BOSVERNIETIGING LAPPERSFORT : PIJNLIJKE WONDE
Groen vzw betreurt de ontruiming van het Lappersfortbos en de zielige vernietiging van bomen die
ermee gepaard gaat. De politionele uitdrijving van de bosbezetters is het gevolg van jarenlange
politieke onwil. Nooit heeft de overheid het initiatief genomen noch voor een
bestemmingswijziging van de 3,5 ha zonevreemd bos aan de kant van Ten Briele, noch voor een
mogelijke grondenruil in de tientallen ha nieuw industrieterrein die in de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge voorgesteld wordt.
De zogenaamde compensatie is een doekje tegen het bloeden.
In dit jaar van de biodiversiteit doet de overheid het tegenovergestelde van wat we voor de
bescherming van onze zonevreemde bossen zouden mogen verwachten, alle mooie verklaringen ten
spijt.
De bedreiging van zonevreemde bossen en open ruimten in Vlaanderen gaat gestadig verder. De
ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen die de jongste tijd voorgesteld worden zijn een alibi en
oogverblinding om plaatselijk de natuur nog zieker te maken en onze schaars geworden open
ruimten verder in te palmen.
Om dit ontij te doen keren is een radicaal halt nodig aan elke aantasting van bos en open ruimten.
Ook industriële inbreiding moet prioritair aangepakt worden. Zonevreemde bossen komen daar
zeker niet voor in aanmerking!
Voor Groen vzw,
Erik Ver Eecke, voorzitter

Ondanks het feit dat wij elke dag opnieuw geconfronteerd worden met de gevolgen van onze tot in
de waanzin reikende natuurdestructie wereldwijd, [onnodig hierbij te verwijzen naar wat met
Antartica, Chili, of zelfs heel dichtbij, in Bretagne onlangs gebeurde, de fijnstofproblematiek en het
onrustwekkend stijgen van de talrijke doden (in Vlaanderen alleen al jaarlijks 15000) tgv
luchtverontreining, enz.enz... , ...] ondanks dit alles, vindt men het nodig om uitgerekend op dit
tijdstip in het Belgische Brugge een stukje bos dat reeds verscheidene jaren op een vreedzame
manier bezet wordt door enkele milieuactivisten, mensen die zich wel bewust zijn van wat hier
allemaal aan de hand is met de destructie van onze eigen planeet en habitat, alsmede van dat van
alle andere, niet menselijke levende individuen die elk op hun eigen wijze hun waarde aan zichzelf
ontlenen, zoals de talrijke boomindividuen die er deel van uit maken, te gaan vernietigen. Het
stukje bos zou toevallig "ingekleurd" staan als industriezone ...
Terwijl we van een land als België, met haar Europese hoofdstad in Brussel en haar Europees
president, Herman Van Rompuy, hier juist een voorbeeldfunctie zouden verwachten in de strijd
tegen deze waanzin... moet, nog maar eens, blijken dat België hier helemaal geen voortrekkersrol
kan vervullen. In hetzelde Brugge werden immers vorig jaar op meerdere plaatsen erg waardevolle
bomen, onder het mom van hakhout, vernietigd.
Wacht de mensheid gewoon op nog veel grotere rampen vooraleer de ogen van onze politici
opengaan nadat de mensen een ware revolutie ontketend hebben, of laat men het TOCH zo ver niet
komen ???
De Coessemaeker Alain
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De heer Wouters (uit de Kempen) reageert met ingezonden bericht
S1:
Beste
Ik wens de Lappersforters héél veel succes en op mijn sympathie kunnen
jullie allen zeker rekenen. Ik vind het knap dat jullie ijveren voor zo'n
nobel doen: nl. het bos redden van de sloop.
Ik woon mijlenver van Brugge, en ik kende Brugge niet, maar nu weet ik dus
wie de Brugse burgemeester is (helaas hebben we hem nu allemaal in negatieve
zin leren kennen). Ik, persoonlijk, beteur het massale politievertoon, en
dit terwijl de Lappersforters helemaal geen criminelen zijn. Gewoon mensen,
met een goed hart, die het bos wilden redden van sloop. Ik vind het gek dat
de burgemeester, in een tijd waar mensen beseffen dat men teveel bossen
heeft gekapt, in een tijd waarin grootouders vrezen dat hun kleinkinderen
zullen opgroeien in een wereld van beton, dat hij nu beslist om het bos te
verkopen aan de industrie. Kon hij niet opteren voor een duurzame oplossing
(boshehoud). Hij had ook kunnen verdienen aan het openstellen van het bos
aan publiek (en inkom hiervoor vragen) en dat had de dienst Toerisme Brugge
hem wel in dank afgenomen. Jammerlijke keuze.
Ik hoop dat de Lappersforters, die in het centrum voor illegalen,
vrijgelaten zullen worden.
Ik denk, eerlijkheidshalve, dat bijna iedereen sympathie heeft voor de
Lappersforters. Mensen hebben meer sympathie voor de kleine man (tegenover
de machtige CEO en politici), die dan ook nog op een vreezame manier voor
een nobel doel strijdt, dat ons allen ten goede komt: het bosbeheer.
Veel succes nog aan de Lappersforters !!!!
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