Brugge centraal in planologische oplossing voor het Lappersfortbos
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu ondersteunen al sinds
jaar en dag het Brugse Groene Gordel Front (www.ggf.be) in haar strijd en activiteiten
rondom het Lappersfortbos. Daarom zijn wij blij dat hier in het Brugse stadhuis op het berek
ter voorbereiding van de gemeenteraad van eind november 2010 ook onze inbreng kan
meegegeven worden.
In het voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge (eind januari 2011
door de Vlaamse overheid goed te keuren) worden geen specifieke uitspraken gedaan over
het Lappersfortbos. Het Lappersfortbos maakt weliswaar deel uit van de zuidelijke groene
gordel van Brugge maar er wordt niettemin geen specifieke actie of herbestemming voor
voorzien. Tijdens overleg dat met de gemeenten werd gevoerd in functie van de opmaak van
het voorontwerp van deze afbakening had de stad Brugge nochtans aangedrongen om het
deel van het bos dat in eigendom is van de Vlaamse overheid (de zogenaamde kmo-zone)
bijkomend op te nemen en te bestemmen als parkgebied. Hier werd helaas niet op ingegaan
gezien de problematiek wat betreft de planningsbevoegdheid door de uitvoerende Vlaamse
overheid als een lokaal onderwerp gezien werd. BBL en VBV vinden het – samen met het
Groene Gordel Front - zeer spijtig dat de Vlaamse overheid deze kans laat liggen om ook op
planologisch vlak een duurzame oplossing te vinden voor het resterende, zogenaamd
geredde, deel van het Lappersfortbos. Door het noodzakelijke sluitstuk voor het permanente
behoud van dit bos – nl. het “groen” bestemmen van die delen van het Lappersfortbos die in
harde bestemming liggen – niet te voorzien, legt de Vlaamse overheid de facto een blijvende
hypotheek op dit bos, en bestaat de kans dat dit dossier binnen ettelijke jaren of zelfs
decennia opnieuw opduikt en tot verdere verdeeldheid leidt. En dit ondanks duidelijke
engagementen en belangrijke investeringen van zowel de Vlaamse als de Brugse overheid
om dit deel van het Lappersfortbos definitief te vrijwaren van ontbossing.
Talmen met de groene inkleuring van het als KMO-zone bestemde Lappersfortbos is
terugkomen op deze engagementen, zou er op termijn ook toe kunnen leiden dat de zeer
significante financiële investering tot behoud van het Lappersfort inefficiënt blijkt te zijn, en
betekent een potentiële aanslag op het blijvend voorzien van voldoende groen in en nabij

Brugge, voor onze kinderen en kleinkinderen. Ondanks het feit dat de Vlacoro recent
adviseerde om de aangekochte Vlaamse KMO-zone Lappersfortbos groen in te kleuren, lijkt
de Vlaamse overheid hier dus de boot af te houden. Stad Brugge houdt echter ook een
sleutel in handen om dit dossier succesvol af te ronden, want kan op eigen initiatief deze
zaak regelen. We willen bij de stad dan ook aandringen dat zij een initiatief neemt om dit
dossier deze positieve, definitieve en duurzame wending te geven. De stad Brugge
selecteerde het Lappersfortbos in haar gemeentelijk structuurplan als een lokaal
natuurelement en suggereert zelfs de planologische herbestemming naar parkgebied van
delen van dit gebied. . We pleiten er dan ook met aandrang voor dat de stad hiervoor een
eigen planinitiatief neemt.
VBV en BBL samen met het GGF stellen voor dat de stad Brugge zelf een RUP opstelt ter
regularisatie van de verkeerd gekleurde KMO-zone van het Lappersfortbos, die de
permanente redding van dit gebied nog steeds hypothekeert. Aangezien de gronden van de
Vlaamse overheid zijn, die zelf het engagement heeft genomen tot behoud van dit gebied,
ligt het voor de hand dat deze bestemmingswijziging de stad Brugge geen planschade zal
kosten. Eventueel kan deze herbestemming worden opgenomen in het momenteel in
opmaak zijnde stedelijke RUP naast het Lappersfortbos, het RUP Vaartdijkstraat (28 hectare).
Het dossier kan echter ook als een apart geheel beschouwd en behandeld worden.
Als pleitbezorgers voor het bos en het leefmilieu willen VBV en BBL hier eerst en vooral de
reeds grote inspanningen erkennen die de stad Brugge voor groen, bos, natuur en
leefomgeving levert, en we wensen de stad hier ook uitdrukkelijk voor te bedanken. Om
deze positieve houding vis à vis leefmilieu en natuur verder kracht bij te zetten, zouden wij
uw interventie om de hierboven beschreven acties uit te voeren en aldus tot een
permanente oplossing te komen voor het Lappersfortbos, toch een symbooldossier met
internationale allure, ten zeerste appreciëren. Samen met een maximaal groenbehoud in de
twee groengebieden in de Lappersfortbuurt biedt dit bos zeer grote mogelijkheden om het
groen in de buurt te versterken en te beschermen als 'ecologische stapstenen' voor de
verbinding van de natuurwaarden langs het kanaal met de Brugse vesten.
Wij hopen dat de Stad Brugge hiertoe dit positief initiatief neemt, en kijken met vertrouwen
en hoop uw reactie tegemoet.
Bert De Somviele, directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (www.vbv.be)
Erik Grietens, beleidsmedewerker (expert ruimtelijke ordening) Bond Beter Leefmilieu vzw
( www.bblv.be )
Brugge 22 november 2010

