Parlementair debat over de zonevreemde bossen
The time has come to give it back. It belongs to them. How can we dance when our
earth is turning. How can we sleep when our beds are burning ? Midnight Oil

GROENE GORDEL FRONT ROND LAPPERSFORTBOS
Open bosbrief aan Fabricom Gti & de nieuwe Vlaamse regering
‘een kleine stap voor Suez, een grote stap voor de mensheid…’
Beste mensen van Fabricom Gti, beste mensen van de toekomstige Vlaamse
regering,
Deze hoopvolle bosbrief gaat over de mogelijkheid om van het integrale
Lappersfortbos een vredesbos te maken. Door de nieuwe kans van een duurzame
grondenruil.
Het bezette stukje Lappersfortbos is in nog geen tien jaar tijd een echte symboolplek
geworden. Het is het symbool bij uitstek van de zonevreemde Vlaamse bossen. Wist u
dat 1/4 van de Vlaamse bossen zonevreemd en dus in zijn bestaan bedreigd is?
Wij, de mensen van het Groene Gordel Front en de bosdichters van de Lappersfort
Poets Society willen het bos omringen met liefde en diplomatie. De nieuwe
bosbezetters gaan een stapje verder en delen er lief en leed. Zij willen samen met ons
het integrale Lappersfortbos (*) behouden als vredesplek. Niet als oord van bosoorlog.
Onlangs was er overleg tussen de mensen van Fabricom Gti, de bosbezetters, het
GGF en de advocaten. Het was een waardig en sereen moment, al lijkt het nog altijd
moeilijk om water en vuur te verzoenen. Het eigendomsrecht versus de visie dat
bomen en bossen zo schaars geworden zijn in het gebetonneerde Vlaanderen dat
elke vierkante meter bos nu bij hoogdringendheid verdedigd moet worden.
Wij geloven in de mogelijkheid dat er ook binnen Fabricom Gti en de politieke wereld
goede krachten werkzaam zijn. Wij geloven dat – mits een beetje goede wil en
fantasie – de kap van het bedreigde deel van het Lappersfortbos voorkomen kan
worden. Fabricom Gti of de mogelijke koper kan volgens de bouwvergunning niet
kappen voordat elders een compensatie-aanplant is gebeurd en dat kan pas gebeuren
tussen september 2009 en april 2010. Daarom durven wij aan de directie van
Fabricom Gti te vragen om het bos voor die tijd niet te laten ontruimen. De komende
maanden kunnen dan gebruikt worden om naar enkele leden van de nieuwe Vlaamse
regering te trekken of naar de mensen van WVI, de West-Vlaamse Intercommunale
die vele gronden beheert. Misschien is een grondenruil van 3,2 ha aan de Spie; of op
de Zeebrugse Aswebo-terreinen; of aan de Blauwe Toren of op andere plaatsen nu
wel bespreekbaar? Misschien zijn er ook nog andere mogelijkheden om de moeder
van de zonevreemde bossen te redden? Wij sluiten andere duurzame oplossingen
zeker niet uit. Misschien kan een oproep of een studie voor een ruilterreinenzoektocht
opgestart worden? Laat ons de zoektocht naar duurzame alternatieven starten ! Bekijk
ook zeker Cijfers leegstand bedrijfsgebouwen Brugge maar overheidsdiensten Vlao en
Pom weten U hierover alles te vertellen.
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Wij doen graag een oproep aan de politieke partijen die meegewerkt hebben aan het
verkiezingsbosmanifest van GGF http://www.indymedia.be/nl/node/33541 om alvast
de komende herfst een parlementair debat te starten over de zonevreemde bossen.
Deze adempauze, dit uitstel van executie, biedt ons allen de unieke kans om aan een
duurzame oplossing te werken.
Wij beseffen ook dat wat wij vragen veel goede wil en enige politieke moed vraagt.
Kan de kameel door het oog van de naald? Een kleine stap voor Suez, een grote stap
voor de mensheid… In elk geval nodigen wij de directie van Fabricom Gti en de
nieuwe Vlaamse ministers uit om onze zomerzonnewendewandeling van 21 juni
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agenda/detail.php?i=755 in het Lappersfort Poëziebos mee te maken. Traditioneel bezoeken wij dan ook de nieuwe bosbezetters van het
Lappersfort Vrijbos en misschien is het dan wel de laatste keer dat het nog kan…
Aan de toekomstige ministers van bossen en van ruimtelijke ordening vragen we om
te stoppen met dweilen met de kraan open. Laat ons de zonevreemde bossen de
juiste papieren geven en laat ons bij voorkeur beginnen in Brugge die scone…Het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil immers de bestaande bossen behouden en
uitbreiden, niet verkleinen. Hanzegroet, Brugge 9 juni 2009
Peter Theunynck, voorzitter GGF, voor de bosdichters Lappersfort Poets Society * Luc
Vanneste, secretaris GGF, voor het Groene Gordel Front * Jozef De Coster, erevoorzitter GGF & actief lid vzw Groen * Frans Smeets, advocaat van de eerste
bosbezetters 2001 - 2002

veldslag Steven Pollet, Lappersfort Poets Society
De oude boom in de
wei achterom – hoe groot
zijn wij in hem geworden –
dat zelfs onze kleine schaduwen erin
zijn blijven leven.
Wij schiepen legers en
roemrijke overwinningen.
Vol lof werden wij gelauwerd en
vereerd door onze bloedeigen handen.
Als wij elkaar nu tegenkomen
kijken onze ogen elkaar aan, voldaan
en weten wij onszelf berust,
onze veldslagen overwonnen.
(*) Het Lappersfortbos is een uitloper van de groene gordel tot bijna tegen het hart van de binnenstad.
13 ha. is reeds aangekocht en dus gered ( 3,2 ha is nog vogelvrij en de moeder der zonevreemde bossen
in BPA Ten Briele. 1,5 ha is opgeofferd voor een 2-vaksbaan ). Die groene gordel is een begrip met
geschiedenis. In 1964 introduceerde de groep ' Mens & Ruimte ' het begrip ' Groene Gordel ' in het
eerste provinciaal structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant. Het begrip " Groene Gordel " (
Green Belt ) kwam uit Engeland en werd in de Vlaamse rand consequent toegepast waar het nog
mogelijk was. Dankzij dit beleid werd de suburbanisatie aan banden gelegd en wordt Brussel vandaag
nog steeds omringd door een groene gordel van prachtige bossen, parken, tuinen, kasteeldomeinen,
open kouters en landelijke dorpjes. Zie www.groenegordel.be en ook als internationaal begrip
www.greenbeltmovement.org . Onze stadsgedichten, de stem van brood en bossen lees je op
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php http://www.flanderstoday.eu/jahia/Jahia/pid/867 en op
www.ggf.be ( acties & poëzie ). Wij zijn actief in www.vbv.be/netwerk en in www.bblv.be met wie wij
participeren aan www.openruimteademruimte.be . U kan ons bereiken op 050/390957

2

