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Is het een vogel, is het een vliegtuig ? Neen, dat is het niet. Het
zijn de Brugse megapolitici die je in de bossen ziet. Met droom
Visart in het verschiet… ( vrij naar hit Megamindy )
Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland heeft met de nodige aandacht de
bijgestuurde projectnota Vaartdijkstraat, module 14 bestudeerd en een nieuw
bezwaarschrift opgesteld.
We besloten ook om aan Minister Kathleen Van Brempt, lid van het beschermcomité
van het Lappersfortbos, te vragen om het plan voor de tweevaksbaan af te voeren
door niet te investeren. Tenzij er alsnog sluitende garanties komen voor het
bosbehoud van 7 voetbalvelden Lappersfortbos industriezone. Op onze site
www.ggf.be zijn luchtfoto’s te zien van de 2 bedreigde stukken Lappersfort.
Bij ons bezwaarschrift werd ook een rapportage gevoegd aan de Brugse en Vlaamse
ombudsman, de thuisindestad minister en de gouverneur. We blijven ondanks alles
duimen voor een goede afloop.
Positief is dat de bewoners en belangengroepen bij dit tweede openbaar onderzoek
eindelijk een bewonersbrief kregen. Toch blijven essentiële vragen open. Het is ook nog
wachten op het resultaat van het onderzoek van de ombudsmannen, de gouverneur van
West-Vlaanderen en de thuisindestadminister Keulen. Dit is geen slotbeschouwing, de
strijd gaat voort; er dienen nog vergunningen en aanbestedingen goedgekeurd te worden
en finaal dient er nog geld te komen van de Vlaamse overheid voor de tweevaksbaan.
Al onze eerder geformuleerde bedenkingen blijven geldig, maar enige realiteitszin
noopt ons de focus te leggen op het ethisch minimum om de grond voor de tweevaksbaan
correct te begroten en te betalen: zo houdt het stadsbestuur de handen vrij voor
bosbehoud! Wij vragen aan Minister Van Brempt om enkel en alleen in de overbodige
tweevaksbaan te investeren, op voorwaarde dat de andere bedreigde Lappersfortgronden
definitief beschermd worden. Het gaat om 2 bedreigde stukken zonevreemd bos: een stuk
KMO-zone (5 ha) en een stuk industriezone (3,5 ha). Er dient een nieuw akkoord
gemaakt te worden dat beide bedreigde zones in één duurzame grondenruil regelt.
Dit kan snel en betaalbaar geregeld worden. 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. Na de week van het bos 2007 riepen we Brugge eenzijdig uit tot
culturele hoofdstad van het bosbehoud. Indien de burgemeester en de politici van
Brugge nu nog volgen, zou dit een mijlpaal in de geschiedenis van Vlaanderen
kunnen worden. In februari of maart is er mogelijks een onderhoud met onze
bosminister Hilde Crevits.
Bosminister Hilde Crevits heeft reeds haar goede wil getoond in haar schrijven en in haar
communicatie. We kijken na ons sinterklaasbezoek op het gemeentehuis van Torhout
hoopvol uit naar overleg als uitweg, een symbooldaad in bosbehoud. Ja aan één pakket
van Lappersfortbehoud : industrie- en kmo-zone in één pakket duurzame grondenruil. En
laat de Lappersforters, vogelvrijen van Brugge, aub spoedig van de ontruimingsvergoeding
ontheven worden.
Al lang groeit in Brugge een bosbeweging. Het begon op 11 augustus 2001 met de
bezetting van het Lappersfortbos door de eco-anarchisten van het tedere Lappersfront.
Sindsdien is van alles gebeurd en is het draagvlak blijven groeien. Naast 13.000 papieren
petities, 3.000 protestkaarten voor politici van goede wil en een internetpetitie; toont ons
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bosverhaal on line op www.ggf.be een verscheidenheid van dierbare dromen over
duurzaamheid met politici van goede wil.
Het natuurrapport 2007 (www.natuurindicatoren.be) stelt dat de natuur achteruitgaat door
de versnippering van leefgebieden. De biodiversiteit komt in gevaar en maatregelen tegen
de klimaatverandering focussen op bosbehoud. In heel de wereld komt een
klimaatbeweging op gang en de Live Earth Community van Nobelprijswinnaar 2007 voor de
vrede Al Gore belooft in zijn zesde pledge ‘ to plant new trees and to join with others in
preserving and protecting forests ‘. Wereldwijd gaan bosaanplant en bosbehoud hand in
hand. Alleen in Vlaanderen en Brugge kijkt men de andere kant uit. Burgemeester
Moenaert stelt dat wanneer je al 100 ha boompjes plantte (die binnen 30 jaar bos zijn) je
ook wel eens mag kappen. Wij steunen het initiatief van het Kom-op-tegen-kankerbos. Zal
het stadsbestuur van zijn kant de edelmoedigheid hebben om ook ons pleidooi voor
bosbehoud te steunen? We mogen het hopen.
Oranje boven in bosbehoud en zorg voor de schepping? Groen! heeft zijn
ecologische schuld in het Lappersfort ingelost en had de moed van de evolutie in de
geesten. Vera Dua is terecht een heer van het bos, geen heer van beton. Rood had
met Steve Stevaert een moedig man aan de top. Wij hopen dat SP.a voorzitter
Caroline Gennez een waardige opvolger is. Het lot van het Lappersfortbos ligt deels
in handen van de roden die zeggen groen te zijn. We zouden het graag echt
meemaken.
Met spijt in het hart verlenen wij de talentvolle schepen Lambrecht van de Brugse samenwerking eervol ontslag uit het beschermcomité van het Lappersfortbos. Haar uitspraken in
het Brugs Handelsblad (de gedachte dat het Lappersfort niet verdwijnt en dat er foute info
wordt verspreid kwam over als newspeak) zijn de aanleiding. We danken haar voor de
voorbije inzet. We wensen haar ook beterschap na haar ski-ongeval. We hopen dat ze haar
initiële engagement ook als schepen in bosgroene daden zou omzetten. We hopen dat
partijgenoten Bert Anciaux en Kathleen Van Brempt de Brugse politieke wereld uit hun
dilemma helpen en meeduwen aan de kom op tegen kappen beweging?
Binnenkort vereren we de blauwe partij met een bezoek. Daarover later meer. Het blijft hoe
dan ook mogelijk dat er een klimaatheld in ons allen schuilt en dat het bosbehouddossier
van de zonevreemde bossen hoog op de Vlaamse politieke agenda komt te staan.
Edmond Burke stelt dat de samenleving een deelnemerschap is tussen de levenden, de
doden en zij die nog geboren moeten worden. Daarom hebben wij ook in dit jaar van de
dreiging seizoenswandelingen in het Lappersfort Poëziebos uitgestippeld. Wees welkom.
En dit om te beginnen met gedichtendag waar we de dode dichters van de Lappersfort
Poets Society herdenken en opkomen tegen de ontmenselijking van onze wereld.
Programma 2008 op www.ggf.be bij acties & poëzie.
The Black Parade?
Heeft ons zacht protest niet veel aarde aan de dijk gebracht en krijgen we binnenkort in
Brugge ander protest? Bij de genadeslag-kap in het Lappersfort zal natuurlijk veel volk
komen kijken. We roepen toekomstige actievoerders en politie op om hun werk in
schoonheid te doen. Misschien moet er ook maar eens een parlementaire onderzoekscommissie komen die focust op hoe hoop wanhoop kan worden en wie dan de mannen en
vrouwen achter de schermen zijn?

2

