Lentedagboek Zieke Lappersfortbos * Lezersbrief GGF 1 mei *
Lappersfortontruiming dra ? * Brugge moet boeten & hopen !
1) Lentedagboek Zieke vanuit het bezette Vrijbos
Het is iets over de middag en ik zit tegen de wilde kastanje aangeleund. De zon staat redelijk hoog, maar de bladeren groeien zo rap dat ze elke dag meer schaduw reiken. De
bloesems komen er prachtig uit. En we moeten snel zijn om dit alles waar te nemen, want
vele bloesems of korttijdige bloemen zijn al verdwenen. De kleuren veranderen elke dag.
Mijn gezicht is niet naar de straat gekeerd, maar naar de andere kant. Ik heb niet de
behoefte aan de volgende passerende wagen, of de zoveelste flikkencombie, die
traagglurend en dreigend voorbij rijdt! Zoals de nachtelijke intimidatiespelletjes, waarbij ze
met de daklichten van hun wagens op onze hutten schijnen.
Ik wrijf me met de handen door de haren en zucht. Ik wil genieten van de schoonheid hier,
vooraleer ze alles willen kleinkappen, ik wil de lucht ademen en de bloesems ruiken, de
eekhoorns zien spelen. Ik wil niet denken aan de "buitenwereld" om het zo even te
noemen. We worden slecht bepraat in de media, de ene na de andere wordt opgepakt en
we zijn het allen zo beu.
De onderkruipsels zoals we zijn die nog zo naiëf zijn te geloven de aarde een beetje te
redden in goedwil voor iedereen. Toch zijn wij het uitschot. Het idee dat we ons eigen
leven in handen willen hebben, zelf keuzes willen maken en niet onder een ander willen
staan stoort mensen. De stad heeft geen controle over ons, in hun ogen, omdat we onze
namen niet willen geven. We willen niet betalen voor een bos, biotoop dat gekapt moet
worden. Maar dit maakt dat er weinig controle over ons is, omdat ze niet weten wie we
zijn. Mijn naam gaat me toch niet vertellen wie ik ben ?!
Er is angst gekomen bij ons, en dat is niet goed. We zijn ongerust als er iemand het bos
verlaat en zich een tijdje niet laat zien. Mensen durven amper het bos uitkomen omdat de
combi al staat te wachten om de hoek van de straat. Paranoia, geraaskal,… Zitten we
werkelijk in Hollywood? Worden we gepakt door flikken in het zwart gekleed, is dit
realiteit? Moeten we voor alles toestemming vragen aan iemand die hoger staat dan ons
en hebben we daarvoor het geld? This is what democracy looks like.....Ik kom tot rust,
maar het maakt me zo ziek en kwaad, al dit onrecht, ....
Hoewel de energie opgeslokt wordt door de gebeurtenissen ( wie wordt de volgende ? ),
gaat alles goed in het bezette bos. De passerende fietscaravaan naar de G-8 top in Italië
rukt op in allerlei toonaarden; de gekste fietsen komen tevoorschijn, nieuwe mensen
komen erbij, zelfgemaakte nuttige allerleitjes vormen de molen die draait. Amerikaanse
muzikanten waren al even onderweg, en rijden mee met hun tallbikes. Ik denk dat het
voor enkelen goed gaat doen het bos eventjes te verlaten. Weg van de controle, weg van
Brugge en hups “de vrije” wereld in ! Andere mensen zijn ook weer toegekomen. Het vult
zich perfect aan. Het Brugse Vrijbos is live and kicking.
Onlangs hebben we Fabricom laten weten dat we er nog steeds zijn en hopelijk komt er
een reactie, al verwacht niemand dat. Het zal vooral van Moenaert afhangen, in hoeverre
hij veel druk zal leggen op Fabricom of uiteindelijk gewoon ons toch zelf weghaalt. Hij wil
Fabricom allesinds heel heel graag een helpende hand bijsteken, zegt hij in de krant
vandaag.
Er is een wet in België, dat men niet mag kappen in het broedseizoen, toch? En
waarschijnlijk staan er ook planten in die beschermd zijn in België, dit gaat nog naar
verder onderzoek... Huiszoeking, identiteit, de eenden strijken neer in het water, ik ben
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afgeleid, maar dit is niet erg, het zijn de eenden, ze zijn mijn vrienden, het koppeltje van
de vijver, ....ik wou dat ik ook kon vliegen .....
U kan in het bezette Lappersfort Vrijbos ( zie ook www.lappersfort.tk ) elke eerste en
derde zondag vanaf 13u. op bezoek komen in het boscafé. Maar dagelijks van
zonsopgang tot zonsondergang kan U ook komen wandelen in het Lappersfort Poëziebos
( hoofdingang ANB-bord hoek Ten Briele-Vaartdijkstraat ) en U kan dan altijd eens bij de
nieuwe bosbezetters binnenspringen achter de villa.
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-from-cultuurweb/5009986C-D79F-76AAF8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL?id_event=5009986C-D79F-76AAF8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL
wordt dra vervolgd.....
2) Lezersbrief GGF, Bomen zijn ridders, Brugsch Handelsblad 30 april 2009
Het Brugsch Handelsblad brengt geregeld verslag uit over het wel en wee van de mensen
en de bomen in Brugge en Ommeland.* Zo konden we lezen dat Vera Dua op zondag 19
april 2009 een bezoek bracht aan het Lappersfortbos en er tot ridder geslagen werd. Met
haar werden de bedreigde bomen en alle aanwezigen geridderd.
Er is een grote behoefte aan politici als Vera Dua. Zij is een van de beleidsmakers die de
dialoog met de verontruste jonge generatie bosbezetters durft aangaan. Bij die jongeren
leeft veel terechte woede om wat er allemaal aan natuur vernield wordt. Zij liggen wakker
van de genadeloze machine die als een pletwals bomen, bossen en open groene ruimte
platdrukt en opslokt. Zij staan heel sceptisch tegen de grote politieke machten die deze
machine een hand boven het hoofd houden.
Met het Groene Gordel Front en de bosdichters van de Lappersfort Poets Society
proberen wij met positieve ogen naar Brugge te blijven kijken. Elke keer dat er een boom
geplant wordt, haalt ons hart opgelucht adem. Toch ervaren ook wij alom de dreiging. Elk
stukje landschap dat Brugge vandaag mooi maakt, kan morgen verdwijnen onder asfalt of
beton. De magie van het landschap wordt op vele plaatsen onttoverd. Bomen als
geluidsschermen en fijnstofzuigers worden in mootjes gehakt. Wie maalt er om?
Zeven jaar lang hebben wij geprobeerd duidelijk te maken dat ‘het dweilen met de kraan
open’ moet stoppen. Al zes jaar plant men ‘kom op tegen kanker bomen’, maar in die 6
jaar heeft men slechts geplant wat Vlaanderen in één jaar aan bos kapt. GGF heeft na 7
jaar strijd de hoop in de politiek (nog) niet verloren. Maar we worden wel ongeduldig.
Daarom vroegen we aan enkele politieke partijen wat ze van plan waren met de bomen en
de bossen. De antwoorden schreeuwen om daden. U kunt ze lezen op www.ggf.be.
De bedreigde bomen in het Lappersfortbos zijn eigendom van Gdf – Suez – Fabricom Gti.
Zijn er echter geen grenzen aan ‘eigendom’, wanneer het milieu en de gezondheid van
onze kinderen op het spel staan? Bomen zijn wachters, bewakers, beschermers. Bomen
zijn ridders, omdat ze kost wat kost hun ding blijven doen, tegen de stroom in. Maar
bomen kunnen zich niet verdedigen. Wie voor de bomen opkomt, mag zich van Het
Kapersnest – www.kapersnest.be – Bosridder noemen. We hopen dat er in Brugge nog
veel meer bosridders opstaan, die met ons meedromen. Laat hen hun stem gebruiken om
te kiezen voor het behoud van zonevreemde bossen.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society * Luc Vanneste, Groene Gordel Front
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(*) 19 december 2008, Snoei de linden * 9 januari 2009, Het oerwoud van Brugge
verdwijnt * 23 januari, Foute bomen, druk verkeer * 27 februari Geen kaalslag maar
heraanplant * 24 april 2009, Tot hier en niet verder. Als krant verdient het Brugsch
Handelsblad hoe dan ook een duurzame pluim vanwege die brede interesse.
3) Lappersfortontruiming dra ?
30.04.09 Burgemeester Moenaert wil snel af van bosbezetters
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=1U29MSPB ( zet uw reactie ! U
dient U zich dan wel eerst te registreren zodat het debat niet anoniem verloopt )
BRUGGE - Het Brugse stadsbestuur kan 'voorlopig niets doen' om de bezetting van het
Lappersfortbos te beëindigen. 'Maar als er een bevel tot ontruiming komt, zullen wij een
stevige hand reiken.'
De bezetting van het Lappersfortbos, die ondertussen al meer dan zeven maanden duurt,
was op de afgelopen gemeenteraad opnieuw voorwerp van discussie. De Vlaams Belangfractie vroeg zich af hoelang het stadsbestuur de bezetting nog wil laten doorgaan. 'We
maken ons internationaal belachelijk door dit zo lang te laten aanslepen', klonk het.
'Het gaat om privéterrein, dus de stad kan zelf niets doen', reageerde burgemeester
Patrick Moenaert (CD&V). 'Het is aan de eigenaar (het bedrijf Fabricom, red.) om een
bevel tot ontruiming te verkrijgen. Vanaf het moment dat dat het geval is, zullen wij hem
een sterke hand reiken. Het is op dit moment een zaak die we met veel tegenzin
aanschouwen, maar we zijn gebonden door wetten en reglementen. Maar alles komt
goed', zei Moenaert nog.
Hij heeft alvast minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) gecontacteerd. 'Omdat de
bezetters die opgepakt worden door de politie, vaak weigeren om hun identiteit bekend te
maken', zegt hij. 'Dat stoort mij uitermate, en ik wil dat daar dringend een oplossing voor
gevonden wordt.'
Op de Franstalige zender RTL-TVI was deze week een reportage te zien over de
bosbezetters, die bij Fabricom werden ontvangen voor een onderhoud. Maar dat contact,
dat met een verborgen camera gefilmd werd, liep al snel uit op een dovemansgesprek: de
bosbezetters vroegen om de 3,5 hectare bos die nog bedreigd zijn te sparen en elders het
geplande bedrijventerrein aan te leggen.
'Maar het gaat om grond die altijd al bedoeld is geweest om industriezone te worden', zei
de topman van Fabricom, die niet bij naam werd genoemd. 'We hebben de toelating om
kantoren en loodsen te bouwen en daar is ook veel vraag naar in Brugge.'
De bezetters noemden de Fabricom-topman daarop 'een stuk uitschot' en dropen af. (tlb)
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27625 ( actie GGF aan gemeenteraad )
( noot : hopelijk kan je spoedig de RTL-Tvi-video van VBV-GGF & bosbezetters bij
Fabricom bekijken op www.ggf.be )
4) Brugge moet boeten & hopen !
29.04.09 Vrijgelaten Lappersforters moeten het land verlaten + reactie GGF
BRUGGE - De drie bezetters van het Lappersfortbos, die vorige vrijdag uit de cel werden
vrijgelaten, moeten het land verlaten.
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De drie Lappersforters - twee vrouwen en een man - die vorige week werden opgepakt en
opnieuw werden vrijgelaten voor vernielingen op een bouwwerf, krijgen van het ministerie
van Binnenlandse Zaken tot vandaag 29april de tijd om het land te verlaten. Zoniet zullen
ze manu militari uit het bos worden gehaald en overgebracht naar een gesloten centrum.
'Zover zal het nog niet meteen komen', zegt advocaat Siegfried Sergeant, die het opneemt
voor de bosbezetters. 'We zullen beroep aantekenen, waardoor de uitwijzing zal worden
opgeschort. De drie worden om twee redenen uitgewezen. In de eerste plaats omdat ze
geen identiteitspapieren hebben en ten tweede omdat ze door hun tijdelijke aanhouding
voor vernieling een bedreiging zouden vormen voor de openbare orde. Deze uitwijzing is
werkelijk absurd. Een van de meisjes komt uit Spanje, maar kan niet naar haar land terug.
Dit uitwijzingsbevel ontzegt haar immers de toegang tot elk Schengenland. De politieke
druk om het bos ontruimd te krijgen, neemt toe. Werkelijk alle middelen zijn goed. De
politie ligt constant op de loer om bezetters, die even het bos verlaten, te onderscheppen.
Zullen ze nu proberen alle buitenlandse bezetters het land uit te wijzen?' (aft) Hieronder
de link voor reacties op de site van het Nieuwsblad.
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=0229LEEE&utm_source=newslette
r&utm_medium=text&utm_campaign=regionewsletters&utm_content=regio_artikel&PostC
ode=8000
Op www.ggf.be staat bij april een uitgebreide reactie van GGF op deze gebeurtenissen.
Wij van het GGF doen al jarenlang een oproep aan de bestuurders om te dialogeren.
Telkens opnieuw weigert men een echt, volwassen gesprek. Men zegt dat alles beslist is
en vastligt. Vaak worden we arrogant en uit de hoogte behandeld. Alsof onze rechtmatige
bekommernissen (en die van velen met ons) niet valabel zouden zijn. We blijven moedig
voor de zachte wegen der geleidelijkheid kiezen. Hoewel we het niet goedpraten, hebben
we enig begrip voor mensen die bij zoveel onwil van de overheid hun geduld dreigen te
verliezen. De hinderlagenleggende overheid stuurt al jaren op een confrontatie aan en lijkt
alleen te zitten wachten tot een paar jonge actievoerders hun geduld verliezen, om tot de
mogelijke actie over te gaan. De aanklacht, van de hand van dezelfde onderzoeksrechter
die eerder al twee Lappersforters liet aanhouden met duidelijk valse voorwendselen als
zouden ze afval hebben gestolen uit een container van Delhaize in Steenbrugge – iets wat
allerminst het geval bleek te zijn – , is deze keer gebaseerd op een wetsartikel dat
volledige vernieling van een weg of dijk zou bestraffen, iets wat volgens de advocaat
helemaal niet is gebeurd. Het lijkt erop dat herstel mogelijk is en het zou minimale schade
betreffen http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27588 Meer dan ooit lijkt dialoog
met elkaar hier nodig. Kwade ( met reden! ) milieujongens- en meisjesstreken los je niet
op met gevangenis en elkaar vanuit de hoogte benaderen. Overheid, dialoogeer !! Dialoog
is al altijd het democratische middel om radicalisering te voorkomen. Wie een mug slaat
zal een zwerm oogsten.
Ondertussen hebben wij als GGF haast betere contacten opgebouwd met de lokale politie
dan met de lokale schepenen. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. Maar helaas voor onze
wereld ontploft iets wat niet opgelost geraakt. De democratische tijdbom tikt verder
midden de mensen. Van christelijke, socialistische en liberale politici van een stad als
Brugge verwachten wij de moed van een open en eerlijke dialoog met het Groene Gordel
Front wil aangaan. In de christelijke betekenis van boeten (het vissersnet herstellen) moet
er in Brugge geboet worden. De band tussen het stadsbestuur en het brede GGF-netwerk
van burgers en verenigingen van bosgroene wil moet hersteld worden. Aangezien
niemand van ons al heilig is gaan we er beter van uit dat we samen verantwoordelijk zijn
voor de toekomst van Brugge. Het verleden kunnen we toch niet meer ongedaan maken.
Laat ons van het Lappersfort een Fabricom Vredesbos maken, een rust - en stilteplek van
poëzie en cultuur. Het GGF verkiezingsmanifest http://www.indymedia.be/nl/node/32695
biedt een uitweg tot een duurzame grondenruil. Waar wachten we op ?
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