OP EEN DAG gelegenheidsgedicht nav. minnelijke bosschikking 03.08.09
Op een dag neemt de rastaman de lift uit de kruin van zijn boom,
klautert de directie-assistente met touw en musketons
uit haar kantoor. Iemand vouwt alle vooroordelen op,
legt angst aan de leiband, doet wantrouwen op slot.
Op een dag lopen driedelige maatpakken
op dreadlocks en piercings af.
Op een dag drinkt men koffie op hetzelfde terras.
Op een dag wordt met dezelfde mond gelachen,
in hetzelfde oor gefluisterd, met hetzelfde hart
gebonsd. Worden dezelfde verhalen beluisterd.
Op een dag keren uitgestorven diersoorten terug,
ruikt de stad naar viooltjes, hars en gedichten.
Op een dag dansen bomen en banen de tango,
heffen bazen en bossen het glas. Op een dag
verhoogt iemand het bruto nationaal geluk.
Richt stad na stad zijn gouden boomstoet in.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Minnelijke schikking over het Lappersfortbos stemt GGF hoopvol.
Het Groene Gordel Front (GGF) streeft enerzijds naar het integrale behoud van het
Lappersfortbos en wil anderzijds het probleem van de zonevreemde bossen in Vlaanderen op de
kaart zetten. In één van de minst beboste regio’s ter wereld is ongeveer een vierde van de bossen
zonevreemd en dus op termijn bedreigd. Die schrijnende situatie roept om actie. Al zeven jaar
lang tracht het GGF www.ggf.be de diverse partijen bij elkaar te brengen, openingen te creëren en
oplossingen te formuleren. Bij alles wat het GGF doet, heeft het steeds geloofd in constructieve,
vreedzame dialoog. Dat zullen we blijven doen. We hebben het gevoel dat er in Vlaanderen iets
aan het verschuiven is. We bespeuren tekenen van hoop.
1. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord lazen we : “We maken ook werk van de zonevreemde
bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is.” Dat zinnetje doet ons niet
dromen. Maar een gesloten deur staat nu wel op een kier. 2. De eigenaar van het bedreigde stuk
van het Lappersfortbos heeft zich bereid verklaard om samen met ons actief te ijveren voor een
duurzame grondenruil. Het is bovendien vrij uniek dat een bedrijf actief met milieuorganisaties wil
meelobbyen voor bosbehoud. Dat verdient een pluim.
Wijzelf (GGF), de bosbezetters en de eigenaar van het bedreigde stuk van het Lappersfortbos
hebben nu een contract afgesloten waarin we afspreken om voluit de kaart van de duurzame
grondenruil (of een gelijkwaardig alternatief) te trekken en samen invloed uit te oefenen op de
bevoegde overheden om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.
Vandaag wagen we de sprong. We hebben de uitgestoken hand van Fabricom gewaardeerd en
aangenomen. Misschien kan uit die unieke samenwerking iets moois groeien. We weten dat onze
gezamenlijke poging kan mislukken. Onze belofte om dan de strijd te staken, valt ons zwaar, maar
we zullen ons als GGF aan die belofte houden.
We hopen evenwel dat de bevoegde overheden constructief mee willen denken en werken aan
een duurzame oplossing. De houding en opstelling van de politici van de nieuwe generatie geeft
ons hoop. De mogelijke redding van het integrale Lappersfortbos is een kleine, maar niet
onbelangrijke stap voor de toekomst van Vlaanderen. Het zou een tastbaar teken zijn van de
goede wil van de overheid om economie en ecologie blijvend en duurzaam met elkaar te
verzoenen.
Namens het Groene Gordel Front in Brugge & Ommeland, Peter Theunynck & Luc Vanneste

