LAPPERSFORT ZUURSTOFBOS OOSTENDE IN VERWACHTING
Communitywood, bos van & voor de mensen
De bosbeweging is in blijde verwachting
Initiatiefnemer Andy Vermaut ( Friends of the Earth ) en mede-initiatiefnemers
Lassie, Pompier & Dita ( ex-bosbezetters Brugge ) & Luc Vanneste ( www.ggf.be
Groene Gordel Front ) samen met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (
www.vbv.be/netwerk ) hadden samen een droom om een bos te redden. Een
aankoopfonds ( zie www.saveforest.be ) werd in het leven geroepen om het laatste
bedreigde deel van het Brugse zonevreemde Lappersfortbos aan te kopen en zo
voor de eeuwigheid te bewaren. De droom mocht niet zijn en een deel van het
Lappersfortbos ( 3,2 ha gekapt, 13 ha gered ) werd gekapt. Toch is de bosbeweging
in blijde verwachting. Van een zuurstofbos dan nog. Naast het Brugse Lappersfort
Poëziebos een nieuwe telg van de bosbeweging.
Met schepen van actiegroepen Yves Miroir ( SP.a ), de stad Oostende en de
volkscoöperatie Buitengoed ( www.buitengoed.be ) werden nauwe banden gesmeed
en dit leidde nu tot het goede nieuws dat in Oostende het Lappersfort Zuurstofbos
geboren zal worden. Met dank aan struikrover André Vandekerckhove. Als
milieuactivist van het eerste uur bracht hij de bosbeweging in contact met de droom
van het stadsrandbos van Oostende en de mensen erachter.
Zoals alle geboortes van bossen gaat dit via aanplant. Toch willen wij ook duidelijk
de oproep van www.groenepotloden.be ondersteunen om zoveel mogelijk
zonevreemde bossen van kap te bewaren ( om de 36 dagen kapt Vlaanderen
immers nog 18 ha ter grootte van één integraal Lappersfortbos ). We stellen duidelijk
dat bossen zorgen voor een gemeenschapsgevoel en zuurstof met ademruimte
geven aan het leven. We moeten er daarom veel aanplanten en nog veel meer
behouden. Tevens zijn we blij dat we de uitdrukkelijke steun krijgen van de politieke
partijen Groen! en SP.a & de bosdichters van de Lappersfort Poets Society. Zo
kunnen we met velen samen onze krachten verenigen voor een bosgroenere wereld
waar kinderen gelukkig kunnen leven. We zijn nog op zoek naar vele mensen &
politici van goede wil om samen op de dag van de natuur, zondag 21 november 2010
in Oostende het Lappersfort Zuurstofbos aan te planten. Ook burgemeesters van
buurgemeentes zijn welkom.
Bij deze alvast welkom op 15 augustus om 16u45 bij de publiekslancering van het
Oostendse Lappersfort Zuurstofbos. Op het podium van de Paulusfeesten zullen alle
betrokkenen het zuurstofboscontract voor Oostende ondertekenen. Meer hierover
later.
Het rekeningnummer van het “Lappersfort Zuurstofbos Oostende” is 731-010513862 of IBAN: BE51 7310 1051 3862 BIC: KREDBEBB. Wie wil kan nog altijd een
bijdrage leveren voor de uitbouw van het Zuurstofbos in Oostende als levende
herinnering aan het verdwenen Lappersfort-deel van de moeder der zonevreemde
bossen.

Het Lapperfort Zuurstofbos: een verademing!
4 maart 2010 was een zwarte dag voor de bosbeweging in Vlaanderen: na jaren van
strijd en bezetting ging het resterende stukje bedreigd Brugs Lappersfortbos letterlijk
voor de bijl.
Gelukkig is het tomeloze enthousiasme en de enorme strijdkracht van de
Lappersfortbosvrienden met geen bijl te stuiten. Getuige hiervan is de droom die we
samen in het najaar waar zullen maken namelijk de aanplanting van het Lappersfort
Zuurstofbos in het stadsrandbos van Oostende.
Een zuurstofbos wordt het zeker: bossen nemen koolstofdioxide op (CO2), leggen de
koolstof (C) in hun biomassa vast en geven hierbij de zuurstof (O2) terug af aan de
omgeving. Zo produceert 1 hectare bos voldoende zuurstof voor 5 à 10 personen.
Met dit nieuwe Lappersfort Zuurstofbos zullen we dus 100 mensen in zuurstof
kunnen voorzien, nu en in de toekomstige generaties. Wat een verademing!
Bovendien nodigen bossen uit tot bewegen: ze zijn het inspirerende decor om te
wandelen, fietsen, joggen, ravotten en spelen, … en zijn als dusdanig beter dan een
bloeddrukpil! Bossen zijn een echte gezondheidskuur. Daarnaast zijn het onze
parasols tegen extreme temperaturen en schadelijke zonnestraling, opwarmende
steden en een opwarmend klimaat. Ze zijn onze bron van medicijnen en het zijn
heuse stofzuigers voor fijn stof. En dan hebben we het nog niet gehad over de
andere socio-economische en milieubeschermende functies van bossen.
Daarom is bosuitbreiding zo belangrijk, zeker in het extreem bosarme Vlaanderen dat
met een bosindex van 10,8% één van de minst beboste regio’s van Europa is.
Uiteraard is bosbehoud een eerste absolute voorwaarde voor bosuitbreiding. Het lijkt
een evidentie, maar is het in Vlaanderen helemaal niet. 31% van de Vlaamse bossen
is ‘zonevreemd’ en met kap bedreigd, dagelijks verliezen we een voetbalveld bos…
Met de aanplant van het Lappersfort Zuurstofbos geven we een krachtig
signaal: bescherm onze bossen (of ze nu zonevreemd zijn of niet) en plant
nieuwe zuurstof aan, dringend!
Contact:
Liselot Ledene
Beleidsmedewerker
Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Gontrode
0487/31.94.92
www.vbv.be ; plant een boom! www.1miljoenbomen.be

Perstekst GGF & bosdichters Lappersfort Zuurstofbos Oostende 27 juni 2010
Het Groene Gordel Front uit Brugge & ommeland ( www.ggf.be ) en de bosdichters
van de Lappersfort Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
zijn gelukkig en trots dat de bosbeweging er een nieuwe symboolplaats bij heeft.
Naast het (geredde) Brugse Lappersfort Poëziebos komt er nu ook een Lappersfort
Zuurstofbos in Oostende. We leggen expliciet de link tussen bos en zuurstof, omdat
maar al te vaak vergeten wordt dat bossen en bomen ademruimte zijn. Met elke
boom die gekapt wordt, verdwijnt een portie zuurstof. Bij elke boom die we planten
wordt er nieuwe ademruimte geboren. “De stad ademt in wat we uitademen, laat het
in hemelsnaam liefde zijn“, zegt Italo Calvino. Ook steden en gemeentebesturen
hebben ademruimte nodig. We danken het Oostendse stadsbestuur en in het
bijzonder schepen van actiegroepen Yves Miroir omdat ze de moed hadden om met
ons in zee te gaan. Dat doen ze in Brugge vooralsnog niet, maar we blijven hopen.
Komende herfst dienen we een derde participatie-verzoekschrift van wakkere
burgers in bij de Brugse gemeenteraad. We eindigen met een In Memoriam
stadsgedicht van Peter Holvoet-Hanssen, stadsdichter van Antwerpen en lid van de
Lappersfort Poets Society. Hij voelt zich zowel aan de Oostendse zee als in de
Brugse bossen en groene gordel thuis in de stad. Oostende ontvangt ons met open
armen. Nu Brugge nog.
Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc
Vanneste, secretaris GGF 050/390957 www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk
www.openruimteademruimte.be
Springtime



in memoriam geridderd Lappersfortgroen
de kasten kijken door je
de spiegel staat in brand
val, reiziger, in zwerfslaap
een appel in de mand
voor moeder in de hemel
voor vader in het zand
de tortel op de wasdraad
ze croont mooi weer mijn land
de winter kraakte dromen
nu staan wij aan de rand
ik zie de bomen lopen
ze lopen hand in hand
matroos, jij klimt het want in
de reus springt uit de band
ons lied doet zeilen bollen
en zat Gods blazersband
© Peter Holvoet-Hanssen www.kapersnest.be

LAPPERSFORT ZUURSTOFBOS OOSTENDE
Twaalf jaren oppositie waren ruim voldoende om massa’s ideeën op te doen over
hoe het beter kan.
Sinds 1995 werden systematisch gronden aangekocht door de Stad Oostende om
natuurreservaten in te richten.
Ondertussen hebben we in het Krekengebied 82,5 hectare, aan de Zwaanhoek 38,24
hectare, aan het Duinenkerkje 5 hectare, en in het Stadsrandbos 73,6 hectare,
waarvan 62 hectare aangeplant. Deze ruim 199 hectare vertaalt zich in 28 m2
nieuwe natuur per inwoner.
En dat het pareltjes geworden zijn mag ondermeer blijken uit de soms zeldzame
planten- en diersoorten die er (opnieuw) kunnen worden waargenomen.
Dit alles ging evenwel niet zonder slag of stoot!
Voor het Stadsrandbos werd zelfs een onafhankelijk comité opgericht, dat in korte tijd
meer dan 30.000 handtekeningen en voldoende werkingsgelden ophaalde.
Het Stadsrandbos werd een feit, en krijgt binnenkort een “Brugse stek”. De gronden
hiervoor werden op de gemeenteraad van vrijdag 25 juni 2010 aangekocht.
Bedoeling is dat het Stadsrandbos meer dan 150 hectare groot wordt, dit met
inheemse bomen en struiken zoals eik, beuk, els, wilg, es, zoete kers, esdoorn,
hazelaar, hondsroos, kardinaalsmuts, slee- en meidoorn, vlier, …
Meer info op www.buitengoed.be
Yves MIROIR
Nu reeds dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kunt u in het Lappersfort
Poëziebos van Brugge wandelend 21 gedichten lezen op de levende poëzieroute
langs het vernieuwde Hugo Clauspad
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
Wees welkom voor vrije toegang bij de muzes van het bos

