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Open bosbrief aan een toekomstige schepen van groen,
geachte heer Demon, beste Franky,
Ooit was er een man in dit land die Cardijn heette en die sprak van zien, oordelen, handelen. We hadden ook nog priester Daens die opkwam voor de rechten van de arbeiders. Vandaag zijn er jonge mensen
die een bedreigd lapje zonevreemd bos bezetten om te getuigen over rechten voor natuur en bos, fauna
en flora. Geen woorden, maar daden. In de komende boskrant (fragment onderaan) vertellen zij hoe zij
dat doen in respect voor het bos. De mensen van www.groenfront.be zijn de opvolgers van de eerste
bosbezetters, de Lappersforters.
Een aantal mensen en bewegingen uit het middenveld en de buurt willen als het ware een beschermende
cirkel (zie www.ggf.be) zijn rond de oude en de nieuwe bezetters en hun bedreigde bos. Het bedroeft
ons dat het u stoort dat jonge mensen zich inzetten voor een bos. (zie krantenknipsel onderaan) Daarom
willen wij u graag een voorstel doen: bezoek met ons het laatste lapje zonevreemd Lappersfortbos en
zijn bosbezetters. Wij zijn er van overtuigd dat een christendemocraat als u niet onverschillig zal blijven
bij die heldendaden in naam van de zorg voor de schepping. Laat ons de dialoog aangaan. Breng gerust
ook een bosminister en een Brugse burgemeester mee. Misschien is het water tussen ons nu nog te diep;
maar moet dat eeuwig zo blijven? Wij zouden natuurlijke bondgenoten moeten zijn in een
verzoeningsproces van zorg voor de schepping. Waar kunnen we dat beter oefenen dan in een
vredesbos? We schreven met de bosdichters ‘het manifest van het Poëziebos’ en gaan daarover graag in
dialoog met u. Kom met ons zien, oordelen en handel dan in een daad van naastenliefde: berg met uw
oranje partij de bijlen op! Luc Vanneste & Peter Theunynck, GGF
UIT DE KOMENDE VBV-BOSKRANT (www.vbv.be/netwerk): Je zegt rekening te houden met
jullie ecologische voetafdruk. Anderzijds bevinden jullie je hier in een bos, wat ook best wel een
kwetsbaar ‘ecosysteem’ is. Hoe trachten jullie de schade en jullie afval te beperken? Het valt me
bv. op dat hier weinig afval rondslingert. Gust: Je hebt gelijk dat onze aanwezigheid in dit bos de
‘natuurlijke’ gang van zaken beïnvloedt. Maar we proberen echt wel heel bewust onze negatieve impact
te beperken. Ik denk dat we ook uit ervaring mogen stellen dat de natuur hier ons stilaan “accepteert”:
waar de vogels ons eerst schuwden, zijn ze nu in grote getale terug aanwezig. Alles wat je ziet aan
materiaal in dit bos is bovendien gerecycleerd, dus ook op die manier houden we onze impact beperkt.
Brandhout gebruiken we met mondjesmaat, om te koken en ons een beetje te verwarmen. Maar ook hier
maken we enkel gebruik van afvalhout dat ons geschonken wordt. Shane: Een belangrijk aandachtspunt
hier is dat we steeds op de paden blijven. Zo blijft het merendeel van de bosbodem beschermd. Je zal
ook merken dat de twee hutten die we op de begane grond gebouwd hebben, op de betonvloeren van de
oude, industriële gebouwen hier staan. Ook hierdoor wordt de bosgrond dus niet beschadigd. En
tenslotte zijn we dit bos pas opnieuw gaan bezetten op het moment dat het opnieuw sterk werd bedreigd.
De schade die wij veroorzaken is klein bier vergeleken met wat er staat te gebeuren natuurlijk.
'VUIL LAPPERSFORTBOS' IN HET NIEUWSBLAD 28 JANUARI 2009
SINT-MICHIELS - CD&V-gemeenteraadslid Franky Demon heeft een open brief geschreven aan het
Brugse schepencollege. Hij wil weten wat het stadsbestuur gaat doen met de Lappersforters die reeds
enkele maanden een gedeelte van het bos bezetten in hun strijd tegen de kap van nieuwe bomen voor de
bouw van een kantorencomplex.'Het doet mij echt pijn om te zien hoe vuil het bos erbij ligt. Ik begrijp
dat mensen willen opkomen voor hun idealen maar ze moeten er dan ook respect voor hebben. Als
toekomstig schepen voor Groen vind ik het onbegrijpelijk wat er daar gebeurt. Ik stel mij serieuze
vragen bij de borden en vlaggen die momenteel aan de bedrading rond het bos opgehangen werden. Ik
moet vaststellen dat heel wat mensen van het stadsbestuur opmerkingen krijgen over borden of
afsluitingen in hun tuin en daar mag alles volgehangen worden. Vele mensen zien dit als een soort
provocatie en vragen zich eigenlijk af waarom er niet ingegrepen wordt', schrijft Frank Demon. Hij
wacht nu op een antwoord van de burgemeester. (rso)

