Lappersfortbos: In de herfst vallen de bladeren, niet de bomen
JNM staat voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een vereniging voor álle jongeren die
geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. Wij zijn actief over het hele land en opgedeeld in een
vijftigtal verschillende afdelingen, een brede maar nauw verbonden natuurvereniging.
Wij spreken niet alleen uit naam van afdeling Brugge maar uit naam van de hele Jnm. Wat
met het Lappersfortbos gebeurt laat niemand koud.
Iedere week gaan we op excursie in de streek om ons te verdiepen in de diversiteit van ons
planten- en dierenrijk. We trekken naar de mooiste natuurgebieden waar we dikwijls
zeldzame waarnemingen kunnen doen, maar ook een stevige wandeling in een weidse
omgeving is de moeite waard. Waar we kunnen, ondernemen we de nodige acties om ruimte
aan natuur te geven. We doen actief aan beheerswerken om stukjes natuur terug in oude glorie
te herstellen.
Wij sluiten onze ogen niet voor milieuproblemen. Elke JNM-activiteit is een poging om op
een duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven te gaan. Daarnaast proberen we
ook anderen hiervan bewust te maken, door actie, gebaseerd op goede achtergrondinformatie.
Vanuit deze visie, vanuit het hart van onze vereniging voelen wij een sterke afkeer voor de
nakende ontginning van het Lappersfortbos. Wij steunen het verzet van de Lappersfronters al
sinds het begin en ook bij de tweede bezetting willen we actief tonen dat we nog steeds geen
bomen willen gekapt zien!
Het Lappersfortbos is een belangrijk bos om verschillende redenen.
Het is een doorgangsgebied voor veel verschillende vogels, vlinders en andere insecten. Het
verbindt hen ondermeer met de Warandeputten en de Leiemeersen wat verderop langs het
kanaal. Het stuk dat nu voor de bijl dreigt te gaan is een bufferzone voor het deel dat als
parkzone gespaard bleef. Wanneer deze bufferzone van 3,8hectare verdwijnt slinkt de waarde
van het gespaarde gebied ook. Het is dan werkelijk omzoomd door banen en beton, die zich
als een schimmel op de rand van het gebied hebben vastgezet.
Het Lappersfortbos moet niet alleen bewaard blijven voor de fauna en flora die er vertoeven
of passeren maar ook voor ons. Wij willen geen Brugse stadsrand vol nijverheid en industrie,
wij willen een groene rand waar kinderen nog kunnen zien wat natuur is, hoe ongelooflijk
groot bomen kunnen zijn, hoe mooi de anemoontjes bloeien, hoe lekker kastanjes zijn. Natuur
en natuurbeleving moet voor ieder kind een stuk van het dagelijks leven kunnen zijn, niet iets
waar ze een enkele keer op bosklas kennis mee maken.
Daarom is het Lappersfortbos ook belangrijk: als buurtbos dicht bij huis, dicht bij de stad, met
grote fiere bomen en een weelderige ondergroei waar iedereen kan komen wandelen, spelen,
rusten en kennis maken met natuur.
Ieder stuk natuur, hoe klein het ook mag zijn heeft belang. Alle zonevreemde bossen in
Vlaanderen samen zorgen voor een groot stuk groen doorheen het land, maar wanneer
iedereen z’n stukje zonevreemd bos kapt blijft er niets meer over. Het is een kwestie van aan
dezelfde kar te trekken, met dezelfde doelen voor ogen: leefbaarheid, duurzaamheid, ecologie.
Iedereen heeft al gehoord van de ecologische crisis, de politici roepen de bevolking op om
groener te denken, groener te leven maar wie zich werkelijk de moeite getroost om zelf
ecologisch te leven, om te denken aan de toekomst krijgt het deksel op de neus.
Welk signaal geeft het Brugse stadsbestuur hiermee in godsnaam aan de Brugse jeugd, de
jeugd die daadwerkelijk bereid is om duurzaam te leven, om moeite te doen. Het doet er
allemaal niet toe? Wij doen toch wat we willen? En alle mooie woorden over ecologie en de
toekomst van onze stad, van onze planeet waren slechts holle frasen?
Neen! Wij pikken dit niet: In de herfst vallen de bladeren, niet de bomen!
Met een groet, Jnm Brugge

