Het is een zegen dat www.jnm.be het beestjesmeterschap in het Lappersfort op zich
neemt. Samen met ANB, VBV, de Boeboeks, de muzes & bosdichters van
www.ggf.be moet dit vonken geven. Tijd voor www.groenepotloden.be zeker bij de
afbakening van regionaalstedelijk gebied Brugge in KMO-zone Lappersfort ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in de krant : JNM week op kamp in stuk bos dat van kap werd gered telt
Lappersfortbeestjes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bron Nieuwsblad 4 augustus 2010 : Jongeren tellen beestjes in Lappersfort
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BRUGGE - Zo'n twintig jongeren zitten sinds gisteren in het deel van het
Lappersfortbos dat van de kap werd gered. Niet om het bos te bezetten, maar om in
kaart te brengen welke dieren en planten er leven.
Voor alle zekerheid kwam de politie toch maar eens langs, toen gisterochtend de
eerste jongeren van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) binnendruppelden
aan de rand van het Lappersfortbos. Maar de twintig jongeren die er deze week hun
tenten opslaan, zijn niet van plan het bos te bezetten.
‘We zijn hier op kamp omdat het Lappersfort hét symbooldossier is van de
zonevreemde bossen', zegt Lies Couckuyt, de voorzitster van JNM Brugge. ‘Dat zijn
bossen die niet staan ingekleurd als bosgebied, maar bijvoorbeeld als industriezone
of woongebied. Van het Lappersfort is 3,5 hectare gekapt. Er is ook meer dan dertien
hectare gered, maar dat gebied staat nog altijd niet als bos ingekleurd. Over dat
probleem van de zonevreemde bossen willen we deze week bijleren.'
De kampgasten steken ook de handen uit de mouwen. ‘We gaan op zoek naar welke
soorten dieren en planten hier leven', zeggen kampgasten Mathia en Melba. ‘Als we
dat in kaart brengen, kan dat de boswachter helpen om te bepalen hoe het
Lappersfortbos beheerd moet worden. Hoe moet de grote weide in het bos gemaaid

worden, wat moet er gebeuren met het moeras in dit gebied? Door op onderzoek uit
te trekken, kunnen we daar een antwoord op helpen vinden. Het is trouwens op
uitnodiging van de boswachter dat we hier zijn.'
Die boswachter is Koen Maertens. ‘Ik ben nog bezig om een beheersplan voor dit
bos op te stellen', zegt hij. ‘Op termijn moet het Lappersfortbos beter toegankelijk
worden voor het publiek, want nu wordt dit stuk prachtige natuur nog weinig bezocht.
Het is de bedoeling om binnenkort nieuwe wandelpaden aan te leggen, er komen
ook nieuwe zitbanken en het is ook de bedoeling om hier een speelbos in te richten.'
De kampeerders blijven nog in het bos tot maandag. De komende dagen krijgen ze
onder meer bezoek van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, maar ook van de
activisten die het bedreigde bos hielpen bezetten, in 2001. ‘Veel jongeren waren
geschokt toen ze de beelden van de kap een paar maanden terug zagen', zegt
Melba. ‘Dat zoiets nog kán, daar zijn heel veel mensen van geschrokken.'
JNM houdt zondag een actie rond het probleem van de zonevreemde bossen, op het
Brugse Simon Stevinplein van 14 tot 18 uur. www.groenepotloden.be woensdag 04
augustus 2010, Tom Le Bacq
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=032TJ8MA&postcode=8000
Op 04 augustus 2010 om 08u31, zei Luc Vanneste:
In het aangekochte Lappersfortbos moet enkel de KMO-zone nog groen ingekleurd worden. De
parkzone was dit al op het gewestplan. Als www.ggf.be doen wij de dringende oproep aan alle
overheden om deze keer geen ping pong te spelen en hun beloftes in woorden en daden om te zetten
en het groene potlood te hanteren. Er is de unieke kans om dit te doen nu de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge in de slotfase zit. Het kost trouwens geen geld. Het is groen
inkleuren wat reeds in overheidsbezit is. Dat is vrij gratis. Alleen de politeke wil en moed is hiervoor
nodig in Vlaanderen en Brugge. Burgemeester Patrick & schepen Mercedes, Ministers Muyters &
Schauvliege, maar ook de ex-bosministers Peeters & Crevits : aan U de oproep om een symbooldaad
te stellen dat U het goed meent met de bosbeweging. De muzes van het Poëziebos zullen U eeuwig
dankbaar zijn. Want beeld U in dat binnen 30 jaar de KMO-zone weer bezet moet worden omdat
Brugge of Vlaanderen er paalkantoren willen bouwen ?
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleID=032TJ8MA&_section=11925582&utm_source=
nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-from-cultuurweb/5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL?id_event=5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL www.vbv.be/netwerk
Bekijk & beluister hier de opening van het vernieuwde Hugo Clauspad in het Brugse
Lappersfort Poëziebos
http://www.youtube.com/watch?v=IKskFwvoxgQ&feature=related

