DE NAAM VAN HET BOS… pinksterbrief ‘09 AUX ARBRES CITOYENS !!
aan groene fietser Fons Mees & de mensen van www.openruimteademruimte.be
aan de overheden & de machthebbers van oranje, rood en blauw
Beste Fons, reeds in 2004 wandelde U met de Koninklijke Vereniging voor Natuur en
Stedenschoon door het bedreigde Lappersfortbos en de bedreigde Chartreuse Groene
Gordel. Nu bent U er weer. Het doet ons deugd dat U op een pinksterzaterdag in 2009 het
Lappersfort Poëziebos en het bezette Lappersfort Vrijbos bezoekt. En dat u daarvoor door
heel Vlaanderen bent komen fietsen om tot hier te geraken. Deze dag doet ons denken aan
een mooie pinkstermaandag in 2005 toen de mensen van www.kapersnest.be de bedreigde
bomen van het Lappersfortbos kwamen ridderen voor de strijd. Die actieve strijd is nu meer
dan 8 maanden bezig. Het bezette bos van 2002 kwam zoals de kat & Fons weer…Wij bieden U graag een literaire wandeling aan in Vlaanderens Poëziebos (gedichten www.ggf.be).
In de film 'The Mission' gaan zij die bidden en strijden voor het 'integraal behoud van
de missie' samen ten onder. Helaas, zo is de wereld zeggen de lokale machthebbers.
Neen, zo hebben wij de wereld gemaakt repliceert de afgezant van de paus. In Brugge,
vele jaren later kampen zij die ijveren voor het integraal behoud van de Groene Gordel van
Lappersfort en Chartreuse met de vrees voor een soortgelijk apocalyptisch einde. De
bussenstelplaats in het Lappersfort werden kantoren, loodsen en parkings? De bulldozers
staan te dringen om op te trekken naar de Chartreuse? Gelukkig stapte Groen vzw - al 30
jaar de Brugse groene fietsers - naar de raad van state. De moeder der zonevreemde
bossen is opnieuw bezet. Maar hoe lang nog houden we de bijlen en de bulldozers tegen?
Nu wil men zelfs een Club Loppem maken…Gelukkig is er nu ook in de groene gordel een
nieuwe medespeler, U komt er vandaan ( www.wittepion.be ) van de gemeentehuizen van
Zedelgem en Oostkamp. Het stadsbestuur van Brugge en Minister Kathleen Van Brempt
laten zich vandaag verontschuldigen.
Het Groene Gordel Front & de bosdichters van de Lappersfort Poets Society willen geen
klaagzang verkondigen. Als Hanzestadnetwerk voor duurzaamheid en participatie zien wij
overal vele goede dingen gebeuren. En tot vervelens toe blijven we dit ook zeggen. Wij
komen op voor de droom van duurzame ontwikkeling en willen een evenwicht helpen
zoeken tussen de 4 P's : planet, people, profit, participation. Wij zijn een netwerk van
positieve constructieve krachten – burgers en bewegingen – die geraakt werden door het
lange termijn-verhaal van duurzame ontwikkeling. Wij geloven dat economie en ecologie
kunnen samen gaan en samen de wortels zijn van onze samenleving. Of hoe naast brood
de mensheid ook nood heeft aan bomen : bos en natuur, levend landschap, open ruimte
ademruimte, democratie en levenskwaliteit... En met hoeveel wij zijn? Zoals de sterren aan
de hemel : soms ontelbaar en soms onzichtbaar. Zoals de 3 musketiers zijn wij een soort
mystiek lichaam. The fellowship of the wood, waarbij het Lappersfortbos symbool staat voor
de verbinding van alle mensen van goede wil. Rond het bos ligt een beschermcirkel van
mensen en verenigingen, zoals een groene gordel de stad beschermt en omringt. Bomen
ontluiken elk jaar in de lente opnieuw en staan daarom symbool voor de hoop. Ook wij willen
die hoop niet loslaten ! Want een boom, een boom is een bruiloft ( Hans Andreus ). Bomen
zijn voor ons net als rozen een symbool van geluk en leven ... En dus zijn wij de lokale stem
van brood en bossen geworden. Met ruggesteun van www.vbv.be/netwerk en www.bblv.be .
WAAROM NIET UW GEWELD GESTAAKT, O MENSCHENDOM, EN ONAANGERAAKT
HET BOOMGEWAS GELATEN (Guido Gezelle)
Een deel van het Lappersfortbos en de Groene Gordel blijven zonevreemd en dus bedreigd.
Wie weet vragen ooit kinderen aan hun grootouders : "wat was ook weer de naam van die
verdwenen Groene Gordel ? Wat was ook weer de naam van het verdwenen bos ?” Die
dreiging beroert velen en gelukkig blijft het daar niet bij. Burgers & burgeressen gaan zich
organiseren, trekken naar de raad van state, schrijven bosbrieven; sommigen slapen zelfs al
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bijna 9 maanden in de armen van een boom ( www.lappersfort.tk ). Een zonevreemd bos of
een zonevreemde Groene Gordel integraal beschermen is een blijk van vertrouwen in de
aarde als daad van hoop op toekomst. Een handeling van naastenliefde jegens toekomstige
geslachten die van hun schoonheid zullen genieten; wanneer wij er niet meer zijn.
Met het Groene Gordel Front en de bosdichters van de Lappersfort Poets Society proberen
wij met positieve ogen naar Brugge en Ommeland te blijven kijken. Elke keer dat er een
boom geplant wordt, haalt ons hart opgelucht adem. Toch ervaren ook wij alom de dreiging.
Elk stukje landschap dat Brugge en Ommeland vandaag mooi maakt, kan morgen verdwijnen onder asfalt of beton. De magie van het landschap wordt op vele plaatsen onttoverd.
Bomen als geluidsschermen en fijnstofzuigers worden in mootjes gehakt. Wie maalt er om?
Zeven jaar lang hebben wij geprobeerd duidelijk te maken dat ‘het dweilen met de kraan
open’ moet stoppen. Al zes jaar plant men ‘kom op tegen kanker bomen’, maar in die 6 jaar
heeft men slechts geplant wat Vlaanderen in één jaar aan bos kapt. GGF heeft na 7 jaar
strijd de hoop in de politiek (nog) niet verloren. Maar we worden wel ongeduldig. Daarom
vroegen we aan enkele politieke partijen wat ze van plan waren met de bomen en de
bossen. De antwoorden schreeuwen om daden. U kunt ze lezen in het verkiezingsbosmanifest op www.ggf.be bij april. Het werd opgedragen aan de volgende Vlaamse regering.
Beste burgemeester van Brugge, wij zeggen niet dat uw stadsbestuur een slecht bestuur is.
Wij zeggen enkel dat samen met ons U het nog beter zou doen. Beste blauwe schepen
Mercedes, wij zeggen niet dat uw minister van Ruimtelijke Ordening een slecht minister is.
Wij zeggen enkel dat samen met ons jullie het nog beter zouden doen. Beste dappere
ministers Van Brempt en Anciaux, U die in het beschermcomité van het Lappersfortbos zit,
we zijn blij maar verwachten na de woorden & de dromen nu roodgroene bosdaden. Overheden, kom van jullie bestuurlijke eilanden af midden in de zee van duurzame mensen en
milieu- en natuur- en bosmiddenveld (MINABO). Wees bereid om de toekomst van
Vlaanderen In Actie uit te bouwen via coproductie met de bewoners en de gebruikers van de
steden en gemeentes. Wees bereid om op het initiatief van de burgers in te gaan om samen
opnieuw rond de tafel te gaan zitten en samen betere plannen uit te werken. Talenten en
krachten bundelend !! Samen zuurstof en hoop geven aan Vlaanderen. Lees op
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php wat de bosmuzes U toefluisteren…
Waarom gaan blauw, rood en oranje niet samen in de bosgroene voetsporen van graaf
Amedée Visart de Bocarmé (1835 – 1924 ) die meer dan veertig jaar burgemeester van
Brugge was. Als burgemeester had hij zich tot doel gesteld om van het vervallen Brugge
opnieuw een stad van aanzien te maken. Hij spande zich niet alleen in voor monumentenzorg; maar hij was ook zeer begaan met het stedelijk groen. Hij legde verschillende parken
aan en voltooide de aanleg van de vesten, een eerste Groene Gordel rond Brugge. Blauw,
rood en oranje zouden de tweede Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse integraal
kunnen beschermen en verder versterkend voltooien zonder strepen industrie of headquarters erdoor ! Er is toch elders genoeg leegstand ! Dertig procent wordt er geschat.
De bedreigde bomen in het Lappersfortbos zijn eigendom van Gdf – Suez – Fabricom Gti. Zijn er
echter geen grenzen aan ‘eigendom’, wanneer het milieu en de gezondheid van onze
kinderen op het spel staan? Bomen zijn wachters, bewakers, beschermers. Bomen zijn
ridders, omdat ze kost wat kost hun ding blijven doen, tegen de stroom in. Maar bomen
kunnen zich niet verdedigen. Wie voor de bomen opkomt, mag zich van Het Kapersnest –
www.kapersnest.be – Bosridder noemen. We hopen dat er in Vlaanderen nog veel meer
bosridders opstaan, die met ons meedromen. Laat hen hun stem gebruiken om te kiezen
voor het behoud van zonevreemde bossen. Laat ons de duurzame grondenruil bewandelen
als weg naar Hut Fabricom Vredesbos ! Deze stilteplek vol zuurstof en poëzie.
Brugge, Pinksteren 2009. Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
Luc Vanneste, Groene Gordel Front
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