De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo Calvino)

Beste mensen hier aanwezig,
Met bijzondere vreugde kunnen wij u vandaag melden dat het Lappersfort Poëziebos
te Brugge er een jong zusje bij krijgt in Oostende. Dankzij de opeenvolgende
bezettingen en de diplomatie van de bosbeweging kon 13 ha van het Brugse
Lappersfortbos aangekocht worden (via gezamenlijke aankoop door Vlaamse
regering & stad Brugge die elk bij benadering 800.000 euro hebben geïnvesteerd).
Dat is een succes. We hebben geprobeerd om samen met u en met
www.saveforest.be ook de laatste 3,2 ha van het Brugse Lappersfortbos te redden.
Dat is helaas niet gelukt. We zamelden slechts een deel van het benodigde bedrag
in.
De tijd dat het Lappersfortbos enkel met Brugge geassocieerd wordt, is voorbij. De
stad Oostende plant namelijk op 21 november, de Dag van de Natuur, een eigen
Lappersfort Zuurstofbos aan. Samen – en in een uiterst goede onderlinge
verstandhouding met schepen Yves Miroir – staan we sterk . Yves Miroir is voor ons
de belichaming van de stad Oostende. Maar we zoeken nog vele mensen die op de
dag van de natuur vanaf 14u. willen komen mee helpen planten.
Andy Vermaut lid van actiegroep Friends of the Earth, Struikrover André van
Oostende & Lassie, Pompier en Dita, ex-bosbezettters zijn de initiatiefnemers. We
probeerden het nodige geld in te zamelen om het laatste bedreigde stukje
zonevreemd bos in Brugge op te kopen. We kregen de steun van de mensen van het
Groene Gordel Front www.ggf.be en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen
www.vbv.be. Op 21 september 2009 kwamen Friends of the Earth met een
masterplan en contacteerde Andy Vermaut Luc Vanneste, duiveltje doet al achter het
GGF en we gingen samen met bosbezetters en vele vrije elektronen doorheen het
vlaamse land constructief aan de slag.
De geldinzamelactie liep goed. We haalden de mooie som van 30 000 euro op
waarvoor 320 mensen en verenigingen tekenden. Dank aan alle mensen en de
politieke partij Groen! die onze strijd voor bosbehoud onvoorwaardelijk steunden.
Tevens hartelijk dank aan schepen Yves Miroir die met ons van in het begin in zee
ging en zijn nek voor ons uitstak. We kregen ook steun uit allerlei onverwachte
hoeken, zo was er op éénzelfde avond een benefiet in Gent van de anarchistische
beweging en elders een benefiet vanuit conservatieve hoek. Als we hiermee 1 ding
hebben bewezen dan is dat wel het feit dat we met bomen velen kunnen mobiliseren.
Het is prachtig dat we mensen met heel verschillende ideeën hebben kunnen
samenbrengen voor éénzelfde doel. Vanaf nu allen samen de boom in…
Helaas volstond dat bedrag niet om het laatste stukje bedreigd Lappersfortbos in
Brugge te redden. Het geld wordt nu ingezet om een tien hectare groot Oostends
Lappersfortbos aan te planten bij de volkscoöperatieve Buitengoed
(www.buitengoed.be). Het maakt deel uit van de groene gordel rond Oostende, het
stadsrandbos. Het stond in de sterren geschreven dat het Groene Gordel Front
hierbij betrokken zou raken…We hebben ook de garantie dat het nieuw aangelegde
bos altijd bos zal blijven. Dat heeft schepen Miroir ons verzekerd.

Een kersvers bos is niet hetzelfde als bomen die al tientallen jaren oud zijn, maar het
is een nieuwe begin. En dat nieuwe zuurstofbos komt nu in de stad aan Zee
Oostende in de Klemskerkestraat. In november 2010 wordt vijf hectare bos
aangeplant en het jaar daarop, tevens op de dag van de natuur, wordt nog eens 5 ha
zuurstofbos bijgeplant. Het mooie aan dit project is dat de financiële steun van de
mensen integraal naar bomen gaat. Niet één euro wordt aan een ander doel
besteed. De grond komt van de stad Oostende; de bomen van vele mensen van
goede wil die dit zuurstofbosproject gesteund hebben. Meteen realiseren we hiermee
in primeur voor ons land het eerste Community Shared Forest, een communitywood
of beter : het volksbos van Oostende.
En zal de naam van het nieuwe bos sommigen niet tegen de borst stoten? “Velen
denken dat het begrip Lappersfort enkel in Brugge gebruikt wordt, maar ook elders in
België ( zie onderaan over de historische bronnen ) vind je die naam terug. Dus
waarom zouden we de naam niet opnieuw gebruiken. Het is een geuzennaam. Hij
past dus zeker bij de mensen van Oostende. Het bos in Oostende is een
herinneringsbos. Het zal Lappersfort Zuurstofbos heten, omdat we nooit zouden
vergeten dat bossen ons zuurstof brengen.
Vandaag tijdens de Paulusfeesten in Oostende, wordt de komst van het bos officieel
aan u voorgesteld. Het zuurstofboscontract met de stad Oostende wordt getekend en
we doen een warme oproep om op 21 november vijf hectare bomen te komen helpen
planten. Verdere info zie http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/
Ook willen wij de oproep van www.groenepotloden.be ondersteunen om zoveel
mogelijk zonevreemde bossen te redden (om de 36 dagen kapt Vlaanderen immers
nog 18 ha ter grootte van één integraal Brugs Lappersfortbos). We stellen duidelijk
dat bossen zorgen voor een gemeenschapsgevoel en zuurstof en ademruimte geven
aan het leven. We moeten er daarom veel aanplanten en nog veel meer behouden.
Met velen moeten we samen onze krachten verenigen voor een bosgroenere wereld
waar kinderen gelukkig kunnen leven.
Tot slot dank aan de Paulusfeesten waar wij vandaag te gast zijn met de Energy
Union en de Big Ask campagne www.bigask.be voor een sterke en bindende
klimaatwet.
Vanuit Friends of te Earth: Andy Vermaut, David Heller, Famke Vekeman, Natan
Hertogen en Siggie Vertommen * Vanuit de ex-bosbezetters: Lassie, Ditta, Pompier,
Shane en co…* Vanuit de Vereniging voor Bos in Vlaanderen: Bert Desomviele en
Liselot Ledene * Vanuit Buitengoed: Guido Vandenbroucke * Vanuit het geredde
Lappersfort Poëziebos & het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland: Luc
Vanneste, Peter Theunynck & struikrover André Vandekerckhove * Vanuit de stad
Oostende en de SP.a: schepen Yves Miroir, Bianca Aercke * Vanuit Groen!:
raadsleden Wouter De Vriendt en Bart Caron.
Lappersfort Zuurstofbos Oostende 731-0105138-62 IBAN: BE51 7310 1051 3862 BIC:
KREDBEBB

Noteer 21 november aanplant Oostendse Lappersfort Zuurstofbos alvast nu in uw
electronische of andere agenda ?
http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/

http://www.kunstdoel.net/nl/nieuws/lappersfort-zuurstofbos-contract-ondertekendoostende http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30657 http://www.lefonline.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1281971484&display=record

met dank aan Foto Gin Myle.

Pluk is een lappersforter
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
http://www.indymedia.be/node/27102 www.groenepotloden.be

http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/

