DIT IS DE STAD WAAR HUT BOS ILLEGAAL IS
( één mei , natuur in mij )

...en ik tel mijn idealen, en ik raak er steeds meer
kwijt...(Bram Vermeulen, verliezen tegen de Tijd)

DUURZAME OPROEP
VOOR ALLE KLEUREN
VAN GOEDE WIL
open één mei brief '06 aan de politieke partijen van goede wil !
NIET VOOR ONZE PARTIJ ZEGT U ???
LS, De Hanzestadcoalitie (*) heeft nav. de voorbije (eind april 2006) Brugse gemeenteraad haar
Hanzestad-programma 2006 bekend gemaakt en we hopen dat U minstens enkele van onze 13
punten (zie onderaan) overneemt ? In alle geval rekenen we erop dat U en uw partij ' het integraal
behoud van het Lappersfortbos' in uw verkiezingsprogramma inschrijft en er voor vecht bij de
komende coalitie-besprekingen !! In Brugge groeide in mei 2002 na de "Dag Van De Aarde" de
bezorgdheid voor de Ecologische voetafdruk. Zij kreeg gestalte in het Groene Gordel Front, een
breed netwerk voor duurzaamheid en participatie. Het bezette Lappersfortbos waar wij uit groeiden
was als onze kerk en verbindenden vrij-plaats. Want net als in een kerk deelden we er onze plannen
en was het een ontmoetingsplaats waar mensen van allerlei slag (spelende kinderen en hun grootouders, scholieren en studentes, burgemeesters, ministers, anarchistische vrienden, politici, pers,
advocaten, politie, natuurbeschermers en milieuactivisten,...) elkaar tegen kwamen. Daar iedereen
in het bos zat en niet op zijn eiland was er toch een minimum aan communicatie. Het Groene
Gordel Front werkt nu al bijna vier jaar aan een nooit geziene mobilisatie rond de teloorgang van
levende landschappen. Zo ontstond recent een B-plan dat op www.ggf.be on line is.

O MAAR DAT ZAL VOOR DE VERSTANDIG GROENE
PARTIJ ZIJN !!
Aangezien de kleur van de hoop ook de onze is willen wij vooreerst een eresaluut geven aan Vera
Dua die voor ons een Warme Groene is. In het Lappersfortdossier heeft zij tenminste haar nek
uitgestoken !! Anderen ook, maar dan om te saboteren !
In het romantische Tv-feuilleton 'Fabian van Fallada' figureert een weerwolf. In feite een markies in
een net deftig pak die als rentmeester het geld goed beheert; maar zich af en toe hult in
weerwolven-pak om geld te roven...Die dubbele gedaante ervaren wij bij een klein deel van de
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politieke wereld in het Lappersfort-dossier. De deserterende verkozenen des volks met twee
gezichten die niet doen wat ze zeggen en die wat ze zeggen dan ook nog eens in de geheime
achterkamers van de politiek ondermijnen en saboteren....
Maar wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Het Lappersfort-verhaal nam een andere wending
en als duurzame beweging concentreren wij ons nu op het doel (niet op de middelen) : het '
integraal ' behoud van het ganse Lappersfortbos ! Het is alle verstandige politici geraden om
spoedig het slotwoord te schrijven. Dan kan het doek eindelijk vallen. En kunnen wij genieten van
ons Lappersfort stadsbos ! Sans rancune.
Wij rekenen op onze verstandig groene Bos-Minister Kris Peeters die wij werkelijk als vriend van
het bos proberen te bejegenen. Wij zijn zijn medekrachten ! Samen realiseren we de bosdoelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ! Om te beginnen door ze te behouden.
En dit is daarom een verstandige oproep naar alle politieke kleuren van goede & duurzame wil.

DONDERWOLKEN & ACHT OKTOBER 2006 ???
Het blijft maar aanslepen en aanmodderen met het Lappersfortbos. Er resten ons nog enkele
maanden om de edelmoedigheid van de begindagen te honoreren en het Lappersfort te redden, nu
het nog kan. Zullen de Blauwe, Rode en Oranje en Gele politici bereid zijn tot een teken van
goodwill ? Of blijven ze blind en doof voor de terechte vragen van een steeds breder groeiend
netwerk van Milieu- en Natuur bewegingen en duurzame burgers en burgeressen ? Het Groene
Gordel Front is Atlas niet en vraagt zich af of Oranje, Rood en Blauw en Geel de Godsvrede in
Brugge en de toekomst voor de Hanze willen riskeren ? Rode, Blauwe, Gele en Oranje poltici
hebben de macht om te fnuiken of te redden. Binnen enkele maanden weten we wat hun ethische
keuze is ! Staat deze ploeg achter ons BOS dat meer respect verdient? Stop de voordegekhouderij...
'Het is te verwachten dat het, ten gevolge van de steeds toenemende milieuverontreiniging, in de
toekomst onmogelijk zal zijn iemand met een kluitje in het riet te sturen (W. Nieuwenhuizen)' Bij
deze een speciale - oprechte en ultieme oproep aan Minister van Ruimtelijke Ordening en
Financiën Dirk Van Mechelen : " Laat er aub. geen gras over groeien ! Vele generaties na U zullen
uw naam - en uw daad van naastenliefde voor hut zonevreemde bos - met lof en dankbaarheid
herinneren. "
Die kwetsbaarheid in handen van een blauwe minister brengt ons bij de verfilming van 'L'Oeuvre
au noir' ( Terugkeer naar Brugge) van de roman van Marguerithe Yourcenar. Daarin draagt een
kind een ei op een soeplepel en het valt : symbool voor het leven en de kwetsbaarheid er van. Ook
ons zonevreemde bos is zo : symbool van leven en vruchtbare mogelijkheden; maar ook o zo
kwetsbaar en breekbaar.

WAAROM ECHTE LIBERALEN ONVERMIJDELIJK
OOK ECOLOGISTEN ZIJN
Liberalen zijn kinderen van de Verlichting (volgens de bekende definitie van Kant "het einde van
de onmondigheid van de mens"). Zij komen vooral op voor de eerste van de drie verlichtingskreten
van de Franse Revolutie: la Liberté! Overal waar mensen economische en politieke vrijheid wisten
te verwerven ontstond een enorme dynamiek. Bekijkt men vandaag de lijst met landen die het
hoogst scoren inzake welvaart (BNP per inwoner) en inzake welzijn (de Human Development
Index), dan vindt men in de top vrijwel uitsluitend landen met een hoge graad van vrijheid.
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Adam Smith (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776) stelde tot zijn
blijde verbazing vast dat het volstond dat vrije burgers elk voor zich vlijtig hun eigenbelang
najoegen en dat 'the invisible hand of God' er voor zorgde dat al die individuele inspanningen het
algemeen belang ten goede kwam. Let op, 'de onzichtbare hand' werkt. Wij hebben deze morgen
allemaal spijs en drank op tafel gevonden, niet omdat de regering of het stadsbestuur de
voedselbevoorrading van Brugge fijn geregeld hebben, maar omdat honderden bedrijven en
handelaars die aan hun eigen profijt denken, los van elkaar druk in de weer zijn geweest. Geloven
in de enorme kracht van het vrije ondernemen en 'de onzichtbare hand' is geen magisch denken. Het
is belangrijk dat een sterke liberale politieke partij nu en in de toekomst opkomt voor ons aller
vrijheid.
Wat echter te denken van voorvechters van vrijheid waarvan de manier van werken en leven de
onvrijheid van anderen impliceert? Dat lijkt het imago te zijn dat de liberalen thans hebben bij de
Lappersforters. Deze laatsten, nochtans zachtaardige zielen, noemen de liberalen met afschuw 'de
blauwe aardverkloters'. Zij zeggen op hun eigen, vaak poëtische manier waarom zij bang zijn van
een ongebreideld liberalisme. Indien wij hun gevoelsargumenten proberen om te zetten in rationele
argumenten en daarbij focussen op het verlies van 'vrijheid', kunnen wij volgende bezwaren
formuleren:
-De vrijheid om 'op z'n Westers' van welvaart te genieten kan, op straffe van vernietiging van het
ecosysteem, niet toegestaan worden aan het armste driekwart van de wereldbevolking. De
zogenaamde 'ecologische voetafdruk' van het rijke kwart van de wereldbevolking is zo groot dat er
twee planeten 'Aarde' zouden nodig zijn om iedereen 'Westers' te laten leven.
-De vrijheid van de komende generaties om beroep te doen op de totale rijkdom van de planeet
voor de bevrediging van hun behoeften wordt sterk aangetast. De volgende generaties erven een
verschraalde natuur en onnoemelijk hoge 'Altlasten' (vervuilde gronden en waters).
Naar ons idee is een echte liberaal iemand die vecht voor vrijheid én tevens de volle
verantwoordelijkheid neemt voor de wijze waarop hij zijn vrijheid beleeft. In de lokale Brugse
context betekent dit ondermeer: energiek streven naar economische dynamiek, maar niet blind, niet
op een wijze die een negatie inhoudt van de vrijheid van anderen (in het heden en in de toekomst).
Dit impliceert ondermeer: zeer creatief en zuinig omspringen met bos- en andere groengebieden,
open ruimte, stiltezones. Met andere woorden: economisch én ecologisch beslissen en handelen.

HELDENMOED VAN ALLE VERSTANDIGE POLTICI ?
Vóór of na 8 otober speelt eigenlijk geen rol voor ons. Onze strijd gaat door. Maar als er
gerechtigheid bestaat; dan lezen de goden, de godinnen en de muzes/maria's bij hut bos mee en is
onze (geridderde) Paas- en Pinkster- hoop niet tevergeefs ...! Het zou goed zijn voor de dierbare
relaties tussen burgers en overheden in Brugge die Scone !
Wij zijn van mening dat de gekoesterde hoop voor het integrale behoud van het Lappersfortbos te
maken heeft met vier elementen, met name:
a. De Lappersfort-ligging nabij de binnenstad en de groene kanaalvinger Oostende - Brugge - Gent
als groen lint door het vlakke landschap en deel van Vlaanderens fietsroute is een unieke
combinatie van waardevolle biotopen.
b. De sociale functie van een een educatief stadsbos resulteert in een significante meerwaarde.
Jeugdbewegingen hebben zich recent massaal uitgesproken voor meer speelbossen. Het Lappersfort
was bij de vroegere Brugse Scouts gekend als terrein 100 !!
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c. Het aspect van directe democratie en inspraak van de burger waarbij een goede 5000 burgers
zich zichtbaar en actief uitspraken over het behoud van het bos moet als substantiële meerwaarde
beschouwd worden.
d. Los van aantallen burgers is er het breed maatschappelijk draagvlak van een netwerk van meer
dan 103 kleine en grote organisaties & een gezagvol beschermcomité met tevens
Lappersfortpolitici en Lappersfortbosdichters. Vele pogingen tot het uitbouwen van een
"draagvlak" blijven zonder resultaat. In Brugge lukt dit wel en is er uiterst zwaar gewerkt om dit
draagvlak te realiseren. De hoop en de verwachting bij deze mensen schenkt ook een meerwaarde
aan dit te beschermen gebied.
Ter conclusie stellen wij : "Kunnen wij zo een enorme grass-roots beweging teleurstellen ? Dit zou
het cynisme bij geëngageerde burgers en burgeressen enkel versterken. En wat zeker moeilijk te
aanvaarden is, is dat een open en eerlijke volksbeweging gecounterd zou worden door enkele
onzichtbare tenoren in achterkamertjes. Daarom ook is onze hoop terecht dat tussen Pasen 2006 en
Kerstmis 2006 moedige politici samen een hoopvol einde zouden schrijven aan het Lappersfortverhaal. A never ending story die Vlaanderen en Brugge nu al bijna 5 jaar in de ban van het BPA
houdt ...
We hebben ook een boodschap voor de politici van goede wil : "Geef ons en dromen en woorden
en daden". De drie horen samen ! Omdat wij werk voor de politici en voor de mensen belangrijk
vinden ontwikkelden wij duurzame alternatieven om zuurstof te geven aan de economie. Zie
www.ggf.be . Wij gaan er van uit dat ecologie en economie de wortels zijn van onze menselijke
samenleving en enkel in coëxistentie kunnen overleven. Wij steken hiervoor onze Groene Gordel
Hand uit. Alleen is het nu nog even wachten op moedige politici van Brugge en Ommeland.... Hoe
lang nog wordt de broodnodige dialoog uitgehongerd ???

ONTWAAKT VERKOZENEN DER AARDE... NOG
HONDERD LAPPERSFORTEN NA U
De ex-bezetters (nog steeds vogelvrijen) van het Lappersfort zijn geen struikrovers maar jonge
mensen die met een luide existentiële schreeuw aan de wereld hebben duidelijk gemaakt dat
bestaande oude zonevreemde bossen legaal aan het verdwijnen zijn (we sparen U de BPA- en RUPdetails). De mensen van het Groene Gordel Front zagen als het ware een roeping in hun eenzame
strijd (van zorg voor de schepping) en zijn met hen mee gaan doen. Samen sterk in burgerlijke
ongehoorzaamheid. Net als de drie musketiers die met vier waren. Elk volgens de eigen
talenten...The fellowship of the LAPPERSFORT...En nu dus de Hanzestadcoalitie (*) voor een
duurzame en dierbare stad...
Ondertussen hebben wij al betere contacten opgebouwd met de lokale politie van de BOB dan met
het Brugse stadsbestuur. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. Maar helaas voor onze wereld
ontploft iets wat niet opgelost geraakt. De democratische tijdbom tikt verder midden de mensen.
Van christelijke en socialistische politici van een stad als Brugge verwachten wij de moed en de
garantie om voor 8 oktober te bevestigen "dat het Lappersfort blijft". In de christelijke betekenis
van boeten (het vissersnet herstellen) moet er in Brugge geboet worden. De band tussen het
stadsbestuur en het netwerk van burgers en burgeressen van duurzame wil moet hersteld worden.
Aangezien niemand van ons al heilig is gaan we er beter van uit dat we samen verantwoordelijk
zijn voor de toekomst van Brugge. Het verleden kunnen we toch niet meer ongedaan maken.
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En het moet ons van het hart dat er in Brugge nood is aan een duurzaamheids-stadsforum waar
allerhande lokale spelers in overleg kunnen gaan met elkaar. Wij hebben een schitterend voorbeeld
van de communicatieraad in Turnhout dat wij omdoopten tot een Ronde Tafel Raad voor Brugge.
Al deze duurzame en toekomstgerichte ideeën bieden wij U graag aan op deze eerste mei. Alsook
de boodschap voor het volgende stadsbestuur dat de Hanzestadcoalitie (*) graag met hen in zee zou
gaan om projectontwikkelaar te worden van Brugge in een Hanzestadproces. In het Hanzestadproces spelen verbeelding en visie de hoofdrol en zijn burgers en bestuurders elkaars medekrachten. Brugge : duurzaam & dierbaar.

Zalig de bossen van Brugge en Ommeland. Zalig de Groene Gordel tussen Brugge en haar
Ommeland. Zalig is het om na het werk te wandelen, te genieten en te fietsen langs bos en natuur.
Als de CD & V echt de steden wil veroveren en in alle straten recht van spreken wil hebben zal ze
moeten beginnen met in Brugge de vrede te herstellen. Want 700 jaar na datum kwamen vele
burgers van Brugge in opstand tegen hun christendemocratische burgemeester. Waar wacht de CD
& V op om samen met de SP.a en het Groene Gordel Front " Brugge 2007, natuurhoofdstad van
Europa " uit te roepen ??? Het geloof en het vertrouwen van honderdduizenden Bos-Vlamingen in
Leterme 1 is groot...De hoop dat deze niet beschaamd zal worden nog meer !

De Hanzestadcoalitie & het Groene Gordel Front wachten in
alle geval niet hulpeloos af wat de toekomst brengt, maar
plant pro-actief nieuwe activiteiten
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie & bos-musketier van the fellowship of the Lappersfort

ONS HANZESTADPROGRAMMA 2006 VAN
13 IN EEN DOZIJN
( zonder volledig te zijn en ook verwijzend naar de programma's en de expertise van elk lid
van de Hanzestadcoalitie apart ) wil enkele knelpunten visualiseren die om een duurzame
oplossing vragen en aldus zuurstof geven aan Brugge uitwerkingen op www.ggf.be )
1. Participatie en democratie : een Ronde Tafel Raad voor Brugge
2. Kunst en cultuur : een stadsdichter(es) voor Brugge
3. (zwerf)Afval : een stadsjutter-zorgwachter voor elke Brugse wijk
4. Derde Wereld : Brugge als Fair Trade gemeente : zuivere koffie op de Burg !
5. Mobiliteit in Brugge fietsstad : een halfhoge vaste brug Steenbrugge, insleuving Expressweg
en trage wegen als toeristische fietsroutes langs de kanalen en doorheen Brugge en Ommeland
6. Duurzame stadsplanning : een plan Neutelings bis voor de Brugse stations-omgevingen met
als kers op de taart een hoofdkwartierenzone aldaar. Voor de bevolking een gratis advocaat-planner
die mee opkomt voor het algemeen belang en de duurzame principes toetst.
7. Kernachtige ruimtelijke ordening : in kaart brengen van de leegstand en potenties op de reeds
afgebakende industrie- en KMO-zones
8. Groene Rups voor Bos & Natuur : integraal behoud van Lappersfort als stadsbos & Chartreuse
als zuidelijke groene gordel inrijpoort van Brugge. Duurzaam beheer van de Assebroekse Meersen,
de Uitkerkse Polders, het Bloemendaele erfgoed en het kanaallandschap tussen Steenbrugge en
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Beernem.
9. Energie & Duurzame Haven : een inbreidingsproject à la Brugse Docklands
( Brugse binnenhaven St. Pieters ) , meer windmolens in Zeebrugge en/of waar mogelijk
& een maximale investering in de kustduwvaart.
10. Hoffelijkheid : Brugge als samenwerkende, luisterende, coproductieve en transparante stad
11. Landschap : Behaag, bedreef en beboom de stad en de deelgemeentes : laat veel tuinen en
parken groeien en bloeien...
12. Informatie : Brugge kom uit je kot : een cultuur- en informatie-loket/balie op de plaatsen waar
veel mensen komen, bijvoorbeeld in het Brugse station
13. Financiën : een operatie 'schuldenvrij concertgebouw' gekoppeld aan de juiste
papieren voor de zonevreemde stukken bos en natuur in Brugge. Natuur & Cultuur
hand in hand...
http://www.ggf.be/hanzestad/hanzestad.htm www.ggf.be
www.dagvandeaarde.be www.earthday.org www.regiobrugge.be

( * ) De Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad bestaat op dit moment uit : het
Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) , Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen,
Wereldnatuurfonds, Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen, Werkgroep voor een
Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Greenpeace,
Vogelbescherming Vlaanderen, Voor Moeder aarde vzw, Pax Christi, mensen uit de basisgroepen,
stRatengeneraal, Borgerhou(d)t van Mensen, Lappersfort Poets Society, de Zandvoordse Struikrovers, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Groen vzw, Wijkwereldwinkel St. Michiels.

Aan het bos van de morgen kwam op een dag een houthakker aan met honderd bijlen om de heilige boom te
vellen, vochtig van dauw. Het was een oude es met
hemisferische kruin, dicht grijs gebladerte en bittere
vruchten. Zijn wortels zonken weg in de diepe bronnen
waar de schikgodinnen beraadslagen over de menselijke
lotgevallen. De houthakker met de honderd bijlen wilde
stelen maken voor zijn lansen, bezet met ijzeren punten,
druipend van bloed. Blind zag hij de pracht niet van de
tempel die hij afbrak. Doof hoorde hij de arend niet in zijn
takken noch de kwetterende vogels. Hij gaf de eerste slag
op de dikke stam, splijtte de askleurige schors, ontwaardde
het witte vocht. Maar bij de tweede slag brak de grond open
onder zijn voeten en zonder zich aan iets te kunnen vastgrijpen viel hij in een hel van gevelde bomen. (Homero
Aridjis, Mexico)
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