GROENE GORDEL FRONT ROND LAPPERSFORTBOS,
het verhaal van een boskat met 9 levens… www.ggf.be
( chronologie loopt van nu tot prille begin afdalend in periodes, per periode volgens datum )
"Fabricom www.gdfsuez.com weldra ? bouwvergunning kantoren in Lappersfortbos" Beluister de
eerste reactie van GGF-voorzitter op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25094 & blijf met
ons naar hoop en licht speuren in het verhaal van the fellowship of the Lappersfort in de ban van het
foute BPA http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D79F-76AAF8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL ( levende poëzieroute Lappersfort )
http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=4FF70F8D-A4D8-E59552ACF5534013FC03&language=nl&locale=nl-NL ( bosgedichtenwandeling 5 oktober Poëziebos )

PERIODE 9,5 : IN BRUGES CUT FIRST SIGHTSEE
LATER…ZAL SUEZ-FABRICOM GTI IN DE MOEDER
DER ZONEVREEMDE BOSSEN KAPPEN ???
De week van het bos 2007 sluiten we af met vertellingen en gedichten door de piraten van
www.kapersnest.be Peter Holvoet-Hanssen en Don Fabulist. Het slotlied is de ballade van de
gehangenen van François Villon. De zwarte piratenvlag met doodshoofd wappert.
Tijdens de week van het bos 2007 start het openbaar onderzoek naar de 2-vaksbaan door het
Lappersfortbos. We sluiten die week af met een flyer-actie aan het Brugse station. Het motto is Stop
de stad: Brugge(n) bouwen.
Met allerzielen 2 november 2007 houdt GGF een persmoment aan de hoofdingang van het
Lappersfortbos samen met VBV, Groen vzw en de bosdichters van de Lappersfort Poets Society. We
stellen er bezwaren voor bij de tweevaksbaan en de kantoren/loodsen/parkings in het Lappersfort.
Op 11 november 2007 is er een fakkeltocht voor het integraal behoud van het Lappersfortbos door
sympatisanten van het GGF & de vrienden van GroenFront! www.groenfront.be onder het motto stop
de oorlog tegen de zonevreemde bossen. Suez – Fabricom Gti zet de kranten vol met een advertentie:
U gaat van de toekomst houden…Eind november doen we een oproep aan de gemeenteraadsleden
tot dissidentie ivm. de begroting voor de 2-vaksbaan. De bespreking op de gemeenteraad veroorzaakt
een aanvullende klacht bij de Brugse ombudsman.
Op zes december 2007 trekken we samen met VBV naar Torhout, de thuisstad van bosminister
Crevits. We geven een sinterklaasschoen af en worden hartelijk ontvangen door burgemeester De
Cuyper. De schoen is naar beeld van een surrealistisch schilderij: uit een omgekeerde bijl groeit hoop
en een Lappersfortkastanjeboompje. We geven nieuwe liefdewensen af voor de zonevreemde bossen
voor onze bosminister.
Aan de gemeenteraad van december 2007 delen we het sprookje van B1984 uit: een nachtmerrie
over het kappen in een zonevreemd bos. Joris Denoo schrijft een bosgedicht bij de jaarwende:
kerstmisdaad…Er loopt ondertussen een tweede openbaar onderzoek voor de 2-vaksbaan.
Met driekoningen 2008 doen we een oproep aan de Megamindy’s van de Vlaamse politiek ( te
beginnen met de 2 leden-ministers uit ons beschermcomité van het Lappersfortbos ). De vierde koning
uit de legende is op weg naar de ministers Hilde & Bert & Kathleen & andere politici van goede wil in
2009. Op een persmoment aan het Lappersfortbos stellen we onze nieuwe bezwaren voor. Later
dienen we klacht in bij de Vlaamse ombudsman omdat we geen antwoorden kregen op ons eerste en
tweede bezwaar. Wij zijn wel goed, maar niet gek…
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Eind januari 2008 is er internationale aandacht voor de vrienden en vriendinnen van de Dead Poets
op http://www.flanderstoday.eu/jahia/Jahia/pid/867 en met gedichtendag 2008 eren we onze dode
dichters. Ingrid Weverbergh, de weduwe van Jotie komt twee bosgedichten van Jotie T’ Hooft
voorlezen. Zie verslag op http://blog.seniorennet.be/bruggeblog/reageer.php?postID=4563
http://blog.seniorennet.be/bruggeblog/ ( in 6 delen ) www.gedichtendag.org We schrijven een bosbrief
aan onze 3 dode dichters : BOSSENVERDRIET. Daarin doen we een oproep aan onze bosminister en
onze cultuurminister om van het Lappersfort een Poëzie- en Vredesbos te maken.
http://www.regiobrugge.be/ggfbrieven.php?p=115 ( over onze oudste dode dichter Mark Braet )
Met Valentijn 2008 doen we een bosliefdesoproep aan politici van goede wil om een duurzame
grondenruil te organiseren binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge. We nemen
contact met de Mer-cel en lanceren het voorstel.
Op Palmzondag 16 maart 2008 delen we bosflyers uit aan het nieuwe Brugse kom op tegen kanker
bos te Ryckevelde. We zien er de bospeter Kurt Defrancq ( fan van De Kat, jeugdserie en voorganger
Lappersforters ) en VRT-weerman Frank De Boosere http://indymedia.be/en/node/26711 Ons pleidooi
is er één voor éénheid in behouden en planten van bossen. De beste manier om bos uit te breiden is
bos behouden.
In de goede week 2008 sterft dichter des vaderlands Hugo Claus. Het wandelpad in het Lappersfortbos zal later naar hem genoemd http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/07/15861.php worden. Op
goede vrijdag 21 maart 2008 bezoeken we samen met VBV de blauwe schepen Mercedes Van
Volcem. We zetten de lente hoopvol in en we bezorgen haar nieuwe liefdeswensen voor de
zonevreemde bossen. Stadsdichter Paul Saccasyn heeft een bosgedicht voor haar klaar. Zie filmpje op
onze site. Het motto is en blijft: rood, oranje en blauw stop het kappen gauw!
Begin april 2008 verrassen bosminister Crevits en burgervader Moenaert ons met de mededeling ‘
Brugge koopt/kapt deel Lappersfort ‘.14 van de 18 ha Lappersfort wordt aangekocht. De dreiging blijft
dezelfde als in 2002: BPA Ten Briele: 3,5 ha kappen en nieuwe ontsluitingsweg…We zijn wel blij, maar
de strijd gaat verder. We strijden verder voor de volgende stap: de duurzame grondenruil van het
laatste lapje Lappersfortbos, 3,5 ha aan Ten Briele industriezone waar de bussenstelplaats geschrapt
werd.
Op de dag van de aarde 20 april 2008 zijn Joris Denoo & Peter Theunynck te gast in het Lappersfort
Poëziebos. Zij lazen er het bossprookje van de zotte koning voor: sire, er zijn geen bossen meer.
http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=goog-sl Het verscheen in De
Standaard als opinie met een onmiddellijke repliek van boshilde, onze minister die zich Alice in
Wonderland voelt. Verschillende bossprookjes zijn on line op www.ggf.be bij april. Eind april houden
we nav. de historische 1 mei voor rood en oranje een rerum novarum flyer-actie aan het stadhuis bij de
start van de gemeenteraad. We delen er het bossprookje van de zotte koning uit. De ombudsman
oordeelt over onze klacht onbehoorlijk bestuur. Het is een ander oordeeL .Te lezen op onze site.
Tussendoor steunen we www.wittepion.be www.tgrootgedelf.be en www.ademloos.be
In de maand mei 2008 doen we een oproep tot poltici van goede wil voor een pinkstervredesbosbestand. We schrijven ook een lezersbrief over onze burgemeester en mei 68 nadat uit het Brugs
Handelsblad bleek dat onze burgervader mee contesteerde in die woelige jaren en de Lappersforters
een beetje de mei ‘ 68 ‘ers van nu vindt; maar geen democraten.
Op zes juli 2008 wordt het Hugo Clauspad ingewandeld in het Lappersfort. We vragen officiële
erkenning http://video.google.nl/videoplay?docid=-4127966261233119857&pr=goog-sl voor deze
vredes-, poëzie- en stilteplek. Het gedenkbord voor onze dode dichters ( met 2 wondermooie
gedichten van Jotie T’ Hooft ) aan de boom van Melanie krijgt geen witte rook vanuit het stadhuis. We
blijven hopen op inkeer en blijven dromen van een levende poëzieroute in het bos der dode dichters,
het vrije Sherwood van Brugge. Claus staat tevens centraal op de Poëziezomer van Watou. Er zijn ook
enkele bosdichters aanwezig www.poeziezomerswatou.be met gedichten. Onder andere Peter
Theunynck met het gedicht voor 5 jaar GGF. Mensen hebben bossen nodig.
Eind juli 2008 wordt bekend dat het Brugse schepencollege er voor gaat en dat ze een open oorlog wil
riskeren met haar burgers. De bouwvergunning voor Fabricom komt er aan. Kost wat kost moet BPA
Ten Briele uitgevoerd worden terwijl een duurzame grondenruil binnen de eindigende afbakening
mogelijk is als eerbaar compromis. GGF geeft de moed niet op, maar de boshoop wordt elke dag
kleiner. Maar zolang de bomen staande blijven is het onze taak om te geloven en te hopen dat zelfs
Patrick Moenaert een vriend van hut bos kan worden. Ons persbericht hieromtrent lees je op onze site.
2

Geen bussen maar loodsen en kantoren met parkings is een cynisch statement een culturele hoofstad
van weleer onwaardig. De hoofdstad van het bosbehoud worden blijft mogelijk. Mercedes en Dirk, just
do it. Suez-Fabricom Gti: doe het niet: kappen in het Lappersfort vredesbos. Beluister wat onze GGFvoorzitter vindt http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25094
Bij het begin van de herfst 2008 bezetten de boomactivisten van www.groenfront.be het laatste lapje
bedreigd Lappersfortbos. Op zaterdag 20 september 2008 verneemt de wereld dat het Lappersfortbos
opnieuw bezet is. Daarvoor hadden 250 polities – als een dief in de nacht van 2 op 3 september – ook
al het bos bezet, te paard, te land, ter zee en in de lucht. Maar dan om de kap van de 5O bomen die in
de weg stonden voor de 2-vaksbaan weg te doen. Deze keer dus ten leven! Vanaf 28 september 2008
kan er gekapt worden: 3,5 ha voor loodsen, kantoren en parkings. Niet voor bussen. Wie haalt het?
Het vredesbos van mensen van goede wil of de macht van geld en laffe politiek?
Herfst 2008 – Zomer 2009
Op www.ggf.be lees je van maand tot maand wat er allemaal gebeurde nu het laatste bedreigd lapje
Lappersfortbos weer bezet is en hoe GGF hierin een eigen rol, strategie en pad bewandelt: dat van de
stille diplomatie binnen een breed Vlaamse Hanzestadnetwerk. Bij juli 2009 lees je een interview met 2
GGF-diplomaten. De ganse geschiedenis schrijven we binnenkort. Nu even te druk met de hoop
levendig te houden aan BPA Ten Briele, De kans op een vredesbos moet immers bepleit worden. In
alle geval hierbij nog 3 komende seizoenswandelingen :
De Vredesweek 2009 bezoekt het Lappersfortbos op vrijdag 25 september, 17u. met een
poëziewandeling in het Vredesbos met de bosdichters Peter Theunynck en Steven Pollet.
Vredesfietser www.vredesweek.be Jonas Slaats vertelt er over de Post Kyoto Duif.
Week van het bos 2009 op zondag 18 oktober, 14u30 is er een herfstwandeling met
bosverhalenverteller Don Fabulist www.donfabulist.be en boszanger Frank van Alfene
www.frankvanalfene.be
Gedichtendag 2010 op donderdag 28 januari, 14u30 luistert bosdichter Peter Theunynck naar de
nieuwe lente die de muzes van het bos voorspellen. Boszanger Willy Pirotte zingt en vertelt over de
man in de wolken... www.gedichtendag.org

PERIODE 9 : BOSSEN IN EEN LAND ZONDER
REGERING
Met Vaderdag 10 juni zijn er in België ook verkiezingen. Sindsdien zit ons land zonder regering. Wij
waren op het stadhuis present met een vaderdag stadsgebed van de bosmuzes. Enkele dagen ervoor
deed een monster op rupsbanden van labodevlieger boringen op het tracé van de tweevaksbaan door
het Lappersfort.
Op 18 juni vreemde taferelen in Vlaanderen : de gieren kwamen aan… Zou ons geliefde bos dan
toch een sterfplek gierenbos worden ? We laten het niet aan ons hart komen en vergaderen met
Friends of the Earth bij wie we misschien een thematische bosgroep worden…
Op 22 juni bezorgen we CD &V kopstuk Hendrik Bogaert nieuwe protestwensen voor de
zonevreemde bossen. We worden ontvangen op het gemeentehuis van Jabbeke en lanceren er onze
vredesbosoproep aan Suez en de Fabricom groep.
Op 24 juni wandelen Lappersforters en Groene Gordel Front mee in de protestmars van de
witte pionnen tegen het shoppingvoetbalproject in de groene gordel. Stop de stad : sos Chartreuse
zijn de Brugse spandoeken.
Op 1 juli staat de seizoenswandeling in het teken van de dreiging en bosdichters Paul Saccasyn
en Marcus Cumberlege geven er een lap op. In een open bos brief aan de nieuwe bosminister Hilde
Crevits ( die ook uit de streek van het Houtland komt ) roepen meer dan honderd BV’s Bos Vlamingen
haar op om het Lappersfort te bewaren als een vredesplek van hoop en dierbaarheid.
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07.07.07 staat in het teken van de Live Earth concerten : SOS, answer the call is het motto en dat
is nog een extra-reden om bossen te behouden: zij zorgen immers voor afkoeling en C02-opslag. We
krijgen een mailtje van All Gore, Zij beloven bomen te planten en te helpen met zij die strijden om
bossen te behouden.
Op 11 augustus is het 5 jaar geleden dat burgemeester Moenaert het bezette Lappersfort
bezocht. We vergasten het Brugse stadsbestuur op een open bos brief en bosdichter Joris Denoo
schrijft een gedicht voor Hilde en Mathilde.
Op het feest van Maria ontvangen de bosmuzes van het Lappersfort Lotte van het Nieuwsblad.
Zij maakt een reportage over koppigaards en doet daarom Vlaanderens bekendste bos aan. Het artikel
is on line op www.ggf.be Door de oude straten van Brugge die scone trekt de Blindekens-processie.
De notabelen lopen mee.
Eind augustus wordt in Loppem de film Oesje met Kamiel Spiessens getoond door de witte
pion. Het motto van Kamiel Spiessens is : Laat U niet om de tuin leiden…Een standje van de witte
pion wordt geweigerd op de St. Michielse Feesten. Lokale politici mogen er wel het separatisme
prediken…Een verslag lees je op onze site bij diverse persberichten.
Bij het begin van de Herfst 2007 zijn we klaar voor de week van het bos www.weekvanhetbos.be
We bezorgen de Brugse Ombudsman een tweede klacht onbehoorlijk bestuur WVI bij gebrek aan
coproductie rond het dossier Lappersfort weg. Op 1.10 is er een bosdebat en op 7.10 verwelkomen de
bosmuzes Don Fabulist en Peter Holvoet-Hanssen www.kapersnest.be Nieuwe liefdeswensen voor de
(zonevreemde) bossen worden aan de politieke wereld bezorgd. Deze keer op de Burg.

PERIODE 8 : JANUARI 2007 – 10 JUNI 2007 :
EEN BOS KAP / RED JE NOOIT ALLEEN ???
Met driekoningen 2007 schrijven we de ombudsman en de de nieuwe brede Brugse bestuursploeg
een open brief rond participatie & communicatie. Kabinetschef Delanote belooft hem aandachtig te
lezen…De on line bospetitie ‘STOP DE OORLOG TEGEN DE ZONEVREEMDE BOSSEN’ loopt …
Op one eleven trotseren we met drie bosmuketiers de storm & de voorzitter van Club Brugge die weg
wil naar Loppem…
Met gedichtendag 25 januari 2007 openen we samen met de boswachters de Poëziewandelroute in
het Lappersfortbos. Het blijft bedreigd, maar is toch Poëziebos van zonsopgang tot zonsondergang…
Rond Valentijn 2007 bezoeken we SP.a voorzitter Vande Lanotte in Oostende en bezorgen hem
als protest 2007 liefdeswensen voor de zonevreemde bossen & 13.000 handtekeningen pro behoud
groene gordel Lappersfort en Chartreuse. Hij belooft alles door te geven aan de medepartijvoorzitters
binnen de Vlaamse meerderheidspartijen.
Tijdens het boompjesweekend 18 maart 2007 besteden wij aandacht aan het boomkappertjesjaar.
Op 1 april 2007 lekt het Brugse Klimaatplan uit. Men wil 5 ha Lappersfort vernietigen. Het Groene
Gordel Front start met zijn seizoenswandelingen in het Lappersfort onder deskundige leiding van een
vogelkenner. Vogelvrij als we zijn… Kom op 1 juli en 7 oktober om 14u30 naar het Lappersfort=bos.
Op 22 april 2007 is het de dag van de aarde en zetten we de feestmaand in van ons vijf-jarig
bestaan met een opendeur dag in het Poëziebos. Er is een persmoment waarbij we ons C-plan voor
Ten Briele voorstellen en erevoorzitter Stef Boogaerts danken voor de voorbije inzet met een
cadeauboek : Bioboy. Er zijn twee drukbijgewoonde gedichtenwandelingen met Peter Theunynck en
Paul Demets & Sabine Luypaert en Staf de Wilde. Voor die gelegenheid verschijnen er 2 stadsgedichten en een Lappersfort-rede. De gemeenteraad van april en zijn leden krijgen live het C-plan aan
de poorten van het stadhuis ( verder geraken we voorlopig niet ). Alles on line op www.ggf.be
Op 1 en 15 mei 2007 sturen we open bos brieven aan rood, oranje en blauw : STOP HET
KAPPEN GAUW. Rudy Verhoeven en Wendel Trio reageerden reeds.
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Op 5 mei 2007 doen we mee aan de bossennetwerkdag van de VBV www.vbv.be : toon en zeg mij
de beloofde, bedreigde en verdwenen bossen ???
Op 19 mei 2007 een eerste treffen van het picknickfront en een voorleesmoment met Inge
Misschaert in het bedreigde Lappersfort=bos. Zij leest twee fragmenten voor uit Bioboy &
Klapperbos en ontmoet de vrienden en vriendinnen van de aarde en hut bos....Verder bang
afwachten. Stilte voor de storm. Maar in stilte kan ook politieke moed groeien…?
Bij de gemeenteraad van Pinkster-dinsdag 29 mei 2007 delen we – namens de vele mensen die
zich verbonden voelen met de fellowship of the Lappersfort – ‘ 2 verhaaltjes voor het kappen gaan ‘ uit
aan de gemeenteraadsleden met fragmenten over Bioboy & de witte wolf…We houden de duurzame
bospluim of de bostrofee van het cynisme klaar. Op hoop van zege voor ons symboolbos. We were all
wounded at wounded wood : U & me. By some politicians & their seventh cavalerie.
( naar Wounded Knee & de indiaan in ons bewustzijn )

( hieronder periode 7 tot 0 per blokje in de tijd )
Ontstaansgeschiedenis Groene Gordel Front Korte schets count down periode 7 tot 0

Periode 7 : OKTOBER 2006 – DECEMBER 2006 :
ZONEVREEMD BOS HEROVER JE STAP PER STAP :
KRIS DOE MET ONS MEE ?
Op 1.10 roepen de bosdichters en bosdichteressen van de Lappersfort Poets Society op tot
verdraagzaamheid voor de zonevreemde bomen en bossen. En dit bij de voorstelling van hun
dichtbundel en bloemlezing ‘ stem van brood en bossen ‘. Op 8.10 gaat de zetelende coalitie licht
vooruit, al wil dat niet zeggen dat dat een achteruitgang moet zijn voor het Lappersfortbos…? Naar
aanleiding van 4 jaar ontruiming aan de zondagsmarkt en naar aanleiding van de gemeenteraad van
eind oktober houden we een nieuwe boommelding. Fabricom/Suez & de nieuwe brede coalitie (
ondertussen met een schepen uit het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse ) van
Brugge ( CD &V, NVA, SP.a, Brugse Samenwerking, Spirit, VLD ) krijgt een open brief ‘ Baas in eigen
bos ‘ Binnenkort zullen ze reageren ?
November 2006 lekt geruchten over voetbal in de zuidelijke Chartreuse groene gordel. Dexia wil 2
torens en een shopping center en heeft 100.000.000 euro veil…Maar dit is buiten de witte pionnen
www.wittepion.be in het schaakspel gerekend. Het is de herfst van de ‘Inconvenient Truth &
Volkswagen’ met zomerse temperaturen. Tegen de CO2 lanceren we op www.ggf.be de online
Bospetitie : Lappersfort bos blijft bos : stop de oorlog tegen de zonevreemde bossen. In het boek
‘Brugge gedraaid’ staan opmerkelijke gedachten over 2.250 jobs niet in de Chartreuse ( Groenvzw
procedeert bij de Raad van State ) en doet Alex Calmeyn de groene schouwburg van Brugge uit de
doeken : het Lappersfortbos als ecologische stadszone C als openluchtmuseum met vergankelijke
eco-kunst. We spelen het voorstel door aan de nieuwe brede coalitie.
1 December 2006 is er NME-beurs in het Boeverbos. We zijn er on line samen met Regionbrugge.be
en stellen december in het teken van de poëziewandelingen in het stiltebos…Op zes december is er
de vijfde sinterklaasschoenzetting op de Burg van Brugge en we verwachten een brief uit hogere
regionen. Met driekoningen 2007 brengen we het licht naar de Brugse Ombudsman voor het nieuwe
Brugse stadsbestuur

Periode 6 : JUNI 2005 – SEPTEMBER 2006 :
OVERLEVEN IN TREE FREE STATE : BPA Ten Briele
wordt ten grave gedragen
Vijf juni 2005 : de Velt – open tuinen dag wandelt ook drie momenten in het Lappersfortbos.
Juli 2005 : Live 8 in de wereld en aan het Paviljoen van Toyo Ito geven de verenigde Milieu- en
Natuurverenigingen uit Brugge en Ommeland een persmoment vol bezwaren tegen de
Headquarterszone in de open ruimte groene zuidelijke gordel Chartreuse. Burgemeester Moenaert
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wandelt toevallig langs. Ook de lokale BOB was ter plekke en kreeg onze Vlacoro-bezwaren mee voor
verder onderzoek.
Elf augustus 2005 trekken we naar de nieuwe Brugse Ombudsman met de symbolische klacht
wegens onbehoorlijk bestuur en burgerschap. De Bruggelingen binnen Brugge blijven zich roeren
dromend van ‘ Plus est en nous ‘
September 2005 : we zijn aanwezig met de bosgedichten van de Lappersfort Poets Society tijdens de
Corpus Poëzieroute. Twee naakte gedichten handelden over de kleren van de keizer. De bisschop van
Brugge heeft een onderhoud met ons en krijgt een boskapelletje en een open bos brief over Hut
Fabricom Vredesbos. Naast Beisbroek ontdekken we nog een 20 ha. zonevreemd bos voor villa’s…Bij
het begin van de herfst voeren we actie aan de hoorzitting rond het GRS ( gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan ) met spandoek en flyers en tussenkomsten.
Oktober 2005 : bij de start van de week van het bos leest Ludo Enckels voor in hut Lappersfortbos uit
zijn Vlaams Filmpje ‘ slapen in de armen van een boom’ over de bezetting en ontruiming van
reuzenbos in een niet nader bepaalde stad. We planten een symbolisch vredesboompje aan de rand
van het Lappersfort en bezorgen een Pax Christi Vredesboompje ( vredesweek : geen bommen maar
bomen ) aan de burgemeester en aan Bosminister Peeters. Vanaf nu spreken we van het Brugse
vredesbos…Eind oktober manifesteren we mee in het Hoppebos.
November 2005 : een gunstig Vlacoro-advies staat op de Chartreuse-rem door te wijzen op de nietbestaande HQZ-locatie-motivatie en de nood aan een ernstig alternatieven-onderzoek.
Vijf december 2005 : de vierde sinterklaasschoenzetting voor bos en stad heeft als speerpunt HUT
FABRICOM VREDESBOS. Vanaf nu openen we af en toe onze verkiezingsparaplu die de
Hanzestadcoalitie noemt. We komen op ( niet op lijsten ) voor een duurzaam en dierbaar Brugge. Op
13 december gaat in Roeselare de Tandem-vorming door : ‘ kies voor een duurzame gemeente ‘
Zes januari 2006 : Net voor in Nederland het bezette Schinveld-bos gekapt wordt, raakt bekend dat de
Fabricom groep voor de tweede keer een bouwvergunning heeft ingediend voor het industriegedeelte
van het Lappersfort. We overleggen met Vandelanotte en de Hanzestadcoalitie krijgt Spirit over de
vloer. Naar aanleiding van de landelijke gedichtendag voeren we samen met de bosdichters actie aan
het station voor een stadsdichter(es) in Brugge. Tijdens de gemeenteraad van eind januari laten we de
sirenes en het alarm loeien voor het Brugse stadhuis. Lappersforters & Groene Gordel Front bezorgen
de gemeenteraadsleden die vergaderen een protest-pamflet tegen de plannen voor Lappersfort en
Chartreuse. Het stadsbestuur weigert ons te ontvangen.
Februari 2006 lijkt stil maar in de buik en de ondergrond rommelt het. De helaasheid der
dingen…krijgt gestalte in een doodsvonnis voor de Chartreuse door de Vlaamse Regering. Groen vzw
trekt naar de Raad van State.
Op 1 maart 2006 bezoeken we Bos & Groen en bezorgen hen het laatste Lappersfortboskapelletje.
Op 4 maart tijdens de nacht van de duisternis is er JNM-tromgeroffel en een fakkeltocht van stadhuis
naar Lappersfortbos. Een 200-tal actievoerders houden het vuur brandende en begraven het BPA Ten
Briele dat kappen in het Lappersfort wettigt. Bij de Boskapellekensbaan neemt VBV een foto van de
mensen van Borsbeek Fort III bos, Hoppebos en Lappersfort. Op 8 maart, internationale vrouwendag
roepen we het Lappersfort uit tot zusterschapsbos. In maart ontvangt de Hanzestadcoalitie mensen
van de VLD, Groen! en de groenen in de Brugse Samenwerking. De lente zetten we in met een
terrein-beheerswandeling met de mensen van het agentschap voor Natuur en Bos in het Lappersfort.
De zonevreemde dreiging blijft, maar het hart van het Lappersfort wordt reeds gehuurd door de
Vlaamse Gemeenschap.
Op 25 april 2006 zet de Hanzestadcoalitie nav. de dag van de aarde ( breng leven in je Gemeente )
twee lege zetels voor het Brugse stadhuis. We vragen aan de raadsleden om onze Hanze-dromen
mee naar binnen te nemen en te blijven communiceren met de burgers en de burgeressen, het
middenveld buiten. Alsof ze op een andere planeet leven stellen de meeste raadsleden het GRS
definitief vast en bevestigen nog eens het zonevreemde karakter van het industriegedeelte van hut
Lappersfortbos. Ze liggen niet wakker van de bijlen…Wij wel. My forest is a battlefield ?
In mei 2006 overleggen we over het algemeen belang met het ACW in Brugge ( open bos brief ) en
met SP.a en Bron & Decoorne en het CD &V – NVA –kartel. We hebben een 13 in een dozijn
Hanzestadprogramma. Het verschijnt als lezersbrief in het Brugs Handelsblad. Alle politici van goede
wil kregen een open brief
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Op 4 juni 2006 is er de eerste zondag boswandeling in het Lappersfort. De dag er voor vergaderde het
bossennetwerk in Gent. Het Brugse stadsnetwerk voor duurzaamheid en participatie zet geen punt
achter natuur en bos.Op 4 juni 2006 is er de eerste zondag boswandeling in het Lappersfort. De dag
er voor vergaderde het bossennetwerk in Gent. Het Brugse stadsnetwerk voor duurzaamheid en
participatie zet geen punt achter natuur en bos.
Met vaderdag 11 juni 2006 stuurden we een open brief aan VLD-politica ( ondertusssen schepen van
ruimtelijke ordening 2007 ) over Brugge(n) bouwen. Op 22 juni, feest van Thomas Mores,
patroonheilige van de politici stuurden we 13 Hanze-vragen aan de politici van goede wil. Hun
antwoorden lees je op www.ggf.be
Eind juli 2006 begint de bezetting van bos Fort III te Borsbeek door Boomspotting en GroenFront. Wij
steunen hen symbolisch en moreel van op afstand.
Tijdens de Nagasaki-herdenking 9 augustus 2006 aan Kleine Brogel begint de politie met de
ontruiming van het bezetters-kamp met boomhutten op Fort III . Het levert het gedicht van Peter
Theunynck ‘handboek van de bosbezetter’ op. Wij doen een Groene Gordel Fietstocht langs het tracé
van de AX en het oude Noorderkanaal nu nieuwe Brugse Ommevaart…De dreiging van de kaalkap
van de coupure-kastanjebomen doet ons terugdenken aan Lucebert en zijn vers : alles van waarde is
weerloos…
Enkele dagen na onze eerste boom-melding opent bos-minister Peeters op 28 september 2006
het Lappersfort als wandel – en stadsbos. En de doos van Pandora ? Waar de bijlen in zitten…? De
Lappersforters houden een rode neus farce optocht en het Groene Gordel Front bezorgt bos-minister
Peeters het Vlaams Filmpje van Ludo Enckels ‘ slapen in de armen van een boom ‘. Bos en hoop doen
leven.

Periode 5 : FEBRUARI 2005 – MEI 2005 : OVERHEID
ZET 1 STAP VOORUIT EN 2 ACHTERUIT EN HOOPT
DAT HET PROTEST HIERMEE IS UITGEROOKT :
GGF LAAT ZICH NIET IN SLAAP WIEGEN
Twee februari 2005 : persmoment voor de poorten van Bombardier ‘Brugge 07 transparante
en coproductieve stad’ als antwoord op gemeenteraadsbeslissing januari 2005 om een weg aan te
leggen door Lappersfort.Op datzelde moment vraagt de Fabricom groep een bouwvergunning aan in
hut zonevreemde bufferbos Ten Briele. Negen februari : overleg met de directie van de Fabricom
groep ( over bouwvergunning wordt niet gesproken ) en publieke hoorzitting (met BOB) van VBV –
Lappersforters – GGF :er komt een fietseling !
GGF bezoekt met www.meerstedenbeleid.be Minister Keulen + Paasmaandag 28 maart 2005:
start ‘ Corpus Lappersfortus 50’ met Bos-Kapellekensbaan langs Lappersfort : maria/muze/vrouwe bij
hut bos : het bedreigde lichaam in beeld. ’s Morgens gidsbeurt in Lappersfort met jong CD & V –
Bosdichters Lappersfort Poets Society op Romerodag 25
Vlaamse Regering stelt in voorafname voorlopig het GRUP voor HQZ Chartreuse vast
HRS (Hanze Ruimtelijk Structuurplan) alternatief gemeentelijk structuurplan voor Brugge wordt op 3
mei voorgesteld op SP.a-secretariaat aan Minister Landuyt
Op 16 mei 2005 viert het GGF - samen met de Lappersforters, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen,
Don Fabulist uit Hoppebos, Natuurbehoud Kapellenbos en de Zandvoordse Struikrovers en de Bond
Beter Leefmilieu Vlaanderen – zijn derde verjaardag aan het Lappersfortbos : er is een bomen- en
bosriddering door de kinderen van het Kapersnest en een bootoptreden van de Lappersfort Poets
Society. We sturen zeven bos-kapelletjes naar alle bedreigde Vlaamse zonevreemde bossen (en
vragen een plan B aan minister Peeters) en naar het Hoppebos in Flobecq. GGF stelt een feestbundel
voor (on line) met 28 prominente meningen omtrent bos, hoop, democratie en 2006…
21 mei 2005 Bossennetwerkdag VBV met oa. boskapelletjesnetwerk
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Periode 4 : OKTOBER 2003 - 6 JANUARI 2005
VERWANTSCHAP MET LAPPERSFORTERS BLIJFT
STERK; MAAR GGF EN LAPPERSFORTERS
(anarchie) GAAN HUN EIGEN WEG
Oktober 2003 : Heilige Spoedprocessie trekt door Brugge opdat het Lappersfort Bos blijft
De derde stRaten-generaal prijs toegekend aan de Lappersforters en het Groene Gordel Front
5 december 2003 met de tweede Sinterklaasschoenzetting en een aangekondigd onderhoud met het
SP.a + CD & V- stadsbestuur en de landelijke CD & V-voorzitter Leterme midden december....
29 januari 2004 : Hanzestad-project wordt geboren... The return of the King ? Ons derde deel van
'The fellowship of the Lappersfort'... Koninklijk is wie Groene Gordels en Zonevreemde Bossen
integraal en duurzaam bewaart uit dierbaarheid voor de volgende generaties die zonder Zuidelijke
Ontsluiting aan de toekomst willen participeren...?
februari en maart 2004 : flyer-actie aan mina- en gemeente- en provincieraad
Hoopvol Sprookjes-Paasei 2004 voor stadsbestuur gevonden in zonevreemde Lappersfort=bos
(onder bewaking van de lokale en federale BOB)
Open 1 mei brief SP.a : maak van je tak en behoud een zonevreemd bos & virtuele opening
Lappersfortmuseum on line op http://ggf.regiobrugge.be/ Op bezoek bij ACW stellen we het
Hanzestadmanifest voor duurzame democratie voor. Ondertussen krijgt GGF steun van 103 kleine en
grote verenigingen die opkomen voor duurzaamheid & dierbaarheid
Juni 2004 : wandeling in Lappersfort & Chartreuse met KVNS (Koninklijke Vereniging voor Natuur- en
Stedenschoon
Juli 2004 : Leterme 1 : start nieuwe Vlaamse Regering (Just do it, Yves)
Augustus 2004 : symbolische viering 3 jaar bezetting : 72 nieuwe BV’s (Bos-Vlamingen) treden toe
tot het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur. Kabinet Peeters wil dossier
Lappersfort klasseren en vergeten
September 2004 : bezoek kabinet Peeters met brood, rozen en bomen…GRS-Brugge wil 2
zonevreemde delen Lappersfort kappen (voorontwerp)
Oktober 2004 : week van het bos met eerste publieke optreden Lappersfort Poets Society
November 2004 : GGF participeert aan de Thuis in de Stad gesprekken en lanceert aan de poorten
van het Brugse stadhuis het idee van de rondetafelraad (naar model communicatieraad Turnhout)
December 2004 : derde Sinterklaasschoenzetting voor bosbehoud en bosuitbreiding samen met de
JNM-sambaband/VBV. Burgemeester Moenaert noemt ons marginale groepen…
6 januari 2005 : Driekoningen-akkoord Bos-Minister Peeters behoudt 5/7 Lappersfort

Periode 3 : OKTOBER 2002 – OKTOBER 2003
OVERHEIDSPOGING NETWERK UITEEN TE SLAAN
MISLUKT : LAPPERSFORTERS ZITTEN NU OVERAL
EN HEBBEN LAT-RELATIE MET GGF
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14 oktober 2002 : de ontruiming van het bezette Lappersfortbos als culturele happening van
Brugge 2002
Driekoningen 2003 met vertegenwoordigster Fabricom groep in het Visartpark : Ode aan de
aristocratie door Noortje Wiesbauer van stRaten-generaal...
Groene Gordel Front en Lappersforters in Lappersfortvoettocht naar en bij Fabricom tussen 14 en 16
april 2003 : verkoopsaanbod Minister Dua en Fabricom groep tot eind ‘04
De gemeenteraad van mei 2003 participeert in de viering van 1 jaar Groene Gordel Front en krijgt het
Lappersfort-manifest aangeboden & 12.000 handtekeningen pro behoud
GGF-Gecoro-actie : op 1 juli 2003 wordt samen met de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en onder
begeleiding van de Brugse BOB het Groene Gordel Charter voor duurzaam ruimtegebruik bezorgd aan
de lokale actoren. Vele bezoeken aan actoren, kabinetten en politieke partijen
GGF & Groen vzw en VBV bezoeken Rode Steve Stevaert op 11/10/03 in Kortrijk

Periode 2 : APRIL - MEI 2002 : EILANDEN
VERENIGEN ZICH IN EN ROND LAPPERSFORT ALS
GGF-NETWERK
Natuurpunt en JNM en Wabo en Lappersfront en Groen vzw die samen de dag van de aarde in de
Chartreuse vieren midden april 2002. Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland wordt
geboren en omringt de krakende bosbezetters in Lappersfort en Chartreuse en houdt niet op met
groeien als netwerk voor duurzaamheid en participatie. Wij zorgen voor overleg, dialoog,
communicatie en verbinding : netwerking (mei 2002)

Periode 1 : 2001 : STERKE EILANDEN
Mei 2001 : fietseling VAARTDIJK = FIETSDIJK (Fietsersbond & AZO)
Augustus 2001 als geboortemoment voor de Lappersforters : start boomhuttenbezetting

Periode 0 : de jaren 70 NIETS VERMOEDEND
Onze voorgeschiedenis begint begin jaren 70 en kent een hoogtepunt met de bezetting van het
Lappersfortbos door 'de tedere anarchisten - Lappersforters'. Dankzij hen werd het een
mediadossier. We zijn gesitueerd in een lang verhaal...van NIMNA (not in my nature)
Voorgeschiedenis voor Lappersforters : de jaren 70 van Eckhart Kuijken ( www.inbo.be )

www.bbc.co.uk/robinhood

Edities Algemeen
Desimpel wou kantoren bouwen in Lappersfort
Steven Samyn;

15-10-2002
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(tijd) - Wijlen Aimé Desimpel wou vorig jaar nog kantoren bouwen aan de rand van het betwiste
Lappersfortbos in Brugge. Desimpel, het boegbeeld van het West-Vlaamse financiële en economische leven
dat eind september overleed, was als investeerder aangetrokken door de Brugse projectontwikkelaar
Idearch. Die werd al in 1990 door eigenaar Fabricom aangezocht om een kantorenproject te ontwikkelen.
Projectontwikkelaar twistte met Fabricom
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Aimé Desimpel stond met Immo Desimpel vorig jaar nog dicht bij de realisatie van de eerste fase van een
kantoorproject in Ten Briele, aan de rand van het betwiste Lappersfortbos in Brugge.Desimpel was als
investeerder aangetrokken door de Brugse projectontwikkelaar Idearch, die een mandaat had van eigenaar
Fabricom voor de valorisatie van deze zone. Fabricom blies de plannen af en Idearch claimt nu bij de rechtbank
haar niet-ontvangen honorarium.Al in 1990 kreeg Idearch een mandaat van Fabricom voor de ontwikkeling van
een kantorenproject op een zone van 6 hectare in Ten Briele aan de rand van het Lappersfortbos, op de strook die
is ingekleurd als zone voor industrie en kantoren. De projectontwikkelaar Idearch deed op zijn beurt een beroep
op de Brugse architect Axel Ghyssaert. Die tekende plannen voor de bouw van vijf kantoormodules van telkens
vier verdiepingen en met plaats voor ruim 1.500 werknemers.Gunstig adviesBegin 1991 kreeg dit project een
gunstig advies van het Brugse gemeentebestuur, met als voorwaarde evenwel het vinden van een oplossing voor
de verkeersafwikkeling langs het kanaal Gent-Brugge.Volgens Axel Ghyssaert kreeg Idearch, en dus Fabricom,
ruim twee jaar geleden een bouwvergunning voor de realisatie van een eerste kantoormodule. Idearch kon Aimé
Desimpel einde vorig jaar overtuigen om de investering te realiseren, maar Fabricom wees die piste naar verluidt
af, wellicht met het oog op de verkoop van de site aan De Lijn, voor de vestiging van een busstelplaats.JvI
Steven Samyn
© 2002 Uitgeversbedrijf Tijd n.v.

Edities Antwerpen Kempen Antwerpen Mechelen Antwerpen Stad Noordrand-Brussel Pajottenland-Brussel
Dender De Gentenaar Limburg Eeklo-Deinze-Gent Oudenaarde-Wetteren-Gent Waas Brugge Kortrijk Roeselare
Oostende-Westhoek Brabant Leuven
Lappersfort niet zonder slag of stoot ontruimd
15-10-2002
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Bij verrassing heeft de politie gisteren de bezetters uit het Brugse Lappersfortbos verdreven. Terwijl de
ontruiming aanvankelijk vreedzaam verliep, werd de sfeer op het eind toch bitser. Er vielen zelfs klappen.
Toen enkele sympathisanten op de spoorweg begonnen te lopen, hield een trein zelfs even halt. In de
schermutselingen werden sympathisanten en een vtm-cameraman opgepakt. Toen een 50-tal actievoerders
gisteravond vreedzaam betoogden aan het politiekantoor in de Hauwersstraat deelde de politie klappen
uit. door Marc CARLIER Brugge
Omstreeks halfzes gisteravond was de laatste bezetter verwijderd. De man had zich vastgeklonken aan een
betonblok, maar door de kou was zijn arm zo gezwollen dat hij niet meer losgeraakte. Met betonblok en al werd
hij uiteindelijk weggebracht.
De ontruiming van het bos, die al een jaar duurde, begon gistermorgen omstreeks halftien. Agenten sloten de
toegangswegen hermetisch af. ,,Uit buitenlandse voorbeelden wisten we dat deze activisten onverzettelijk zijn en
zich vastketenen, bijvoorbeeld aan betonblokken, als ze daartoe de kans krijgen'', zegt de Brugse korpschef
Philippe De Wulf, ,,vandaar dat we hen wilden verrassen.'' Vijfentwintig en nog eens zeven activisten konden zo
snel worden ingerekend.
Vijf bewoners van een boomhut en een activist in een tunnel boden het langst weerstand. In de late namiddag
kwamen de boomhutters zelf naar beneden. De man in de tunnel werd uitgegraven.
Hoogtewerkers en bulldozers zetten ondertussen de beuk in de constructies in het bos. De bezetters hadden niet
alleen boomhutten gebouwd maar ook een houten fort. De kosten voor de opruiming zullen door Fabricom
worden verhaald op de bezetters.
De bezetters werden aangehouden. Er zaten enkele Britten, twee Nederlanders en een Italiaan bij. De meesten
werden gisteravond alweer vrijgelaten.
Toen de ontruiming bekend raakte, verzamelden een twintigtal sympathisanten aan Steenbrugge-brug. Hun aantal
groeide in de dag aan tot zo'n 150. Ze bezetten een tijdlang de brug, trokken daarna de binnenstad in en
betoogden onder meer op de Burg en op het Zand.
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Minutieus voorbereid
Milieu-activisten hielden het Lappersfortbos al meer dan een jaar bezet. Zij verzetten zich tegen de plannen van
het Brugse stadsbestuur om een deel van het bos om te vormen tot een ambachtelijke zone en er een nieuwe weg
naast te leggen.
De ontruiming gebeurde op verzoek van eigenaar Fabricom, maar met de uitdrukkelijke steun van burgemeester
Moenaert. Fabricom had sinds begin september een vonnis van de vrederechter in handen die de ontruiming
mogelijk maakte. ,,De operatie is minutieus voorbereid. We wisten al een hele tijd dat vandaag zou worden
toegeslagen'', zegt Filip Van Caenegem, advocaat van Fabricom. ,,Dat Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua
(Agalev) momenteel onderhandelt met mijn cliënt over de aankoop van het bos staat los van deze actie.''

© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.

Niet zonder reden
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms schroeit het binnenskamers, slaan de pannen
van het hoofd. Soms hongert ook een hond naar brood,
snakt het raam naar rozen. Mensen hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms is het al metaal dat ons betintelt en magnetiseert.
Steden zijn gulzige motoren, kleppen en cilinders
ratelen maar door. Steden hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms vreet het miltvuur van de eindigheid,
het vijverslijk, het knarsetanden van de overweg,
een kolf, een fles aan ons. Mensen hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
In beuken zwelt het verlangen naar kathedralen aan,
gedachten rijpen op eik, linde giet slaap op, taxus
ent volharding in. Steden hebben bossen nodig.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, Poëziebos Brugge, erfgoeddag van bos & aarde, 22 april
2007 http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.ggf.be Meer info over het bedreigde Brugse
dichtersbos...op 050/390957 bij Luc Vanneste of op 0486/737220 bij Peter Theunynck.

HERFST
Als het bos van het Lappersfort verdwijnt,
laten de bomen in Vlaanderen
hun bladeren tegelijk
vallen.
Bruges la morte
Als het bos van het Lappersfort weg is,
kan de industrie in Vlaanderen
weer opgelucht
ademen.
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Flandre la morte
Wally de Doncker
zonevreemd
wie tekent de zones, verklaart
de bomen vreemd; gaat het om
een eerstgeboorterecht: kwam
de zone van steen het eerst ter wereld?
zonevreemd zuiveren de kruinen onze
huizen, schrapen het zilt van muren,
zemen de ramen met schaduw en licht
waar gaan de geliefden dromen
dan op het pad dat tintelt in
de ritseling van gebladerte,
het zinderend spel dat dagelijks wisselt
onder de wisseling van wolken
zonevreemd verklaart men
de zoom van de stad, je hoort
een kleed verscheuren in repen
en rafels, beroofd van zijn glanzende rand
geen oog zonder schaduwkleur die
de iris omlijnt, omringt zoals goud
een smaragd of agaat; geen levende stad
of ze houdt halt bij struweel en houten
omwalling waar de zangers schuifelen
hun troostend geluid
zones zonderen af en mensen komen
samen: zo is hun aard sinds de
oorsprong der tijden, sinds uit
aarde en water het leven ontstond
wie tekent dan zones en verklaart
ons vreemd, bewoners van een
te slopen woning, vreemdelingen
in eigen huid – wie brandt in ons
vlees het cijfer van verbanning,
wie verhakkelt de aarde in zones
en maakt ons allen aan onze
oorsprong vreemd? we lopen
ontheemd door de zones,
de tekenaars verklaren ons vreemd
Staf De Wilde
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