Achtergrondverhaal Lappersfortbos 2001 – 2011 : negen levens boskat : recente geschiedenis tot 9

Een boskat www.ggf.be met 9 levens…
We zijn één oktober 2011 en er zijn meer dan 2 jaar verlopen. De boskat kreeg af en toe
gezelschap van een kater en gaat op 09.10.11 naar de eeuwige jachtvelden. De feniks en de
as….Een geliefde vriendin Nu de veerman komt die mij aanspoorde - in de lente van 2002 om kennis te maken met de bosbezetters is ondertussen ook al bijna 2 jaar meegereisd met de
veerman. Ik begrijp de pijn van zij die treuren om geliefde bomen. Maar het leven en Brugge
gaan verder ! Ik blik terug op wat er allemaal gebeurde de voorbije 25 maanden. Al was het
maar als grondstof voor het Lappersfortboek. Uiteraard vind je op onze site en in krantenarchieven alle details. Vanaf pagina 9 lees je het verhaal zoals we het 1 september 2009
hoopvol schreven met vanaf pagina 18 de chronologie tot 2001 en de jaren 70 ervoor. GGF
was - 113 maand lang - vooral ook een diplomatenbeweging, always on stage, front & back.
Luc Vanneste, secretaris GGF 2002 – 2011
Oktober 2011
Het is bijna zover. Op 9 oktober 2011 zitten onze 9 levens erop. Peter Holvoet-Hanssen &
Don Fabulist komen http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27
ons uitzwaaien naar de eeuwige jachtvelden waar de muzes wonen en zingen. Zonder
wanhoop aanvaarden we het einde; natuurlijk omdat we weten dat er leven na de dood is…
http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/292 Meer dan 9 jaar lang
waren wij afgevaardigden van grond & water, licht & lucht, planten & dieren, bos &
ademruimte, milieu & erfgoed in onze Unesco werelderfgoedstad. En van de mensen die
daarmee leven en daarvan afhankelijk zijn. Wij allemaal dus. Met vallen en opstaan en
ondanks verlies hebben we heel wat bereikt.
September 2011
In Brugge dromen http://www.ademloos.be/nieuws/brugge-dromen-twaalf-verenigingen-vanlente-de-stad 12 verenigingen van lente in de stad en het ANB, het agentschap voor Natuur en
bos http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx
lanceert de officiële website van het door hen beheerde Brugse Lappersfortbos. In deze maand
sterft Wangari Mathaai, de stichters van www.greenbeltmovement.org onze grote
zusterbeweging. De voorbije Brugse verzoekschriften krijgen een evaluatie Lees hiet het
zesde Brugse evaluatie-verzoekschrift en er duiken weer geruchten op over de verdere
zuidelijke ontsluiting Geen enterhaak in mobiliteitsdebat. Geen snelweg ! Eerst
Boeveriestationsbalkonrotonde & bruggen bouwen. De auditeur van de raad van state
beoordeelt de Chartreuseplannen van de overheden negatief. Maar deze beker laten we aan
ons voorbij gaan. Al blijven we natuurlijk hopen dat er zo weinig mogelijk beton bijkomt
waar dan ook. In Antwerpen staan de boomdichters op en samen dichten ze een vertelboom
Lees hier 'Bomenstad' het groepsstadsdichtersproject de vertelboom & de 10 takken van
verwondering http://www.youtube.com/watch?v=BM60aWqHkMo ( boomgedicht A )
http://www.dewereldmorgen.be/foto/2011/09/27/stadspeter-plant-de-vertelboom De bouw in
het gekapte zonevreemde industriedeel ( 3,2 ha BPA Ten Briele ) gaat niet echt vooruit en de
overheid werkt aan een beter plan. Hadden ze de minnelijke bosschikking maar gevolgd !!
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Augustus 2011
Met het kruim der Brugse bewonersgroepen brengen we een bezoek aan onze Brugse
ombudsman. De vraag naar deugdelijk bestuur en een particpatiewijzer Brugge 2013 staan
hoog op de agenda van de burgeractiegroepen. Het is deze maand ook 10 jaar geleden dat de
eerste bosbezetting begon in Vlaanderen. In Brugge die scone dan nog. Over de zorg voor het
groene erfgoed.
Juli 2011
De eerste contacten worden gelegd voor het Lappersfortboek Uitkijken naar Lappersfortboek
in 2012 en we schrijven de laatste lijnen van ons testament Lees hier het testament van GGF
Juni 2011
Begin juni worden we in het Lappersfortbos ondervraagd door Bob van Motief en het thema
is 1+1=3 Op zoek naar een nieuw wij. Stel je voor dat je lid kon worden van een nieuwe
groep. Een groep waar je bij hoort, niet omwille van wat je nu bent, maar omwille van waar je
naartoe wilt. Een groep van mensen met gedeelde perspectieven en dromen. Een groep die je
vol overtuiging “wij” kunt noemen. Een groep waarin mensen elkaar ondersteunen en
versterken, zodat één en één drie worden. Kun je je zo’n groep voorstellen? Hoe zou hij eruit
zien? Wie zouden er allemaal toe kunnen behoren? Wie zou je uitsluiten? Wat zou jij moeten
opgeven of achterlaten om erbij te horen? Hoeveel verschillen zou die groep verdragen, waar
zouden de grenzen liggen? Wat zouden de gedeelde perspectieven zijn? Vanaf wanneer zou jij
van ‘wij’ spreken? Hoe hecht zou je je met dat wij verbonden willen voelen? En hoe zou jouw
‘wij’ zich tegenover ‘zij’ verhouden? Op deze vierdaagse willen we met elkaar op zoek gaan
naar inspirerende en versterkende wij-groepen. Misschien heb of ken jij al zo’n groepen.
Misschien moeten we ze nog bedenken of dromen. We putten inspiratie uit Bijbelse en andere
verhalen, uit getuigenissen van gedreven mensen die hun gedroomde wij concreet vorm
proberen te geven. We werken afwisselend in kleine en grote groepen en maken gebruik van
verhalen, film, bijbelteksten, creatieve werkvormen,… Wie alvast wat inspiratie wil opdoen
over het Nieuwe wij kan eens een kijkje nemen op www.nieuwwij.nl
Mei 2011
Op 1 mei is er onze lentewandeling in het Lappersfortbos met het verhaal van grootvader en
de witte olifantenstam ( destijds ook verteld op de eerste Chartreusehappening 2002 ). U kan
het verhaal en de foto’s zien op onze site www.ggf.be Bosminister Schauvliege spreekt over
een plan van aanpak om de meest waardevolle en ernstig bedreigde zonevreemde bossen te
beschermen, want anders zal - ondanks de vele goede intenties tot bosuitbreiding - de
bosbalans niet uit de rode cijfers raken, laat staan dat er netto 10.000 ha extra bos gerealiseerd
kan worden. Als GGF actief in www.vbv.be/netwerk hebben we dit debat mede op de
politieke agenda gezet. Samen met 3 generaties bosbezetters vanuit de moeder der
zonevreemde bossen : het Brugse Lappersfortbos ( met de aangekochte kmo-zone als laatste
zonevreemde herinnering aan vervlogen tijden ). We blijven elke dag hopen dat het
2

Achtergrondverhaal Lappersfortbos 2001 – 2011 : negen levens boskat : recente geschiedenis tot 9

zonevreemde overheidsplan heel binnenkort ook echt bossen en bomen zal redden en dat liefst
binnen een redelijke termijn. NVA, SP.a en CD & V hop met het vlaamse bosplan !!! Kris
Peeters : ga voor de Vlaamse zonevreemde bossen en bedreigde bomen !
April 2011
Kandidaat-burgemeester Dirk Defauw krijgt Geef ons de ruimte : boompje van de participatie
bij Dirk De Fauw op het berek met gemeenteraadsleden en actiegroepen het boompje van de
participatie. En anonieme actievoerders onbekenden laten van zich horen.
Vandalisme op nieuwe loods in gekapte deel Lappersfort en we citeren uit persbericht.
Op een nieuwe loods in het gekapte zonevreemde industriedeel van het Lappersfortbos werd
het woord ‘misdaad’ geschilderd. Als GGF distantiëren wij ons hiervan.Voor ons is
vandalisme, zelfs klein vandalisme, onaanvaardbaar. Het helpt ons geen stap verder.
Integendeel, het maakt de mensen die het goed menen met bos & milieu zwakker en
ongeloofwaardiger en verkleint het draagvlak van de bosbeweging.
Van vandalisme wordt niemand beter Het Groene Gordel Front distantieert zich als Brugse
bosbeweging van elke vorm van sabotage of vandalisme! Onze acties en basishouding zijn
nooit anoniem of gewelddadig geweest. Wij blijven geloven in de dialoog. We wensen ook
niemand (anonieme) bedreigingen, geweld of fysieke schade toe. We blijven vinden dat
milieuacties buiten elke sfeer van criminaliteit, vandalisme of sabotage moeten blijven. We
pleiten voor volledige geweldloosheid tegen wie of wat dan ook. Dat zeggen we steeds luid en
duidelijk. Tegen iedereen. Ook tegen de nieuwe anonieme actievoerders die we niet kennen.
Een nobel doel mag niet door minder nobele middelen besmet raken. We vrezen dat anders
het kind met het badwater zal weggegooid worden.
Veel woede en onbegrip in de wereld Er is veel woede in de wereld om wat er fout gaat en
om wat er allemaal aan leven vernield wordt. Jonge mensen lijden pijn aan de grote mensen
die de wereld naar de bliksem helpen. En ze botsen op een zwijgende politieke muur van
onbegrip. Vandaar de dringende nood aan politici en mensen van goede wil die de
broodnodige dialoog met deze verontruste jonge generatie aangaat. Zij liggen wakker van
waar het met de wereld naartoe gaat. De gedachte van Ghandi 'wees zelf de verandering die
je in de wereld wil zien' lijkt het goede motto. Daar moeten we samen aan werken voor een
duurzaam en dierbaar Brugge binnen een bosrijk Vlaanderen in Actie met ademruimte &
hoop.
Driedubbele oproep ! Aan de anonieme actievoerders : voer positieve en creatieve acties
met open vizier. Aan bosminister Schauvliege : toon beloofde Vlaamse zonevreemde
bossenplan. Aan de overheden : investeer in oprechte & ernstige dialoog met
burgeractiegroepen en leg verbindingen.
Maart 2011
Op 24 maart is er bij de Brugse schepenen Van Volcem en Demon een GGF-visitatie. Het
overleg handelt over het overeidsengament om de aangekochte KMO-zone van het
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Lapperfortbos groen in te kleuren. Bij deze wordt de langlopende procedure ingezet en zo
maken 2 Brugse schepenen van goede wil de www.groenepotloden.be klaar in de moeder der
zonevreemde bossen. In diezelfde maand worden de banden tussen de Lappersforten van
West-Vlaanderen ( Brugge & Oostende ) aangehaald http://www.ademloos.be/nieuws/aanhet-bos-van-morgen in het Antwerpse bedreigde Sint-Annabos
http://www.ademloos.be/nieuws/toespraak-door-lappersfort-bosdichter-peter-theunynck
http://www.ademloos.be/nieuws/voordracht-door-h%C3%A9louise-miroir-uit-oostende Begin
maart was er een tweede plantmoment in het Oostendse Lappersfort Zuurstofbos
http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/ Lees hier het alfabet van de
Lappersfortbossen van Brugge & Oostende
Februari 2011
Op uit in Vlaanderen http://www.uitinvlaanderen.be/node/7429055 is er aandacht voor het
Lappersfort Poëziebos. Uit in Brugge & West-Vlaanderen melden ook het Hugo Clauspad.
http://www.brugge.be/internet/nl/in_en_uit_in_Brugge/in_en_uit_uitgebreid.htm?id=8a04c19
92c81670a012c816724750107 http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugoclauspad-voor-poetische-wandelaars
Januari 2011
Het is ondertussen een traditie en ook dit jaar wordt er de zondag na gedichtendag gewandeld
met bosdichters in het Lappersfort Poëziebos. De nieuwe schepen van groen Demon houden
we te vriend en we schrijven hem een nieuwjaarsbrief Vanaf vandaag heeft ook Brugge zijn
schepen van actiegroepen. GGF schrijft nieuwjaarsbrief aan schepen Demon
December 2010
Het GGF kondigt zijn afscheid aan voor de week van het bos 2011 en zet tijdens een
winterwandeling haar voorzitter & woordvoerder bosdichters in de bloemetjes. Een delegatie
dichters ( aangevoerd door struikrover André ) van Oostende is tevens van de partij gedicht
Bartje Punk - Sneeuw voor iedereen De boswachter met dank aan Vandemaele Isabelle
November 2010
In Oostende wordt het Lappersfort Zuurstofbos aangeplant op de jaarlijkse dag van de natuur.
Vanaf nu heeft West-Vlaanderen weer 2 lappersforten : het zuurstofbos in Oostende en het
Brugse moederbos ondertussen ook Boeboeks – en Poëziebos. Vanaf zondag zijn er weer 2
lappersforten in onze West-Vlaamse Provincie speech Lappersfort Oxygen Forest Friends of
the Earth Brugse Lappersforters sponsoren Oostends bos, met dank aan het Nieuwsblad
Geboorte Lappersfort Zuurstofbos Oostende, aanplanttoespraak voorzitter GGF Weesgegroet
Schauvliege Maretak schrijft er een gedicht Hinterland in november,vierde bosgedicht van
A.E.Maretak over en op onze site is van alles te lezen want niet alleen in Oostende is het
Lappersfort actueel. Ook in Brugge staat het Lappersfort op de agenda : Commentaar Groen!
bij Brugs RUP Lappersfortbos kmo-zone Antwoord stad Brugge op bosverzoekschrift 2
Brugge hanteert groene kleur potloden in KMO-zone Lappersfortbos. GGF voorzichtig
tevreden Commentaar GGF bij Brugs RUP Lappersfortbos kmo-zone Verdediging indieners
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Bosverzoekschrift 2 op berek ter voorbereiding gemeenteraad Brugge; nov. 2010 VBV &
BBL verzoeken Brugge tot de opmaak stedelijk RUP over het Lappersfortbos, deel KMOzone
Oktober 2010
Een eerste nacht van de duisternis in het Lappersfort Poëziebos smaakt naar meer… Nacht
van de duisternis & Bal der vampieren in Poëziebos goed verlopen De overheden tekenen
samen met vele anderen het groene gordel charter Press Releases Oktober 2010 - "Lees hier
het Groene Gordel Charter, een GGF-archiefje uiit 2003 met knipoog naar charter groene
gordel Brugge 2010"
September 2010
Lees hier Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 de stedenspecial over
Brugge, met dank aan Knack herfst 2010. Als vertegenwoordiger van de milieubeweging was
de GGF-secretaris van de partij.
Augustus 2010
De Vlacoro adviseert Vlaanderen om de aangekochte KMO-zone in het Lappersfortbos groen
in te kleuren. Vlacoro adviseert positief om (geredde & aangekochte) kmo-zonevreemde
Lappersfortbos groen in te kleuren Zomerbrief 'over de zachte dictatuur'aan de politici van
Brugge die de Hanzestad liefhebben Heren van steen, een gedicht voor de koopmannen in de
werelderfgoedstad Brugge Jongeren JNM tellen beestjes in Lappersfortbos (bron
Nieuwsblad)
Juli 2010
De start van de bouwwerken in het gekapte deel van het Lappersfortbos Litteken blijft als
motor voor politieke zorg voor Vlaamse bossen. Poëzie- & Zuurstofbos blijven levende
herinnering ! GGF steunt aRtivistisch manifest KunstDoel
Juni 2010
In Oostende wordt het Lappersfort Zuurstofbos aan de pers voorgesteld zodat de ingezamelde
gelden via www.saveforest.be zoals beloofd en met advies van VBV een zuurstofrijke
bestemming krijgen. Persmap Lappersfort Zuurstofbos Oostende Geschiedenis bossen België
& Vlaanderen Democratie begint bij de basis : actiegroepen als plaatsbekleders, lezersbrief
afbakening De wakkere bossen van Vlaanderen, met dank aan TerZake, magazine De
Wakkere Burger vzw
Mei 2010
We schrijven een bosbrief aan Hauser die het Lappersfortbos bezoekt Bosbrief aan Hauser :
op zoek naar vaders in stad & land en verzusteren met www.ademloos.be Ademloos.be
affiche adopteer een boom Ondertussen geven VBV en JNM de aftrap van de groene
potloden campagne PERSBERICHT VBV en JNM : SUCCESVOLLE AFTRAP GROENE
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POTLODEN CAMPAGNE Groene potloden & etisch minimum in Lappersfortbos KMOzone GGF en vooral struikrover André zetten hun beste beentje voor en zorgen voor een
aanzienlijke bijdrage. GGF levert alle 3000 ingezamelde on line handtekeningen in die de
oorlog tegen de zonevreemde bossen willen stoppen. Muyters & Schauvliege go for it !
April 2010
Op uitnodiging van GGF keren schrijvers terug naar het Lappersfortbos tijdens de dag van de
aarde http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30075
Maart 2010
Begin maart wordt het bezette deel van het Lappersfortbos ontruimd en gekapt. Vaarwel 3,2
ha Lappersfortbos waar we met zovelen wandelden en samenzweerden. Op onze site lees je
hierover Na de kap, bosgedicht Kroniek Lappersfortbos, gered & gekapt 1987 - 2010 Bosbrief
GGF aan de ex-bezetters Lappersfortbos anno 1971 - 1972 - 1973 GGF bedroefd, maar niet
verslagen, reactie bij kap bedreigde Lappersfortbos Voor Motief kregen we ook een vraag
over die periode en we citeren hieronder :
Nadat, eind 2008, de Vlaamse regering en de stad Brugge samen een goede 13 ha
Lappersfortbos kochten werd na jarenlang actie voeren, in augustus 2009, een slotakkoord bereikt over het behoud van het laatste stuk bedreigde bos met de eigenaar
GDF SUEZ Fabricom. Wat betekende die minnelijke bosschikking voor jullie
organisatie? Was het doel dan bereikt, hadden jullie dan nog wel een reden om te
bestaan? Staat er nu nog een losprijs op de hoofden van de vogelvrije bosbezetters uit
2002 ?
Het onderhandelen rond die minnelijke bosschikking had ook invloed op het Vlaamse
regeerakkoord waarin een Vlaams plan rond de zonevreemde bossen werd ingeschreven. Het
contract leverde ons een visite bij de ministers Muyters & Schauvliege op. Dat de Vlaamse
regering ons uiteindelijk in de steek liet in het bezette bos wordt goed gemaakt door het feit
dat het Vlaamse zonevreemde bossen plan nu ter discussie ligt & dat geen enkele generatie
bosbezetters nog schadeclaims heeft.
Ons distantiëren van de derde bosbezetting ( dec. 2009 – maart 2010 ) was niet eenvoudig,
maar anders doen, had ons ongeloofwaardig gemaakt. Je moet niet noodzakelijk op een
ontruiming aansturen. Wij hadden die vreselijke ervaring al eens meegemaakt in 2002. Toch
betoogden we na de ontruiming samen met alle bosbezetters – midden maart 2010 – maar
gingen dan elk weer onze eigen weg. We wilden als GGF, bosdiplomaten & bosdichters
aanwezig zijn als eerbetoon aan het gekapte deel Lappersfortbos en uit respect voor de
rouwenden. Met de blik op de toekomst van het geredde Lappersfort Poëziebos. Wij
waren de laatste tijd in 2011 vooral bezig met Brugse Poëziebos, Oostendse Zuurstofbos en
pleiten voor de groene inkleuring van laatste zonevreemde stuk Brugse Lappersfort ( reeds
aangekocht ). Bosbezetters blijven een beetje onze helden. Met respect denken wij aan hen
terug. Maar we hebben evenzeer respect voor bedrijfsleiders die vrijmoedig de dialoog
aandurven.
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Februari 2010
Met diverse wakkere burgers van Brugge dienen we een verzoekschrift in aan de
gemeenteraad Burgers actief in actiegroepen dienen participatie-verzoekschrift in bij
gemeenteraad Brugge
Januari 2010
Met Boswachter en Woudmeester van het ANB, GGF en de bosdichters wordt het
vernieuwde Hugo Clauspad van het aangekochte Lappersfort Poëziebos ingewandeld. Bekijk
& beluister hier de opening van het vernieuwde Hugo Clauspad in het Brugse Lappersfort
Poëziebos 4 Foto's inwandelen Hugo Clauspad Lappersfort Poëziebos als Boeboeksbos
Foto's gedichtendag : inwandelen Hugo Clauspad Lappersfort Poëziebos als Boeboeksbos
Bosbrief aan de muzes, openingstoespraak Peter Theunynck, GGF Grasduin hier al even in
het vernieuwde Hugo Clauspad, gedichtenwandelroute Lappersfort Poëziebos Brugge
Boeboeksbos roept de ministers van zuurstof & poëzie op tot zonevreemd handelen !
Nieuwjaarsbrief 2009 Boeboeks blijven boos We brengen een laatste groet aan de derde
generatie bosbezetters in hun ernaastliggende kamp. Struikrover André is onze Don Quichote
die tegen windmolens blijft vechten en die het verhaal van de derde bosbezetting af en toe
meebeleeft tijdens zijn voedselbezoekjes met warmte voor de nieuwe groep bosbezetters.
Press Releases Juni 2011 - "Fotoshoot Struikrover André begin 2010 tijdens bosbezetting 3 BPA Ten
Briele 3,2 ha, met dank aan Van Daele Noëlla - Deel 1" Press Releases Juni 2011 - "Fotoshoot
Struikrover André begin 2010 tijdens bosbezetting 3 BPA Ten Briele 3,2 ha, met dank aan Van Daele
Noëlla - Deel 2"

December 2009
Een derde bezettersgroep bezet BPA Ten Briele. Einde minnelijke bosschikking. GGF neemt
afscheid van bpa Ten Briele bezette bos
November 2009
Ondanks het feit dat de minnelijke bosschikking ten einde loopt toch drukke tijden met oa.
een bosvisitatie-bezoek aan de gouverneur van West-Vlaanderen, verzoekschriften en nog
geld-inzamelingen. Interpellatie 23.11.09 Jürgen Vanpraet bij bosverzoekschrift Lappersfort
Meer of minder groen ? Wanneer een leugendetector voor overheidscommunicatie ?
Tussenkomst op de Brugse gemeenteraad rond communicatie & actiegroepen Antwoord
lappersfort op verzoekschrift van de burger door de Brugse gemeenteraad Bosverzoekschrift
gemeenteraad Brugge Antwoord op verzoekschrift communicatieraad van de burger door de
Brugse gemeenteraad Communicatieverzoekschrift gemeenteraad Brugge Afscheid &
eresaluut aan pompier, lassie & dita, de vorige bosbezetters bedreigde Lappersfort GGF
distantieert zich van nieuwe bosbezetting Lees argumenten minnelijke schikking advocaat
bosbezetters & GGF, dank aan Eco-zine Groen! GGF schrijft afscheidsbrief aan Sint-Maarten
& Sinterklaas Het verhaal begint bij Pluk van de Petteflet. Ook hij was een Lappersforter
Bekijk hier foto's ontvangst GGF, bosbezetters en Friends of the Earth door de gouverneur
van West-Vlaanderen met de overhandiging bosgeschenk 'verhaal Pluk van de Petteflet van
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de Torteltuin' van Annie M. G. Schmidt. Voor meer fantasie & verbeelding in de Brugse
politiek.
Oktober 2009
De week van het bos was er één van afscheid omdat het opkuisplan in werking trad en de
Vlaamse regering ons niet kon helpen. We lieten ons ondanks alles niet onbetuigd Bosbrief aan
de gouverneur van West-Vlaanderen Antwoorden bevoegde ministers op schriftelijke vraag
Lappersfortbos Bart Martens Persmededeling Fabricom & GGF over opkuisplan bosbezetters &
mogelijk aankoopplan Lappersfortbos 3,2 ha Lees hier de VBV Bosbarometer 2009
Lees hier het
VBV reddingsplan voor de zonevreemde bossen "Lappersfort is geen liefdesnest" met dank aan De
Zondag Lappersfort Zuurstoffabriek gelanceerd : bosbezetters willen bosbezitters : koop ook uw lapje
bedreigd bos ! Persbericht bosbezetters Lappersfort Zuurstoffabriek gelanceerd Press Release
Lappersfortforest Oxygenfactory Campagnetekst : Laat ons ademen : koop een vierkante meter met
boom in het Lappersfortbos Laat ons bosbezitters worden : bosbrief GGF aan de bosbezetters Friends
of the Earth en Lappersfortbos : motieven Steuntekst : Kunstdoel solidair met Lappersfortbos Koop
nu uw stukje Lappersfortbos, met dank aan het Laatste Nieuws

September 2009
De maand september was heel hoopvol gestart. Onder de hoop en de euforie van de
minnelijke bosschikking tussen boseigenaar GDF Suez Fabricom, GGF en bosbezetters. We
trokken met handen vol hoop naar de Vlaamse ministers Muyters en Schauvliege en werden
harteloos wandelen gestuurd Beluister hier een muzikaal klankfragment van de Post Kyoto Duif in
het Lappersfortbos Bekijk hier de foto's van de Post Kyoto Duif in het Lappersfortbos, vredesweek
2009 Bosbrief GGF aan de koning Brief aan de bosbezetters & GGF van de Post Kyoto Duif
(vredesweek 2009) Lappersfort Woodmovement visits Flanders new ministers Lees hier eerste
reactie GGF na visitatie Brussel bij de ministers leefmilieu & ruimtelijke ordening Persbericht
Vereniging voor Bos in Vlaanderen: Lappersfortbos niet gered Schauvliege & Muyters maken
afspraken met Fabricom, bezetters Lappersfortbos & Groene Gordel Front Lees hier 'De Groene
Schouwburg van Brugge' artikel uit Brugge gedraaid, ideeën over de toekomst van Brugge en de
Bruggelingen. Met dank aan die keure & de auteurs Lappersfort via struikrover André aanwezig op
The Big Ask Again. Bekijk hier de foto's - Deel I
PS. GGF & de bosbezetters ? Wij hebben als GGF zes maanden intens samengeleefd met de
bosbezetters 2002 tedere anarchisten zoals Boontje ze droomde. Tot een dag na de week van het bos
2002. Die maandag viel de oproerpolitie het bos binnen en ontruimde alles. De zondag erna betoogden
5000 mensen door de straten van Brugge uit protest tegen deze schandalige daad van Brugge 2002,
culturele hoofdstad van Europa… midden onderhandelingen van Groen! minister Dua en de
boseigenaar Fabricom. ( die onderhandelingen werden uiteindelijk voltooid door bosminister Crevits
in november 2008 door de aankoop van 13 ha Lappersfortbos samen met de stad Brugge. Waarvoor
we ook dankbaarheid & respect tonen ). Begin september 2008 werden bomen gekapt voor de 2vaksbaan door het bos en dat leidde tot de bezetting 3 weken later van het nog bedreigde 3,2 ha BPA
Ten Briele ( Steve Stevaert schrapte de bussenstelplaats, maar het lot & de machtspolitici van Brugge
oordeelden anders en maakten nieuwe plannen voor bos-ontginning ). Op papier industrie maar in het
echt zonevreemde groene long vol zuurstof voor de drukke stationsomgeving. De tweede
bosbezettersgeneratie was geboren. Vanuit die groep slaagden we er met het GGF & advocaten in om
in dialoog te komen met de boseigenaar GDF Suez Fabricom. Dit leverde begin augustus 2009 een
8
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minnelijke bosschikking tussen bosbezetters, boseigenaar en GGF op. ( Helaas liet de vierde partij, de
overheid & de meeste vlaamse politici van rood, oranje en NVA ons in de steek om dit
symbooldossier te ontmijnen tot vredesbos met een duurzame grondenruil. Pax Christi kwam ons
nochtans steunen ! Ook Vredeseilanden ) Dit contract van minnelijke bosschikking zorgde er ook voor
dat GGF zich distantieerde van de derde bosbezetting november 2009 – 4 maart 2010 ( ook omwille
van de oude schadeclaims 2002 en nieuwe ). Zo behielden wij onze burgerzin & diplomatieke
dialoogpositie open. Er was ook nog een poging tot aankoop met eigen middelen. Van de gevraagde
1,6 miljoen euro slaagden we erin om 2 % in te zamelen met www.saveforest.be en dit resulteerde in
de nuttige besteding voor de aanplant van het Oostendse Lappersfort Zuurstofbos bij
www.buitengoed.be met dank aan schepen van actiegroepen Yves Miroir & de stad Oostende & VBV
www.vbv.be & Friends of the Earth http://www.motherearth.org/ . Hier vind je de geschiedenis
http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207 van de bossen van Vlaanderen van volle
middeleeuwen tot zonevreemd ( Schauvliege & Muyters kunnen Vlaamse bomen en bossen redden. )
Met dank aan www.vbv.be/netwerk http://www.indymedia.be/node/27102
De bosdichters schrijven bosgedichten en dat is heel hard bruikbaar om de lange adem & de tederheid
niet te verliezen. Doorheen de lange geschiedenis is het GGF vooral de belichaming van de
bosdiplomatie geworden. Maar wij waren ook the fellowship of the Lappersfort : die het vuur
brandende hield als laatsten der Mohicanen en die de motor werd achter het Lappersfort Poëziebos.
Dit konden we doen door een zinvolle synergie met de boswachters van het ANB. Naargelang de
noodzaak konden wij de rol vinden die bij ons hoorde. Wij zijn ontstaan om het Lappersfortbos en zijn
bezetters te helpen. En hebben dat zo goed als mogelijk gedaan. Met vallen en opstaan. Met winst en
verlies. Zo is het leven. Zo vertellen oude verhalen het ook. Wij bleven ook koppig doorzetten ons
verhaal vertellend. Zo wortelden we in de Brugse aarde ! Zo werden we een stevige GGF-boom.
De bosbezetters hadden het motto ‘ action speaks louder than words. Ze zijn begonnen als een groepje
van Uitgezonderd www.uitgezonderd.tk , maar zijn ondertussen een wereldwijd netwerk, zie ook
www.groenfront.nl voor achtergronden. Het GGF werkte aan draagvlak en diplomatie voor de
zonevreemde bossen en duurzame alternatieven voor Brugge & Ommeland. Dierbaarheid &
participatie in de Hanzestad was ons motto. We hebben veel zaadjes geplant in de harten van mensen
van goede wil. Onze grote broers VBV en BBL zetten samen met Natuurpunt de queeste verder.
Als GGF zijn we meer dan 9 jaar lang met heel veel zaken bezig geweest. Vooral bomen, bos en
ademruimte. Getuige onze website www.ggf.be en de vele communicatie die wij stad & wereld
instuurden. Als vorm van participatie aan Brugge.
Wij hebben ook waar mogelijk www.wittepion.be en www.tgrootgedelf.be en www.ademloos.be
geadviseerd ( ervaringen doorgeven ) en gesteund.
De groene gordel is heel groot en uiteindelijk zit het werk in het Lappersfortbos erop. Het is nu van
zonsopgang tot zonsondergang Poëziebos in onze stad Brugge. Brood & bossen is onze invulling van
aloude brood & rozen. Net als Frodo & Sam www.lordoftherings.net www.tolkien-movies.com zijn
wij www.ggf.be bijna thuisgekomen van een lange bosreis ( je ziet video-dagboeken via links
http://www.youtube.com/watch?v=iuMWLeiSXlk ). De wondes van kap & ontruimingen blijven
littekens maar de muzes blijven dromen in Brugse Poëziebos. Press Releases Juni 2011 - "Openbare
onderzoeken in Brugge moderniseren!" Press Releases Juni 2011 - "Bekijk hier diverse filmpjes over
de strijd voor het Lappersfortbos" Press Releases Juni 2011 - "Lees hier alle dagboeken uit het
bezette Lappersfortbos" Brugge 1 oktober 2011, Luc Vanneste, afscheidnemend secretaris GGF
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HIERNA LEES JE VERHAAL ZOALS WE 1 SEPTEMBER 2009 HOOPVOL SCHREVEN
MET ONDERAAN DE GANSE LAPPERSFORTCHRONOLOGIE TOT JAREN 70

01.09.09 Het is zover. We zijn terug september, maar dan een jaar later. Terug naar
school en terug naar het bos. Als GGF www.ggf.be hebben we er een jaar met opnieuw
bosbezetters aan onze zijde op zitten. Jonge mensen die vanuit een boomhut de wereld
willen verbeteren. Een bewogen jaar waarin haast elke week iets gebeurde, dat kan U
nalezen op onze site van maand tot maand bovenaan. Om het bos door de bomen te
blijven zien hebben we onderaan “ het achtergrondverhaal minnelijke bosschikking “ &
de volledige geschiedenis geplakt van de lange voorbije jaren. Maar hierna vertellen we
ons bosverhaal van de 12 voorbije maanden, herfst 2008 – herfst 2009. Een jaar geleden
voelden we ons een boskat met 9 levens. Maar dat negende leven bleef maar duren. Heel
lang aan de bierkaai, maar sinds een zes-tal weken in een partnerschap Fabricom –
GGF – bosbezetters. En hopelijk wordt het voor het bedreigde Lappersfortbos straks :
eeuwigheid hier en nu. Een vredesbos ? Het ligt in de handen & harten van zoveel
mensen en politici van goede wil. Zie www.vredesweek.be www.weekvanhetbos.be
September 2008 : Op 2 september is het gemeenteraad in Brugge en staat ook het Lappersfort
een laatste keer op de agenda ( oa. bevestigen bouwvergunning ). Dus doen we www.ggf.be
een flyer-actie met rouwkrans. Enkele uren voor de gemeenteraad begint, worden we
opgebeld door de pers met de vraag of het klopt dat een leger polities naar het Lappersfortbos
afzakt voor de kap? Vol ongeloof zien we die nacht de omgeving van het Lappersfortbos
afgesloten worden. Vroeg in de ochtend dringen toch nog een 6-tal bosbezetters binnen en
bezetten de te kappen bomen voor de 2-vaksbaan. Ondanks cavalerie, helicopter, bootjes en
een gans leger politiemensen. Details lees je op www.groenfront.be waar je ook kan zien hoe
midden september ( officieel 20.09, maar in het echt iets vroeger ) www.lappersfort.tk de site
wordt van de nieuwe bosbezetting in Vlaanderen. Brugge die scone zal het zich herinneren.
Plots zijn we niet meer alleen als GGF. Naast ons als brede bosbeweging is de anarchistische
groene vleugel weer opgestaan: de bosbezetters, gezellen die ontsnapt zijn uit de boeken van
Pippi Langkous of Pluk van de Petteflet die de Torteltuin wou redden. Sherwood en Robin
Hood worden echte indianenverhalen uit de hanzestad….
Oktober 2008 : Begin oktober belde Peter Theunynck, de vierde GGF-voorzitter &
bosdichter met meneer Casier, CEO-op rust Gdf Suez - Fabricom & dossierbeheerder
Lappersfortdossier. Over het bezette bos. Het was een hoopvolle dialoog die de volgende dag
in de krant http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=LM218J9P de grond
wordt ingeboord. Als GGF blijven we toch geloven in de kleine diplomatieke opening en met
bosdichter Paul Demets vieren we de volgende dag de week van het bos in het Poëziebos. We
eindigen in de gietende regen in het bezette bos aan Ten Briele. Op 15 oktober is er een
persmoment, zes jaar na de ontruiming van Brugge 2002. Toevallig lopen we daarna meneer
Casier tegen het lijf. Het wordt een hartelijke babbel. Als GGF blijven we contact houden met
Fabricom en met de bevoegde overheden.
November 2008 : Met de open bosbrief 'de helaasheid der zonevreemde bossen' trekt GGFniet naar Raad van State http://nieuwsblad.typepad.com/brugge/2008/10/lappersforters.html
10
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voor het laatste lapje bedreigd Lappersfortbos, maar naar de hemelpoorten. Wegens de tijd
van het jaar doen we een hoger beroep op Sint-Maarten en Sinterklaas. Met de dichteres
Henriëtte Roland Holst-Van Der Schalk geloven we dat uiteindelijk "de zachte krachten" het
zullen halen. Dit is zeker een uitdaging voor christendemocratische en andere politici van
goede wil. Onze aanklacht & bede bij de Sinten kan je op www.ggf.be lezen. Niet zonder
reden daalden de bossen uit de hemel neer... Ondertussen wint Obama in Amerika de
verkiezingen. Yes we can sluit aan bij wat de Lappersforters ons leerden in 2002 met de eerste
bezetting van het Lappersfort=bos : “ Trap niet in de val van de aangeleerde hulpeloosheid. “
Matthew Pike heeft gelijk in zijn boek "Can Do Citizens" wanneer hij zegt : " Er moeten
nieuwe systemen worden uitgedacht en uitgetest die berusten op de mogelijkheden van de
mensen zelf (can do'ers). Alleen zo kunnen de mensen zichzelf realiseren (can be). Volgens
M. Pike is het zeer belangrijk om zo vlug mogelijk can do'ers op te sporen en hen te
motiveren om acties te ondernemen. Zo gebeurt er tenminste iets en wordt de druk van
onderuit opgevoerd. Vanuit deze concrete acties kunnen netwerken worden uitgebouwd en
kan er worden gewerkt aan de verandering van de bestaande systemen." Het wordt het motto
van GGF : geloven en hopen dat het kan en ondertussen brugge(n) bouwen. Die maand wordt
eindelijk ook een goede 13 ha Lappersfortbos definitief aangekocht. GGF & de bosdichters
van de Lappersfort Poets Society zijn blij en dankbaar nu een deel van het Lappersfortbos
definitief gered is en de koop definitief is afgesloten. We reiken onze hand naar stad en
vlaams gewest om van het Poëziebos een rust- en stilteplek te maken om van te houden. Wij
blijven vragen dat de overheden de bijlen opbergen voor 7 voetbalvelden bos aan industrie
BPA vergissing Ten Briele, de moeder der zonevreemde bossen.
December 2008 : Onder het motto van SOS leefmilieu & erfgoed verenigen een 10-tal
Brugse actiegroepen kun krachten en houden daags na Sinterklaas een betoging voor een beter
klimaat in Brugge en wereld. Bekijk hier http://www.youtube.com/watch?v=w_mnDsgj0hE
deze mooie dag. Onder het motto van de drie musketiers worden de verenigde brugse
verenigingen geboren. Regelmatig mogen we binnenkijken in het bezette Vrijbos via de
dagboeken van Zieke die U op onze site kan lezen.
Januari 2009 : Op http://www.indymedia.be/en/node/31233 kan je een nieuwjaarsbabbel met
onze GGF-voorzitter lezen. We ontvangen tevens een omgekeerde driekoningenbrief. Deze
keer https://ssl.direkte-aktie.net/cms/groenfront.php?itemid=1010#15402 van koning Herodes
aan Fabricom. Eind januari is er met gedichtendag een protestgedichtenwandeling die begint
met een brief van Marc de Bel & de boeboeks aan onze politici. We stellen het manifest van
het Poëziebos voor dat vier bosvragen richt tot alle politici van goede wil.
Februari 2009 : Onze Valentijnsbrief krijgt het motto ‘ zou een heel klein beetje bosliefde
soms niet beter kunnen zijn ? ‘ Eind februari worden we opgeschrikt door de eerste van een
reeks bosbezetters die in de gevangenis verzeild geraken. Weliswaar voor kleinigheden en
kwajongenstreken; maar toch doet dit feit GGF op zijn grondvesten daveren. U leest onze
opinies op www.ggf.be waarbij het motto van Gandhi : ‘wees zelf de verandering die je in de
wereld wil zien” het leidmotief is.
Maart 2009 : GGF stapt mee in www.openruimteademruimte.be en RTL-Tvi komt filmen in
het Poëziebos en in het bezette bos en trekt met enkele bezetters naar de hoofdzetel van
Fabricom. Aan de vooravond van de lente sturen we een open bosbrief aan de vierde macht.
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April 2009 : ' Dat heeft geen zin, ' zei Alice. ' Onmogelijke dingen kun je nou éénmaal niet
geloven.' Ik denk dat je gewoon nog niet zo veel ervaring hebt, ' zei de Koningin. ' Toen ik zo
oud was als jij oefende ik elke dag een halfuur. Er waren dagen waarop ik voor het ontbijt al
zes onmogelijke dingen had geloofd. ' ( Alice in Spiegelland, L. Carroll ) Aangezien we van
sprookjes http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793&pr=goog-sl houden
wordt het motto van Alice ook het onze. Daarom komt www.kapersnest.be opnieuw de bedreigde
bomen ridderen. Met de dag van de aarde was het zover. Het Groene Gordel Front vierde zijn

zevende verjaardag http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27513 met een poëziewandeling en een riddering http://indymedia.be/en/node/32738 waarbij alle aanwezigen
werden geridderd om de hoop en de bosstrijd niet op te geven. Met dank aan bosdichter PeterHolvoet-Hanssen die het zwaard en het woord hanteerde. Het verkiezingsbosmanifest met
antwoorden van 6 politieke partijen werd in aanwezigheid van lid Lappersfortbeschermcomité
& oud-minister Vera Dua publiek gemaakt aan bos en wereld. De nieuwe bosbezetters - al
200 dagen in de bomen - keken toe en zagen dat het goed was. De laatste dinsdag van april
houden we een flyer-actie aan de Brugse gemeenteraad om ook daar te blijven zoeken naar
goede wil en boshoop.
Mei 2009 : Aan de vooravond van Rerum Novarum sturen we een open bosbrief aan het
ACW en aan Pax Christi in Vlaanderen. Met Pinksteren komt groene fietser met een doel
Fons Mees op een openruimteademruimte-rit door Vlaanderen op bezoek in het Lappersfortbos en steekt de bosbezetters en het Groene Gordel Front een hart onder de riem. Vlaanderen
bevindt zich ondertussen in volle verkiezingscampagne. In verkiezingsprogramma van rood,
blauw en oranje lezen we hoopvolle gedachten die we graag koesteren : “ We brengen de
zonevreemde bebossing in kaart, herbestemmen waar nuttig en mogelijk, en zoeken naar
gepaste oplossingen waar niet mogelijk. ( oranje ) Het moet perfect mogelijk zijn om tussen
de betrokken eigenaars een overeenkomst te maken waarbij een duurzame grondenruil op
vrijwillige basis tot stand kan komen. Hiervoor kan de Vlaamse overheid een bemiddelende
rol spelen. ( blauw ) Voor ons is de bescherming van bestaande bossen en de uitbreiding en
ontwikkeling van nieuwe bossen erg belangrijk. ( rood ) “
Juni 2009 : Op zondag 7 juni zijn het Vlaamse en Europeese verkiezingen. Enkele dagen
voordien neemt boseigenaar Fabricom contact met onze advocaat en zo begint op een
woensdagavond een 50 dagen durende dialoog tussen Fabricom, GGF en bosbezetters. Om
die dialoog te ondersteunen lanceren 100 Bos-Vlamingen de oproep tot een Fabricom
Vredesbos. Hun bosschreeuw wordt met midzomernacht vrijgegeven samen met een GGFgratieverzoek aan de franse president Sarkozy voor een terdoodveroordeeld bos. Het franse
antwoord lees je op onze site. Net na de verkiezingen stuurden we een open bosbrief aan de
komende Vlaamse regering en aan Fabricom.
Juli 2009 : Op de Vlaamse feestdag hebben we een nieuwe Vlaamse regering en in het nieuwe

Vlaamse regeerakkoord staat over de bossen van Vlaanderen het volgende : ‘We zorgen voor
meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande groene ruimte in
de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht is voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter ondersteuning daarvan. We maken ook
werk van het in kaart brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen
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waar dat nuttig en mogelijk is. ‘ Als GGF krijgen we een nieuwe bosminister. Het is Joke
Schauvliege. Samen met haar collega van ruimtelijke ordening Philippe Muyters ontvangt ze
op 12 juli een open bosbrief over Bos- en ademruimte in Vlaanderen. Op 20 juli ondertekenen
de bosbezetters, GGF en Fabricom een tijdelijk minnelijke bosschikking: een contract met
ademruimte voor het bedreigde Lappersfortbos.Wegens vakantie houden we nog even de
lippen op elkaar.
Augustus 2009 : Op 3 augustus houden Fabricom, GGF en de bosbezetters een gezamenlijk
persmoment aan het Paviljoen van Toyo Ito. De talrijk aanwezige pers ( zie op www.vbv.be
als je klikt onder ‘actua’ ) verspreidt de blijde boodschap. De eerste reacties van de bevoegde
ministers zijn ons gunstig gestemd. De reactie van het Brugse stadhuis is gelaten, maar niet
negatief. We hopen eindelijk thuis te kunnen komen in bos en stad. Eind augustus vindt in
Oostende www.bigaskagain.be plaats. Struikrover & Lappersforter André is er militant
aanwezig met de Peace-vlag & sandwichbord over de moeder der zonevreemde bossen.
Omdat bomen en bossen het klimaat mee regelen. En bosbehoud daarin essentieel is.
September 2009 : De ministers Schauvliege en Muyters werken samen om Fabricom, GGF en

de bosbezetters gezamenlijk te ontvangen. Midden september is het zover. Op 25.09 bezoekt
de vredesweek met de post Kyoto postduif het Lappersfortbos en we bereiden ons voor op
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agenda/detail.php?i=779 de week van het bos. Onze stad
wacht op een nieuwe Visart voor de Vlaamse zonevreemde bomen & een vredesklimaat. Heel
veel mensen hebben behoefte aan rust- en stilteplekken voor poëzie en ademruimte. Het
verhaal van torenkamerkraker Pluk van de Petteflet & de Torteltuin laat zien dat het mits een
beetje fantasie en goede wil mogelijk is…
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
Met deze haalbare droom komen wij graag thuis in bos en stad…

Het einde van een bezetting
Nieuwe perspectieven voor het Lappersfortbos
18 oktober is het zover. Vanaf dan verlaten de bezetters van het Lappersfortbos in
Brugge definitief hun boomhutten. In ruil voor de vrijwillige aftocht gaat grondeigenaar
Fabricom samen met de actievoerders en de Vlaamse overheid rond de tafel zitten, om
een grondenruil te bespreken.
Deze minnelijke schikking is het resultaat van vijftig dagen intensief onderhandelen
tussen de eigenaar van het terrein, de bezetters ( www.lappersfort.tk ) zelf en het Groene
Gordel Front ( www.ggf.be ), die – samen met de advocaten meesters Sergeant en Van
Caenegem – als voornaamste bemiddelaar optrad.
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Met dit opmerkelijk akkoord komt een einde aan de 27 maanden durende bezetting van
het bedreigde bos.
Tweede bezetting
Als op 18 oktober 2009 de laatste bezetters
het Lappersfort verlaten, betekent dat het
slotstuk van de tweede bezetting van het
bos. Deze bezetting, die in oktober dertien
maanden geduurd zal hebben, begon eind
september vorig jaar. Actievoerders vielen
destijds voor de tweede maal het terrein
binnen om het kappen van de bomen te
verhinderen.
De eerste bezetting van het bos was er
reeds in 2001-2002, en duurde uiteindelijk
veertien maanden. Toen werd het terrein
hardhandig ontruimd door de politie. Een
herhaling van dit scenario wou elke
betrokken partij nu dan ook ten stelligste
vermijden.
Verrassing
Voor velen komt het huidige akkoord als
een totale verrassing. Grondeigenaar
Fabricom (dochter van het Franse GDF
Suez) had in het verleden een grondenruil
altijd uitgesloten.
Luc Vanneste van het Groene Gordel Front
(GGF) nuanceert: “Wij wisten al eerder dat
men bij Fabricom bereid was om te praten
over een grondenruil. Er is altijd een groot
verschil geweest tussen hun houding
tegenover ons, en die naar de buitenwereld.
Bedrijven als Fabricom moeten soms stille
diplomaten zijn.”
Hij vervolgt: “Eigenlijk was er in februari
2005 al sprake geweest van een mogelijke
grondenruil. Toen al kregen we het signaal
dat Fabricom een grondenruil helemaal
niet uitsloot.”

Waarom komt men dan nu pas, midden
2009, tot een dergelijk akkoord?
“Daar zijn verschillende redenen voor”,
verklaart Vanneste. “Je mag zo’n akkoord
nooit in het ijle zien. Het gaat meestal om
een combinatie van factoren.”
Regeerakkoord
Eén van die factoren bleek het nieuwe
Vlaamse regeerakkoord te zijn.
Daarin was te lezen dat de Vlaamse
regering nieuwe stimulansen voor het
boscompensatiefonds en het herbestemmen
van de zonevreemde bossen aankondigde:
“…We zorgen voor meer toegankelijke
stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief
hoogstaande groene ruimte in de stad,
speelbossen en natuur- en bosgebieden,
waarbij er steeds aandacht is voor
toegankelijkheid. We activeren het
boscompensatiefonds ter ondersteuning
daarvan. We maken ook werk van het in
kaart brengen van de zonevreemde
bebossing en herbestemmen de bossen
waar dat nuttig en mogelijk is…”
Bron: Vlaams regeerakkoord 09
De invloed hiervan is niet te onderschatten.
De bosbezetters en verenigingen als het
GGF kregen plots een belangrijke hefboom
in de schoot geworpen, om de
onderhandelingen opnieuw op te starten
met Fabricom.
Ook bij het energiebedrijf waaide een
nieuwe wind. De grondeigenaar zocht
begin juni dit jaar opnieuw toenadering en
heropende de dialoog. Volgens de
bosmilitanten is dit vooral te wijten aan het
14
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nieuwe management van het bedrijf, dat
tegenwoordig veel jonge mensen telt en
open staat voor nieuwe ideeën.
GGF
Natuurlijk mogen we de invloed van de
actievoerders zelf niet vergeten. Het
Groene Gordel Front heeft altijd al een
bepalende rol gespeeld in de communicatie
tussen bezetter en eigenaar. Daarnaast
heeft de vereniging ook steevast de hand
uitgereikt naar de politieke wereld.
“We hebben van in het begin met zo veel
mogelijk politieke families over dit dossier
gecommuniceerd. Eigenlijk hebben we de
partijen altijd als potentiële partners
beschouwd”, vertelt Luc Vanneste.
Ook in de periode tussen nu en de
ontruiming zal het GGF nog een bepalende
rol spelen. Samen met Fabricom, de
bosbezetters en de Vlaamse overheid
moeten immers nog concrete afspraken
rond een grondenruil gemaakt worden.
3.5 hectare
Het mag duidelijk zijn dat het zwaartepunt
van het bereikte akkoord in het concept
van ‘grondenruil’ schuilt.
Beide partijen, bezetter en eigenaar,
hebben daarmee keurig de bal in het kamp
van de Vlaamse overheid gelegd. Die moet
in de komende drie maanden met een
aantrekkelijk alternatief voor de 3,5
hectare industriegebied op de proppen
komen.
De eerste reacties van de betrokken
ministers lijken positief. Zowel minister
van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) als
minister van Ruimtelijke Ordening
Philippe Muyters (N-VA) lieten al weten
aan het GGF, bereid te zijn om mee te

helpen zoeken naar een constructieve en
duurzame oplossing.
Drie maanden blijft natuurlijk een zeer
korte periode voor een complex dossier dat
al jaren aansleept.
Dat beseffen ook de bosmilitanten. Toch
blijven ze positief. “Nu is het gewoon
essentieel om de politieke wil, die duidelijk
aanwezig is, concreet om te zetten in
daden. Of dat nu een periode van drie
maanden of twee jaar is, maakt weinig uit”,
vindt Vanneste.
Schadeclaims
Over één zaak is het onderlinge akkoord
zeer duidelijk: op zondag 18 oktober
blazen de bezetters onherroepelijk de
aftocht. In de weken erna krijgen ze nog
even de tijd om hun spullen op te halen en
het terrein in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen.
Indien er tegen dan geen oplossing uit de
bus is komen vallen, lijkt Fabricom alsnog
van plan om met zijn bouwplannen,
inclusief het kappen van de bomen in het
gebied, door te gaan.
Het bedrijf belooft wel om de
schadeclaims tegen de bezetters, die
opliepen tot 50000 euro, te laten vallen bij
een probleemloze ontruiming van het bos.
Toekomst – nieuwe perspectieven
Met het einde in zicht valt binnenkort het
doek over één van de belangrijkste
symbooldossiers van het probleem
‘zonevreemde bossen’ in België.
Deze bossen zijn bedreigd, omdat ze in een
ruimtelijk structuurplan ingekleurd staan
als industriegebied, woongebied of

15

Achtergrondverhaal Lappersfortbos 2001 – 2011 : negen levens boskat : recente geschiedenis tot 9

recreatiegebied. Voor veel milieubewuste
verenigingen is dat onaanvaardbaar.
Het GGF zal, met goede hoop op een
positieve uitkomst in oktober, alvast niet
treuren om het verlies van één hun meest
mediagenieke projecten. “In zeven jaar
actievoeren hebben we enorm veel
geleerd”, vertelt Vanneste. “Uiteindelijk
zijn we nu in een situatie aangekomen, die
we nooit meer hadden verwacht. De kans
op slagen is groter dan ooit. Dat is enorm
bevredigend, na al die jaren.”
Pieterjan ( Arteveldehogeschool ) (Arte
Op 03 augustus 2009 is er na 50 dagen
dialoog tussen Fabricom, de bosbezetters en
het Groene Gordel Front een contract met
ademruimte voor het bedreigde
Lappersfortbos. De minnelijke schikking
eindigt met de week van het bos, op 18
oktober. We spreken met de secretaris van
het Groene Gordel Front over wat deze
overeenkomst inhoudt.
Luc Vanneste: Wel, de overeenkomst houdt in
dat er een tijdelijk partnership is tussen de
bosbezetters, het Groene Gordel Front (GGF)
en Fabricom, de eigenaar van het laatste
bedreigde stukje Lappersfort. Tot aan de week
van het bos proberen wij de overheden te
overtuigen van een duurzame grondenruil of
een gelijkwaardig initiatief. Zo kan het laatste
stukje bos gespaard blijven, en kan er voor
Fabricom een ander stuk gelijkwaardige grond
gezocht worden.
We willen eigenlijk dat beide partijen
gerespecteerd worden, zowel Fabricom als het
bos. Een van de mogelijke middelen is een
grondenruil opzetten.
Tot aan de week van het bos, dus ergens in
oktober?

De deadline waartegen we een schriftelijk
engagement vragen van de Vlaamse overheid,
is 18 oktober. De minnelijke schikking tussen
de bosbezetters, Fabricom en het Groene
Gordel Front loopt tot die dag. De Vlaamse
overheid zegt (in het nieuwe regeerakkoord)
dat ze de zonevreemde bebossing in kaart zal
brengen en regulariseren waar nuttig en
mogelijk. Wij hebben het symbooldossier van
het Lappersfort op de agenda van de Vlaamse
Regering gelegd, met de vriendelijke vraag om
van dat stukje bedreigd bos een vredesbos te
maken, een grondenruil te organiseren of
eender welk gelijkwaardig initiatief te
ondernemen.
De deadline is dus 18 oktober. In de
overeenkomst staat ook dat de bezetters zich
ertoe verplichten om op dat moment het bos
te verlaten.
Inderdaad. Tussen 18 oktober en eind
november is het de bedoeling dat de bezetters
vrijwillig het bezette deel van het bos
opkuisen en achterlaten zoals ze het hebben
aangetroffen bij het begin van de bezetting in
september 2008. Het bos wordt dan in handen
gegeven van de Vlaamse overheid, die het dan
gered zal hebben, of in handen van GDF Suez
(moederbedrijf van Fabricom), dat het dan
mogelijk zal kunnen kappen. Wij geloven in,
en duimen voor de eerste oplossing. We
hebben al signalen ontvangen vanuit de
overheid en de politieke wereld dat men onze
minnelijke schikking gunstig gezind is. Daar
moeten we dus werk van maken de komende
weken en maanden.
Is drie maanden niet te kort om dat allemaal
nog geregeld te krijgen?
Wel, het is een schriftelijk engagement. De
finesses en de details moeten niet tot in de
puntjes geregeld worden. Het gaat eigenlijk
over politieke wil of onwil. Of we nu nog drie
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maanden of twee jaar zullen bezig zijn, dat zal
het verschil niet maken.
Als de gesprekken nu negatief uitdraaien
heeft GDF Suez in oktober toch gewonnen?
Je kan jezelf natuurlijk de vraag stellen wat er
gebeurd zou zijn als we geen minnelijke
schikking hadden kunnen organiseren met
Fabricom/GDF Suez. Dan bleven we nog
enkele weken of enkele maanden vechten
tegen de bierkaai. Met de minnelijke schikking
hebben we een toegangsticket voor de
poorten van die bierkaai en worden we
verwacht op het kabinet van de ministers
Muyters en Schauvliege, in een dossier dat
uiteindelijk al twintig jaar oud is. Daarom dat
het ook belangrijk was samen met de
bosbezetters en het GGF een ticketje te
nemen naar de plaats waar zonevreemde
bossen geregulariseerd kunnen worden, en
dat is de Vlaamse overheid.
Dan is het nu de bedoeling om met de
ministers te gaan praten?
Ja, de bosbezetters, het GGF en Fabricom
hebben twee dingen afgesproken: we zullen
minister Schauvliege, de bosminister ( minister
van Leefmilieu ) uitnodigen naar het
Lappersfortbos. Een deel van het bos is reeds
een poëziebos, het andere deel is bedreigd.
En we gaan gezamenlijk naar het kabinet van
minister van Ruimtelijke Ordening, minister
Muyters.
De verantwoordelijkheid ligt bij de Vlaamse
regering?
Nu, het is zo dat wij als GGF al vele jaren
contacten hebben met alle mogelijke politieke
kleuren die van goede wil zijn om het dossier
van de zonevreemde bossen aan te kaarten. 1
op 4 bomen in Vlaanderen is zonevreemd,
maar 10 000 ha is acuut bedreigd en met
dezelfde bestemming als het Lappersfortbos.
We hebben al die politici vele jaren op de

hoogte gehouden. Men is dus van het dossier
op de hoogte. Het gaat nu over of we die
mooie woorden gaan omzetten in daden. Stap
voor stap uiteraard. Het zou mooi zijn dat met
het echte symbooldossier en de moeder van
de zonevreemde bossen, het Lappersfort, de
eerste stap gezet wordt.
Het is dus echt wel een stap in de goede
richting?
Het is een ultieme stap in een dossier dat op
bepaalde momenten echt hopeloos leek.
Niemand had eigenlijk verwacht dat er nog
gesprekken zouden zijn tussen de drie
partijen. Niemand had ook verwacht dat we
die gesprekken positief zouden kunnen
afronden. We zijn 50 dagen in dialoog
geweest. Dat was constructief en hartelijk. En
we zijn er toch maar in geslaagd twee
verschillende partijen, samen met het Groene
Gordel Front, tot een minnelijke schikking te
brengen.
Een belangrijke eerste stap om de
zonevreemde bossen in Vlaanderen aan te
pakken?
Het Lappersfort is altijd een hefboom geweest
voor de andere bedreigde stukken natuur. Ik
denk dat het dankzij de eerste en de tweede
bezetting én het diplomatieke werk van het
GGF is, dat er nu in het regeerakkoord staat
dat de zonevreemde bossen in kaart zullen
gebracht worden. Ik denk dat we nu werk
kunnen maken van de regularisatie van de
bossen zonder papieren. Dat zal bos per bos
moeten gebeuren, en dossier per dossier.
Maar het is mooi dat we met het bekendste
zonevreemde bos van Europa kunnen
beginnen.

Stijn ( Plantijnhogeschool )
Op een dag gelegenheidsgedicht
nav. minnelijke bosschikking 3.8.9
17

Achtergrondverhaal Lappersfortbos 2001 – 2011 : negen levens boskat : recente geschiedenis tot 9
Op een dag neemt de rastaman de
lift uit de kruin van zijn boom,
klautert de directie-assistente met
touw en musketons uit haar kantoor.
Iemand vouwt alle vooroordelen op,
legt angst aan de leiband, doet
wantrouwen op slot.
Op een dag lopen driedelige
maatpakken op dreadlocks en
piercings af. Op een dag drinkt men
koffie op hetzelfde terras. Op een
dag wordt met dezelfde mond
gelachen, in hetzelfde oor
gefluisterd, met hetzelfde hart
gebonsd. Worden dezelfde verhalen
beluisterd.
Op een dag keren uitgestorven
diersoorten terug, ruikt de stad naar
viooltjes, hars en gedichten. Op een
dag dansen bomen en banen de
tango, heffen bazen en bossen het
glas. Op een dag verhoogt iemand
het bruto nationaal geluk. Richt stad
na stad zijn gouden boomstoet in.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets
Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfo
rtpoets.php
generatiekloof, lezersbrief De
Morgen

In de boeiende tekst over de al dan
niet toenemende generatiekloof
wordt de bezetting van het
Lappersfort aangehaald als voorbeeld
van jongerenprotest. Dit klopt alleen
maar bij een oppervlakkige
observatie. De bezetters zelf zijn
inderdaad prille twintigers, afkomstig
uit Vlaanderen en de buurlanden, en
daar is een simpele fysieke reden
voor. Ga eens onder hun boomhutten

staan en je begint al te duizelen.
Maar als je een manifestatie van het
Brugse Groene Gordel Front bijwoont
- in het bijzonder de
poëziewandelingen in het
Lappersfortbos - dan zal je merken
dat de drijvende krachten van de
contestatie stevige veertigers en 50plussers zijn en onverbeterlijke
soixantehuitards zoals
ondergetekende. Twee bijzonder
actieve dichters - de Bruggeling Paul
Saccasyn en de in Brugge wonende
Engelsman Marcus Cumberlege - zijn
70 jaar. De strijd om het behoud van
dit kleine maar mooie bos - dat
bovendien symbool staat voor alle
'zonevreemde' bossen in Vlaanderen
- is dus een perfect voorbeeld van
een generatiesoverstijgende actie:
bij manier van spreken vormen
kleinkinderen en grootvaders één
front. bosdichter Staf De Wilde,
http://staf-de-wilde.skynetblogs.be/
www.vbv.be/netwerk
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 )
PERIODE 9,5 : IN BRUGES CUT
FIRST
SIGHTSEE
LATER…ZAL
SUEZ-FABRICOM 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 HolvoetHanssen en Don Fabulist. Het slotlied
is de ballade van de gehangenen van
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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 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…
Eind januari 2008 is er
internationale aandacht voor de
vrienden en vriendinnen van de Dead
Poets op
http://www.flanderstoday.eu/jahia/J
ahia/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/bruggeblo
g/reageer.php?postID=4563
http://blog.seniorennet.be/bruggeblo
g/ ( in 6 delen )
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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 Poëzieen Vredesbos te maken.
http://www.regiobrugge.be/ggfbriev
en.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/new
s/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?doci
d=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 pinkstervredesbos-bestand.
We schrijven ook een lezersbrief over
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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?doci
d=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.
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: doe het niet:
kappen in het Lappersfort vredesbos.
Beluister wat onze GGF-voorzitter
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?

PERIODE 9 : BOSSEN IN EEN
LAND ZONDER REGERING

Met Vaderdag 10 juni 2007 zijn
er in België ook verkiezingen.
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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 labo devlieger
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.
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
Blindekensprocessie. 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.
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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 gehuurde 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…
Op 22 april 2007 is het de dag
van de aarde en zetten we de
feestmaand in van ons vijf-jarig
bestaan met een opendeurdag 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 Lappersfortrede. 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
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KAPPEN GAUW. Rudy Verhoeven en
Wendel Trio reageerden reeds.
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
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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 NMEbeurs 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
Milieuen
Natuurverenigingen uit Brugge en
Ommeland een persmoment vol
bezwaren
tegen
de
Headquarterszone in de open ruimte

groene zuidelijke gordel Chartreuse.
Burgemeester
Moenaert
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
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manifesteren
Hoppebos.

we

mee

in

het

November 2005 : een gunstig
Vlacoro-advies
staat
op
de
Chartreuse-rem door te wijzen op de
niet-bestaande 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 terreinbeheerswandeling 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
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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

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 VLDpolitica Mercedes Van Volcem (
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
bosminister
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 bosminister 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
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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

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 : Hanzestadproject 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 : flyeractie aan mina- en gemeente- en
provincieraad
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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 Natuuren 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?

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 : Driekoningenakkoord
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

14 oktober 2002 : de ontruiming
van het bezette Lappersfortbos
als culturele happening van
Brugge 2002.
6
december
2002
sinterklaasschoenzetting
Lappersfort.

:

eerste
voor

September 2004 : bezoek kabinet
Peeters met brood, rozen en bomen…
GRS-Brugge wil 2 zonevreemde
delen
Lappersfort
kappen
(voorontwerp)
KMO-zone
en
industriezone.

Driekoningen
2003
met
vertegenwoordigster Fabricom groep
in het Visartpark : Ode aan de
aristocratie door Noortje Wiesbauer
van stRaten-generaal...

Oktober 2004 : week van het bos
met
eerste
publieke
optreden
Lappersfort Poets Society

Groene
Gordel
Front
en
Lappersforters
in
Lappersfortvoettocht naar en bij
Fabricom tussen 14 en 16 april
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2003 : verkoopsaanbod Minister Dua
en Fabricom groep tot eind ‘04

Mei 2001 : fietseling VAARTDIJK =
FIETSDIJK (Fietsersbond & AZO)

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

Augustus
2001
geboortemoment
voor
Lappersforters
:
boomhuttenbezetting

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

Periode 0 : de jaren 70 NIETS
VERMOEDEND

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
EILANDEN

:

2001

:

STERKE

als
de
start

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 )
Hierna 2 archiefjes uit de pers

Edities Algemeen

Desimpel wou kantoren bouwen
in Lappersfort

Steven Samyn;
pagina 4
woorden

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

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

Edities Antwerpen Kempen
Antwerpen Mechelen Antwerpen Stad
Noordrand-Brussel PajottenlandBrussel Dender De Gentenaar
Limburg Eeklo-Deinze-Gent
Oudenaarde-Wetteren-Gent Waas
Brugge Kortrijk Roeselare OostendeWesthoek Brabant Leuven

Lappersfort niet zonder slag of
stoot ontruimd
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pagina 6
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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 vtmcameraman 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 Steenbruggebrug. 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.
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.
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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.''
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, erfgoed-dag van bos &
aarde, 22 april 2007
http://www.regiobrugge.be/lappersfo
rtpoets.php www.ggf.be Meer info over
het bedreigde Brugse dichters-bos...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.
Flandre la morte
Wally de Doncker

Uitsmijter : Lappersfort in
de literatuur De Baron in de
bomen, Bioboy, Slapen in de
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armen van een boom, Enkel
de daad. Pluk
1) "De baron in de bomen" van Italo
Calvino
een verhaal over een jongen die eind
achttiende eeuw een boom inklimt en er
niet meer uit komt
2) BIOBOY geïnspireerd op verhaal
bedreigde Lappersfortbos
Bioboy gaat over Floris, die op het
verkeerde pad terecht komt en van de
jeugdrechter veroordeeld wordt tot een
aantal uur gemeenschapsdienst. Hij moet
bij de plantsoendienst gaan werken en mag
af en toe mee naar het bos. Door de
vervuiling leert hij van het bos te houden
en komt tot inzicht wat betreft zijn
'crimineel' verleden. Als het bos dan plots
moet verdwijnen, doet hij alles wat hij kan
om het bos te beschermen. Het werd op 25
maart ll.- daags na de Romerodag 2007 voorgesteld en heeft al een paar goeie
reacties gekregen als jeugdboek voor 12tot 15-jarigen, uitgegeven bij uitgeverij De
Eenhoorn. Is geïnspireerd op de strijd voor
het Brugse Lappersfortbos. Op deze link
kun je de mooie cover bewonderen:
http://www.eenhoorn.be/site/boeken/kinder
boek.php?bkdetail=NDMxMw==&bksrt=a
2luZGVyYm9law==&bkonderverdeling=b
2s=&bktype=bmlldXc=
http://inge-misschaert.skynetblogs.be
“Op weg naar de open plek in het
Klapperbos ging ik even langs bij mijn
oude eik. Ik liet mijn vingers over de stam
gaan. Overal zag ik nieuw leven in
wording. Dit bos leeft, dacht ik. Het wil
leven en niets mag dat beletten! Op de
open plek zat een dertigtal mensen in een
cirkel. In het midden stond een grote lamp.
Ik wist niet goed wat ik moest doen, toen
ineens een hand op mijn schouder me bijna
een hartaanval bezorgde. ‘Bioboy, je bent
gekomen!’ lachte een bekende stem.

‘Amira!’ Ze lachte om mijn verbaasde
gezicht en omhelsde me. Ze trok me mee
de kring in. Een man ging in het midden
van de kring staan. Het werd meteen stil.
‘Beste vrienden,’ begon hij. ‘We hebben
allemaal hetzelfde doel. We willen dit bos
van de ondergang redden.’ Hij zweeg even.
‘De massaconsumptie kunnen we niet
tegenhouden. We kunnen niet veel doen
tegen de globalisering van de
wereldhandel. We hebben geen stem in de
nationale politiek, en kunnen niets
ondernemen tegen het gesjoemel van
kwaadwillige politici.’ Gejoel steeg op. Hij
keek de kring rond en het werd weer stil.
‘Maar in dit dorp hebben we wel een stem.
Als we onze stem luid genoeg laten
klinken, kunnen we dit bos redden.’
Iedereen begon spontaan te juichen en te
klappen. Het was alsof alles in vertraagde
film mijn netvlies passeerde. Dit was de
eerste keer dat ik deelnam aan een actie
tegen Het Systeem. Geen woorden maar
daden. Ik was benieuwd. Want al werd
gezegd dat we een stem hadden in dit dorp,
ik had daar nog weinig van gemerkt. En ik
was ook niet meteen onder de indruk van
de opkomst.
Hoeveel lawaai konden dertig stemmen
maken? Een jongen was opgesprongen.
‘We moeten dit bos redden. We moeten!’
Hij gebaarde wild om zich heen. ‘Er staan
waardevolle planten en bomen in dit bos,
er huizen hier dieren. Mensen komen hier
tot rust.’ ( 108-109 )
“Mijn naam is Bioboy. Dit is het laatste
hoofdstuk van mijn kringloopverhaal. Mijn
papier is bijna op en mijn balpen bijna
leeg. Ik lig tussen de wortels van mijn oude
eik en luister met gesloten ogen naar wat
komen gaat. De kranten noemen dit groene maandag. De grond trilt. Mijn lichaam
trilt mee. De haartjes op mijn armen staan
recht overeind. Het dreunen en stampen
wordt luider. Ik voel de druk op mijn trommelvliezen. Ik kijk om me heen. Het bos is
vol leven. Nu nog wel.
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Machinegeweld kondigt de dood aan.
Brutaal, vernederend. Ik leun tegen mijn
oude eik. Wat komen moet, komt. Takken
kraken. Stemmen. Hallucineer ik?
Tientallen donkere gestalten lopen
zwijgend op me af. Ik zal me verzetten. Ik
zal mijn eik tot het bittere eind verdedigen. Ik slaak een oerkreet en spring
naar voren.
‘Bioboy!’ ‘Amira!’ ‘Je bent niet alleen,
Bioboy!’ ‘Rik?’ Ik begrijp het niet. ‘Je
bent niet alleen,’ herhaalt Rik. Iemand
neemt mijn hand. Jessica. Achter haar staat
Kriekemans. Steeds meer mensen komen
om me heen staan. Walter, Filip en andere
leden van de actiegroep. Ook de mensen
van de gemeente zijn gekomen. In de verte
zie ik mijn moeder. Ze huilt als ze me ziet.
En mijn vader. Hij slikt zijn tranen weg.
Maya vliegt me om de hals. Zelfs de
leerkrachten en de directeur zijn er. De
bivakmuts glimlacht. Ik glimlach terug. In
de verte klinkt gedonder. Druppels vallen.
Sneller en sneller. Een stortbui. Wij houden stand. Dit is niet het einde. Dit is een
begin.” Uit Bioboy van Inge Misschaert.
pagina 150 – 151 met dank aan uitgeverij
De Eenhoorn
3) Bespreking van Vlaams Filmpje
'slapen in de armen van een boom' van
Ludo Enckels, lid van het
Lappersfortbosbeschermcomité
www.ggf.be
(gelijkenissen met Lappersfortbos 2002
dus niet toevallig en als je Vlaanderen als
een reuzenstad omschrijft dan wordt om de
36 dagen her en der 18 ha bos
weggehakt...)
Hanne - het jongere zusje van Lies - één
van de ex-bezetsters van het bedreigde
Reuzenbos schrijft een ultieme brief aan de
minister. Toen het bericht dat het bos zou
verdwijnen, bekend raakte sloeg het in als
een bom. De grote mensen van Lies haar
straat begonnen meteen een Comité voor
het Behoud van Reuzenbos op te richten.

Lies en Hanne liepen door de straten van
hun buurt vol overtuiging en goede
bedoelingen in een nooit eerder zo
eensgezinde buurt. Als zoveel mensen dat
willen, zal het bos wel altijd blijven,
dachten ze in het begin...Sinds het gerecht
met zware geldboetes dreigde, luwde het
protest een beetje en werden de mensen
een beetje behoedzamer als ze vergaderden
of aan een protestwandeling deelnamen.
Sinds de bezetting van het Reuzenbos had
de buurt van Lies en Hanne iets van een
oorlogsgebied. Altijd veel politie en grote
blauwe overvalwagens die rondreden in de
stad. Op een dag verzamelde de politie
zich bij de ingang van het bos om de
bezetters eruit te drijven. Een
indrukwekkende hoeveelheid blauw,
helmen, wapenstokken. Maar nog voor ze
het bos in konden duiken, liep de buurt te
hoop en versperde de weg. Omdat er
zoveel mensen waren besloot de
burgemeester zijn troepen terug te trekken
en nog een keer overleg te plegen. Er werd
overleg gepleegd. Heel veel overleg, met
heel weinig resultaat. De bezetters bleven
in Reuzenbos. Maar op de achtergrond
bleef ook de dreiging van motorzagen,
bulldozers, plannen voor straten en
gebouwen. De eigenaar van het bos wilde
dat de bezetters zouden verdwijnen.
Tenslotte was het zijn bos en de wet was
de wet. Hij wilde het bos wel verkopen,
aan wie er het grootste bedrag voor wilde
neertellen. Maar ook degene die er het
meeste wilde voor betalen, wilde
Reuzenbos laten verdwijnen. 'Geld is een
ziekte' zei Lies vaak...Het leek wel of het
hele land een rol speelde in het drama van
het Reuzenbos. De pers kwam met heuse
camera's en deurwaarders in stijve pakken
doken op te midden van het groen. Politici
gingen vlijmscherpe discussies aan. De
burgemeester probeerde te bemiddelen en
een minister kwam met de bezetters praten.
En op 1 dag vroeg in de ochtend werd het
bos dan toch ontruimd. De ontruiming van
het bos was één van de hoofdpunten van
het nieuws. Je zag hoe de bezetters naar
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overvalwagens gedragen werden. Lies stak
2 vingers op, het V-teken, voor victorie...
" Mijnheer, de minister, Ik schrijft U
omdat ik niet meer weet wat ik kan doen
om Reuzenbos te redden. U bent mijn,
onze laatste hoop. Zonder twijfel bent u op
de hoogte van ons probleem, want het
gevecht voor het behoud van het bos is al
vaak in het nieuws geweest. Reuzenbos ligt
niet zo heel ver van ons huis. Wij, hebben
er vaak gespeeld. Als je Reuzenbos heel
goed kent, zoals wij, dan weet je dat dit
bos niet mag verdwijnen. Op school horen
we vaak over de oerwouden die vernietigd
worden, de luchtvervuiling, het broeikaseffect en zo. Daarom kan ik helemaal niet
begrijpen waarom Reuzenbos ook zou
moeten verdwijnen. Het bos is van een
heel rijke meneer en die wil er heel veel
geld voor. Voor ons is dat bos heel veel
waard en ik wil heel graag mijn hele
spaarpot aan u geven als u niet genoeg geld
hebt om het bos te kopen. Er is heel veel
wat ik niet begrijp mijnheer de minister.
Hoe kan het nu dat een bos misschien zal
verdwijnen als zoveel mensen het willen
behouden? En hoe kan het dat Lies, die
echt een heel goed mens is naar de
gevangenis moet en gestraft zal worden ?
Omdat ze in dat bos ging wonen om te
tonen hoe graag de mensen dat stuk groen
willen behouden ? Om te tonen hoeveel ze
ervan houden, hoe erg ze dat stukje groen
nodig hebben ? Ik hoop, mijnheer de
minister, dat u nu beter begrijpt wat hier
eigenlijk gebeurd is. En dat Reuzenbos
mag blijven. Heel erg bedankt dat u mijn
brief hebt willen lezen. Ik hoop dat u een
goede oplossing zult vinden." Hanne
Hanne mijmert in zichzelf en denkt : 'Ja
wij zijn de vrienden van het bos, van deze
wereld vol levende wezens, waarin we
zoveel plezier beleefden, zoveel droomden.
Als ik niet zo jong was, dan was ik ook de
hele tijd in het bos gebleven. Heel veel
vraagtekens heb ik bij dit gebeuren in dit

grootse levende bos : bij de vraag waarom
iets dat zo duidelijk, zo simpel is zo
moeilijk kan opgelost worden. Het comité
heeft toch duidelijk aangetoond dat er in de
stad ruimte genoeg is voor de kantoren die
hier moeten komen, dat er zelfs flink wat
leegstand is....'
Lies die twee dagen later thuis is herinnert
zich de babbel met haar papa : 'Denk toch
aan je toekomst ! zei papa. 'Welke
toekomst hebben we als ze elk stukje bos
gaan vernietigen?' 'Je kunt niet altijd
winnen,' probeerde papa haar tot andere
gedachten te brengen…
(met dank aan Uitgeverij Averbode voor
dit mooie Filmpje - VF, jaargang 75/16 :
6.5.2005) www.ludoenckels.be ( slapen
in de armen van een boom )
4) Slotwoorden uit Enkel de daad van
Marijke Libert, dank aan uitgeverij
Cossee
De droefenis hangt tussen de bomen. Alles
valt naar beneden, niets valt naar omhoog.
Ik zei dat je moest vertrouwen op wat je
zag, maar dat er ver voorbij het zien nog
belangrijker dingen waren. En dat het dan
kon dat iets plotseling naar boven ging. Als
je dat maar hard genoeg geloofde dan
gebeurde het ook. Klim jij maar ver weg.
Hoe hoger je bent, zoveel later zullen de
vlammen jou bereiken. Ik beneden ben niet
veilig meer. Ik kan het niet meer. Hier sta
ik, tussen de dertig en de dood, terugkeren
kan niet meer.
Fragment uit Pluk van de Petteflet; een
neefje van de Lappersforters en het
Groene Gordel Front
Zeg, heb je gezien dat er van alles gaat
gebeuren in het park, zei mevrouw
Helderder ? In het park ? Ik heb niks
gezien, zei Pluk. Wat gaat er dan gebeuren
?
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De Torteltuin wordt opgeruimd, zei
mevrouw Helderder opgewekt.
Opgeruimd? Ja, alle bomen worden
omgehakt. En alle struiken en alle onkruid
en alle planten worden weggehaald. En er
komen tegels te liggen.
Pluk schrok. De Torteltuin zou
verdwijnen...Met al die prachtige bomen.
Pluk ging weg. Hij liep regelrecht naar het
park. Bij de ingang stond de keet van de
Parkmeester. Hier werden dus de plannen
gemaakt om het mooie stuk bos om te
hakken. Treurig liep Pluk verder het park
in. Achter de grote grote eikeboom begon
een kronkelig paadje, dat bijna helemaal
was dichtgegroeid met hoog gras en
onkruid en takken. Als je dat pad volgde
kwam je in de Torteltuin. Pluk stond nu op
een open plek tussen ruisende bomen in de
Torteltuin. Er groeiden varens en mos. Er
waren krekels en bijen; er zongen vogeltjes
boven hem in de takken. Het was zo rustig
hier en mooi. En dit moest allemaal nu
verdwijnen.Stel je voor...er zouden hier
tegels komen en grind.
Op dat moment dwarrelde er iets naar
beneden tussen het groene gras. Iets wit.
Het was Dikke Dollie, de duif. Heb je 't
gehoord ? riep ze. we moeten iets
verzinnen. Het mag niet doorgaan.
Er was vergadering in de Torteltuin. Pluk
zat in het midden en om hem heen zaten
Dollie en de vadermuis en drie
tortelduiven, neven van Dollie. Verder was
er nog een egeltje en een heel schuw
konijn. Kun jij niet eens met die
Parkmeester gaan praten, Pluk ? vroeg
vadermuis. Hé ja zei het egeltje. En zorg
dan dat hij niet in de Torteltuin kan komen.
Maar hoe moet ik daar dan voor zorgen ?
vroeg Pluk. Ik weet niet hoe... Pluk, jij bent
groot en sterk zeiden de dieren; jij kan de
Parkmeester tegenhouden ! Onzin zei Pluk.
De Parkmeester is veel groter en sterker
dan ik. Nee, we moeten een list verzinnen.
Maar ik weet er geen . Weet je wat zei
Pluk. Ik zal naar de Parkmeester gaan. En

ik zal hem vragen of hij de Torteltuin met
rust wil laten. Juist. Doe dat ! Hoera!
riepen de dieren.
En zo kwam het dat Pluk tien minuten later
binnenstapte in het kantoortje van de
Parkmeester. Pluk verzamelde al zijn moed
en zei toen : meneer, de Parkmeester, ik
kom eigenlijk vragen of U alstublieft dat
stukje bos zo wilt laten. Zo als het nu is,
bedoel ik. Weet U, er wonen daar een
heleboel dieren. Nu begon de Parkmeester
heel hard te lachen en zei : nee, m'n
jongen, het spijt me erg; maar er is niets
aan te doen. Overmorgen komt de
bulldozer. En er komt een electrische zaag
om de bomen te zagen.
En toen trok Pluk via de Veerpont van de
heen- en weerwolf om hulp van de
Kluizelaar. Het werden Hasselbramen....

..."Het was donderdagmorgen, de dag
van het 'gevaar'! In het park, bij de
zakken cement en bij de stapels tegels,
stond een grote bulldozer te wachten.
Pluk van de Petteflet en meneer Pen
stonden samen met Dikke Dollie bij het
kleine plantje, dat ze gisterenavond geplant
hadden.
'Hartstikke dood!' riep Dollie.
'Ja, 't is doodgegaan,' zuchtte meneer Pen.
'Ik weet nog steeds niet waarom de
kluizelaar ons een plantje heeft
gegeven...Ik hoopte dat het een
wonderplant was...Maar ja, wat hebben we
aan een doje wonderplant?'
' We moeten nu maar gauw alle dieren uit
de Torteltuin in veiligheid brengen,' zei
Pluk.
'We hebben nog een half uur de tijd. Om
acht uur komen de werkmannen; dan gaat
de bulldozer alles platrijden...kom mee!'
Ze stapten in het kraanwagentje en reden
over het smalle paadje naar de Torteltuin.
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Daar, bij de kikkerpoel, zaten alle dieren
angstig bij elkaar.
Vogels en muizen en egeltjes. Mollen en
konijnen. Vier dikke ratten en een
eekhoorntje. En dan nog het kleingoed
zoals rupsen en kevers en krekels, maar die
zaten wat achteraf in het hoge gras.
'Daar is Pluk!' riepen ze. 'Pluk zal ons
beschermen! Hij zal de boze mannen
wegjagen met z'n machtige rode
kraanwagen!'
Pluk schudde bedroefd z'n hoofd en zei:
'Nee, ik kan ze niet wegjagen. Maar ik kan
jullie wel helpen vluchten. Ik zet jullie in
m'n wagen, allemaal behalve de vogels.
Die kunnen gewoon wegvliegen.'
'Ho, ho!' riep een klein vogeltje. 'En m'n
nest dan? Ik heb een nestje!'
'Ik kan alle nesten meenemen,'zei Pluk.
'En wij?' riep de muizevader. 'Wat moet er
met mijn gezin? M'n arme kleine blote
kindertjes?'
' Alles gaat mee,' zei Pluk. 'Ik rij wel een
paar keer heen en weer. Maar we moeten
opschieten want zo dadelijk beginnen ze!
Kom op.'
Nu stapte het eekhoorntje naar voren en
zei: 'Ken je me nog?'
'Het is Duizeltje!' riep meneer Pen. 'Het
eekhoorntje dat hoogtevrees had!'
'Ja,' zei Duizeltje. 'Ik woon hier. En ik heb
een nest met jonkies. En ik wil hier niet
weg. We willen geen van allen hier weg!'
'Juist, zo is het...,' riepen de andere dieren.
'We blijven hier, wat er ook gebeurt. Dan
maar liever overreden worden!'
' Jullie zijn gek!' riep Dollie. 'Denk toch
aan je kindertjes. Alles wordt hier
vernield...er blijft geen boom meer staan...'
'En ik zal voorzichtig zijn met jullie
nesten,' zei Pluk.

Maar hoe ze ook smeekten en dreigden, het
hielp geen zier. Wat een koppig volkje. En
toen drong het gebrom van een zware
vrachtauto tot hen door. 'Daar zijn ze!' riep
Pluk. 'Nu gaat het beginnen! Wie wil er
gered worden?'
Maar de dieren stoven uiteen en waren in
een oogwenk gevlucht naar hun holen en
nesten, om daar sidderend de ramp af te
wachten.
'Kom mee,' zei meneer Pen en hij sleurde
Pluk aan z'n arm over het paadje, terug
naar het park."...
Uit : Pluk van de Petteflet van Annie M.G.
Schmidt, 1971
Er is niet genoeg woede in ons
Waar wij in deze wereld behoefte aan
hebben is woede om alles wat verkeerd is.
We moeten in toorn ontbranden, omdat er
voortdurend bomen & bossen verdwijnen.
We moeten woedend worden omdat de
groten en de machtigen zich alles lijken te
kunnen permitteren. We moeten woedend
worden omdat mensen die macht hebben
menen dat zij met ons leven kunen sollen.
We moeten woedend worden over de
machten die het kappen van bomen &
bossen in stand houden. Eén van de
bezwaren die ik heb tegen ons is dat we
niet boos genoeg worden. Er is niet genoeg
woede in ons. vrij naar Allan Boesak
Ben Okri, fragment vrij vertaald
we zijn een spel van genen
proeven het bittere fruit der eeuwen
we zijn bijzonder…
Zie je het geheim van onze pijn ? Dat we
armoede verdragen, in staat zijn te zingen
en zoet te dromen
We zegenden de dingen zelfs in onze pijn.
We zegenden ze in stilte. Daarom is onze
muziek zo zoet. Ze wekt herinnering in de
lucht. Geheime mirakelen zijn bezig
die enkel de tijd zal voortbrengen.
Ook ik heb doden horen zingen.
En ze zeggen me: dit leven is goed…
Ze zeggen me het zacht te beleven,
met vuur en altijd met hoop.
( met dank aan Staf De Wilde )
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