Groene Gordel Front blijft dialogeren om Lappersfortbos
en andere zonevreemde bossen te redden.
Enkele maanden voor de ontruiming van het Lappersfortbos in 2002 werd het Groene Gordel
Front opgericht. GGF(www.ggf.be) ontwikkelde zich al snel tot een actieve drukkingsgroep
die in gesprek gaat met diverse actoren: politici, bedrijven, ruimtelijke planners,
milieuorganisaties. Door permanente initiatieven (acties aan de Brugse gemeenteraad, bezoek
aan politici, seizoenswandelingen, Lappersfort Poets Society, open brieven in kranten,
informatie-uitwisseling met andere milieu- en natuurverenigingen,… ) zetten we, samen met
partnerorganisaties, het probleem van de zonevreemde bossen blijvend op de agenda.
Zo is het Lappersfortbos door de jaren hét symbool bij uitstek geworden voor 10.000 hectare
accuut bedreigde zonevreemde bossen in Vlaanderen. Zonevreemde bossen zijn bedreigd,
omdat ze in het Ruimtelijk Structuurplan ingekleurd staan als industriegebied, woongebied,
recreatiegebied,…
Door het integrale behoud van het Lappersfortbos kunnen politiek en bedrijfsleven alsnog
een krachtig signaal geven dat het hen ernst is met duurzame oplossingen die economie en
ecologie op een verantwoorde en toekomstgerichte manier verzoenen. Zonder groene buffers
en zonder groene longen komt het leven in een van de dichtstbevolkte regio’s van Europa, die
nu al zwaar gebukt gaat onder de gevolgen van o.a. fijn stof, op termijn in gevaar.
GGF heeft steeds een grondenruil als oplossing bepleit. Zelfs nu er een bouwvergunning
afgeleverd is voor de 3,5 hectare Lappersfortbos, gelegen in industriegebied (het is overigens
niet de eerste bouwvergunning voor dit stuk), blijven wij in de haalbaarheid van een
grondenruil geloven.
GGF-voorzitter Peter Theunynck had op maandag 29 september 2008 een telefonisch
onderhoud met de heer Philippe Casier, CEO op rust van Fabricom GTI en contactpersoon
van de groep GDF Suez in dit dossier. De heer Casier wees op de goede wil van zijn
onderneming, enerzijds bij de verkoop aan de stad Brugge en het Vlaamse Gewest van 13 ha
Lappersfortbos, 5 ha gelegen in KMO-gebied & 8 ha gelegen in parkgebied, en anderzijds bij
het realiseren van de nodige compensaties. Hij ging er evenwel mee akkoord dat de
compensatiedossiers globaal gezien te traag gerealiseerd worden. Hij benadrukte zijn
constructieve contacten hieromtrent met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV).
Vanuit ons geloof in dialoog vroegen wij de heer Casier dat Fabricom GTI de huidige en
vorige bezetters van het Lappersfortbos mild zou bejegenen. Het gaat om jonge mensen die
op een volstrekt geweldloze manier aandacht creëren voor het bredere probleem van de
zonevreemde bossen in Vlaanderen, met veel respect voor natuur en omgeving. De heer
Casier repliceerde dat Fabricom GTI de ontruimingsvergoeding van 50.000 euro tot hiertoe
niet van de vorige bezetters heeft teruggevorderd.
De heer Casier liet ons verstaan dat de kap van de 3,5 ha Lappersforbos nog niet voor
vandaag of morgen gepland is. Daardoor is er nog steeds ruimte om tot een oplossing te
komen. Interessant is dat de heer Casier de deur voor een duurzame grondenruil op een
kier laat. Wel verwacht hij daarvoor een initiatief van de politiek. GGF richt samen met hem
een warme oproep aan de politieke verantwoordelijken om tot een blijvende en duurzame
oplossing te komen, binnen het kader van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Brugge. Het zou een bijzonder hoopvol signaal zijn waaruit blijkt dat overheid en industrie de
levensbedreigende milieu-, klimaat- en gezondheidsproblematiek eindelijk ten gronde willen
aanpakken.
vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
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