Maak van het Lappersfort een vredesbos !
Noodkreet vanuit het Poëziebos aan de nieuwe Vlaamse ministers
Dit is een oproep om van het integrale Lappersfortbos een vredesbos te maken. Het
bezette stukje Lappersfortbos is een echte symboolplek geworden. Het symbool bij
uitstek van de zonevreemde Vlaamse bossen (1/4 van de Vlaamse bossen) die in hun
bestaan bedreigd zijn.
Bomen en bossen zijn zo schaars geworden 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. Laat ons
de zoektocht naar duurzame alternatieven starten ! Bekijk zeker eens Cijfers
leegstand bedrijfsgebouwen Brugge . Wij beseffen dat wat wij vragen veel goede wil
en enige politieke moed vergt. Kan de kameel door het oog van de naald? Een kleine
stap voor Suez, een grote stap voor de mensheid… een Fabricom Vredesbos?
Wij steunen de mensen van het Groene Gordel Front www.ggf.be en de bosdichters
van de Lappersfort Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php die
het bos willen omringen met liefde en diplomatie. De nieuwe bosbezetters gaan een
stapje verder en delen er lief en leed. Samen willen wij het integrale Lappersfortbos
behouden als vredesplek. Niet als oord van bosoorlog.
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.
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.
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland ( GGF ) &
woordvoerder bosdichters Lappersfort Poets Society * Luc Vanneste, godsdienstleraar
& secretaris GGF * Jozef De Coster, ere-voorzitter GGF & actief lid vzw Groen * Frans
Smeets, advocaat van de eerste bosbezetters 2001 – 2002 * Gio Deweerd, medewerker Pax Christi Vlaanderen * Noëlla Elpers & Peter Holvoet-Hanssen, Het Kapersnest www.kapersnest.be * de Boeboeks & Marc de Bel, kinderboekenschrijver *
Stéphane Venmans, ondersteunend lid GGF * André Vandekerckhove, Zandvoordse
struikrover & militante vriend van bos en natuur * Frits van der Made, buurtbewoner *
Hendrik Vos, Centrum voor EU studies Universiteit Gent * Ingrid Weverbergh,
opleiding kunsttherapie met eindwerk bomen & gezondheid * Bart en James
Saccasyn, vader-arbeider & zoon * Paul Saccasyn, bosdichter Lappersfort Poets
Society * Veerle Saccasyn, Floriste * Betsy Ruysschaert, huisvrouw * Joeri Thijs,
Greenpeace België * Ludo De Brabander, Stafmedewerker vzw Vrede * Linda Van
Mieghem, jeugdauteur * Hugo Van Dienderen, voorzitter van Groen! plus, groene
senioren * Jarno Claeys, voorzitter JNM Eeklo * Ludo Enckels, jeugdauteur van ‘
Vlaams Filmpje Averbode : Slapen in de armen van een boom ‘ naar bosbezetting
Brugge 2001 – 2002 * Erik de Smedt, leraar St. Jozefcollege Turnhout en publicist *
Niels Benoot, fotograaf en gitarist F.FWD. * Steven Pollet, dichter en plebejisch
redacteur * Prof. Dr. Jan Dumolyn, docent Universiteit Gent * Wally De Doncker,
auteur en Lappersfort Poet * Staf De Wilde, bosdichter * Erna Willems, gewezen
vroedvrouw-lerares, gids van fietsgroepen actief in vzw Groen * Bernard de Cock,
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Dominicaan, lid van de gemeenschap MIRTE * Patrick Lateur, auteur * Patricia
Strubbe, ondervoorzitter arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust voor de N-VA *
Johan Vandevelde, jeugdauteur * Stefaan Declercq, Algemeen Secretaris Oxfam
Solidariteit * Kris Vleugels, voorzitter Caxent.be * Dries Lesage, Doctor-assistent
onderzoeksgroep Global Governance UGent * Jo Roets, regisseur * Luc van der
Kelen, Editorialist Het Laatste Nieuws * Joke Timmerman, leerkracht * Willy Van
Doorselaer, schrijver * Erik Nobels, namens Omgevingsfilosofie vzw * Johan Ramon,
leraar aan het Vrij Agrarische en Biotechnisch Instituut VABI, Roeselare; landbouw ir.
gespecialiseerd in bosbeheer * Jef Peeters, docent KHLeuven * Benno Barnard,
schrijver * Hans Nauwynck, hoogleraar universiteit Gent actief in Groen!, Natuurpunt
en ’ t Groot Gedelf Schipdonkkomité * Lectrr, cartoonist * Wilfried Croux, namens
actiecomité “ De Groene Delle “ naar het gelijknamige natuurgebied, bedreigd door het
Economisch Netwerk van het Albertkanaal * Don Fabulist, bosverteller * Marina van
der Made, buurtbewoonster * Thomas Ducheyne, beleidsmedewerker VODO ( Vlaams
Overleg Duurzame Ontwikkeling ) & eindredacteur Zacht Geritsel * Raf Allaert,
voorzitter Vlaams Guatemala Comité * Joris Barbier, godsdienstleraar & actieve senior
* Herman J. Claeys, bosdichter met een Doel * Paul De Vlam * Godelieve Lagae,
OKRA – lid * Bert De Somviele, directeur VBV, Vereniging voor Bos in Vlaanderen *
Erik Grietens, beleidsmedewerker BBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen * LEF &
Michel Van Hoorne, coördinator LEF on line www.lef-online.be * Frans Denissen,
schrijver en literair vertaler * Frank Denis, directeur FN Brugge met pensioen & lid
beschermcomité Lappersfortbos, voormalig eigendom FN * Werner Trio, journalist
VRT, programmamaker “Trio “ / Klara * Eric Goeman, voorzitter Democratie 2000,
woordvoerder Attac Vlaanderen & organisator Gentse Feestendebatten * Lin
Ploegaert, actief in stRaten-generaal * Piet Piryns, journalist * Daan Dekeukeleire,
voorzitter JNM Bovenschelde * An Defloor, gemeenteraadslid Groen! De Pinte * Rik
De Vreese, VUB-vakgroep menselijke Ecologie, voorzitter beleidswerkgroep VBV (
Vereniging voor Bos in Vlaanderen ) * Iris Lauwaert, Boswerkgroep Natuurpunt & VBV
* pauline * Lassie & Pompier, nieuwe bosbezetters Lappersfort BPA Ten Briele sinds
herfst 2008 www.lappersfort.tk * Willy Pirotte, boszanger * Wim Van Hees, voorzitter
Ademloos vzw * Guy Plasschaert * Didi de Paris, dichter * Hans Buyle, leerkracht
buitengewoon onderwijs * Clara Vankerschaver, voorzitter Jeugdbond voor Natuur en
Milieu ( JNM ) Brugge * Jean-Paul Mulders, columnist * Jasse Cnudde, 11.11.11. *
Hilde Keteleer, auteur en bestuurslid PEN * Lucienne Stassaert, schrijfster * Roger
Nupie, dichter * Jean-Pierre Rondas, Producer VRT Radio Klara * Willy Spillebeen,
auteur * Luc Vankrunkelsven, Norbertijn * Frank Stappaerts, Het Vrije Woord – radio *
Geertrui Daem, auteur * Manu Claeys, schrijver & bestuurslid stRaten-generaal *
Joost Cammaert, lid nationaal partijbestuur Groen! * Els Callens, docent lerarenopleiding KATHO Tielt * Dirk Musschoot, journalist en auteur * Frank van Alfene, boszanger * Peter De Grande, JNM * Sabine Luypaert, dichteres * Johan Malcorps,
filosoof en medewerker Groen! * Kati Van den Broeck, administratief medewerker en
pianiste van Scartaris * Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen! * Sarah
Hutse, voor vzw ’t Uilekot * Aarnoud Vanhouteghem, gewezen lid van de werkgroepen
'Zeebrugge Blijft' en 'REM U-235', ex-V.U.-gemeenteraadslid en bestuurslid S-L.P.afd. Brugge * Mong Rosseel en de Vieze Gasten * Voor het geheugen even op te
frissen, de open bosbrieven traditie is niet nieuw. Reeds in juli 2007 schreven we met
vele http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=819 bosvlamingen een
open brief aan onze toenmalige nieuwe bosminister. Hilde Crevits was toen de vijfde
bosminister in onze korte bos-geschiedenis. Straks weten we wie bosminister 6 wordt.
VOLGENDE GEDICHTENWANDELINGEN LAPPERSFORT POËZIEBOS 2009-2010 (hoofdingang
ANB-bord hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat) : * Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang langs
poëziewandelroute Hugo Clauspad * Vredesweek bezoekt Lappersfortbos op vrijdag 25 september,
17u. met poëziewandeling in het Vredesbos met Peter Theunynck en Steven Pollet * Week van het bos
2009: 18 oktober in 2009, 14u30 met bosverteller Don Fabulist & boszanger Frank van Alfene *
Gedichtendag 2010: 28 januari 2010, 14u30 met Peter Theunynck. Lees onze gedichten op
www.ggf.be ( acties & poëzie ) en op http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
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