Open bosbrief aan Sint-Maarten & Sinterklaas, Brugge 3.11.08
Lieve Sint-Maarten en beste Sinterklaas,
U schrikt al niet meer van ons schrijven, want u kent ons al. Vorig jaar nog schreven we u een open
brief vanuit het Lappersfortbos. Toen nog aan elk apart, maar nu aan u allebei tezamen. U kunt het
nalezen op onze eigen www.ggf.be of bij Ondergronds Vlaanderen
http://ovl.indymedia.org/news/2007/11/20726.php
http://ovl.indymedia.org/news/2007/12/21063.php
Er is in Brugge veel gebeurd in 2008. Fraaie en minder fraaie dingen. Een deel van het Lappersfortbos
is aangekocht (zeggen ze), een ander deel is tweevaksbaan geworden en het laatste bedreigde deel (7
voetbalvelden groot) is opnieuw bezet. Dit keer niet door de Lappersforters, maar door andere
enthousiastelingen, de GroenFront!ers van www.groenfront.be, een netwerk bosverdedigers van
geweldloze directe activisten. De 13 vogelvrije Lappersforters zitten nog altijd in zak en as. Fabricom
kan bij hen nog 25 jaar lang de ontruimingsonkosten van 50.000 euro terugvorderen. Doe iets voor hen,
want die mensen hebben ondertussen zelf al kinderen en ze zoeken een beetje rechtszekerheid. Ja,
sinten, u leest het goed, er zijn al heel wat kleine Lappersfortertjes geboren. De toekomst is verzekerd.
U vraagt zich af waarom we u dit keer samen aanschrijven. We geloven in positieve samenwerking. En
die hebben we nu meer dan ooit nodig. Tot vandaag konden we naar de Raad van State stappen om de
bouwvergunning voor Gdf Suez-Fabricom Gti juriridisch aan te vechten. U kunt dat nalezen op
http://nieuwsblad.typepad.com/brugge/2008/10/lappersforters.html Wij als GGF hebben samen met
Groen vzw en VBV gezocht naar gegronde argumenten om de bouwvergunning aan te vechten, maar
we hebben ze onvoldoende gevonden. We betreuren dat het wettelijk in orde is om de leefomgeving
te vernietigen. Misschien kunnen jullie daar een stokje voor steken? De strijd gaat voort, het
bedreigde bos is bezet en we doen een beroep op uw hemelse hulp.
U kunt in het hart van mensen kijken. U weet dat wij geen stoute kinderen zijn. Onze droom is er één
van dierbaarheid en duurzaamheid. Onze bosdichters spreken met een stem van brood en bossen…
Wij begrijpen deze oorlog tegen de zonevreemde bossen niet goed. Weet u dat er naast het
Lappersfortbos nog 10.000 ha bos bedreigd is in Vlaanderen? Tussen 1994 en 2006 ging in Vlaanderen
4.154 ha bos verloren. Zonevreemde bossen zijn hier nog altijd een vogel voor de kat. Om aan de
politieke beloftes tegemoet te komen, moet er in Vlaanderen dringend 11.400 ha bos bijkomen in
vergelijking met 1994. Dit omdat bos doet leven! Omwille van de ecologische gezondheid van onze
leefomgeving en planeet. Zie ook bosbarometer bij www.vbv.be onze grote broers en zussen.
Door fijn stof sterven er elk jaar 13.000 mensen een vroegtijdige dood. Bomen maken lucht 25%
schoner, een bufferzone van 500m betekent een reductie van de stofconcentratie van 37%. Bossen zijn
een landschaps- en geluidsscherm. Hoop en zuurstof voor het leven. En toch worden ze genadeloos
gekapt. Wat kunnen wij nog doen? Kunt u ons niet helpen en de politici van goede wil aansporen?
Leg wat in hun schoentje. Een beetje politieke moed en lef misschien om zich te verzetten tegen
de heren van beton?
Lieve Sint-Maarten, lieve Sinterklaas, is er nog hoop voor ons? Zie ons hier staan, zes jaar na de eerste
sinterklaasschoenzetting in Brugge. Wat moeten wij doen op 6 december? In een hoekje zitten te
treuren? Of op straat komen en de bossen luid en vreedzaam weer opeisen? Lieve Sinten, sta ons bij in
dit uur van (on)genade. Lieve Sinten, verlicht de geest van de verblinde mensen. Lieve Sinten, geef ons
vredesbossen, wandelbossen, zuurstofbossen. Wacht niet te lang. We hebben ze nodig.
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957
Peter Theunynck, voorzitter GGF & woordvoerder bosdichters Lappersfort Poets Society, 0486/737220
Sometimes a scream is better than a thesis. Ralph Waldo Emerson ( 1803-1882 )
LAPPERSFORTMUSEUM online http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
www.ggf.be http://ggf.regiobrugge.be http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168 (foto' s
gedichtendag 2007 in ongeschonden Lappersfort)
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