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ZONEVREEMDE BOSSEN-OPROEP AAN DE OVERHEID :
STOP HET DWEILEN MET DE KRAAN OPEN ! BOS BLIJFT BOS!
GEEN KRUISDOOD VOOR EEN DEEL VAN HET LAPPERSFORTBOS!
ROOD, ORANJE, BLAUW: STOP HET KAPPEN.
Vorig jaar met Valentijn bezocht de bosbehoudbeweging Johan Vande Lanotte (SPa).
Ook de CD&V-burgemeesters Bogaert en De Cuyper kregen een bosbezoek. Vandaag
brengen we een lentebezoek aan de Brugse blauwe schepen Mercedes Van Volcem
(VLD). Het Lappersfort is de moeder van alle zonevreemde bossen van Vlaanderen.
Wij vragen aan de blauw-rood-oranje coalities op Vlaams en Brugs niveau om dit
symboolbos te beschermen en ruimte te maken voor een nieuwe boslente. Laat het
Fabricom Vredesbos bloeien!
Willen we in het bosarme West-Vlaanderen het slechte voorbeeld geven en er de laatste
restjes zonevreemd bos kappen? Hoe zal een oranje bosminister na de gedeeltelijke kap van
het Lappersfort ooit haar geloofwaardigheid terugvinden? Hoe kan een rode partij nog geloofd
worden, als ze haar groene long verstikt? Hoe kan een blauwe schepen die beweert van
bossen te houden straks een bouwvergunning afleveren om 3,5 ha Lappersfortbos te kappen?
Om ons protest te ondersteunen bezorgen wij opnieuw bosprotestkaarten uit liefde voor de
bossen. Bossen bestaan niet half. Ze moeten volledig blijven. Op goede vrijdag hopen en
geloven we dat de liefde voor bossen sterker is dan de bijlen.
De voorbije aanleg van het Brugse Kom-op-tegen-Kankerbos was een succes. Maar het mag
geen cynische bedoening worden van de hand die geeft en de hand die kapt. Bosaanplant en
bosbehoud maken deel uit van eenzelfde filosofie van leefbaarheid. Bosbehoud is de beste
garantie voor vlugge bosuitbreiding. Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen, wanneer het
algemeen belang dit vereist, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. De cynische cirkel
bomen planten-bossen kappen moet doorbroken worden. De nieuwe Visart kan geboren
worden in Brugge. Wij geloven in moedige politici van goede wil die voor bosaanplant en
bosbehoud durven gaan.

Standpunt bosbeweging
Wij hebben ons standpunt duidelijk gemaakt bij Minister Van Brempt. De tweevaksbaan door
het Lappersfortbos vinden we eigenlijk overbodig. Komt die er toch, dan vragen we haar
slechts in die baan te investeren, onder de strikte 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 van het volledige Lappersfortbos een Poëzie- en
Vredesbos te maken. Minister Anciaux deed al een pleidooi voor bosbehoud bij zijn collega’s
Crevits en Van Mechelen. Het kan snel en betaalbaar geregeld worden. Er dient een nieuw
akkoord gemaakt te worden dat het behoud van 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 de blauwe politieke partij verduidelijken. Wij vragen hen om
in de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge op een passende plaats 8,5 ha aan
te duiden voor de compensatie van het KMO- en industriegebied van het Lappersfortbos aan
ten Briele zodat het bos integraal behouden kan worden. De Vlaamse regering dient ook een
gewestelijk RUP op te maken om de bosgronden in het Lappersfort om te vormen van
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industrie- en KMO-zone naar groenzone. Dit zal al veel minder duur zijn, dan de woekerprijzen
die nu op tafel liggen. De blauwe partij heeft met haar minister van ruimtelijke ordening Dirk
Van Mechelen een belangrijke sleutel in handen.

Voorbeelddossier zonevreemde bossen
Het dossier van het Lappersfortbos is een voorbeelddossier. Het overstijgt in die zin ook het
puur lokale: het gaat hier immers om de fundamentele keuze of men als overheid bosbehoud
wil nastreven en daarvan ook de praktische consequenties wil dragen. Het Lappersfort staat
symbool voor meer dan 38.000 hectare zonevreemde bossen. Het staat ook symbool voor
bosbehoud wereldwijd. Als Vlaanderen en België het discours van bosbehoud (‘Avoided
Deforestation’) ondersteunen in de internationale politiek tegen de klimaatverandering, is het
voor hun geloofwaardigheid cruciaal dat het Lappersfortdossier correct en in redelijkheid wordt
afgerond.
Zonevreemde bossen zijn nog steeds alomtegenwoordig in Vlaanderen. Vaak zijn ze zeer
sterk bedreigd. Door een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning kan men overgaan tot
ontbossing van soms zelfs eeuwenoude bossen. In West-Vlaanderen is nog steeds 17% van
alle bossen zonevreemd, samen goed voor meer dan 1.400 hectare bos.
Bossen hebben eeuwen nodig om tot een ecologische evenwicht te komen en om zeer
waardevolle natuurwaarden te kunnen herbergen. Dat dit soort van schatkamers met een
simpele pennentrek van de aardbol verwijderd kan worden, is onbegrijpelijk. Het is alsof je
morgen eenvoudigweg zou kunnen beslissen het stadhuis van Brugge of het Gravensteen in
Gent af te breken om er een parkeergarage te bouwen… We pleiten voor een algemene
regularisatie van de zonevreemde bossen: een omzetting naar een groene
gewestplansbestemming, zodat deze zones in de toekomst de juridische bescherming
genieten die ze verdienen.
De bouwplannen van Fabricom Gti in het Lappersfortbos zijn een pure financiële operatie,
geen industriële noodzaak. Na de bouw wordt het vastgoedproject immers tekoop gesteld.
Wie zal op die symbolische plek kantoor willen houden? We hopen dat de drie grote politieke
families de vrijheid behouden om een slecht dossier af te voeren. Duw het niet kost wat kost
door de strot van de milieu-, natuur-, en bosbeweging, én van een grote groep van wakkere
burgers en burgeressen en vogelvrije Lappersforters!

De (v)rede van de wonderbaarlijke bosredding…
Over die vrijheid schrijft Thomas Merton in Day of a stranger. Hij legt de link tussen de bossen
en goede vrijdag: " Dit is geen kluis, dit is een huis... Mijn voornaamste bezigheid bestaat erin
te leven. Mijn gebed is ademhalen... Hier in de bossen kun je het Nieuwe Testament zien : dit
wil zeggen, de wind waait door de bomen en je ademt hem in... " Laten we samen in de
vrijheid van de wonderbaarlijke bosredding geloven. Laat de hemelse vrede neerdalen over
de bossen van Brugge en Ommeland. Laat bos bos blijven als rust- en stilteplek met
bosmuzes. Die zijn trouwens pluralistisch. Hierover meer on line op www.ggf.be

Opendeurdag in het Poëzie- en Vredesbos
Op 20 april om 14u30 is er een protestgedichtenwandeling met de bosdichters Joris Denoo en
Peter Theunynck in dat bedreigde Poëzie- en Vredesbos. Opendeurdag op de dag van de
aarde als erfgoed. Politici van goede wil zijn er welkom. De boeboeksaffiche hangt aan de
ingang. http://www.bondbeterleefmilieu.be/downloads_ftp/dvda/DVDA_westvlaanderen.pdf
Bezoek ook de sites www.vbv.be www.ggf.be http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
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