Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste,
secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be
Ademruimte van zonsopgang tot zonsondergang http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/WestVlaanderen/Lappersfortbos.aspx http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voorpoetische-wandelaars

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 kranten-archieven alle details.
Op Jaarverslag GGF sept. 2008 - september 2009 : een bos red je nooit alleen ! bij
september 2009 www.ggf.be lees je het verhaal zoals we het 1 september 2009
hoopvol schreven met 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 HolvoetHanssen & 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-twaalfverenigingen-van-lente-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/WestVlaanderen/Lappersfortbos.aspx lanceert de officiële website van het door hen
beheerde Brugse Lappersfortbos. In deze maand sterft Wangari Mathaai, de
stichteres van www.greenbeltmovement.org onze grote zusterbeweging. De voorbije
Brugse verzoekschriften krijgen een evaluatie Lees hiet het zesde Brugse evaluatieverzoekschrift 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 !!
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 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 GGFvisitatie. Het overleg handelt over het overeidsengament om de aangekochte KMOzone van het 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/aan-het-bos-van-morgen in
het Antwerpse bedreigde Sint-Annabos http://www.ademloos.be/nieuws/toespraakdoor-lappersfort-bosdichter-peter-theunynck
http://www.ademloos.be/nieuws/voordracht-door-h%C3%A9louise-miroir-uitoostende 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=8
a04c1992c81670a012c816724750107
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars
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 Bosverzoekschrift 2 op berek ter
voorbereiding gemeenteraad Brugge; nov. 2010 VBV & BBL verzoeken Brugge tot
de opmaak stedelijk RUP over het Lappersfortbos, deel KMO-zone
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 POTLODEN CAMPAGNE Groene potloden & etisch minimum in
Lappersfortbos KMO-zone 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 slot-akkoord 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.
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 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 2-vaksbaan
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 bosontginning ). 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 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
Jaarverslag GGF sept. 2008 - september 2009 : een bos red je nooit alleen !

