Valentijnspersbericht Groene Gordel Front, 14 februari 2008
Perscontact : Peter Theunynck : 0486/737220 en Luc Vanneste : 050/390957 www.ggf.be

LIEFDE VOOR ZONEVREEMDE BOSSEN
& TRANSPARANT GOED BESTUUR
Vorig jaar met Valentijn bezocht de bosbehoudbeweging Johan Vande Lanotte (SPA).
Ook de CD&V-burgemeesters Bogaert en De Cuyper kregen een bosbezoek. Binnenkort
brengen we een lentebezoek aan VLD. Het dossier van de zonevreemde bossen heeft een
symbool gevonden in het Lappersfort. Ooit was er een mogelijkheid om het Lappersfortdossier met geld op te lossen. Achteraf bleek dat niet de beste piste wegens te duur. Nu
is het essentieel om goed te besturen.
Wij hebben ons standpunt al duidelijk gemaakt bij Minister Van Brempt. Wij vragen aan
Minister Van Brempt om enkel en alleen in de (overbodige) tweevaksbaan te investeren, op
voorwaarde dat de andere bedreigde Lappersfortgronden definitief beschermd worden. Het
gaat om twee bedreigde stukken zonevreemd bos: een stuk KMO-zone (5 ha) en een stuk
industriezone (3,5 ha). Ook de Ministers Crevits en Anciaux vroegen wij om niet te kappen in
het Lappersfort, maar om er een Poëzie- en Vredesbos van te maken. Dit kan snel en
betaalbaar geregeld worden. Er dient een nieuw akkoord gemaakt te worden dat beide
bedreigde zones in één duurzame grondenruil regelt. De komende week van het bos 2008 lijkt
ons een haalbaar eindpunt om het Lappersfortdossier met maximaal respect voor natuur en
mens af te sluiten. Nu willen wij ons standpunt ook bij Minister Van Mechelen verduidelijken.
Wij vragen hem om in de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge op een
passende plaats 8,5 ha. aan te duiden voor de compensatie van Ten Briele, Lappersfortbos.
De Vlaamse regering dient ook een gewestelijk RUP op te maken om de bosgronden in het
Lappersfort om te vormen van industrie- en KMO-zone naar groenzone en daaraan
desgevallend de planschade te verbinden zoals dit in het decreet ruimtelijke ordening bepaald
wordt. Bij aankoop van het Lappersfort dient een normale aankoopprijs betaald te worden. Dit
zal al veel minder duur zijn dan de woekerprijzen die nu op tafel liggen.
Het dossier van het Lappersfortbos is een voorbeelddossier. Er zijn nog veel zonevreemde
bossen die kunnen volgen. Daarom is het belangrijk dat het eerste dossier correct en in redelijkheid wordt afgerond. Wij doen een oproep aan de Vlaamse regering om het oude dossier te laten voor wat het is, een erfenis van het verleden. Verziekt en vastgereden in geldspeculatie en oneigenlijke koppelingen (grond tweevaksbaan in ruil voor bouwvergunning
Fabricom).
De aanleg van het Kom-op-tegen-Kankerbos op 16 maart riskeert een cynische bedoening te
worden van de hand die geeft en de hand die kapt. Terwijl bosaanplant en bosbehoud deel
moeten uitmaken van eenzelfde filosofie van leefbaarheid. De bouwplannen van Fabricom in
het Lappersfortbos zijn een pure financiële operatie, geen industriële noodzaak voor hen.
Want na de bouw wordt het vastgoedproject te koop gesteld. Wie zal op deze symbolische
plek kantoor willen houden? De weg gekoppeld aan de bouwvergunning is chantage en het
bouwen is niet voor een nood, maar om winst te maken. Het dossier zou wel nog eens ( naast
de klachten onbehoorlijk bestuur bij de ombudsmannen en de West-Vlaamse gouverneur)
terecht kunnen komen bij minister Keulen, wegens onethisch handelen.
Wij vragen aan de Vlaamse overheid om dit symboolbos te beschermen en zo ruimte te
maken voor een nieuwe lente. Een nieuwe lente voor het Fabricom Vredesbos en een
unieke kans voor de Brugse burgemeester om zijn politieke carrière in schoonheid te
beëindigen. Bos blijft bos!
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