Persbericht 4 maart 2011 Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
Brugge & Oostende niet zonder hoop
Op 21 november 2010 http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=916 hebben
een 150-tal vrijwilligers ongeveer 5.000 boompjes geplant op een nieuw perceel van het
Oostendse stadsrandbos dat voortaan het Lappersfort Zuurstofbos wordt genoemd. Vele
vrienden van het Brugse Lappersfortbos waren toen aanwezig om te helpen planten bij
http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/. En zo komt het dat er nu 2
Lappersforten zijn in West-Vlaanderen. Het Poëziebos van Brugge en het Zuurstofbos van
Oostende. Foto’s & planttoespraken lees je op www.ggf.be alsook het nieuwe alfabet Lees
hier het alfabet van de Lappersfortbossen van Brugge & Oostende
Nadien hebben de weersomstandigheden belet dat er nog verder kon aangeplant worden.
De vrieskou, de sneeuw en de vele regen hadden de plantakker omgetoverd in een brij
van kleverige klei. Om de plantachterstand wat te kunnen inhalen is er morgen een nieuwe
plantactie. Afspraak om 13u30 op de plantakker op het kruispunt van de Stuiverstraat en
de Klemskerkestraat (nabij de Kinderboerderij de Lange Schuur).

Brugge centraal in groene kleurpotloden bospolitiek
Vandaag leeft Brugge al een jaar lang zonder bosbezetters. Maar niet zonder hoop!
Dankzij de opeenvolgende bezettingen en de diplomatie van de bosbeweging kon 13 ha
van het Brugse Lappersfortbos gered & aangekocht worden door de overheid. We hebben
geprobeerd om samen met www.saveforest.be ook de laatste 3,2 bedreigde ha van het
Lappersfortbos te redden door geld in te zamelen voor de aankoop. Dit plan kwam er als
noodplan, nadat bleek dat de grondenruil van de 3,2 ha Brugs zonevreemd industriebos
met de Vlaamse regering niet doorging. Helaas kon ook de aankoopdroom de kap op 4
maart vorig jaar niet tegenhouden. Gelukkig heeft niemand van de brede bosbeweging
financiële of juridische schade overgehouden aan het Lappersfortverhaal. Deze bladzijde
in ons bosboek willen we nu omdraaien vol hoop en verwachting naar de toekomst,
dromend van de vrienden van het Poëziebos 2012…
In Brugge worden de groene potloden www.groenepotloden.be geslepen. Het
stadsbestuur zal op termijn 4,6 hectare – nu nog als kmo-zone ingekleurd – van het
aangekochte (13 ha) Lappersfortbos inkleuren als groen gebied. Dan is het Lappersfortbos
niet langer zonevreemd. Dat is positief. Het stadsbestuur kwam in actie na een
verzoekschrift aan de gemeenteraad van wakkere burgers & het Groene Gordel Front. In
dat verzoekschrift vroeg het GGF om het resterende zonevreemde deel ook groen in te
kleuren. Zij werden daarin gesteund door VBV en BBL. Lees alles na op www.ggf.be.
We zien de geredde Lappersfortbosomgeving graag zo groot & onbeschadigd mogelijk.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat ANB-boswachter Koen & zijn ploeg in deze nobele
taak met verve zullen slagen. Met velen zijn wij van oordeel dat we in Brugge trots moeten
zijn op wat er is aan groen erfgoed en dat we het – ondanks de kaalslag van 4 maart 2010
- moeten blijven koesteren. Brugge is gezegend met enkele groene gordels en die moeten
kost wat kost blijven bestaan. Als er toch nog ergens groen verdwijnt, moet er keihard
gecompenseerd worden. We geloven dat er nog veel bomen bijgeplant moeten en kunnen
worden. Verder blijven we hoopvol wachten op de initiatieven die bosminister Schauvliege
zal ontwikkelen rond de problematiek van de zonevreemde bossen. In de zomer van 2009
werd in het Vlaamse regeerakkoord beloofd om de zonevreemde bossen in kaart te
brengen en te werken aan oplossingen. En er zijn nog duizenden Lappersforten bedreigd
buiten Brugge als politici & planners blijven dralen. Goed om weten: 2011 is door de VN
uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bossen.

GEDICHTENWANDELROUTE HUGO CLAUSPAD POËZIEBOS BRUGGE
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang langs het Hugo Clauspad
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
Nav. de dag van de aarde 2011 www.weekvandeaarde.be is er een lentewandeling op
zondag 1 mei om 14u30 met verhalenverteller Lucas Vandenbussche. Het bezoek van de
witte olifantenstam, speciaal voor gezinnen met kinderen en kleinkinderen. Zie ook
www.tinktank.be Zondag 9 oktober 2011 om 14u30 met verhalenverteller Don Fabulist &
bosdichter Peter Holvoet-Hanssen in het Lappersfort Poëziebos. Ter gelegenheid van de
week van het bos www.weekvanhetbos.be wordt het GGF uitgezwaaid door de
stadsdichter van Antwerpen. Onze 9 levens zitten er dan op.
Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris
GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be http://europeangreenbelt.org/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php actief in www.vbv.be/netwerk www.groenepotloden.be

TREES
I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth's sweet flowing breast;
A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.
Joyce Kilmer
1913

