Persbericht herfst 2008 Groene Gordel Front in Brugge & Ommeland – Groen vzw
Diplomatie, Suez-Fabricom Gti, Lappersfortbos, grondenruil afbakening, vrede ???
Een bos moet altijd bezet zijn, want het woont in ons. Zonder bos geen
vertakking van gedachten, maar afstompende worteling tot alle voedsel
verdwenen is. ( Paul Demets, bosdichter Lappersfort Poets Society )

HERFST
Als het bos van het Lappersfort verdwijnt,
laten de bomen in Vlaanderen
hun bladeren tegelijk
vallen.
Bruges la morte
Als het bos van het Lappersfort weg is,
kan de industrie in Vlaanderen
weer opgelucht
ademen.
Flandre la morte
Wally de Doncker, Lappersfort Poets Society

MEER BOSKRACHT
Bij het begin van de herfst en aan de vooravond van de Week van het Bos
(www.weekvanhetbos.be) doen het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en
de vzw Groen een warme oproep tot diplomatie in het dossier van het laatste stuk
te redden Lappersfortbos.
In principe kan er in het gedeelte Lappersfortbos, dat als industriegebied is
ingekleurd, vanaf 28 september 2008 gekapt worden. Maar zou cynisme echt het
ware gezicht zijn van overheid en bedrijfsleven?
Wij zijn bereid tot een open gesprek met de eigenaar Suez-Fabricom Gti en de
overheden over de optie van een duurzame grondenruil, binnen de afbakening van
het regionaalstedelijk gebied Brugge.
Vandaag kroenkelen de Bruggelingen (www.brugge.be/kroenkelen). Een blijk van
waardering voor het groene erfgoed. Dit staat in schril contrast met dreiging van een
amputatie van een deel van Vlaanderens beroemdste bos. Zijn bijlen & politielegers
echt het antwoord op de verzuchtingen van vele burgers? Kan Brugge als stad van
Visart niet beter? Kan Brugge in de levensbelangrijke zaak van bosbehoud geen
voorbeeldstad worden?
Wij hebben ernstige ethische argumenten en redelijke alternatieven. GGF trekt
mogelijks met 2 vzw’s en buren van het Lappersfortbos naar de Raad van State.
Rond het einde van de Week van het Bos hopen wij meer informatie te kunnen
verstrekken over een mogelijke schorsingsprocedure bij de Raad van State. In geval
van hoogdringendheid zal ook overwogen worden om een procedure in
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nietigverklaring bij uiterst dringende noodzakelijkheid op te starten, eveneens bij de
Raad van State. Als teken van goede wil stellen wij een eventuele stap in die
richting echter nog even uit.
Wij hopen spoedig signalen te ontvangen dat overheid, bedrijfsleven en wakkere
burgers geen geboren vijanden hoeven te zijn. Het Fabricom Vredesbos kan een
mooi teken van vrede zijn. Het kan bezegeld worden met een duurzame grondenruil.
Mag de liefde voor de zonevreemde bossen het halen van de honger naar macht en
winst? Kan een poëziebos de harten veroveren van ministers en CEO’s?

EVEN
na al dat belegeren, verbrijzelen, vechten en slechten
van wallen, tinnen en torens bevlaggen met bloed
na dat gif op de pijlen, die kokende pek in de pannen
de stormrammen, de hellebaarden, de donderbussen
na al dat lijf aan lijf, man tegen man, te vuur en te zwaard
in het harnas, in het heetst van de strijd, totterdood
even tegen je schaduw aanleunen, de vraatzuchtige tijd
in zijn staart laten bijten, de zon in je kerker
haar licht laten schijnen, de wapenrok afleggen, het oor
buigen naar de wind zijn hilarisch verhaal
de bogen, de spieren ontspannen, even wapenstilstand
tot nader order, tot het tegendeel is bewezen
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society

POETISCH PROTEST TEGEN BOSBARBAREN
Herfstwandeling, week van het bos 2008 Op zondag 5 oktober 2008 om 14u30
wandelen we de herfst in en hopen we op een doorbraak voor de zonevreemde bossen. De woordwachters van dienst zijn bosdichteres Hilde Keteleer & bosdichter en
poëzierecensent Paul Demets. Zij nemen afscheid van een deel van ons geliefde bos
(lees verhaal http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=713 van de
bomen, het bos, de mensen) Lees Paul Demets’ bezwerende gedicht “Fabricom”
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=101 Een portret van de
bosdichters van dienst vind je op www.ggf.be. De hele maand oktober kun je
individueel wandelen in het literaire bos, tenzij ze aan het kappen zijn…
http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front (GGF) & woordvoerder Lappersfort
Poets Society, 0486/737220 http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
* Luc Vanneste, secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie voor een
duurzame en dierbare stad, 050/390957 www.ggf.be * Erik Ver Eecke, voorzitter
Groen vzw 050/311562, http://users.pandora.be/a150254
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Veel meer bos
gekapt dan
gecompenseerd

Gisteren in de beleidsbaBBel BBL en tevens on line op www.ggf.be

Uit het antwoord van Vlaams minister voor leefmilieu Hilde Crevits op twee
parlementaire vragen blijkt dat er de afgelopen jaren veel meer zonevreemd
bos gekapt werd dan er opnieuw aangeplant werd. Volgens het bosdecreet
kunnen bossen die op het gewestplan ingekleurd zijn als woonzone of
industriegebied gekapt worden om te verkavelen of te industrialiseren, op
voorwaarde dat een zelfde oppervlakte opnieuw bebost wordt. Dit uiteraard om
te voorkomen dat het bosarme Vlaanderen nog bosarmer wordt. Voor
waardevolle loofbossen moet de gekapte oppervlakte zelfs dubbel
gecompenseerd worden.
De bouwheer kan op twee manieren compenseren: ofwel door zelf bos aan te
planten op andere percelen, ofwel door een zogenaamde bosbehoudsbijdrage te
storten op de rekening van de Vlaamse overheid, die er dan zelf grond mee
koopt om te bebossen.
In de praktijk blijkt deze regeling niet van een leien dakje te lopen. De
afgelopen jaren werden in totaal 1300 ha zonevreemd bos gekapt, terwijl er
slechts 470 ha bos werd aangeplant. Voor 1100 ha werd een
bosbehoudsbijdrage betaald. Met die spaarpot - waar ondertussen al 13 miljoen
euro in zit - werden slechts 310 ha te bebossen grond aangekocht. En op veel
van die aangekochte gronden moet de eerste boom nog worden geplant.
Erik Grietens

Steun de online brief-actie voor de zonevreemde bossen op www.navanadi.com
Er is nog niet gekapt in Lappersfortbos BPA Ten Briele, dus kunnen we de stad nog
stoppen. Na aflevering 03.09 is er schorsingsrecht van 25 dagen & dus kan men ten
vroegste kappen op 28.09 tijdens zondagsmarkt aan industriebos Ten Briele, beter
gekend als laatste lapje te redden Lappersfortbos. Hierna briefwisseling ter zake.
-----------------------------------------------------------------------------------------------De bouwvergunning voor het slopen van 2 leegstaande gebouwen en het bouwen van 6
loodsen en 2 kantoorgebouwen met parking, op naam van Fabricom (nr. 05/4133),
werd overgemaakt aan Fabricom op 3 september 2008.
In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijf ik,
Met vriendelijke groeten,
Kabinet Schepen Van Volcem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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