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Vraag bosbeweging bij afbakening Regionaalstedelijk
Gebied Brugge zomer 2008

Lappersfortbos blijft bos
Als bosbeweging vragen wij om in de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge
op een passende plaats 3,5 ha aan te duiden voor de compensatie van het industriegebied
van het Lappersfortbos aan ten Briele zodat het bos integraal behouden kan worden. De
Vlaamse regering dient ook een gewestelijk RUP op te maken om de bosgronden in het
Lappersfort om te vormen van industrie naar groenzone.

LAPPERSFORT BOS BLIJFT BOS
• Het bos is een wild natuurgebied en dat moet zo blijven. ( Elisa, Gistel )
• Denk aan de gezondheid van de kinderen en het plezier : leve het groen en
bedankt aan de regenboogstrijders. ( Lisa, Zingem )
• La forêt est essentielle pour l’ être humain. Il est de notre devoir de la proteger.
( Nicolas, Namen )
• Leve ’ t groen : er is zoveel in te doen ! ( Sally en Luka, Ham )
• Lappersfortbos moet blijven bestaan. Denk aan de toekomst. De kinderen
danken U ( Nancy, Tyson, Giovanni, Dean, Wesley, Oostende )
• Spaar de resterende bossen. Kantoren zijn er al voldoende. Een dikke merci aan
de bosbewoners ( Nathalie, Oostende )
• Ne laissons pas les bois mourir. Merci pour la protection des bois qui sont très
important pour tous ( Collard, Marche-en- Famenne )
• De bossen zijn van grote waarde ! Dus blijf van de bomen : wij hebben ze nodig
( Elke, Oostende )
• Het mooiste bos moet blijven. Blijf er af ! Proficiat aan de Lappersforters !
Super bedankt. ( Kelly, Oostende )
• Politiekers in Brugge : luister meer naar de bevolking aub. ( Kenny, Oostende )
• Politici luistert meer naar de mensen en laat het bos met rust ( = bestaan )
( Stéphanie, Kortemark )
• Laat het bos waar het is en maak dat bos niet kapot. Met steun aan de
regenboogstrijders : bedankt dat je dat wil doen ( Steven, Kortrijk )
• Laat de bossen staan. De natuur moet blijven voor de kinderen. Denk aub. goed
na en kap niet. Groene Gordel Front ga door met deze strijd en geef niet op.
( Natasja, Antwerpen )
• Luister naar de bevolking en laat het bos groen zijn ( Stijn, Gent )
• Ik wil niet dat het bos afgebroken wordt ( Sabine, Deurne )
• Blijf met jullie handen van het bos ( Graciëlla, Oostende )
• Bedankt dat je het bos wil helpen ( Shauni, Oostende )
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• Bij deze gebruik ik graag mijn stem ter bescherming van het Lappersfortbos in
Brugge. Geen industrie in groene zone. Strijders van de regenboog : blijven
verzet houden : de aanhouder wint ! ( Pieter, Oudenburg )
• Afblijven van het Lappersfortbos ( Georges, Brugge )
• Laat de groene gordel rond het bos bos blijven ( Tinne, Oostende )
• Lappersfortbos zou beter blijven bestaan. Het is gezonder dan kantoren
( Nathalie, Oostende )
• Koester het Lappersfortbos en andere groene gordels ( Jeroen, Gent )
• Herbos jezelf : Lappersfort bos blijft bos ( Maxime, Valérie en Patricia, Meise )
• We moeten zorgen voor de bossen. Het is zeer belangrijk voor ons leven
( Barusasijeko, Burundi )
• Save the forest !!! ( Nicky, Oostende )
• Lappersfortbos laten staan aub. ( Sebastien, Oostende )
• Don ’t spoil the trees for our future leaders ( Martina, Ghana )
• Lappersfortbos moet blijven ( Maarten en Sanne, Lennik )
• Gelieve van het Lappersfortbos te blijven. Er is al zo weinig groen over in
België. ( Dimitri, Oostende )
• Temptation. Wij willen in het bos rustig vrijen. Dus laat het bos staan !
( Lieselot, Lennik )
• Het stukje natuur van het Lappersfort moet behouden worden ! ( vake,
Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven. De boom in met jullie moderne kantoren ( Lester,
Oostende )
• Laat het bos leven voor de kleine kinderen. ( Inge, Oostende )
• Niet kappen !!! ( Christophe, Oostende )
• Graag het bos behouden ( Bert en Casimir, Oostende )
• Bossen moeten blijven. Jullie nemen ons groen af. Dus laat het Lappersfortbos
staan ( Dave, Gistel )
• Oude bossen vernietigen. Nieuwe bossen aanpassen. Waar is de logica ?
Bedankt Joke en de bende ( Kimberley, Oostende )
• Lappersfortbos mag niet gekapt worden. Bedankt zachte anarchisten : doorgaan
met de strijd. ( Jordy, Oostende )
• Laat de natuur zijn weg gaan. Laat het bos met rust ( Jorid, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! Geen kantoren in het bos. Bedankt
milieu-activisten ( Fre, Bredene )
• Een gezellig en rustgevend plaatsje in het bos. Dus meer groen = meer leven.
Blijf strijden voor het bos ( Edith, Gistel )
• Lappersfortbos mag niet kapot ( Inge, Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven : geen kantoren in het bos ( Fran, Bredene )
• Handen af van het bos. Steun alle bewoners en activisten voor het bos ( Peter,
Bredene )
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• Maak dat er meer groen komt in België en verwijder er geen ( Elke, Gistel )
• Ne pas toucher à la nature ( Chantal, Brugge )
• Wij protesteren tegen kappen Lappersfort ( Bart & Kristin, Jacob, Kasper en
Joram )
• Laat het bos met rust. Bedankt aan iedereeen die zich inzet voor de natuur (
Marie )
• Laat ons het weinige groen dat we hebben behouden. Laat uw acties door gaan
( Patricia, Oostende )
• Lappersfortbos niet kapot maken ( Lieselot, Oostende )
• Blijf van het Lappersfortbos. Er is al te weinig groen. ( Björn, Filana en Alicia,
Oostende )
• Geen kap in het Lappersfortbos ( Swa, Antwerpen )
• Lappersfortbos moet blijven ! ( Patrice, Antwerpen )
• Ik protesteer tegen de kap in het Lappersfortbos ( Didier, Oostende )
• Geen kantoorgebouw in het Lappersfortbos. Respect en dank voor jullie inzet.
Nog veel moed en doe zo voort. ( Elien, Oostende )
• Gebruik uw verstand en behoud het Lappersfortbos ( Brecht, Oostnieuwkerke )
• Bende onnozelaars. Red uw wereld van verderf. Save our trees ! ( Bram,
Brugge )
• Geen beton in het bos. Châpeua voor de bosbewoners ( Caroline, Gent )
• Meer bos overal. Voor vogels en mensen ( Jens, Kuurne )
• Politici in Brugge : Luister meer naar de mensen ! ( Ann-Sophie, Izegem )
• Nieuwe bossen aanplanten is zeer moeilijk dus laat de oude staan ( Sofie, Gent )
• Laat het hart van de bevolking spreken en proficiat aan de mensen die in de
bomen wonen: we steunen jullie ( Gloria, Gent )
• Geen beton in het wilde bos van Brugge ( Fréderic, Nieuwpoort )
• Natuur moet blijven zoals het is ! Geen kantoor + park van maken aub. ( Sarah
en Carine )
• Laat het groen, er is al beton genoeg. Meer speelplaatsen ( Nico, Gent )
• Er is al zo weinig natuur. Heb toch een beetje respect ( Stéphanie, Jabbeke )
• Voor het behoud van de laatse wilde bossen in de streek ( Guy, Jelline en Bob,
Oostende )
• De bossen zullen kapot gaan als jullie niet zorgen voor de natuur ( Stijn,
Oostende )
• Stoppen met bossen kapot te maken ( Lynn, Oostende )
• Het verdwijnen van ons bos betekent dat wij nooit meer romantische
wandelingen kunnen maken. Schande ! ( Tom, Torhout )
• Blijf van het bos af ( Davina, Oostende )
• Blijf van ons bos af en bescherm het volledig ( Ellen, Oostende )
• Dit is het mooiste bos van Brugge, het mag gewoon niet verdwijnen. Behoud
die perfecte natuur. ( Jana, Oostende )

4

• Handen af van ons bos ! ( Jan, Eliot, Luka en Anouk, Ledeberg )
• Lappersfort moet behouden worden. Bedankt aan de mensen die strijden voor
het behoud van het bos ( Annabelle, Oostende )
• Laat de bomen met rust en vernietig ze niet ( John, Oostende )
• Trees are the roots of life. What will happen if you cut them down ?
Succes@deBOOMSITTERS ( Angélique, Oostende )
• Lappersfortbos niet kapot maken ( Anne, Veere in Zeeland )
• Lappersfortbos moet blijven ( Arend en Mieke, Oostende )
• Onze kleinkinderen Kiana, Jason, Aaron, Kevin, Charlotje en Katinka willen
spelen in de bossen. ( Jean-Pierre, Oostende )
• Leve het Vlaamse bos : blijf voor mijn gezondheid want bos = zuurstof
( Chantal, Oostende )
• Stop ! Het Lappersfortbos moet blijven bestaan. ( Vicky, Aarschot )
• Lappersfortbos moet blijven ! Ga door met uw strijd ( Steven, Brussel )
• Lappersfort moet blijven ( Gonzalez, Brussel )
• Handen af van Lappersfortbos ( Pieter, Oudenburg )
• Save the Lappersfort-forest (Chloë, Oudenburg )
• Er zijn veel te weinig bossen. Laat de bestaande heel. ( Jessica, Everberg )
• Het bos moet blijven ! Geef niet op ! ( Karolien, Aarschot )
• Hou het groen door het bos niet weg te doen !! SOS Lappersfortbos ( Joy,
Boutersem )
• Laat het bos blijven !!! Bedankt voor de strijd ( Aline, Zandhoven )
• Het bos is nodig voor de dieren en voor groen. Laat het bos groeien ! ( Sofie,
Koolkerke )
• Handen af van het bos, blijf er met je fikken van ! Merci voor de steun voor het
bos, Keep it real ! ( Isabel, Oostende )
• Als dit geen misdaad is…Genoeg schijnheiligheid !! Bomen waren er eerder
dan ons ( Jasper, Assenede )
• Back to basics. Voorlopig geen voortuitgang meer. Nu denken aan behoud van
groen ( Olivier, Oostende )
• Blijf van het groen af ! ( Sam, Oostende )
• Laat de bomen met rust ( Stijn, Bredene )
• Laat de bomen alstublieft staan ( Rembert, Lennik )
• De bossen moeten gespaard worden, want de bossen zijn de longen van de
aarde. ( Carole, Brussel )
• Laat het groen met rust; zo leeft iedereen gezonder met lief en lust ( Dimfy,
Oostende )
• Geef leven aan het Lappersfortbos en zie liefde groeien in mensen hun
natuurlijk bestaan ( Fonzie, Gent )
• Er zijn heel wat bossen te kort. Laat de natuur met rust. De bomen moeten
blijven ( Gwendoline, Oostende )
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• Ik wens het Lappersfortbos behouden te zien. Het is te waardevol om te
verdwijnen. ( Isabelle, Brugge )
• Luister naar de stem van het volk ( Antoine, Hansbeke )
• Brugge is die scone, alleen maar met groen in de stad ( Michiel, Oostende )
• Er zijn te weinig bossen ! Graag meer bos ! ( Jürgen, Antwerpen )
• Lappersfortbos moet blijven. Er is al genoeg beton in Vlaanderen ( Veerle,
Ledeberg )
• Een beetje natuur in België kan nooit kwaad. Laten staan dat bos ! ( Jennifer,
Oostende )
• Er is al veel te weinig groen in ons landje; dus dat beetje dat er maar is daar
moeten ze met hun fikken afblijven. ( Olivier, Oostende )
• Red het Lappersfortbos aub. ( Julie, Hans en Django, Oostende )
• Blijf van onze bossen. Dat is de natuur en wij hebben die nodig ! Er zijn bossen
te kort. Begrijp dat toch eens !!! ( Kimberley, Oostende )
• Waarom moet de natuur steeds plaats ruimen ? België is al veel te dicht
bebouwd en dan nog moet ons laatste beetje natuur afgestaan worden voor
economie ( Michelle, Oostakker )
• Hou de bossen goed in orde voor de toekomst ! ( Maria, Oostende )
• Vermink het landschap niet ! Breng geen mensgemaakte littekens aan op wat
van ons allemaal hoort te zijn ( Siemen, Sint-Niklaas )
• Het Lappersfortbos moet blijven ! Geen kantoorgebouwen ! ( Sonja, Gent )
• Laat ons nog wat groen en zuurstof ( Hildegarde, Jolien, Marlies, Londerzeel )
• Wij wensen dat het Lappersfortbos blijft ! Groene ruimte is bijzonder waardevol ( Kurt, Gent )
• Lappersfortbos moet volledig bos blijven ( Joachim, Brugge )
• Laat oude bossen leven ! Respect voor de vergroening. Bedankt Joke en haar
kompanen ( Ruben, Brugge )
• Ik wil niet dat het Lappersfortbos kapot gaat door kantoorgebouwen. Bedankt
aan allen die meewerken. ( Pieter, Brugge )
• Lappersfortbos niet kappen ! ( Mieke, Pieter, Marieke, Jeroen, Brugge )
• Keep your hands off the trees ( Sally, Oostende )
• Stop aub. met bomen kappen zodat er toch nog een stuk groen overblijft in
Vlaanderen ! Dank U en proficiat milieu-activisten. ( Jean-Baptiste, Oostende )
• Hoera voor het bos ( Bieke, Oostende )
• Het bos moet blijven zoals het is en moet niet verbouwd worden ( Sharon,
Oostende )
• Laat het Lappersfort bos blijven voor wat groen in de stad ! Bedankt boombewoners ! Niet opgeven ! ( Nathalie, Bredene )
• Geen kantoorgebouw in hut bos ( Rik, Sam, Pauwel, Olivier, Steven, Toon,
Lennert, Joran, Wout, Ben, Jan, Matthijs, Pauwel, Emiel, Jarne, Pauwel, Felix,
Lukas, Lother, Ears, Thilo, Bjorn, Ksa St. Gerolf Lede )
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• Gelieve ons bos te bewaren ( Johny, Carine, Romy en Vinnie, Zeebrugge )
• Bescherm de enige overblijvende groene gebieden tenminste !! ( Martijn,
Bredene )
• Laat het bosje zoals het is. De kinderen moeten ook iets kunnen leren van de
natuur ( Steve en Daphne, Oostende )
• Er zijn te weinig bossen : laat ze staan ! ( Tania, Katia, Kimberley, Oostende )
• Laat het oude bos leven : er is al genoeg gekapt ! ( Tom, Soetkin, Fran en Daan,
Oostende )
• Lappersfortbos : blijf er af ! Dank aan de zachte anarchisten : houden zo !
( Frieke, Pulderbos )
• Laat een mooi bos met rust ! Kantoren horen daar niet thuis. ( Hilde, Oostende )
• Afblijven van het Lappersfortbos ( Lesley, Grobbendonk )
• Laat het weinige groen dat er nog is ! Goed gedaan van de protestmakers
( Annick, Turnhout )
• Groene zones moeten blijven: er is al weinig groen in Vlaanderen.( Nathalie )
• Blijf van het Lappersfortbos ( Tahnée, De Panne )
• Hou het Lappersfortbos zoals het is voor onze kinderen en hun kinderen
( Amina, Silas, Lena, Liesenda, Angel, Sylvia, Eric en Rose, Oudenburg )
• Gelieve het Lappersfort te sparen voor onze kinderen ( Suen en Pablo, Kortrijk,
Fillipijnen )
• Politici beloven meer bossen … Waar zijn ze ?! … ( Sanne, Lennik )
• Herbos je zelf : Lappersfort bos blijft bos ( Marianne, Kevin, Robin, Sarah en
Tessa, Oostende )
• Waar blijen de nieuwe bossen in Vlaanderen ? Bedankt actievoerders ! ( Tania,
Gent )
• Lappersfortbos moet beschermd worden ! Laat wat natuur in de gemeentes
overblijven ( Fleur, Oostende )
• Handen af van het mooiste bos van Brugge ( Robin en Silke, Hertsberge )
• Lappersfortbos niet vernietigen voor kantoorgebouwen aub. Geef de natuur nog
wat ruimte ( Chantal, Blankenberge )
• Laat het bos een bos blijven. Er is al veel te weinig natuur ( Wim, Oostende )
• Handen af van het Lappersfortbos ! Bedankt boomstrijders ( Maruschka, St.
Andries )
• Laat het Lappersfortbos leven. We hebben al zo weinig bossen ( Priscilla,
Oostende )
• De natuur – het beetje groen dat we hebben – moet blijven bestaan. ( Jonas,
Oostende )
• Lappersfortbos mogen ze niet kapot maken voor moderne burelen. Daar zijn
andere plaatsen voor !!! Er is te weinig bos in Vlaanderen ! ( Steffie, Bredene )
• Lappersfort bos blijft bos ( Stella, Pretty en Gift, Oostende – Uganda )
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• Lappersfortbos moet blijven bestaan ! Er is al zo weinig natuur in België. Waar
moeten onze kinderen later spelen ! ( Jessica, Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven ! Hulde aan de activisten ( Marlies & Jan,
Maastricht )
• Maak geen kantoren-park van het Lappersfortbos ( Jimmy, St. Andries )
• Lappersfortbos niet kapot maken. We hebben de bomen nodig. Hoe kom je er
bij om de bomen om te smijten ? We stoppen niet met actie voor je er mee
stopt. ( Kevin, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig behouden blijven, want het is puur natuur !
Bedankt aan al diegenen die strijden voor het behoud van bossen. ( Inge,
Oostende )
• Denk aan de natuur. Lappersfortbos is een wild bos : zo houden ! Er zijn al zo
weinig bossen ( Gaëlle, Knokke-Heist )
• Lappersfortbos volledig behouden in zijn natuurlijke staat. Bedankt aan al de
jongeren die zo lang het bos bezet hebben. ( Liliane, Oostende )
• Laat het Lappersfortbos met rust, we hebben al zo weinig natuur door de
bebouwingen en door de mensheid. Het geeft ons zoveel bronnen van energie,
rust en vrede. ( Gaëlle, Oostende )
• Laat in deze grijze wereld aub. nog groen. Veel groen ! Want natuur maakt veel
gelukkiger dan het materiële. Willen jullie mensen niet gelukkig zien ? ( Sara,
Gistel )
• Bescherm het Lappersfort volledig ( Tine, Torhout )
• Laat het klein beetje groen dat er nog is over en heel. Dank aan de milieuactivisten voor het dappere werk. ( Nicky en Muriël, Gistel )
• Lappersfortbos moet heel blijven. Er is te weinig bos in Vlaanderen. Zachte
anarchisten doorgaan met de strijd aub. ( Nicolas, Knokke-Heist )
• Hou Lappersfort bos aub. We hebben groen nodig. Gefeliciteerd voor de
mensen die dit ter attentie brengen. ( Paul en Miranda, Bredene )
• Het Lappersfortbos is een prachtig bos en zou moeten bewaard worden
( Lorenza, Oostende )
• Ik vind dat er te weinig groen is in Vlaanderen ! Dit bos zou moeten blijven.
Thanks voor deze ondersteuning voor het groen. Doe zo voort ( Mathijs,
Bredene )
• Stop de vernieling van het Lappersfortbos. Meer groen, minder modernisering !
( Ammo, Knokke-Heist )
• Er zijn te weinig bossen. Bomen zorgen voor zuurstof, gebouwen niet. ( Ronny,
Gent )
• Lappersfortbos moet blijven ( Sonja, Lauwe )
• Lappersfortbos is waardevol. Hou het groen voor de kinderen die willen spelen
! Dank aan de mensen die het bos willen redden door hun acties. ( Annelies,
Heist-aan-Zee )
• Lappersfortbos is een prachtig bos. Niet kapot maken aub. ( Stijn, Sint-Niklaas )
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• Laat groen en bos verder bestaan. ( Robert, Bjorn, Alda, Josée uit Maaseik en
Lommel )
• Lappersfortbos niet kapot maken aub. ( Stefan, Sint-Niklaas )
• Het Lappersfortbos verdient eeuwigheidswaarde ( Bram, Geluwe )
• Lappersfort moet blijven. Merci aan de gasten die in de bomen geleefd hebben
( Karen, Oostende )
• Het bos moet volledig blijven. Respecteer de natuur. Dank aan de bestrijders
van het onrecht tegen het bos. ( Cindy, Oostende )
• Merci de ne pas détruire le bois. ( Jacques, Oostende – Paris )
• Brugge-bestuurders : doe niet stom ! Lappersfortbos blijft. Ik steun de jongeren
! ( Kim, Beselare )
• Aan alle politiekers van Brugge : ik vind dat jullie meer naar de bevolking
moeten luisteren en de natuur helpen. Kap geen bomen meer ! Red de bomen !
Bedankt aan alle milieuactivisten ( Lynn, Oostende )
• Poten af van het bos. Genoeg bebouwing ! Geef de natuur een kans
( Veronique, Oostende )
• Handen af van het bos ( Dieter, Oostende )
• Bossen kappen is schadelijk voor de gezondheid ( Brenda, Oostende )
• Handen af van het Lappersfortbos. De bomen als zuurstofmakers zijn belangrijk
( Paul, Oostende )
• Lappersfortbos mag niet verdwijnen ( Manuella, Oostende )
• Handen af van het Lappersfort ( Jason, Oostende )
• Het bos moet blijven bestaan. Natuur hebben we nodig. Het zuivert de lucht !
Milieu-activisten : gelukkig zijn jullie er ! ( Dalila, Oostende )
• Totaal groen, ook in de stad. Niet overal bedrijfsterreinen ( Willem, Oostende )
• Het bos moet blijven ( Yamina, Gent )
• Handen af van onze groene longen. Keep on doing the good work ( Stijn,
Oostende )
• We leven van de natuur, waarom doen we dan eens niet iets terug ??? Fuck al
dat materialisme en al dat geld ! Denk eens aan de dingen die echt belangrijk
zijn in het leven ! en aan de soms moordzuchtige dingen die mensen doen
omwille van het materialisme ! ( Tine, Koekelaere )
• Laat het bos gewoon staan ! Er moet nog groen blijven bestaan, er is er te
weinig ! ( Annabel, Oostende )
• Er zijn te weinig bossen in dit land, laat degene die leven er blijven ! Zet jullie
allemaal in voor het leven van de bossen. GO 4 it ( Ann, Everberg )
• Voor het groene behoud ! ( Joke, Kessel-lo )
• Lappersfortbos moet behouden blijven ( Cindy )
• Lappersfortbos niet beschadigen ( Luc, Vichte )
• Neem onze zuurstof niet weg !! Ook voor jullie eigen bestwil. Beste boommensen : geef niet op ! God is bij jullie. ( Karolien, Gent )
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• Politici luistert naar de bevolking en gebruik je verstand. Lappersforters doe zo
voort en bedankt ! ( Charlotte, Bredene )
• Lappersfort moet blijven ( Sven, Oostende )
• Laat het bos voor wat het is ! Zonder bomen geen zuurstof. Zonder zuurstof
geen leven ! ( Seppe, Gent )
• Groene longen doen leven. Leve het Lappersfortbos ( Wim, Gent )
• ’ t Lappersfort is een uniek domein, het mag niet verdwijnen ! In plaats van
buildings en industrie : natuur !! Dank aan alle mensen die ijveren voor het
behoud van het bos !! ( Maai, Gent )
• Geen kantoren in het bos aub. ( Maarten, Oostende )
• Bedankt aan de jongens en meisjes die het bos beschermen ( Angelika,
Middelkerke – St. Petersburg )
• Bossen zijn zeldzaam, de groene longen van ons land. Daarom behoud het
Lappersfortbos ( Annelies, Westkerke )
• We hebben al te weinig wild bos. Behoud de bestaande natuur ! ( Lindsey,
Oostende )
• Red het Lappersfortbos. Natuur moet blijven ! Dank aan de milieubeschermers
voor hun inzet. ( Sara, Oostende )
• Er moet meer groen zijn in ons land ( Glenn, Roksem – Oudenburg )
• Het is een mooi bos. Dus het moet blijven. Boombewoners : prima werk ! (
Mandy, Roksem )
• ’ t Bos in Brugge mag niet kapot ( Lucas, Opgrimbie )
• Beste politicus, het bos in Brugge moet blijven !! ( Peter, Leuven )
• Red het bos ! Bedankt voor al jullie moeite voor de natuur ! ( Mike, Oostende )
• Red het Lappersfortbos ! Het mag niet verdwijnen ! ( Lynn, Brugge )
• Tegen de afbraak van Lappersfortbos. Bossen bezetten is een goed initiatief van
de jeugd. ( Katrien en Aline, Bredene )
• Ze mogen het Lappersfortbos niet kapot maken ( Tatjana, Zedelgem )
• Lappersfortbos ongerept laten ( Ninke, Oostende )
• Meneer de minister, ik hou veel van bossen vooral met van die bomen met
groene blaadjes eraan. Ik vrij graag met Sven in het wilde bos ( Charris,
Oostende )
• AUB laat het Lappersfortbos gerust. Er is te kort aan bos in Vlaanderen. Denk
aan onze kinderen ! ( Lies, Leffinge )
• Bescherm het Lappersfortbos ! ( Sam, Bert en Tom, Bredene )
• Al beton genoeg, groen te weinig ! Plaats genoeg om kantoren te plaatsen,
jammer dat het groen, het enige beetje groen dat we nog hebben, daaronder
moet lijden… Al diegenen die zich inspannen voor het Lappersfort : volhouden
! De strijd zal beloond worden !!! ( Iris, Brugge )
• Geen kantoren bouwen in het bos ( Kelly, Oostende )
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• Afblijven van het Lappersfortbos. Dank aan de natuurstrijders ( Brigitte, Kevin,
Yannick, Kortemark )
• Laat het Lappersfortbos groeien en bloeien aub. ( Dimitri, Oudenburg )
• Het is moelijk om bossen te behouden ? Doe er dan moeite voor !! ( Hannes, De
Haan )
• Er is al genoeg kapot gemaakt in België ( Neal, Sint-Amandsberg )
• Gelieve de lieve konijntjes met rust te laten ( Thomas, De Haan )
• Lappersfortbos mag niet kapot ! ( Stephanie, Oostende )
• Oh ! Kijk, daar nog een stukje groen ! Snel laten we er iets op bouwen…
SLECHT BEZIG ! Merci Boombewoners. Blijf er voor gaan ! We staan achter
je ( Simon, Bredene )
• Elk bos is van waarde voor de toekomst van de aarde : Lappersfortbos moet
blijven ! ( Mauski, Domien, Edith en Freya; Hemiksem )
• Kappen van het Lappersfortbos : dat nooit ! ( Ingrid, Gwendolina, Evelijn, Evita
en Merlijn, Brugge )
• Het Brugse Lappersfortbos niet bezetten met kantoorgebouwen. De politiek
moet luisteren naar de mensen ( Kristof, Oostende )
• De natuur moet blijven. Tegen de vervuiling en voor de kinderen te spelen en
de vogels te fluiten. Geen gebouwen in een bos ! ( Isabelle )
• Industrie bij industrie. Bos blijft bos. Laat Lappersfort met rust ( Sam, Gistel )
• Alstublieft !!! meer groen ( Jonny, Blankenberge www.dierbaarbelgie.be )
• Laat een bos een bos zijn…Laat het Lappersfortbos dat ook zijn. En dat alle
milieuactivisten hun visie nooit verloren laten gaan ( Luk, Oostende )
• Laat de bomen leven ! Hou de zuivere lucht !! ( Lies, Lede )
• Het bos beschermen aub. Bomen planten niet kappen ( Dina, Ine en Sam,
Oostende )
• Er is bos tekort. Laat het oude bos leven. ( Björn, Zandvoorde )
• Respect ! Lang leve het bos en het milieu ( Angelique, Destelbergen )
• Vermink dit bos niet aub ! ( Marc, Oostende )
• Ik vind dat het milieu belangrijk is voor de mensen. Laat het bos blijven !!
( Brian, Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven bestaan !! Beter 1000 bomen dan één grote stad
( Carolina, Katrien, Najat, Andalusië )
• Het industrieplan is waardeloos en totaal verouderd. Weg er mee ! Dank aan de
jongeren in de bomen ! ( Michiel, Oostende )
• Het Lappersfortbos, 1 van die nog weinige stukjes natuur mag toch niet
verdwijnen ?!! Dank aan de jongeren die dit ideaal nog nastreven !! ( Karla,
Lichtervelde )
• Ik protesteer tegen het omhakken van het Lappersfortbos. Het weinige
groen/natuur – vol van prachtige dieren waaronder zelfs zeldzame – zou men
eerder als reservaat moeten omdopen en dus niet omhakken !! Ik betuig mijn
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dank en steun aan de mensen die zich met hart en ziel voor het Lappersfortbos
hebben ingezet. ( Doris, Veurne )
Overal waar ik kijk zie ik beton. Laat het weinige groen dat nog over is niet
bebouwen door kapitalisten. ( Wim, Oostende )
In het belang van onze kinderen alleen al moet dit waardevol bos blijven (
Anneke, Manou en Camy, Oostende )
Blijf van het Lappersfortbos. Eén van de weinige bossen die Vlaanderen nog
rest kan niet geruild worden. Dank aan iedereen die zich hiervoor inzet.
( Didier, De Haan )
Het Lappersfortbos, een stuk natuur in mijn eigen stad mag toch niet van de
kaart geveegd worden door onze consumptiemaatschappij ?? Behoud dit bos !
( Peter, Brugge )
Bos is leven. Bos is zuurstof. Geen bos is stikstof. Laat de bomen staan ! Veel
dank aan de mensen die meewerken ( Natasja, Oostende )
Lappersfortbos moet volledig blijven. Blijf van het groen ! ( Wilfried, Carine,
Tiziana, Gianni, Amber, Oostduinkerke )
Toen ik nog jong was, kon ik in een bos spelen. Mijn kinderen kunnen dat niet.
( Roger en Greta )
Lappersfort is een prachtig bos en moet zo blijven ! ( Jules, Puurs )
Geen industrie in dit bos !!! ( Eva, Merksem )
Herbos je zelf : Lappesfort bos blijft bos ( Kevin, Merksem )
Laat de bomen staan voor de toekomstige jeugd ( Joyce, Brugge )
Er is genoeg plaats in de industriezones voor kantoren ( Lien, Brugge )
Indien er 1 boom gekapt wordt in het Lappersfortbos, komen wij betogen. Het
oude industrieplan is voorbijgestreefd. Herzie het plan zonder de natuur te
beschadigen. ( Joris, Oostende )
Hou het bos groen voor mijn zoon Zeno ( Conny, Oostende )
Wil ter bescherming van de natuur uw totaal voorbijgestreefde plan herzien
( Erika, Oostende )
Het bos moet volledig blijven. Er moet zelfs meer bos komen in België ( Sofie,
Veltem )
Hoe meer groen hoe beter. In het bos is er geen plaats voor een industrieterrein.
( Mieke en Junior, Gistel )
Politiek Brugge gebruik uw verstand ( Florence, Oostende )
Inamissible. Abattre des arbres pour des usines ( Fabrice, Luik )
Respect voor het milieu is respect voor bomen ( Veerle, Blankenberge )
Wij blijvens strijden voor het sympatieke bos. Indien er gekapt wordt komen
wij protesteren ( Hanne, Spierre-Helkijn )
Het bos verdient toekomst voor de spelende kinderen ( Evelien, Zwevegem )
Bouw geen nieuwe kantoren in bossen bij zoveel leegstand ( Heleen, Pittem )
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• Herbos je zelf. Vanwege een boerenzoon zonder een stukje groen. Dank U
politiekers… ( Marnik, Oostende )
• De natuur in Brugge bewaren aub, pas desnoods alle plannen aan ! Laat alle
bestaande bomen staan en plant er nog maar wat bij ( Hadewijch, Oostende )
• Nieuwe bomen planten terwijl er gekapt wordt in het oude bos van Brugge !
Belachelijk onverantwoord ! ( Kim en Lena, Oostende )
• SOS Lappersfort. Stop met bomen te kappen. Plant er gewoon meer ( Valerie,
Nieuwpoort )
• Laat ze staan. Het is zo mooi en oud ! Er zijn al kantoren genoeg ( Sarah, Gent )
• Moderne kantoren in het Brugse bos : belachelijk ! De bomen zijn de longen
van de aarde. Don’ t forget it ! De ontruiming van de politie was VL-Blokachtig !! ( Annick, Oostende )
• Ik onderschrijf het protest tegen de aantasting – zelfs gedeeltelijk – van het
Lappersfortbos. De laatste restjes bos in Vlaanderen moeten vanaf nu
gevrijwaard blijven. ( Koen, Brugge )
• Omdat er reeds weinig bossen zijn. Groen moet blijven staan. Gebouwen zijn er
al genoeg. Lappersfort = zeldzaam amazonebos. Moet blijven. ( Angelica,
Oostende )
• Laat de bestaande bossen leven ( Brigitte, Rolly, Jolien, Nadeem, Oostende )
• Liever groen ( Carlo, Oostende )
• Maak de natuur niet kapot. Laat het groen blijven ! ( Nadia, Sonia, Oostende )
• Leve de bezetters van het Lappersfortbos ( Ringo en Kenley, Oostende )
• Jongens en meisjes Lappersforters : dank voor de bosstrijd. Indien er gekapt
wordt komen wij betogen ( Daisy en Aaron, Oostende )
• Herbos je zelf ! Lappersfort bos blijft bos ( Virginie, Oostende )
• Laat de longen van de aarde leven. Renoveer oude gebouwen in plaats van
nieuwe te bouwen ( Valerie, Torhout )
• SOS Lappersfort : die kantoren moeten er niet komen ! ( Melissa, Oostende )
• SOS Lappersfort. Niet opgeven ! ( Johan, Gent )
• Lappersfort bos moet blijven. Bedankt aan de jonge mensen die in de bomen
hebben gewoond ( Isolde, Lichtervelde )
• Brugge moet groen blijven. Gebruik braakliggende plaatsen om kantoren te
bouwen. ( Maxime, Middelburg )
• Bewaar de natuur ! ( Leen, Oostkamp )
• Handen af van de bomen ( Jessica, Brugge )
• Beste politiekers : gebruik uw verstand en maak een leuk bos van het
Lappersfort en zet uw kantoren ergens anders ! Dank U ( Merijn, Brugge )
• Politiekers in Brugge : gebruik je verstand, zoals die jonge mensen die voor de
bomen streden deden !! ( Laurence, Oostkamp )
• Afblijven van Lappersfort ( Tim, Loppem )
• Petje af ! voor de Lappersforters ( Sanne, Wenduine )
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• Behoud dat mooie bos ! We hebben er nog zo weinig. Als er gekapt wordt dan
komen we betogen en nog veel meer. Maak meer natuurreservaten en verkloot
onze wereld niet. Bedankt om zo actief bezig te zijn en hou moed ! ( Bram,
Gent )
• Veel sterkte bij de strijd voor het behoud van dit stukje bos ( Peter, Avelgem )
• Het is nooit te laat om een mooi stuk natuur te beschermen ( Kris, Brugge )
• Laat het Lappersfortbos met rust ! Bedankt aan iedereen die het Lappersfort
steunt ! ( Heleen, Brugge )
• Het Lappersfortbos moet blijven bestaan ( Ann en Elke, Loppem )
• Liever een bos dan een gebouw. Laat het bos volledig ( Jonas en Anita,
Assebroek )
• Laat het bos leven. Nieuwe bossen planten gaat zo moeilijk in Vlaanderen
( Koen, Inge, Jadi en Kimberley, Nieuwpoort )
• Bossen bewaren ! Kappen is stom ( Johanna, Oostende )
• Spaar het bos ! ( Isabelle, Diksmuide )
• Love nature. Lappersfortbos moet blijven ( John, Oostende )
• Als buurtbewoner protesteer ik tegen het kappen van ons mooi bos ( Michaël,
Assebroek )
• De bestaande bossen moeten blijven. Als er gekapt wordt komen wij betogen
( Nicky en Kimberley, Oostende )
• Kantoren bouwen in een bos !! Men bouwt toch ook geen bos op een
industrieterrein ? SOS Lappersfortbos ! ( Michèle, Oostende )
• Bomen zorgen voor onze zuurstof, dus wij moeten ook zorgen voor de bomen.
Andere plaatsen genoeg om fabrieken te plaatsen. Laat het mooie oude bos
maar staan ! ( Liesbeth, Oostende )
• Bescherm natuurgebieden. Er is al zo weinig groen. Denk ook aan de toekomst
van ons, de kinderen ! Zonder groene gordel geen leven ! Red het bos !
( Annelies, Oostende )
• This is an order !! Zonder longen bestaan wij niet, en hoe hoger jullie staan, hoe
meer jullie ( nieuwe ) longen kunnen bij planten ! ( Stefan, Oostende )
• Kantoren in het bos ? Wij planten toch ook geen bos op een industrieterrein
( Cindy, Jordan, Brayton, Hayley )
• Geboortebosjes planten en het mooie oude bos vernietigen ? Nee ! ( Aicha,
Oostende )
• Aub. red het oude bos voor ons en onze kinderen. Ademruimte voor geest en
lichaam ! Help de natuur. ( Nattalie, Jozefien, Gilberte, Brugge )
• Het duurt jaren eer bomen een bos worden ! Handen af van het Lappersfortbos !
( Carine, Zedelgem )
• Herbos jezelf ( Sara en Jonathan, Oostende )
• Lappersfort bos blijft bos ( Irma, Leuven )
• Bos blijft bos ( Ada en Alexandra, Zedelgem )
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• SOS Lappersfort ( Marianne en Nina, Oostende )
• Er is genoeg industrie op andere plaatsen ! Oude bossen wegrukken : waar blijft
de logica ??? Laat nog een stukje natuur over aub. ( Nathalie, Oostende )
• De bossen die we hebben moeten we behouden ( Sylvie, Oostende )
• Neem onze zuurstof nog niet meer af !! ( Sofie, Oostende )
• Redt het bos ! ( Katia, Nicolas, Gianni, Sofie )
• Er zijn al weinig bossen. Laat het Lappersfortbos blijven. ( Alexander,
Oostende )
• Houd ons land groen. Er is al zo weinig. Laten we hetgeen we hebben behouden
en koesteren !! ( Katrien, Oostende )
• Het industrieplan aan ten Briele is totaal verkeerd ( Nathalie, Koksijde )
• Lang leve de lapjes bos die nog overschieten ! ( Kim, Wielsbeke )
• Herbos jezelf ( Sylvia en Erine, Bredene )
• Laat ons ademen ! Bos groeit er niet op los, dus geen kantoren in het bos.
Anders is de wildernis weg. ( David en Eleen, Oostende )
• SOS Lapjesbos. Ons milieu moet gezond blijven ( Sara, Gistel )
• Heel mooi die inzet om het milieu te redden ( Barbara en Tisseny, Oostende )
• Zorg nog goed voor de bomen ( Erika en Charlotte, Oostende )
• Dappere regenboogstrijders : dank zij jullie kwam het Brugse bos in het nieuws
( Jana, Gistel )
• Bos blijft bos ( Laura, Gent )
• Stopt de vernietiging dan nooit ? Het antwoord is dat we drastisch moeten
ingrijpen !! ( Michiel, Oostende )
• Garder la forêt svp. ( Louise, St. Joost, Bruxelles )
• Redt het bos ( Jodie, Zaventem )
• Neen aan de industrie ten koste van een stukje authentieke natuur !! ( Annemie,
Oostende )
• Als Scouts-lid is mijn mening dat het bos behouden moet worden. Het is van
belang voor ons, de kinderen, en ook voor jullie. SOS ! ( Maxime, Oostende )
• I am a nature lover and against industry in the countryside. Nature is important
to live. ( Susan, Oostende )
• Waarom wil men bos omhakken om het er naast terug aan te planten ?
( Tatiana, Zandvoorde )
• Er is te weinig groen in België. Er wordt al te veel volgebouwd ! Laat mensen
wat genieten van de natuur ! ( Anoushka, Zandvoorde )
• Bescherm het bos ( Nancy, Oostende )
• Geen bomen kappen in onze bossen ! ( Julie, Middelkerke )
• Er zijn al zo weinig bossen in Vlaanderen ( Lieven, Oostende )
• Red de bomen voor onze kleinkinderen ( Simonne, Oostende )
• Herbos je zelf ( Leon, Oostende )
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• Bedankt aan alle mensen die ons bewust deden worden. Het bos moet echt
blijven voor de kinderen, de dieren en de mensen. Zoniet bij boskap zit St.
Michiels onder water. En dit is een vaststaand feit. Laat de mens primeren
boven de winst ( Betty, St. Andries )
• Bomen niet kappen ( Jonas, Oostende )
• Natuur moet blijven bestaan. Save lapjesbos ( Tina, Oostende )
• Hopelijk komen er geen kantoren ( Chloë, Oostende )
• Geen boskap in het Lappersfortbos. Dank om zo’n mooi bos te beschermen.
( Brecht, Koolkerke )
• Proficiat, jongens en meisjes. Door uw protest en actie staat de bosbescherming
in de aandacht. ( Els, Oostende )
• Laat het bos leven ( Rudy, Ingrid en Emma, Erpe-Mere )
• Het bos en de natuur moeten beschermd worden ( Sandra, Blankenberge )
• Het weinige van de natuur dat ons rest : daar moeten we voor vechten ! ( Lynn,
Oostende )
• Geen beton in plaats van bomen ! Er zijn al genoeg mensen gemaakt van steen.
Boom beter Leefmilieu ( Cedric en Joy, Oostende )
• Laat het Lappersfortbos staan. Als er gekapt wordt zal ik er zijn om te betogen.
( Bram, Blankenberge )
• Het is een veel te mooi bos om vernield te worden ( Isabelle en Charlotte,
Oostende )
• Lappersfortbos volledig laten. ( Rosette, Bredene )
• Het is frisse natuur, neem ze niet af !! We hebben anders geen plaats om te
spelen !! ( Hannes en Hannelore, Varsenare )
• Bedankt Lappersforters om de aandacht te vestigen op dit probleem. Aan de
minister : Laat het oude bos leven. ( Ken, Oostende )
• Het initiatief van de bosbezetting was enorm geslaagd. Ik wou dat ik er zelf bij
was geweest ! Proficiat !! ( Katrien, Machelen )
• SOS Lapjes bos : herbos jezelf ( Nathalie, Oostende )
• Bos blijft bos ! ( Sokol en Kurtisch, Wetteren )
• Lappersfortbos moet blijven ! Als zoveel jonge mensen actie willen voeren om
een mooi stukje groen te houden dan moet dat !! ( Sven, Zele )
• Lappersfortbos blijft ( Ingrid, Cynthia, Angelique, Ringo, Oostende )
• Bos blijft bos ( Ingrid, Diksmuide )
• Laat de bomen leven !! Veel dank aan de volhouders ! ( Vanessa, Oudenaarde )
• Laat de bossen en bomen leven ( Nele, Mol )
• Handen af van het Lappersfortbos ! Waar is de logica ? Nieuwe bosjes planten
en oude afbreken ??? ( Ine, Zandvoorde )
• Laat het Lappersfortbos leven ! ( Nathalie, Mol )
• Bomen rechtop ! Zo zou het moeten zijn ( Marianne, Brugge )
• Lappersfort blijft bos ( Robert, Koekelaere )
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• Bos blijft bos ( Eric, ’s Gravenheuvel )
• Met onze sympatie voor de regenboogstrijders ( Benny, Robby, Albert,
Germaine, Alain, Oostende )
• Het bos moet blijven bestaan ( Inge en Robin, Oostende )
• Bedankt dat je de natuur beschermt ( Chantal en Ziggy, Oostende )
• Hartelijk proficiat voor de eindeloze inzet voor het bos. Uw boodschap is
duidelijk door de doorzetting van mensen die de echte waarden nastreven.
Chapeau !! ( Maya, Oostende )
• Laat het Lappersfortbos leven ! ( Martine, Oostende )
• Probeer eerst te behouden wat er al staat ( Cedric, Oostende )
• Door jullie is het bos weer in de aandacht ! Laat het bos staan zoals het is !
( Katrien, Oostende )
• De bomen moeten blijven ( Marjet, Oostende )
• Keep your hands of the trees ! Veel succes met de protectie. Indien er gekapt
wordt komen we ons verzetten ( Morgan, Oostende )
• Bos blijft bos ( Helga, Averbode )
• Ze moeten het bos laten bestaan. Het is goed voor de natuur ! ( Annemie,
Gistel )
• Zelf woon ik in een flatgebouw ( verdieping 25 ). Nu weet ik wat bomen waard
zijn ! We kunnen ze niet missen !! ( David, St. Joost Ten Node )
• Er is plaats genoeg op het industrieterrein tussen Brugge en Zeebrugge om je
rottigheden te bouwen. Wees geen gierige egoïst en laat ons enige natuurlijke
stukje bos in Brugge met rust !! ( Valerie, Brugge )
• Het bos moet blijven voor de toekomst van onze kinderen. Er is al genoeg
industrie en er zijn plaatsen zoals een bos nodig om tot rust te komen. De
mensen die er al voor protesteerden moeten zeker verder doen met hun acties !
( Aline, Oostkamp )
• Why destroy something that is beautifull ? Waarom onze zuurstof, ons leven,
ons oorspronkelijk leefgebied weg nemen ? ( Bart, Sint-Andries )
• Het bos moet blijven !! ( Aurélie, Koksijde )
• Blijf van het bos af ! ( Elke, Loppem )
• Lappersfortbos laten staan ! ( Nele, Knesselare )
• Bedankt dat je het bos wil redden !! ( Marieke, Oostende )
• Geen bomen kappen in het Lappersfortbos ( Lavigna, Oostkamp )
• Dank aan de mensen die in de bomen gewoond hebben ( Sam, Sint-Kruis )
• Stop de vernieling van het bos ( Nick, Zeebrugge )
• Bos kappen dan krijg je lappen ( Olivier, Oostende )
• Red het toffe bos ( Peter, Sandrien, Siebald, Kiara, June, Kristus-Koning
Brugge )
• Een prachtig bos : een symbool voor heel Vlaanderen ( Sibylle, Varsenare )
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• Ik ben afkomstig vanuit Philadelphia, VS. My family and myself find that the
forest here in Bruges is very important for the environment. Aub. Niet kapot
maken ! Boombewoners, geef de moed niet op ( R. Monique & Thompson,
Brugge )
• Lappersfort bos moet volledig blijven ! ( Kelly & Reese, Oostende )
• Lappersfortbos willen wij voor de toekomst bewaren ( Veerle, Lierde )
• Hou het bos als 1 groot bos ( Inge, Oostende )
• Laat het Lappersfort een wild bos blijven. Hopelijk krijgen de strijders van het
Lappersfort respect voor hun overtuiging ( Stefaan, Oostende )
• Voor de toekomst van de aarde is elk bos van waarde ( Freddy & Aziz,
Aartrijke )
• Lappersfort moet blijven ( Hisen, Oostende – Albania )
• Ook beetje per beetje knagen aan onze boomreserves helpt de wereld naar de
kloten. Green world ! ( Timi, Oostende )
• Groen is leven en hoop, waarom weg doen ? Leve het Lappersfortbos ( Tania,
Oostende )
• Bedankt om jullie zo in te zetten voor het redden van het bos ( Joyce, Ostende )
• Laat de natuur met rust. Laat plaats voor de plaatselijke dieren en maak een
plaats voor de ijsvogels langs het Zuidervaartje. ( Nathalie, Oostende )
• Meer bescherming van de natuur gevraagd, voor een betere en gezondere aarde
! Bedankt aan de milieuactivisten die voor het Lappersfort vechten ! ( Griet en
Noah, Westende )
• Cutting Lappersfortbos in the future ? Never ! non ! nee ! Nicht doch ! Nooit !
Nein ! Zeker niet ! Certainly not ! Nimmer ! Jamais ! ( Viviane, Martha en
Maria, Oostende )
• Lappersfort is een bos en geen plaats voor fabrieken !! ( Elias, Brugge )
• Onze bomen moeten blijven, ze leven ook en veel langer dan de mens !
( Vicky, Oostende )
• In West-Vlaanderen heeft men al bijna geen bossen en nu zou men een deel van
het Lappersfortbos vernielen. Dank voor het milieu-protest ! ( Thierry,
Oostende )
• Geen bomen voor kantoren ! Indien er gekapt wordt komen we betogen !
( Laura, Oostende )
• Geen gebouwen in het Lappersfortbos . Laat de natuur in zijn oorspronkelijke
aard. Geen gebouwen in groene zones. Laat de oude bomen met rust : zij
hebben ook een leven. ( Thierry, Oostende )
• Laat ons een goed en rechtvaardig evenwicht nastreven tussen natuur en
economie. Een mens heeft beide nodig en veel groen is er niet meer in onze
Vlaanders. Succes met jullie voorbeeldige en moedige actie !!! ( Myriam,
Brussel )
• Laat ons een boom en wat gras dat nog groen is…Vergeet voor een keer hoe
veel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee ! Ik sta
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achter jullie ! Blijf actief en geef nooit op ! Dank voor jullie strijd en inzet.
( Lieve, Brugge )
Stop met de ontbossing, laat nog een beetje groen in de wereld ! ( Katrien,
Oostende )
Bedankt voor de inzet voor de bomen ( Petra en Cheyenne, Eeklo )
Goede moed ! Lappersforters. ( Viviane en Maureen )
Er is al zo weinig groen ! ( Iris en Dylan )
Als je het bos stuk doet is het zoals je iemand doodt, je neemt het leven van iets
en iemand af. We bedanken de milieuactivisten om zich zo sterk te houden,
zeker niet op geven en verder doen ! ( Tiffany, Oostende )
Geen bomenkap in het Lapjesbos ! Duizendmaal bedankt, regenboogstrijders !
( Steve en Emilie, Oostende )
Herbos je zelf ( Tahereh, Maedeh, Amin, Abbas, Blankenberge )
Geen bomenkap in het Lappersfortbos ( Jessie, St. Michiels )
Bedankt mensen om in de boom en het bos te wonen. Strijd verder voor ons
groen. ( Robert en Roza, St. Andries )
Behoud het bos !!! Bedankt aan de medewerkers. ( Maarten en Lisanna,
Assebroek )
Behoud de wildernis ( chaos = natuur ) Dank aan de regenboogstrijders : zij
brachten ecologie terug op de voorgrond. ( Tom, Brugge )
Alles voor het bos ! Groen moet blijven in Vlaanderen. Het industrieplan van
Fabricom is volledig verouderd. Petje af voor de mensen die proberen het
Lappersfortbos te behouden. ( Stijn, St. Andries )
Een bos moet zijn eigenheid bewaren ( Sieglinde, Tielt )
Lappersfort bos moet blijven !!! ( Broes, Anne, Adriaan, Lowiese, Simon,
Kristus-Koning, Brugge )
Behoud het weinige groen dat er nog is ! Geef de jeugd ook een kans op een
gezond leven ! ( Lien en Johan, Oostende )
Lappersfort = bos !!! ( Peter )
Handen af van het bos ( Jacky, Brenda, Peter en Gaël, Oostende )
Geen bomen kappen in het Lappersbos ( Helena, Oostende )
Behoud het groen in België !! Dank aan de protestvoerders ( Natan, Oostende )
Weg met het oude industrie plan voor het bos ( Dimitry, Oostende )
Bos blijft bos : indien er gekapt wordt komen wij betogen. ( Tamara, Oostende )
Laat groen groen blijven : SOS Lappersfortbos ! ( Cédric, Herne )
Neem ons geen zuurstof af ! ( Martine en Michaël )
Behoud de natuur ! Geen gebouwen ipv. de bossen ( Sara, Tollenbeek )
Respect voor de mensen die in de bomen woonden om het bos te redden ( Lore,
Gent )
Hoe meer groen hoe kleurrijker de stad ( Levi, Oostende )
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• Houden het groen, zo moet je dat doen. Nooit hakken of kappen of wij komen
U pakken ( Noël, Gent )
• Veel sterkte voor de mensen en het bos ( Brenda, Oostende )
• Niet op geven : er staan meer mensen achter je dan je denkt ! Alles voor de
natuur ! ( Joffrey, Ichtegem )
• Keep up the good work ( Eli, Diepenbeek )
• Lappersfortbos moet blijven. Behouden al dat groen. Niks kan op tegen een
mooi stuk natuur. ( Diane, Zelzate )
• Laat iets moois niet zomaar vernielen, er is al zo weinig van.. Geef het bos een
kans om te blijven leven ongestoord, zonder te worden kapot gemaakt. Laat het
Lappersfortbos staan : het heeft niemand iets misdaan. Bosbezetters, doe zo
voort en geef de kappers geen kans. ( Sidney, De Haan )
• Lappersfortbos moet behouden blijven. Bedankt voor al het goede werk en de
inzet tegen het kapitaal. ( Koen, Ternat )
• Handen af van het meest natuurlijke bos van Brugge ! ( Cindy, Geel )
• Red het bos. ( Cindy, Assebroek )
• Wij willen voor onze kinderen een groene gezonde omgeving ( Tine, Sofie,
Lotje, Klaas en Ward )
• Waarom oude levens vernietigen wanneer er plaats genoeg is. Bossen moeten
blijven, ze zijn de filter van onze adem. ( Rita, Oostende )
• Het bos moet blijven : het is er leuk ( Lies, Brugge )
• Het is een historisch waardevol bos. Het zou spijtig zijn dit verloren te zien
gaan. ( Joke en Martijn, Brugge )
• Leve het bos, leven dankzij bos ( Annelies, Baasrode )
• Because we belong to nature, nature doesn’t belong to us. Lappersfortbos moet
volledig blijven ! ( André, Gent )
• Blijf van het bos ( Bart, Oostende )
• Geen industrie in het bos. Indien er gekapt wordt komen we betogen. (Sarah,
Merksem )
• Meer groen! Minder grijs ! Een dank u wel en een proficiat voor de
protestmensen die het bos willen laten leven ( Berend, Wenduine )
• Blijf van het bos, we willen een groene omgeving. Gebruik je verstand met de
natuur. Regenboogstrijders : je bent nodig ! ( Pieter, Lichtervelde )
• Gelieve de bomen te laten staan. Anders wordt het voor ons minder aangenaam.
Bedankt voor de steun voor ons bos en zeker niet opgeven hé makkers. ( Vicky,
Oostende )
• De laatste stukken oerbos beschermen is belangrijk voor het milieu en de
leefomgeving ( Hans en Fanny, Oostende )
• Meer bos, minder industrie. Laat ons de aarde aan de kinderen geven. ( Sofie,
Oostende )
• Industrie hoort thuis op de echte industrieterreinen. Laat nog wat groen voor
onze kinderen. ( Katleen en Lars )
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• Dat ze beginnen met zichzelf te kappen. Het Lappersfortbos moet blijven om in
te kunnen chillen. ( Joeri, Bredene )
• Bos blijft bos ( Bram en Johan, St. Michiels Brugge )
• Blijf van het bos. ( Andy, Eernegem )
• Waar is de logica ? ( Silke, Brugge )
• 3,5 ha industrie op het terrein is niet op z’n plaats. ( Mie, Brugge )
• Lappersfortbos moet beschermd worden ( Erik, Mechelen )
• Laat dat resterende beetje puurheid. Wees voor eens wat menselijk. Dank je
voor de hoop die jullie brachten met jullie acties en daden. ( Lotte, Brugge )
• Laat het Lappersfortbos staan, het is een uniek ecosysteem in een omgeving die
er steeds minder heeft. Van een bezorgde bioloog ( Niels, Bredene )
• Het bos moet blijven ! Wat zeggen ze 3,5 ha kappen ? En de opwarming
moeten ze daarover niet klappen ? ( Chantal, Gent )
• Lappersfortbos, symboolbos in Vlaanderen, afblijven aub. ( Kenneth,
Nieuwpoort )
• Ik ben tegen het ontbossen van het Lappersfortbos ( Frank, De Haan )
• Lappersfortbos moet volledig blijven. Merci Joke & team. ( Ellen, Gistel )
• Politici vragen ons om geboortebosjes aan te leggen, maar terzelfdertijd kappen
ze de oude bossen. Waar is de logica ? Proficiat, zachte anarchisten ( Günther,
Gent )
• Nogmaals : laat dat bos wat het is : een bos. Leef omwille van het leven ! ( Jan,
Oostende )
• Lappersfortbos hou het groen ! Behoud de groene Vlaamse geschiedenis.
( Nick, Oostende )
• Ook geen stukje mag weg van het Lappersfortbos ( Delphine, Lombardsijde )
• Bossen kappen is schadelijk voor de gezondheid ! ( Shirah, Oostende )
• Ik protesteer tegen de wegname van het bos ( Hilde, Oostende )
• Gelieve het bos te behouden voor onze kinderen. Waar zullen wij nog groen
vinden om zorgeloos van te genieten ? ( Kelly, Middelkerke )
• De vermenselijking van de natuur moet ingeperkt worden ! Waar zouden we
staan zonder de natuur in al haar aspecten ? ( Marlies, Oostende )
• Politici, bezint eer ge begint. Bedankt en proficiat voor dit zinvolle initiatief.
( Wendy, Bredene )
• Poltici in Brugge : gebruik uw gezond verstand. Geen kantoren in het bos
( Sofie, Gistel )
• Bescherm de natuur. In Lappersfortbos kappen kan niet. Dit bos mag niet kapot.
( Lieve en Bram, Roosdaal )
• Lappersfortbos gerust laten. ( Diana, Wevelgem )
• Laat het bos leven ( Nadia, Westendebad )
• Het bos moet blijven ! ( Conny, Oostende )
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• Laat het bos leven en heb begrip voor het milieu. Indien er gekapt wordt komen
wij betogen. ( Jamie, Oostende )
• Lappersfortbos. Laat mij, laat mensen na mij, nog een stukje bos, hoe klein ook,
misschien doet het ons nog eens nadenken over dat niet alle grond geld moet
opbrengen ten koste van het leven. Ik steun en strijd mee met de mensen die
nog in een mooie en gezonde wereld geloven. ( Jeroen, Gent )
• Laat een keer de bomen staan voor de mensen hun gezondheid. ( Steve,
Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven bestaan. ( Inge, Koekelaere )
• Bossen kappen is schadelijk voor de gezondheid ( Jochen, Koekelare )
• Gelieve het bos te laten staan; omdat er al te weinig natuur is en voor de
jongeren speelruimtes te houden ( Laurent, Asse )
• Je pense que c’ est mieux de garder ça, car ça nous protergera contre l’
échauffement de la terre. Si non on risquerait de courir plusieurs catastrophes
écologiques. Gardez cette fôret ! ( Solange, Waregem, Rwanda )
• Hoe ver staat het met uw integriteit ? Bos zorgt voor zuurstof en niet alleen in
uw longen ! ( Kurt, Oostende )
• Jullie kantoren horen niet thuis op die plaats. Laat het bos staan ! Er zijn er al zo
weinig. En er zijn open terreinen genoeg waar je die kantoren kunt zetten.
( Emily, Kessel-Lo )
• Kantoren horen niet thuis in een stukje natuur !!! Brugge bewaart zijn oude
gebouwen, waarom niet zijn oude bossen ? ( Sylvie, Gent )
• Waar is het gezond verstand ? Kom op tegen kanker ! ( Melanie, Oostende )
• Het bos zou niet kapot gemaakt moeten worden. ( Sara, Boekarest )
• Lappersfortbos, waar is het gezond verstand ? ( Jarrik, Mechelen )
• Het bos is het beeld van Brugge : doe zo voort milieu-activisten ( Kevin,
Passendale )
• Natuur is belangrijk ! ( Valentine, Waregem )
• Leve het groen. ( Dieter, Waregem )
• Het bos moet blijven. Veel geluk met de strijd tegen de milieuvervuiling.
( Stevie, Borgerhout )
• Ik protesteer ! Laat het bos met rust ! We hebben het nodig. Indien er gekapt
wordt komen wij betogen. Hopelijk gaan jullie in op onze smeekbedes. ( Jacob,
Oostende )
• Geen kantoren in het bos. Bossen zijn zeldzaam, maak ze niet kapot. Denk na !
( Hilke, Dilbeek )
• Ik protesteer tegen de verwoesting van een schoon stukje natuur ! ( Charlotte,
Oostende )
• Waarom een bos vol herinneringen omkappen ? Het is een symbool voor
Brugge. Proficiat aan de milieustrijders : jullie hebben veel lef ! ( Tina,
Oostende )
• Herbos je zelf ( Rebecca, Alexandria )
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• Niet akkoord om het bos te vernietigen. ( Evelien, Herk-de-stad )
• Ik protesteer tegen het vernietigen van het bos. Stop er mee ( Evie, Oudenburg )
• Lappersfort is het symbolenbos van Vlaanderen : afblijven ! Bedankt aan de
boom-anarchisten. ( Sofie, Gullegem )
• Ik bezocht recent het Lappersfortbos en was erg onder de indruk, niet alleen van
de schoonheid van dit stuk natuur, maar vooral van de plannen om hier kantoren te bouwen. Ik ben zelf ambtenaar en treinreiziger en zou het als werknemer zelf ook appreciëren dat mijn werkplaats gemakkelijk bereikbaar is met
het openbaar vervoer. Ik denk dat de locatie van het vernieuwde station idealer
is voor de plaatsing van nieuwe kantoorgebouwen. Dus laat het Lappersfortbos
zijn gang gaan en zorg voor een win-win situatie ! ( Philippe, Oostende )
• Geboortebosjes planten en het oude bos verminken ? Dat kan toch niet ! Waar
is de logica ? ( Stefanie, Oostende )
• Geen bomenkap in het Lappersfortbos ( Chantal, Oostende )
• Bij deze willen wij onze steun betuigen aan het Lappersfortbos. ( Katrien en
Sari, Bredene )
• Hou het groen in ons leven ! ( Ward, St. Andries )
• Geen verwoesting van de natuur en vervuiling van de lucht ( Naima, Oostende )
• Als er al iets de moeite is om voor op te komen, is het wel de kleine stukjes
groen die nog overblijven. Meer fiets en minder auto. ( Chris, Oostende )
• Lekker groen, niet te doen ! Zonder boom en bladeren kunnen wij niet ademen.
( Maaike, Koekelare )
• Groen moet blijven bestaan ! Gebouwen zijn er al genoeg ! Burelen horen thuis
in het centrum. Het Lappersfort is een zeldzaam amazonebos en daarom moet
het volledig blijven. ( Cindy, Oostende )
• Als je de kinderen meer buiten wil laten spelen, laat het bos dan staan. De straat
is ook niet veilig. Red het bos, red de jeugd. ( 33 ste Fos open scouting
Koekelare )
• Ik protesteer als jullie het bos kapot maken. ( Sidzi, Oostende )
• Geen bos geen lucht ! Mooi groen niet te doen ! ( Kristof, Eernegem )
• Hoe meer groen hoe beter. Wij mensen hebben bomen van doen voor onze
zuurstof in ons bestaan. Ik wil mijn kinderen later zien opgroeien met wat
groen, want alle dagen steen is niet leefbaar. ( Veronique, St. Andries )
• Ik vind het zeer jammer dat mooie bossen zoals het Lappersfort moeten
verdwijnen om gebouwen op te plaatsen. ( Kelly, Manon, Margaux )
• Laat de natuur leven. Doe verder natuurbeschermers ! ( John, Oostende )
• Ik zou het heel erg vinden moest dat bos weggaan. ( Saskia, Zandvoorde )
• Don’t cut the trees. Save the forest ! ( Corey Blake, Wellington, New Zealand )
• Geen bomen kappen in het Lappersfortbos ( Muriel en Cheyenne )
• Gelieve het bos te laten groeien ( Kores, Bredene )
• Laat het Lappersfortbos blijven ! Indien er gekapt wordt is er zeker een
betoging ! ( Raven, Bredene )
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• Laat ze dat bos niet weg kappen ! Laat ze er niet aankomen ! ( Gregory,
Oostende )
• Laat het bos bestaan. Doe de bomen niet weg ( Matthias, Oostende )
• Laat het bos leven ! Meer groen ! ( Dimitri, Oostende )
• Meer groen ! Laat het bos leven ! ( Virginie, Middelkerke )
• Het bos moet volledig blijven ! Regenboogstrijders : jullie zijn toffe jongens en
meisjes : zo zijn er niet veel ! ( Tine, Gistel )
• Bedrijven ja, maar op de juiste plaats. Kap geen bossen voor fabrieken, men
sloopt ook geen fabrieken voor een bos. Heren politici, wat goede wil aub. en
zeker in dit meest bevuilde land van Europa ( Geert )
• Weg met de kantoren in het Lappersfortbos. De impact is te groot. Het
Lappersfortbos is een mooi wild Amazonebos. Zeldzaam in onze streken.
( Annouschka en Morgan )
• Lappersfort moet volledig bos blijven. ( Sofie, Oostende )
• Het Lappersfortbos moet volledig behouden blijven. ( Nina, Oostende )
• Als je de schoonheid en noodzaak van de natuur niet ziet en kent, zal je nooit
iets zien en weten. Doe zo voort met het opkomen voor de natuur. Het is een
groot belang ! Geen bomen weg ! Geen bomen, geen leven. ( James, Oostende )
• Dank U aan de mensen die nog geven om de natuur. Tegenwoordig zijn er
teveel mensen te materialistisch bezig. Ik hoop dat we hiermee iets bereiken en
men deze bomen bespaart. ( Caroline, Oostende )
• Nieuwe bossen aanplanten is zeer moelijk; dus laat de oude gerust; ( Benoit,
Griet, Laura, Luna en Nova, Oostende )
• Bomen zijn nodig om te leven ! 3,5 ha ontbossen voor kantoren is het bos zwaar
verminken. Dat mag niet. ( Yaelle, Oostende )
• Lappersfort moet blijven. Iedereen verdient een leven, ook de bomen. ( Daphne,
Beernem )
• Lappersfortbos moet blijven. Hou op met bomen kappen. Regenboogstrijders,
bedankt dat jullie er zo voor gaan. ( Misja, Oostende )
• Bomen moeten blijven ! ( Hannelore, Oostende )
• Bomen – oud – stam –takken ! U betekent iets… Mens ? ( Tina, Koekelare )
• SOS, poten af van ons bos ! Bedankt regenboogstrijders, gulle doet dat goe
( Thierry, Sint-Pauwels )
• Blijf af van het unieke Lappersfortbos ! ( Griet, Roeselare )
• Geen kantoren, laat het bos staan ! ( Miet, Middelkerke )
• Laat het Lappersfortbos blijven. Kap de bomen niet om. ( Maaike, Oudenburg )
• Geen moderne kantoren, geef ons bomen ( Julie en Victoire )
• Laat het bos ! Het Lappersfort is een type amazonebos. ( Elias, Oostende )
• Bos blijft bos ( Edwin, Oostende )
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• Neem niet nog meer groen af van onze kinderen en dieren. Laat de bestaande
bossen leven. Een mens doodt men ook niet ( Matthias, Robin en Rajna,
Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven. Ik heb ook nog zuurstof nodig om te leven. ( Els,
Oostende )
• Niet doen ! Bos moet blijven ! ( Willy, Oostende )
• Handen af van de bestaande bossen, en voldoende nieuwe bossen er bij !
( Bianca, Oostende )
• Laat ons zuinig zijn met onze bossen in West-Vlaanderen. Handen af van wat
nog overblijft ! ( Wim, Middelkerke )
• Bos blijft voor de vele spechten die er leven en voor de andere vogels en dieren
( Marc, Arne, Morgane, Rani, Oudenburg )
• Bomen verdienen meer respect dan wat ze het Lappersfort willen aan doen !
( Johan en Maxim, Leffinge )
• Liever bossen, dan staal&beton. Zeker geen oproerpolitie. ( Gerard, Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven. ( Françoise, Oostende )
• De groene long van Brugge moet blijven. Denk aan de kinderen en de kleinkinderen. Genoeg kantoren in Brugge. ( Darline, De Haan )
• Geen oude bossen kapot maken of we komen af om de misdadigers tegen te
houden ! ( Maureen, Oostende )
• Lappersfortbos moet Amazonebos blijven. Hak geen bomen om !! SOS
( Nicolas, Oostende )
• Brugge wil alles zoals het was, waarom de natuur dan niet ? ( Dirk, Bredene )
• Behoud het Lappersfortbos. Kap niet in dit bos ! ( Marie, Oostende )
• Ik protesteer ! Indien er gekapt wordt kom ik betogen ( Giovanni, Roksem )
• Zuivere lucht en laat de bomen gerust ! Groen aan de macht !! ( Kiona,
Oostende )
• Natuurgebieden in België zijn bijzonder schaars. Daarmee verdient ons landje
de weinig bewonderenswaardige titel : “Grijze muis van Europa “, vooral als
we ons vergelijken met onze buurlanden. Dus daarom : kijk niet lijdzaam toe,
en haal de handen uit de mouwen om één van ’ s lands mooiste plekjes in ere te
houden ! ( Kevin, Meulebeke )
• Blijf af van het Lappersfortbos. Het maakt deel uit van onze geschiedenis en
cultuur. Veel rerspect voor de mensen die opkomen voor het arme bos. ( Vicky,
Oostende )
• Lappersfortbosstrijders, niet opgeven ! Doorgaan : wij staan achter U !
( Vanessa, Maxim en Martein, Bredene )
• Afblijven van het Lappersfortbos !! ( Jean, Oostende )
• Blijf af van het Lappersfortbos. Bomen hebben recht op leven net als mensen.
( Samira, Diksmuide )
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• Wij houden van groen, we steunen jullie voor het behoud van groen. Indien er
gekapt wordt, kappen wij terug maar niet op de bomen. Fuck the politics.
( Martin en Noël, Oostende )
• Red het bos, geen kantoren in het Lappersfortbos. ( Timothy, Knokke )
• Laat het Lappersfortbos staan, dus geen zot gedoe ( Lien, Zele )
• Bos blijft bos ! ( Molina, Guatemala )
• Lappersfort blijft ( Johny, Kortrijk )
• Wij steunen de strijders van het bos ( Sora en Abdel, Oostende, Soedan )
• Lappersfort bos moet totaal blijven ! ( Nand, Veurne )
• Waar in Vlaanderen is er nog veel groen ? De natuur willen we dus behouden.
( Erna, Sluis )
• Geen bomenkap in het Lappersfortbos ( Nadia, Oostende )
• Lappersfort bos blijft bos ( Scott, Glasgow )
• Laat het bos leven. Nieuwe gebouwen horen daar niet thuis ! Bedankt
boomjongens ! Doe zo voort ! ( Deborah, Bredene )
• Weg met het verouderde industrieplan ! ( Sofie, Sint-Kruis Brugge )
• Don’ t kill me the trees speak ( Sean en Bayan, Oostende )
• Sos Lappersfortbos ! ( Laurent, Camille, Margaux, Amélie, Rozelyne, Maureen,
Ukkel )
• Is het al niet genoeg dat ze alles plat smijten met bommen ? Moeten jullie dan
nog de rest kapot maken ? ( Rudy, Oostende )
• Blijf van het bos ! ( Melissa, Oostende )
• Geachte Min. Peeters, als je het bos omkapt kom ik je in je warme bedje
wekken…Dank U jonge gasten die de bomen beschermen. Hou vol ! ( Bart,
Oostende )
• Hands off the woods ! Proficiat aan al degenen die blijven doorzetten voor het
bos. ( Cathy, Beveren-Leie )
• Ik vind dat je moet af blijven van de bomen. Omdat we al zo weinig groen
hebben in Vlaanderen. Dit bos zou je beter laten staan. Dit zorgt voor evenwicht
in de natuur. Bedankt boomstrijders, ik ondersteun jullie. ( Kurt, Oostende )
• Groen moet blijven !! ( Antoon, Oostende )
• Winst kan niet altijd de prioriteit zijn. Red het groen voor onze kinderen. Hou
de wereld groen ! ( Lien en Stijn, Nieuwpoort )
• Opdat het beetje groen dat ons nog rest niet aan het hebberige kapitalisme ten
onder mag gaan… ( Hans, Geel )
• De natuur van het Lappersfort moet blijven. De bouwpromotoren moeten
afgeremd worden. ( Willy, Oostende )
• Opdat ook uw (klein-) kinderen in een echt bos zullen kunnen spelen ( Hinde,
Ternat )
• Laat dit bos staan en blijf er van af met uw machines. ( Björn, Oostende )
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• Het bos mag niet kapot gemaakt worden omdat we lucht nodig hebben om te
ademen. Maak van het bos een paradijsbos. Kapt u bomen, dan kap ik jullie.
( Kelly, Oostende )
• Voor het behoud van onze groene zones ( Greta, St. Kruis-Brugge )
• Het zou beter zijn van oude gebouwen te hergebruiken ! Verzorg en bescherm
liever onze bossen ! Het Lappersfortbos is één van onze wildste en meest
natuurlijkste bossen : het dient beschermd te worden. ( Liesbeth, Oostende )
• Het oude industrieplan is niet meer bruikbaar in deze tijd. Geen enkele boom
kappen ! ( Roy, Oostende )
• Lappersfortbos volledig behouden ( Johan, Oostende )
• Lappersfort mag niet weg. De natuur is het enige wat de planeet nog heeft om
gezond te zijn. Er zijn gebouwen genoeg. Er moeten geen bomen weg om aan
de materialistische praktijken te denken. ( Cedric, Oostende )
• Het wilde bos in Brugge zo houden ! ( Dimi, Oostende )
• Laat het bos staan aub. ( Stefanie, Sint-Martens-Latem )
• Geen enkele boom kapot maken in het Lappersfort ( Amandine, Oostende )
• Er is veel te weinig groen in de gemeentes. Niets bouwen in het bos aub.
( Carmen, Middelkerke )
• Oude bossen moeten blijven ! Laat de natuur gerust ! ( Geoffrey, Oostende )
• Het bos moet blijven ! ( Céline, Oostende )
• SOS Lappersfort ! Keep it green ! ( Pieter, Oostende )
• Behoud het groen ! ( Daisy, Oostende )
• Hoeveel oude bossen hebben wij nog ? En dan klaagt men over zuurstof
tekort… Leve het Lappersfortbos ! ( Vanessa, Oostende )
• Ieder stuk bos is van onschatbare waarde. We hebben er al zo weinig ( Frederic,
Middelkerke )
• Ik steun de acties van de Lappersforters volledig. Elke boom die verdwijnt is er
één te veel. ( Nick, Oostende )
• Laat de bomen leven ( Evy, Wervik )
• Laat aub. het Lappersfortbos blijven zodat de kinderen nog eens weten wat een
echt oud bos is en niet een gecreëerd bos ( Maria en Samya )
• Sos Lappersfortbos ( Yogan, Lachat en Janita, Bredene )
• Luister naar uw hart. Een hart voor de natuur ! Er is al zo weinig meer over !
Indien men kapt zullen wij komen betogen, dat staat vast ! ( Geert, Oostende )
• Er is al genoeg ontbossing ! Respect voor de weinige natuur die ons nog rest !
Wij dulden dit niet ! Waar zullen de dieren overwinteren ? Schandalig ! ( Jolien,
Koekelaere )
• Geboortebosjes OK, maar oud bos moet blijven ! ( Jordy, Timothy, Maria,
Oostende )
• Lang leve het bos ! ( Ines, Geluwe )
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• Een bos is er pas na 50 jaar. Een bos kappen duurt maar 5 weken. Waarom iets
vernietigen dat zo lang nodig heeft om te groeien en dat zo prachtig is ?
( Vera en Thierry, Gistel )
• I love Lappersfortbos ! ( Thibault, Valeriane, Lucien en Charlie, Schaerbeek )
• Waarom het mooie en oude bos kapot maken ? Respecteer de natuur !
( Mélissa, Bredene )
• Lapjesbos is het mooiste bos. Leve de natuur ! ( Jill, Oostende )
• Ik protesteer als jullie het oude mooie bos kapot maken ( Kelly, Oostende )
• Politici in Brugge moeten luisteren naar de bevolking. Natuur moet je
behouden. ( Lynn, Oostkamp )
• Natuur moet je behouden ! Politici moeten luisteren naar de bevolking. ( Bert,
Oostkamp )
• De ideeën van de milieubewuste Vlaming omtrent de kwestie Lappersfortbos
zijn al genoeg duidelijk gemaakt ! Hetgene dat wij allen verwachten is dat het
bos blijft ! ( Johan, St. Michiels )
• Laat het Lappersfortbos groen – VOLLEDIG !! Geen kantoren. Dank aan de
milieu-activisten , niet opgeven, verder strijden aub. ( Mich, Greet, Reine en
Robbe, Oostende )
• Geen kantoorgebouw in hut bos ( Dar Faye, Senegal )
• Leve de bomen ! Vive la liberté ! Luister naar het volk ! ( Esther, Brugge )
• Dat het bos volledig mag blijven ! Op een mooie dag zelfs een ijsvogel gezien !
Uitzonderlijk ! ( Marleen, Brugge )
• Geen bijlen in het Lappersfortbos ( Dorine en Willem, Brugge )
• Nieuwe bossen aanplanten is moeilijk. We willen het oude bos behouden.
( Chantal, Soetin en Cato )
• Voor de mensen en de dieren die er van genieten ! Geef dat mooie bos een kans
om zijn eigen gang te gaan. Voor de mensen en de dieren die ervan genieten.
( Benny en Angeltje, Oostende )
• Geen bomen kappen in het bos ! ( Siebe, Beselare )
• Ik wens van harte dat het bos volledig beschermd wordt. Dank aan de meisjes
en de jongens die in de bomen hebben gewoond. ( Jos en Rachel, Oostkamp )
• Awoe voor het industrieplan ! Hoera voor de bomen ! Leve het Lappersfortbos.
Niet aan het bos komen, wij willen frisse lucht ! ( Amarylis, Zuienkerke )
• Het industrieplan is volledig verouderd. Weg er mee ! Hoera voor het
Lappersfortbos ( Lore, Beernem )
• 3,5 ha kantoorgebouwen met vier verdiepingen is een zware beschadiging voor
het bos. Met veel respect voor degenen die in de bomen hebben gewoond.
( Sheena, Sijsele )
• Het Lappersfortbos moet volledig blijven. ( Freya, Damme )
• Bossen zijn belangrijk in het leven, een wandeling in het groen is zeer leuk en
nodig. Gelieve de bomen te laten leven. ( Inge, Oostende )
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• Geen kantoren in het bos. Het bos is de long van de wereld. Laat het staan !
( Davy, Amsterdam )
• Geen bomen kappen. Het industrieplan is verouderd !! Weg ermee ! Respect
voor de Lappersforters ! ( Joke, Sint – Andries )
• Graag blijven we ademen. Bedankt voor onze bomen. Hoe meer hoe beter.
( Isabelle en Jelle, Oostende )
• Bomen moeten blijven voor een beter leefmilieu voor dier en mens. Bedankt
regenboogstrijders. ( Benjamin, Blankenberge )
• Gelieve het bos met rust te laten. Groen is beter voor de jeugd. Bedankt aan alle
mensen die er rondom wonen. ( Cédériek, Oudenburg )
• Het bos helpt de mensen met hun gezondheid. Nieuwe bossen duren veel te
lang. De volgende generaties zullen de oude bossen ook nodig hebben. ( Anja,
Westkerke )
• In de bomen wonen is een mooi eerbetoon voor het weinige groen dat er nog is.
De groene ruimtes van België dienen beschermd te worden. ( Ilona, Tienen )
• Industrie is niet op zijn plaats in het oude bos ( Arno, Erpe-Mere )
• Het Lappersfortbos is een symbool voor de strijd tegen de overbebouwing. Laat
dit stuk grond zoals het is. Dank aan alle jongeren die hun ( en mijn ) idealen
niet verloochenen ! Ik steun jullie actie, desnoods met daden. ( Stijn, Oostende )
• Geen kantoren in het mooiste bos van Brugge ( Joke, Erpe-Mere )
• Handen af van het Lappersfortbos. Dank aan de regenboogstrijders. ( Astra,
Zite, Karel, Schaarbeek )
• Bomen leven lang en moeten lang in ere gehouden worden. Dank aan de
jongeren die strijden voor het bos. ( Dirk, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Fabienne, Bredene )
• Laat kinderen groeien, laat bomen groeien ! Blijf doorzetten natuur-mensen
(Xavier en Melissa, Oostende )
• Een grote schande wanneer de kinderen niet meer zullen kunnen genieten van
de natuur. Bedankt aan de mensen die hoop hebben. ( Lorie, Gianni en Zara,
Oostende )
• Waar zullen onze kinderen spelen ? Vol bewondering voor wat jullie doen !
( Eline, Gistel )
• Lappersfortbos moet blijven. Er zijn altijd andere oplossingen dan te kiezen om
een prachtig stuk natuur te vernietigen. Wees eerlijk mensen van het
schepencollege : het oude industrieplan is totaal voorbijgestreefd. ( Martine,
Oostende )
• Geen bomenkap in het mooiste bos van Brugge. Wees redelijk en laat het bos
staan ! ( Julie, Oostende )
• Maak het bos niet kapot, we maken uw huis toch ook niet kapot !!??
Regenboogstrijders : de strijd gaat verder ! Geen beton, kantoren in ons bos !!
Geen bomen kappen in het Lapjesbos. ( Sofie, Oostende )
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• Er is te weinig groen ! Laat het Lappersfortbos staan. Bedankt aan alle jongens
en meisjes uit het Lappersfortbos. Niet op geven ! Samen zijn we sterk !
( Morgane )
• Kantoren in bos ? Wie is er zot in Brugge ? Bedankt aan de natuurbeschermers !
( Wendy, Maité, Gaetan, Bredene )
• Industrieplan in het Lappersfort is totaal verouderd. Weg er mee ! ( Brenda,
Oostende )
• Groen zorgt voor frisse lucht en fabrieken maken alles kapot
( Cédric, Oudenburg )
• Niet zot doen met het mooiste bos van Brugge. Houden zo die mooie natuur.
Proficiat aan alle mensen die het bos beschermen : jullie zijn fantastisch.
( Tracy, Oostende )
• Gebruik jullie verstand : geen kantoren in het bos ! ( Malika, Oostende )
• Laat dat bos gewoon met rust ( Thomas, Oudenburg )
• Laat ons bos groen, het leven is grijs genoeg ! Peace, please ! ( Emmanuelle,
Oostende )
• Het Lappersfortbos moet gevrijwaard worden van allerlei bemoeienissen door
mensen. ( Stijn, Bredene )
• Plaatsen genoeg in Brugge om burelen te plaatsen. ( Wim, Oostende )
• Laat het stukje groen nog groen in Brugge ( Michiel en Martine, Oostende )
• Het blijft belangrijk vast te houden aan ons groen ( Helena, Brugge )
• Laat het groen staan want er rest niet veel meer ( Stijn, Bredene )
• Ik vind het onverantwoord dat het bos omgehakt wordt. Om te beginnen zal de
moeite – die de jongeren leverden die er woonden – tevergeefs geweest zijn
om het te beschermen. ( Joey, Bredene )
• SOS Lapjesbos ! Nog veel moed met jullie protest ! ( Lynn )
• Ik vind het heel erg dat jullie de bomen willen omhakken ! Iedereen weet toch
dat bomen een belangrijke taak hebben in de natuur en dat ze zuurstof
aanmaken ! Ze zijn dus van groot belang voor de mens. Jullie hebben niet het
recht om met de gezondheid van de mensen te spelen. Jullie hebben zelf ook
zuurstof nodig ? ( Dieter, Koekelare )
• Bomen zijn leven. Wij danken de mensen die zich hebben ingezet voor het
Lapjesbos. Keep up the good work ! Geen bomenkap ! ( Floor en Bart,
Oostende )
• Knappe en originele manier om protest te voeren. Leuk om te weten dat
sommige mensen het bos en al het groen niet vergeten. Doe zo voort. ( Annick,
Oostende )
• Doe zo verder dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog gezond kunnen
leven. ( Arne )
• De natuur moet blijven ! ( Marleen, Diksmuide )
• Eerst de lege gebouwen vol zetten alvorens nieuwe te bouwen, en zeker niet in
het Lappersfortbos. ( Kimberley, Oostende )
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• Ik ben voor het behoud van zoveel mogelijk groen ( Diana, Zaventem )
• Kantoren en een weg in het Lappersfort is belachelijk. Indien er gekapt wordt
zal het helemaal mis lopen. ( Björn, Knokke-Heist )
• Wij laten ons bos niet los ( Emiel, Marie, Renée, Alice, Brugge )
• Laat het bos leven. Bos geeft kleur, kantoren niet. Don’t give up ! Op naar het
bos… als er gekapt wordt ( Stef, Brugge )
• Mijn kindje in mijn buik wil ook dat het bos blijft. ( Eve, Assebroek )
• Red de bomen, er zijn al kantoren genoeg ! Luister naar de bevolking ( Karel,
Oostkamp )
• Lappersfortbos moet blijven. Natuur is nodig in deze wereld. ( Tom,
Koekelaere )
• Behoud het groen in onze provinciehoofdstad ! ( Stephanie, Beveren – Leie )
• Het oude industrieplan op geven en niet aan de bomen komen ! ( Noëlla, Alex
en Nadia )
• Geen gebouwen in het Lappersfortbos. Laat het bos staan. Er is te kort aan bos !
Ik heb veel begrip voor de mensen die vechten voor het bos. Politici luister naar
de bevolking en vecht mee voor het bos ! ( Jens, Oostkamp )
• Laat het groen blijven ! ( Eric en Eveline, Krista en Colin )
• Protest voor het bos. Herbos je zelf ! ( Lynn en Patricia, Oudenburg )
• Wij protesteren tegen het ontbossen van het oude bos in Brugge.
Kantoorgebouwen staan voldoende leeg buiten het bos. Geboortebossen planten
en een oud bos kapot maken : kan niet ! ( Heidi, Bart, Thorben, Jaro, Amos en
Silas )
• Geen bomen kappen in het Lappersfort ( Oscar, Oostende )
• Er is te weinig groen en er zijn al genoeg kantoren. Het oude industrieplan
herzien in de duurzame richting. ( Georgina, Oostende )
• Laat ons dit rustige groene oord. Het is zeer waardevol. ( John, Oostende )
• Lappersfort : dat moet blijven ! ( Jan-Willem, De Haan )
• Het bos moet blijven bestaan. De stem van de burger is en blijft belangrijk !
( Nancy, Oostende )
• Laat het Lappersfortbos staan ! ( Iris, Kortrijk )
• Laat de groene long bestaan ! Zonder de bossen kunnen de mensen ook niet
leven en er bestaan al genoeg kantoorgebouwen. ( Maya, Oudenburg )
• Handen af van het mooie Brugse bos ( Nathalie, Oostende )
• SOS BOS ! Het Lappersfortbos moet volledig blijven ( Jessica, Roksem )
• Laat een mooi stuk natuur gerust. Er staan al genoeg gebouwen leeg. Laat leven
wat leeft ( Caroline, Geraardsbergen )
• Laat de natuur zijn gang gaan en laat ze leven ( Dolly, Oostende )
• Zoals oude gebouwen beschermd worden, zou ook dit Lappersfortbos moeten
behouden blijven ( Hans, Geraardsbergen )
• Ik vind het onnodig om dit bos te verwijderen. ( Evelien, Zarren )
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• Hou de mooie natuur. Er is er al zo weinig. En gebruik de leegstaande
kantoorgebouwen in de stad opnieuw. ( Sil, Oudenburg )
• Elk bos is een heilig bos, dus zeker het Lappersfortbos ( Sabine, Brussel )
• Ik ben een bosmens die zijn biotoop wil behouden. Een schrijnwerker als spijtoptant… ( Pierre-Paul, Brussel )
• Ik ben voor natuur ! ( Joeri, Bredene )
• Het bos ligt me nauw aan het hart. Raak je het bos aan met bijlen, dan raak je de
ziel in mijn hart. Don’t touch; or I’ll touch you. ( Richie, Oostende )
• Stop met de afbraak van de natuur. Bescherm de bossen en geef ons zuivere
lucht. ( Johanna, Leuven )
• Bescherm het Lappersfort als wild en natuurlijk bos ! ( Jozef en Elise,
Denderleeuw )
• Er zijn genoeg kantoorgebouwen in de buurt mogelijk. Spaar onze natuur.
( Jonas, Halle-Zoersel )
• Behoud toch de groene long. We hebben al zo weinig bossen. ( Jozefien en
familie, Zerkegem )
• Hou de weinige natuur die in België verblijft aub. in eer. Overal worden
wandel- en fietswegen aangelegd voor de rustige natuurliefhebber. Het zou
contradictorisch zijn om een oud wild bos met een enorme verscheidenheid aan
fauna en flora met de grond gelijk te maken. ( Fred, Oostende )
• Gebruik de beschikbare gebouwen eerst aub. en spaar het bos ! ( Yannick,
Oostende )
• Geen enkele boom weg uit het Lappersfortbos ! ( Joke )
• Natuur moet blijven ( Rudy, Brugge )
• Geachte heer Peeters, hiermee wil ik voor het behoud van het Lappersfortbos
pleiten. ( Annick, Oostende )
• Laat ons onze verse zuurstof behouden. Geen kantoren in het bos. Kinderen
willen er ook spelen en dieren hebben ook een thuis nodig.. Oude bomen
worden niet graag afgeslacht. Zo ook de mens niet. ( Katrien, Joy, Glenn,
Brugge )
• Natuur moet blijven ! ( Bernadette, Brugge )
• Herbos je zelf : Lappersfort bos blijft bos ( Roberto, Brazil )
• Als toerist heb ik hier heel weinig groen gezien ! En dat stuk bos wat er nog is
moet blijven ! Je moet van de natuur genieten ! ( Esther, Groningen )
• Er mag geen enkele boom meer gekapt worden op aarde. I love trees. ( Nel,
Winschoten - Groningen )
• Er mogen geen bomen meer gekapt worden. Er zijn er al zo weinig. ( Kim,
Veendam )
• Er is al zo weinig groen in ons kleine land. Redden wat er te redden valt.
( Mario, Oostende )
• Aan de beleidsmensen van Vlaanderen : Ik wil U bij deze vragen of U het
Lappersfortbos wilt behouden. Ik ben er namelijk geweest en heb hier enorm
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van genoten ! Het zou zonde zijn dat de oude bomen zouden verdwijnen.
( Debbie, Oostwold, Groningen )
Herstructurering van groen en industrie ? Waarom dingen vervangen die er al
zijn en goed zijn ! ( Chantal, Oostende )
Ik zou het ontzettend jammer vinden als dit bos wordt gekapt. Er is hier al zo
weinig bos en we hebben de bomen nodig voor schone lucht te krijgen.
( Jessica, Groningen )
Geen bossen om hakken. ( Katrien, Stefanie, Oostende )
Het industrieplan van Brugge is totaal verouderd. Daarom is bomen kappen
overbodig. Wees redelijk en maak geen mooi bos kapot. Ook nieuw bos moet
aangelegd worden; maar als jullie kappen komen wij betogen. ( Lynn en Jim,
Oostende )
Hou de natuur mooi en maak niets stuk. ( Maddia en Jacques, Oostende )
Leve het bos. Indien er gekapt wordt kom ik betogen. Deze keer wel. Leve het
bos ! ( Katrien, Gistel-Zevekote )
Behoud onze groene long ! ( Véronique, Oostende )
Laat de natuur toch staan ! Het bestaande industrieplan is totaal verouderd. Weg
er mee ! ( Marjan, Diksmuide )
Geen bomen kappen in het Lappersfortbos ( Gregory, Bredene )
Veni vedi chaos. De politiekers kunnen samen met jullie de boom in als er
gekapt wordt. Veel bos is er hier niet maar wel de goddelijke zee voor onze
surfplanken. Keep on doing the stuff ! Respect ! ( Klaas, Oostende )
Merci de préserver le bois. ( Gaël, Oostende )
Herbos Je zelf ( Naolia, Sofia, Anna, Oostende – Oekraïne )
Weldra zullen de mensen het niet meer kunnen doen in een bos ( Suzanne &
Marguerite )
Simpelweg omdat een stukje groen niet mag verdwijnen en uit respect voor
degenen die zich hier voor inzetten. Geen bomenkap in het Lappersfortbos !
( Eva, Oostende )
Respect voor de natuur : geen bomenkap in het Lappersfortbos ! ( Anne,
Oostende )
Laat ons Amazonebos niet kapot gaan! Don’ t give up the fight. Indien er
gekapt wordt komen wij betogen. ( Tineke, Brugge )
Hou het groen op aarde ! Lappersfortbos Ja ! Veel sterkte en succes aan de
volhouders en de mensen die er zich actief voor in zetten. ( Joachim,
Nieuwpoort )
Blijf van de bossen af ! Ze zijn een thuis voor de dieren en een plaats van rust
voor de mensen ! Maak de wereld niet kapot ! Zij die de bomen beschermen
zijn dapper. Dat ze zo mogen verder doen. Leve het Lappersfortbos. ( Inge,
Zandvoorde )
Hou het bos zoals het is, dan is het zeker niet mis ( Inge, Oostende )
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• Behoud de natuur : geen bomen kappen in het Lappersfort ( Anne-Marie, St.
Andries )
• Merci aan alle boombewoners ! Hou jullie hoofd groen, hou Brugge groen !
Verdraai de wereld tot die groen ziet. ( Anneken, Oostende )
• Verder doen boombewoners ! ( Iris, Oostende )
• Waar is de natuur in ons gebleven ? Het eerste wat geschapen is is de wereld.
Laten we hem niet om zeep helpen ! ( Sofie, Hoboken )
• Waar moeten de honden anders tegen plassen als er geen bomen meer zijn ?
Dank je wel regenboogstrijders, dikke kussen ! ( Joyce, De Haan )
• Bos blijft bos ! Veel geluk en doe zo voort ! ( Stefaan, Oostende )
• Er is nu al te weinig natuur. We gaan dus niet akkoord met gebouwen in het
groen. ( Lara, Bredene )
• Van harte bedankt voor het beschermen van onze bossen ! ( An, Oostende )
• Dank aan de regenboogstrijders ! ( Jan, Wenduine )
• Geen bomenkap in het Lappersfortbos ! ( Nadia, Nigel, Chiara, Oudenburg )
• De natuur lief hebben wil zeggen dat het Lappersfortbos moet blijven. Zonder
bomen is er geen lucht en ook geen liefdeswandelingen. ( Chantal, Lana, Sima,
Sahin, Ferdi, Fouad, Solange, Oostende )
• Thank you, the rainbow warriors ( Sadie, De Haan )
• Stop, weg 1 boom, daar gaat onze droom. Leg je het bos droog, dan zal ik
betoog. ( Maria, Wenduine )
• Meer bos in Vlaanderen aub. Indien er gekapt wordt, komen wij betogen.
( Daisy, Leffinge )
• Meer bos in Vlaanderen aub. ( Steven, Bredene )
• Daar er veel te weinig bos is in België is jullie strijd onmisbaar. Doe zo verder !
( Saskia, Nevele )
• Lappersfortbos moet blijven ! ( Jamie, Oostende )
• Bedankt expeditie Brugge : de moed niet op geven ! ( Audrey en Dieter,
Mariakerke )
• Laat jullie niet doen ! Alle steun vanuit Gent. Indien er gekapt wordt komen we
betogen. ( Cynthia, Gent )
• Doe voort met het goede werk en laat U niet doen ! ( Jens, Genk )
• Bos moet bewaard worden voor onze toekomst aub. Groen… groen en meer
groen ! ( Nana en Nani, Oostende )
• Bomen of bos ( groen ) boven kantoren. Keep believing : green for life ! ( Marc,
Oostende )
• Meer groen minder grijs. Aan de regenboogstrijders : bedankt voor de bossen te
redden. Zo zijn er tenminste nog mensen die met moeder aarde rekening
houden. ( Ellen, St. Amandsberg )
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• ‘ Bomen zijn gedichten ‘ aldus R. Tagore een Indische dichter. Helaas zijn
dichters in de ogen van ‘ economisten ‘slechts ‘ dwazen ‘. Leve onze Lappersfort ecologisten. ( Paul, Brugge )
• De bossen in België moeten blijven. Laat de industrie elders uitbreiden. Dank U
Lappersforters. ( Corneel, Maldegem )
• Gelieve de natuur te bewaren, er is al genoeg bebouwde ruimte. ( Véronique,
Oostende )
• Schild of vriend ? Geen mooi groen bos kapot maken. ( Marc, Oost Vleteren )
• Dank aan de mensen die het bos helpen behouden. ( Marjolein, Diksmuide )
• Lappersfort bos blijft bos ( Christophe, Sel, Conny, Oostende )
• Zo veel mogelijk bos ( Bernadette en Robbe, Brugge )
• Zonder bomen geen zuurstof genoeg ! Respecteer de natuur, dan zal die U ook
respecteren. ( Frank, Oostende )
• Laat het bos blijven : die mensen woonden daar graag. ( Karen, Simon en Leo,
Oostende )
• De jeugd van de toekomst heeft ook zuurstof nodig. Stop met bomen te kappen.
De stem van de burger is belangrijk. ( Wendy, Zandvoorde )
• Handen af van het bos ! ( Tine, Snaaskerke )
• Bos blijft bos ! ( Jessica, Bredene )
• Vanuit Portugal steun ik jullie actie en hoop van harte dat het weinige groen dat
ons rest gerespecteerd wordt ( Sam, Lisboa )
• Laat het Lappersfortbos blijven : wij willen groen voor onze meloen. ( Kristof,
Brakel )
• Voor een groene gordel rond Brugge ( Misjel, Assebroek )
• Blijf van onze bomen, we hebben ze nodig ( Dirk en Lutje, Boom )
• Denk vandaag aan de toekomst van morgen. In het bos zit heel wat moois
verborgen. Van natuur kan je alleen maar houden, laat ons het Lappersfortbos
behouden. Dank aan de jongeren die er voor strijden, laat hen niet langer lijden.
( Cathy, Oostende )
• Let the nature be nature. Go 4 it ! ( Audrey, Oostende )
• Lang leve het bos en het mos ( Jonas, Avelgem )
• Laat het Lappersfortbos voor wat groene lucht in Brugge ( Marleen,
Kortemark )
• Lappersfort moet blijven. ( Tim, Oostende )
• Bescherm het bos ! ( Peter en Nathalie, Bredene )
• Houden zo die long van Brugge. Boombeschermers : mooi werk, mooie
prestatie; nu nog een mooi resultaat ! ( Lore, Oostende )
• Dank aan alle strijders van het Lappersfortbos ( Vanessa, Oostende )
• We zijn het enige land in Europa met zo weinig bos en natuur. Dus gebruik
jullie gezond verstand en laat het Lappersfortbos staan. Neem onze weinige
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natuur niet af ! ( Charles en Rose-Marie, O’ Neill, Jackson, Django, Angel,
Oostende )
Elk bos is van waarde voor de toekomst van de aarde. Mijn wereld wordt groter
met het Lappersfortbos erbij. ( Erika )
Vlaanderen mag geen bebouwde kom worden. Lappersfort blijft zoals het is.
( Frederick, Oostende )
Laat ons het Lappersfortbos niet kapot maken ! ( Vincent en Leehanne,
Alveringem )
Bossen hebben we nooit genoeg. Heb eerbied voor het mooie Lappersfortbos.
( Jacques )
Lappersfortbos moet blijven bestaan als groene long ! ( Line, Leo, Guy, Rose,
Oostende )
We laten ons bos niet los ! ( Augusta )
Wie is er zot in Brugge ? Het mooie bos stuk maken ??? ( Céline, Oostende )
Laat het Lappersfortbos bestaan, we hebben zo weinig groen. ( Caroline, Ellen,
Eline, Linsey, Bredene )
Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Laura, Oostende )
Laat het Lappersfortbos bos blijven ! ( Jelle, Gistel )
Bomen zijn nodig : het is de zuurstof voor de mens ( Ilse, Gistel )
Waarom nog een stuk groen weg ? Zodat de politiekers hun zakken nog meer
kunnen vullen ?? ( Jochen, Tamara, Jordy, Mike, Judy, Laura-Lynn, Oostende )
Meneer Moenaert, u moet uw stad groen bewaren! ( Donald, Oostende )
Blijf met jullie fikken van ons bos en gebruik aub. vor één keer jullie verstand !
( Lieven, Oostende )
We willen het Lappersfort niet verliezen ! ( Kevin, Gistel )
Red het Lappersfortbos volledig ! ( Frederik, Vanessa, Matthias, Bredene )
Gelieve het Lappersfort te behouden ! ( Anna, Oostende )
Keep on Rocking in the free world ( Luc, Brugge )
Het zou fijn zijn moest het Lappersfort een echt bos kunnen blijven ! ( Stijn,
Oostende )
Geen kantoren in het Lappersfortbos ( Ruth, Oostende )
Leve de natuur, leve het bos en de bomen. Jullie hart zit op de juiste plaats !
( Kiki en familie, Wenduine )
Zonder groen kunnen we gewoon niks doen ! Dank aan de werkgroep. ( Filip,
Brugge )
Blijf van de groene gordel van Brugge af ! Het is levensnoodzakelijk voor ons
milieu. ( Stefaan, Oostende )
Save the forest ! ( Mieke en Frederic, Lichtervelde )
Afblijven van het Lappersfort, het weinige groen in Vlaanderen moet blijven.
( Bert, Schuiferskapelle )
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• Het Lappersfortbos is historisch belangrijk. Wij komen betogen indien het bos
gekapt wordt ! ( Glenn, Oostende )
• Tegelijk oude bomen vernietigen en ernaast nieuwe plaatsen gaat niet samen
( Stefanie, Pittem )
• Laissez vivre le bois du Lappersfort. ( Frederico, Brussel )
• Laat het oude bos leven, want nieuwe bossen aanplanten in Vlaanderen gaat
moeilijk. ( Nina en Danny, Oostende )
• Denk aan de dieren. Stop met kappen. ER is elders wel plaats genoeg ! ( Jan,
Sint- Amandsberg )
• SOS Lappersforbos, het bos moet volledig leven. ( Conny, Oostende )
• Bossen nooit vernietigen : ze zijn zuurstof. ( Eric, Oostende )
• Ik wil dat de natuur blijft bestaan, er zijn bijna geen bossen meer in gans de
wereld. ( Karin, Oostende )
• Gelieve onze bossen met rust te laten ( Johny en Bartolomeus )
• Het industrieplan voor kantoren in het bos is op de dag van vandaag niet meer
verantwoord. ( Igor, Oostende )
• Bossen zijn van groot belang. Gelieve geen bomen om te hakken zodat er nog
wat groen in de natuur blijft. ( Charlene, Oostende )
• Behoud het Lappersfortbos. ( Ann Sofie, Oudenburg )
• Het industrieplan in het bos is totaal verouderd. Weg er mee ! Proficiat aan alle
helpers voor bosbescherming. Go 4 it ! ( Veerle, Oostende )
• Laat nog bos over voor de kinderen & de kleinkinderen ( Mireille, Aidan, Isa )
• De bossen zijn meer dan ooit bedreigd. ( Kelly en Casey, Oostende )
• Geen bomenkap in het Lappersfortbos. Het oude industrieplan is totaal
verouderd. ( Silke, Oostende )
• Laat de natuur gaan. Maak het bos niet kapot. ( Lindsay, Oostende )
• Zorg voor moeder aarde zoals zij voor jou zorgt ( Eva, Peter, Sarah )
• Blijf van het bos ( Nathalie, Oostende )
• Handen af van het Lappersfortbos ( Eddy, Oostende )
• Dank U lieve mensen van de regenboog ( Kurt, Simon, Angelique, Angelo,
Axel, Adriëlle, Oostende )
• Hoe meer bos, hoe meer frisse lucht. Dus laat bos staan en wij blijven gezond.
( Aurore, Koekelare )
• Zonder bos zijn er geen plekjes om te ravotten en te spelen. ( Rowena,
Koekelare )
• Wij willen het bos behouden. Indien er gekapt wordt willen wij betogen.
( Charlotte, Bredene )
• Liever groen dan poen. Mieux vivre avec la verdure, que du cément. Je félicite
la jeunesse qui passe leur temps à surveiller la nature. ( Jean-Gaston, Oostende )
• Zonder bossen hebben we geen zuurstof. Dus geen leven. Laat de natuur leven.
Dank U zachte regenboogstrijders. ( Kim, Kortemark )
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• Het oude bos vernietig je niet voor kantoren. ( Lieve, Magda en Jasmina,
Oostende )
• Dat ze de bomen laten staan & niet om hakken ( Olga, Nelly, Viktor,
Oostende )
• Gebruik je verstand daar toch eens in Brugge en laat de oude bossen leven.
( Elsje, Snaaskerke )
• Het bos moet volledig blijven voor iedereeen. ( Shana, Blankenberge )
• Geen bomen kappen in het bos ( Jürgen, Oostende )
• Dank je wel aan degenen die reeds gesteund hebben. Ons Lappersfortbos moet
blijven. Ons klein stukje waardevol groen. ( Cathy, Oostende )
• Brugge heeft dringend nood aan meer groen. Het Lappersfortbos moet dus
blijven ! ( Inès, Maldegem )
• Lappersfortbos moet volledig blijven. ( Katelijn, Oostende )
• Lappersfortbos beschermen. ( Cyril, Rusland )
• Lappersfortbos moet blijven. ( Karoline, Kapellen )
• Wij hoeven geen kantoren in ons bos ( Fabienne en Nina, Oostende )
• Geen kantoren in het Lappersfortbos. ( Ann, Floor, Wietse, Suus, Toos en
Joppe, Assebroek )
• Geen kantoren in het Lappersfortbos ( Cindy, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven. ( Kim, Hoevenen )
• Het is te hopen dat ge de bomen laat staan. Ik ben geen groene, maar wel
gelovig. Wees redelijk. Voor een paar kantoren ga je toch niet het bos
afslachten. ( Maxime )
• Zonder bos geen zuurstof. Laat de wereld niet vervreemden. Zo lang in een
boomhut wonen getuigt van veel liefde voor de natuur. ( Natascha, KnokkeHeist )
• Geen kantoren in het Lappersfortbos. ( Gertjan, Koolkerke )
• Het bos moet geen kantoren. ( Ellen, Oostende )
• Hoe meer bomen je houdt, hoe minder schone lucht je moet kopen van Rusland.
( Ellen, Bredene )
• Bos moet bos blijven. Elk stukje bos is waardevol. ( Delphine, Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven voor de kinderen. ( Fabienne, Flo, Lio, Jozefien,
Marlies, Oostende )
• We love Lappersfortbos ( Els, Naomi, Evelien, Stéphanie, Brugge )
• Wat is het nut ??? Waarom ??? Vele vragen van de jonge mens ! Het is een
mooi stukje natuur. Laat het zo. ( Juta, Roeselare )
• Bos volledig houden ( Patricia, Hoboken )
• Waarom nieuwe kantoren als er zo veel leeg staan ? ( Josette, Wilrijk )
• Nieuwe bossen moet je aanplanten, geen stinkfabrieken in oude bossen. Save
the planet. ( Demian, Brugge )
• Laat aub. dit stukje groene long van Brugge bestaan. ( Jean-Pierre, St. Andries )
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• Waarom industrie oprichten in bosgebied ? Er staat genoeg leeg in de steden !
( Liesbeth, Oostende )
• Ik speel veel te graag in het bos om het te laten kapot gaan. Elke boom heeft
een hart ! Laat het leven ! ( Diane en Ommery )
• Laat het groen blijven. ( Iwein, Oostende )
• Een bos is een bos en dient niet om op te bouwen. Laat de natuur zijn gang
gaan. ( Jessica, Oostende )
• Bedankt aan de jonge generatie die protesteerde voor het behoud van het
Lappersfort. Daardoor worden de zonevreemde bossen weer in de aandacht
gebracht. ( Ann, Sint – Andries Brugge )
• Geen bomenkap in het Lapjesbos ( Anaïs, Oostende )
• Blijf van ons bos af ! ( Steve, Oostende )
• Afblijven van onze zuurstoflong ! ( Rita, Oostende )
• Het Lappersfortbos is een belangrijke woonplaats van verschillende diersoorten
en planten. Als men het bos zou omkappen nemen ze niet enkel de woonplaats
van dieren en planten weg, maar nemen ze ook een stukje longen van Brugge
weg. Dit mogen en zullen we ook niet laten gebeuren !! ( Jamie, St. Kruis )
• Laat de bomen staan in het Lappersfort ( Kenny, Torhout )
• Don’ t let the forest run away. Green 4 ever. Keep on going Lappersforters.
( Ward, Lierde )
• Ik doe dit schrijven omdat het bos zou blijven. Moeder natuur moet blijven
bestaan, geen reden dat het weg zou gaan. Ik wil geen wegwerpmaatschappij :
dat maakt mijn klein kindjes niet blij. Redders van het bos : doe zo voort en laat
het niet gebeuren dat anarchie wordt gestopt. Als er gekapt wordt dan komen
wij betogen. ( Christophe, Oostende )
• Geen kantoren in hut bos. ( Talhi, Blankenberge )
• Leve groen : in het Lapjes bos mogen geen bomen gekapt worden. ( Raf,
Oostende )
• Red het groene long bos ( Hendrik, Zoë, Laïc, Oostende )
• Laat het bos staan. Wij hebben groen nodig. Indien er gekapt wordt komen wij
betogen. ( Caroline, Varsenare )
• Vlaanderen en België moeten groen blijven. ( Quirine, De Haan )
• Blijf van onze longen ( Greg )
• Bomen zijn van levensbelang. Niet op geven en blijven vechten. ( Steve,
Nieuwpoort )
• Het bos moet blijven. ( Barbara, Bredene )
• Doe zo voort regenboogstrijders : de natuurbescherming in Vlaanderen heeft
jullie nodig ! ( Stefanie, Zerkegem )
• Natuurbeschermers van de boomhut : blijven door gaan ! ( Maya en Chrissy,
Oostende )
• Het bos moet blijven bestaan. ( Griet, Oudenburg )
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• Bewaar onze laatste restjes bos in ons reeds zo bosarme Vlaanderen. Lappersforters : don ’ t give up the fight. ( Danny, Torhout )
• Ik ben fier op jullie meisjes en jongens bosbeschermers ! Niet op geven.
( Melissa, Nieuwpoort )
• Bouw kantoren niet in oude bossen ! Zijn er nog niet genoeg. In het
Lappersfortbos zouden ze enkel het uitzicht verpesten van de mooie natuur.
( Ann en Camille, Bredene )
• Bedankt regenboogstrijders : succes met het protest. Ik ben het helemaal met
jullie eens. ( Louky, Amsterdam )
• Het oude industrieplan af voeren en het bos volledig met rust laten. ( Stefano,
Oostende )
• Succes met het protest regenboogstrijders ! ( Amanda, Tilburg )
• Geen bomenkap in het Lappersfortbos ! ( Stéphanie, Oostende )
• Het bos moet blijven; er zal nooit teveel aan groen zijn ( Stefanie, Oostende )
• Geen bomenkap in het bos ( Ellen, Oostende )
• Mag er nog een beetje groen blijven voor onze kinderen ? ( Pascale en Aimée,
Oostende )
• Geen bomenkap in het bos van de regenboogstrijders ! ( Ivan, Oostende )
• SOS Lappersfortbos ( Omar, Oostende )
• Geen bomen kap in het Lappersbos ( Jamie, Oostende )
• Geen bomenkap in het lapjes bos ( Armonie, Oostende )
• Bedankt jonge boomstrijders ! ( Nick, Oostende )
• Indien er gekapt wordt komen wij betogen ( Laetitia, Oostende )
• Bos blijft bos ! ( Anja, Amy, Kenny; Jeffrey, Lindsay, Lisa, Bredene )
• Herbos je zelf ( Kenneth, Bredene )
• Geen kantoren in het Lappersfort ( Sharon en Nancy )
• Waar kunnen de kinderen nu nog spelen ??? Laat hun bos nu leven ! Het bos is
hun veilige speelplaats. ( Esther, Oostende )
• Ik steun de boombewoners : geen industrie ten koste van de natuur. Voor het
behoud van het Lappersfortbos ( Else, Gent )
• Kantoren op een bos : dat kan gewoon niet ! ( Alexander, Brugge )
• Lappersfort bos blijft bos ( Erwin, Anja, Wout en Lore, Male )
• Laat onze bomen staan aub. Geen kantoren of industrie in ons bos ! ( Tamara,
Brugge )
• Lang leve de boomhutbewoners ( Marie-Louise, Ieper )
• Laat die bomen staan ! Maak het bos niet naar de vaantjes ( Jonathan, Gent )
• Viva anarchy ! De moed niet op geven !! ( Bram, St. Kruis )
• Bedankt aan de jonge mensen die strijden tegen de afbraak van het bos ( Steven,
St. Kruis )
• Dank U voor het beschermen van het bos ( Kyell, Brugge )
• Red de bomen ( Steve, Gent )
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• Kantoren bouwen in het bos ? Zijt ge zot ? ( Dieta, Izegem )
• Save the forest ! ( Marieke, Gent )
• Het oude industrieplan is op heden totaal voorbijgestreefd. Bossen zijn
zeldzaam : afblijven aub. ( Wesley, Gistel )
• Voor de kinderen in de bomen : veel moed en succes ! ( Annelies, Wevelgem )
• Verniel geen bos voor simpele kantoren ! ( Linsy, Vichte )
• Ik wil niet dat het bos vernield wordt ! Er zijn er al zo weinig ( Roy, Deerlijk )
• Bossen zijn zeldzaam: blijf er af ! ( Stacey, Oostende )
• Laat die bomen staan ! Weg met de milieuvervuiling. Kantoren sucks ! Ik wens
jullie nog veel succes met het redden van het Lappersfortbos ( Jenny & Marie,
Oostende )
• Bedankt aan alle mensen die willen dat het Lappersfortbos niet wordt
neergelegd. Indien er gekapt wordt komen we betogen. ( Simon, Bredene )
• Geen bomen kappen ! ( Shauny en Jennifer, Oostende )
• Let’s save the forest ! ( Lilia & Antoinette, Oostende )
• Wij willen behoud van de natuur ( Reginald, Karolien, Charlotte en Ewoud )
• Het Lappersfortbos moet altijd blijven bestaan. ( Johny, De Haan )
• Bomen hebben mensen nodig en mensen hebben bomen nodig ( Arthur,
Oostende )
• Groen glas in een betonnnen gebouw : daar kan men niet van leven ! ( Henri,
Oostende )
• Goeiedag meneer, ik vind dat U dit bos gewoon al moet laten staan omdat er al
zo weinig groen is in Vlaanderen. Waarom wou U het eigenlijk weg doen ? Het
is goed voor de natuur, dus voor het leefmilieu waar voor zover ik weet er een
aparte ministerpost voor bestaat ( Karel )
• Sincerity : anders globaliseren ! Herbos jezelf : verdraai de wereld. ( Jeroen,
Bredene )
• De jeugd is het beu dat de bossen kapot gemaakt worden door politiek gezever
en winstbejag. ( Sven, Oostende )
• Live and don’t let die ! ( Bram, Anzegem )
• Laat natuur natuur zijn ( Tom, Oostende )
• Bossen moeten blijven ( Jessie, Oostende )
• Laat de natuur met rust ! Dan hebben de mensen ook rust ( Myriam & de
kringwinkel )
• Gun ons nog een beetje natuur ! Een echt wild bos temidden van de
verstedelijking ( Patricia, Oostende )
• Dear Minister, I ‘m a brazilian student that is living here for a year, and I ask
you to stop cutting such beautifull trees that we have. ( Patrick, De Haan )
• Er mogen geen bomen gekapt worden uit het bos : herzien dus dat oude
industrieplan van Brugge. ( Sofie, Oostende )
• Lappersfort moet blijven : de natuur is waardevol. ( Charlotte, Bredene )
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• Maak er gewoon een geboortebos van. Dat is een mooiere toekomst dan een
paar buildings ! Save the forest ! ( Ben en Ellen, Oostende )
• Lappersfort bos blijft ! ( Walter, Bart, Mieke, Johanna, Nederland )
• Ik ben 10 jaar en samen met mama willen we dat het bos blijft ( Bram,
Oostende )
• Geboortebosjes ?? En de oude dan ?!? ( Leiza, Oostende )
• Het stuk ongerept bos moet blijven : het maakt deel uit van Brugge
( Emmanuel, Oudenburg )
• Mogen we met zijn allen veel zorg dragen voor moeder aarde en haar prachtige
natuur ( Anja, Roeselare )
• Neem ons&onze kinderen een groene toekomst niet af ! ( Nathalie, Oostkamp )
• Geen enkele boom mag weg uit het bos. Kantoren in het bos = bos kapot ( Ilse,
Oostende )
• We willen het laatste restje groen als het Lappersfort bos behouden. Er is anders
in Brugge al leegstand genoeg dat er geen bos moet opgeofferd worden voor
kantoorruimte. ( Martine, Oostende )
• Het mooie bos kapot maken voor gebouwen op te zetten is waanzin. Zeker als
je weet dat er vele plaatsen in Brugge leeg staan. ( Leilah, Oostende )
• Voor de kinderen en de dieren : Lapperfort blijft ! ( Timothy, Oostende )
• Geen kantoren waar een mooi bos is ! ( Filip, Oostende )
• Luister naar de bevolking want goed bezig zijn jullie niet. Als jullie kappen
komen wij betogen. ( Sarah, Oostende )
• Het Lappersfortbos is geen kantoorgrond en moet bewaard blijven ( Christiane,
Oostende )
• Geen kantoren in het Lapjes Bos ! Bos is te waardevol om te verminken !
( Cindy, Oostende )
• Hou de laatste restjes natuur !! ( Rutger, Oostende )
• Er is al zo weinig groen in Vlaanderen ! En deze dan nog weg doen voor
kantoorgebouwen ! Geef iets waar men van kan genieten ! ( Sandra, Roeselare )
• Kijken mag, aankomen niet ! ( Brecht, Avelgem )
• Politiekers gebruik uw verstand : kap geen bossen om. ( Virginie, Oostende )
• Politiekers : herzie uw plan : wees verstandig ! Er is al zo weinig groen. Dit bos
is al waardevol ( Ken, Westende )
• Kantoren en loodsen daar zijn andere plaatsen voor ! ( Stéphanie, Bredene )
• Zonder bossen hebben we geen zuurstof, dus geen leven. Laat de natuur leven !
( Jacintha, Ruddervoorde )
• Politiekers, Vlaanderen heeft al te weinig groen, waarom pakken jullie het dan
nog af ? ( Stefaan, Brugge )
• Lappersfortbos : geen kantoren ! Natuur moet beschermd worden en blijven !
( Matthias, Moerkerke )
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• Het bos moet volledig blijven voor iedereeen ! Proficiat voor alle acties. Door
gaan aub. ( Melissa, Blankenberge )
• Geen kantoren in het Lappersfortbos ( Laurens, St. Kruis )
• Dat het Lappersfortbos mag blijven. Een goed stadsbestuur herken je aan de
zorg voor oude bomen. Wees wijs !! ( Louis, Mechelen )
• Moest men al het groen met rust laten, dan zou alles veel beter zijn ! Blijf daar
af !! ( Matthias, Brugge )
• Lappersfortbos is natuur. Er is al bijna geen meer dus aub. af blijven !
( Jonathan, Oudenburg )
• Lappersfortbos is een prachtig bos. Afblijven. Het moet blijven voor de
kinderen. Ik vind jullie werk van groot belang. De strijd voor de zonevreemde
bossen niet opgeven !! ( Graziëlla, Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven ! Leve het groen ! Jongens en meisjes : volhouden
voor ons groen ! ( Madeleine en Gustaaf, St. Kruis )
• Lappersfortbos moet volledig blijven. ( Anita, Manu en Emilie, St. Kruis )
• Lappersfortbos moet beschermd blijven ! ( Samuel, Mechelen )
• Minder beton, meer bos ! Bedankt aan de regenboogstrijders ! ( Pieter-Jan,
Tielt )
• Lappersfortbos moet blijven bestaan ! ( Fem, Tielt )
• Nooit kappen dat Lappersfortbos ( Peter, Eline, Sarah en Chani )
• Ik vind dat we al niet genoeg natuur meer hebben. Kijk eens om je heen : overal
gebouwen. Ik ben dus voor het volledig laten staan van het Lappersfort ( Diego,
Bredene )
• Wij moeten ons afval sorteren voor het milieu & jullie breken onze bossen af
Lappersfort laten staan ! ( Carla, Brugge )
• Laat de natuur gerust ! ( Enno, Beerst )
• Ik protesteer mee tegen het kappen van het Lappersfortbos. Ik hecht veel belang
aan de natuur. Die is superbelangrijk ( Jessica, Alken )
• Dat die pulletrekkers in Brussel eens hun verstand gebruiken en het bos laten
staan ( Tim, Gistel )
• Handen af van het Lappersfortbos ( Arne en Lore, Assebroek )
• Dank aan de milieuactivisten die dit project hebben opgericht. Blijf doorgaan !
( Ilse, Snaaskerke )
• Doe iets nuttigs : laat het bos staan en blijf met jullie poten van de bomen !
( Giana, Diksmuide )
• De natuur in België heeft onvoldoende bescherming. De bomen worden aanzien
als poen om geld binnen te brengen. Dit moet stoppen ! ( Fanny & Imanuel,
Doornik )
• Blijf van het bos ( Lauro, Brussel )
• We love Lappersfortbos ( Charlotte en Camille, Oostende )
• Lappersfort blijft bos ! ( Dwayne, Bredene, Noorwegen )
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• Dit stukje natuur moet volledig behouden blijven ! ( Jürgen, Oostende )
• Lappersfort moet volledig blijven. Bomen horen monumenten te blijven voor
ons allen ( Carl, Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven. Brugge is vol van lege burelen. Waarom het bos
vernielen ? ( Matthew, Bredene )
• Wij hebben als mensen al zoveel kapot gemaakt; laat dit unieke stukje aarde nu
bestaan. ( Lies, Herenthout )
• Bos beschermen ! Protegeons les arbres ! ( Louis, Brussel )
• Eerst de lege kantoren vol en dan pas denken aan nieuwbouw. Het Lappersfort
is een waardevol stukje natuur bij Brugge. ( Bart, Oostende )
• Het Lappersfortbos kapot maken : niet alleen slecht voor het milieu, ook het
mooie uitzicht verdwijnt alsook de oude Brugse cultuur… ( Sofie, Bredene )
• Ik vind dat het bos moet blijven bestaan, want er is al natuur tekort in België
( Manolito, Oostende )
• Laat de bomen staan, zo zal de wereld niet vergaan ( Silke, Bredene )
• Er zijn al genoeg lege panden en bouwgronden. Dus niet bouwen in een bos
( Pol, Oostende )
• Laat het Lappersfortbos zoals het is. Politiekers gebruik jullie verstand !
( Jacques, Leffinge )
• Laat aan groene natuur wat er is ! De oude gebouwen willen jullie wel, waarom
de bossen niet ? Arm Brugge toch ! ( Jill, Bredene )
• Boomarm Vlaanderen ! Dus blijf van bestaande bossen af !! Luisteren politici
- buiten verkiezingscampagnes om - wel nog naar het volk ??? Kappen in het
Lappersfortbos : de zoveelste wraakroepende actie van de overheid ! Laat iets
zo moois en reins en ouds met rust ! Mensen wees menselijk of tracht het te
wezen !! ( Christine, Leke )
• Ik ben tegen het feit dat een oud bos wordt kapot gemaakt ! ( An en Myrthe,
Antwerpen )
• Red ons wilde bos! Indien er gekapt wordt kom ik betogen! ( Ruben, Oostende )
• Er staan nog x-aantal kantoren leeg ! Lapjesbos moet blijven ( Pieter, Gistel )
• Geen nieuwe gebouwen : gebruik de oude ( Lien )
• Voor mij mag dat bos gerust blijven bestaan. Ik heb daar geen probleem mee.
Het leeft ook gelijk de mens ( Laeticia, Bredene )
• Bossen bestaan niet in de helft ! Ze moeten volledig zijn ! ( Naomi, Oostende )
• Laat het bos leven : het Lapjes bos is het mooiste bos ( Saïda, Bredene )
• Laat ons nog groen en gras dat nog groen is. Wij streven naar een gezonde
lucht. ( Alexis, Gent )
• Geen bomenkap in het Lapjesbos ( Tamara, Percy en Jason, Oostende )
• Lappersfort is een Amazonebos, dus probeer daar geen bomen te kappen.
Anders komen we af. SOS ! ( Cindy, Oostende )
• Geen bomen kappen. Laat de natuur vrij. ( Wendy, Nikita, Kyara, Leke )
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• Meer groen ! In Gent hebben we er zelfs te weinig. Als het nodig is kom ik
meebetogen voor het Lappersbos ! ( Jona, Gent )
• Wij willen voor onze kinderen en onze toekomst dat het bos blijft ! ( Jera,
Bredene )
• SOS Bos ! Geen bomenkap. ( Hans, Bredene )
• Het Lappersfort moet natuurgebied worden en blijven ! ( Luc, Oostende )
• Laat dat bos met rust en laat de mensen leven. ( Kevin, Gent )
• Help deze mensen die er zoveel voor doen ! ( Sofie, Oostende )
• Dat de boompjes mogen blijven staan ! ( Lies, Gistel )
• Protest tegen de vernietiging van de natuurlijke groene gordel van Brugge
( Glenn, Oostende )
• Lappersfort is een wild bos en moet volledig blijven ! Kappen is betogen.
( Thibault, Gistel )
• Ik vind dat er zeker protest moet komen indien dit bos gekapt wordt. Er is al zo
weinig groen en iedereen zou moeten vechten voor dit behoud. ( Nicolas,
Nieuwpoort )
• Geen bomenkap in het Lappersbos ! SOS ( Lydia, Oostende )
• Zwart, geel en rood : 175 jaar gekloot : deze democratie trekt op de kloten !
( Stijn, Gistel )
• Dat bos is van ons ( David, Brugge )
• Herbos je zelf ( Laurent, Oostende )
• Behoud van het natuurlijke bos ! ( Bea, Oostende )
• Protest ! ( Annelien, Snaaskerke )
• Lappersfort bos blijft bos ! ( Willem, Leffinge )
• Vragen om geboorteboompjes te planten en op het zelfde moment een ander
bos verminken : dat kan niet ! ( Vicky, Middelkerke )
• Save the trees ! ( Jan, Gistel )
• SOS Lappersfort. Laat de bomen met rust, gebruik leegstaande panden om
burelen te maken. ( Michael en Cindy, Oostende )
• Hou het bos ! ( Iboya )
• Geboortebosjes planten : kan ! Het wilde Lappersfortbos kapot maken : dat kan
niet ! ( Bart en Manon, Bredene )
• Groen is goed voor de flora en rustgevend : geen stress ( Gerolf, Brugge )
• Meer bos ! ( Frank en Natascha, Oostende )
• Ik hou van natuur : laat het bos volledig overblijven ! ( Monique, KnokkeHeist )
• Het bos moet blijven : dus aanpassen dat oude plan ! ( Kenny, Oostende )
• Voor behoud van de natuur ! ( Marc, Oostende )
• Wij duimen voor een groen woud ! Lappersfort behoud ! ( Magda en Guido,
Oostende )
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• Er is al te weinig groen in België, dan moet je niet nog meer weg doen ! De
plaats van burelen is in de stad en niet in het bos ! ( Pieter, Knokke-Heist )
• Het bos moet blijven : een oud bos is veel meer waard dan een nieuw ! ( Lisa,
Kortrijk )
• Hou het bos ! ( Nick, Kuurne )
• Ik protesteer met kleur tegen de afbraak van bossen in Vlaanderen ( Niels,
Oostende )
• Waar is het gezond verstand in Brugge ? ( Romanie, Oostende )
• Waarom bossen kappen zonder goede reden ? Je breekt je huis toch ook niet af
voor de lol ! Merci aan de beschermers van de groene longen ! ( Geert,
Oostende )
• Meer groen ! ( Ikatos, Oostende )
• Waarom nieuwe bossen aanplanten als we bestaande niet kunnen behouden ???
Bedankt aan alle boombewoners om het bosprobleem terug in de media te
brengen ! ( David, Slijpe )
• Blijf met je fikken van de bomen ! Bedankt treehuggers ! ( Antony, Oostende )
• Lappersfortbos : Keep it green ! Bedankt vrijwilligers, doe zo voort ( Xavier,
Nathalie, Vito )
• Hou het beton weg: het bos is zoal in 36 gedeeld. Doe zo voort met jullie werk:
kan niet genoeg gedaan worden ! ( Jan, Diksmuide )
• Lappersfort : that’s cool ! ( Kevin, Gent )
• Blijf van de bossen weg : er worden al genoeg bomen gekapt ! ( Thomas, Gent )
• Lappersfortbos met rust laten ( Kasper, Oostende )
• Zijn er niet al genoeg kantoren ? Er zijn net te weinig bossen in Vlaanderen,
vooral te weinig natuurlijke bossen ! Doe er iets aan. ( Thibo, St. Michiels )
• Een stuk minder natuur is een stuk minder leven ! Laat de natuur zijn gang
gaan, dus laat dat mooie bos staan ! ( Lisa, Bo, Evy, Eva, Siska, Gistel )
• Blijf van onze natuur. Niet plooien GGF ! ( Niels, Zottegem )
• Lappersfort bos blijft bos, of zijn de Vlamingen niet intilligent genoeg om te
beseffen dat ze hun bossen moeten beschermen, Minister Peeters ? ( Boris,
Brussel )
• Lappersfortbos is broodnodig. Bomen vernietigen is mensen vernietigen ! Heel
veel dank aan zij die hun stem verheffen voor het milieu. Ga zo door !
( Michiel, Oostende )
• Lappersfort bos moet blijven, voor later. ( Christa, Booklyn, Oostende )
• Lappersfortbos moet beschermd worden. Vlaanderen moet groen blijven !
( Ireen, Overpelt )
• Ik vind dat men niet aan de bomen mag komen en dat men alles moet laten
staan. We hebben al genoeg natuur moeten af geven. Dit bos is natuur van de
bossen van Vlaanderen. ( Isabel, Blankenberge )
• Het bos mag niet kapot gaan. Indien er gekapt wordt is dat een schande !
( Gilles, Brugge )
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• Er zijn al zo weinig bosssen. Bij protest tegen kappen zal ik aanwezig zijn
( Dylan, Brugge )
• Stoppen met bos-opruimingen. De kinderen hebben recht op bossen. Iedereen
trouwens ! ( Tom, Middelkerke )
• Het Lappersfortbos moet volledig bewaard blijven. Het gaat hier om een
symboolbos ( Frederik, Gent )
• We strijden al zes jaar voor dit bos. Zal het nog zes jaar duren ? ( Sonny,
Bredene )
• Geen kantoren in het bos plaatsen ! Frisse lucht voor de toekomst. Bedankt aan
alle mensen die geprotesteerd hebben. Veel moed ! ( Pieterjan, Dilbeek )
• Jullie mogen die bomen niet omkappen, want anders is er geen milieu meer.
( Cedric, Oostkamp )
• Behoud het bos in Vlaanderen zoals het hoort ! ( Jan, Oostende )
• Lappersfortbos mag zeker niet kapot en moet blijven bestaan in de toekomst.
(Carine, Middelkerke )
• Natuur blijft natuur: geen kantoren in het bos ! Dank U aan Joke en de
natuurstrijders. ( Amy, Nieuwpoort )
• Redt het bos ! ( Lisa, Oostende )
• Préservez le bois. Pensez aux générations futures ! ( Xavier, Brussel )
• Waarom nieuwe bossen aanplanten als de oude weg moeten en jullie na verloop
van tijd niets meer geven om die nieuwe bossen ! ( Ellen, Izegem )
• Laat het bos zoals het is. De kinders zullen U er dankbaar voor zijn ! ( Francine,
Oostende )
• Laat het bos leven ! (Catherine, Oostende )
• Behoud het weinige groen dat we nog hebben. We moeten er zuinig mee zijn.
Stop bossen kappen. ( Fanny, Oostende )
• Laat het bos blijven zodat de kinderen kunnen spelen ( Maaike, Oostende )
• Laat de natuur met rust en heb er respect voor ! ( Sabrina, Bredene )
• Laat de bomen staan : er is al zo weinig groen in ons land ! ( Valerie, Aartrijke )
• Sos Lappersfortbos ( Serge, Brugge )
• Laat het Lappersfortbos leven. Laat het groen staan en laat de kinderen spelen
en de ouders wandelen aub. ( Jessica, Bredene )
• Onder het asfalt ligt het bos ? Laat de dieren en de bomen leven anders weent
mama aarde met haar kindjes en is iedereen triest en gaat alles dood. ( Tania,
Oostende )
• Behoud zo’n mooie stukjes groen waar ze nog bestaan in Vlaanderen. We
moeten dit zeker niet laten wijken voor alweer gebouwen. Er zijn toch genoeg
andere plaatsen ! Denk aan de natuur : fauna en flora ! ( Isabel, Robertville )
• Oude bossen kapot maken is niet goed ( Irena, Oostende )
• De natuur niet beschadigen. Het bos zorgt voor de gezondheid van de mensen
en geeft mooiheid aan Brugge. ( Angelo, Zeebrugge )
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• Lappersfortbos, mooi bos van Brugge moet blijven ! ( Stefanie, Bredene )
• Bomen = zuurstof = kwaliteit van leven = rust. Is het waard om voor te vechten.
( Marlein en Dominique, Oostende )
• Laat de natuur vrij ! ( Ronny en Astrid, Oudenburg )
• Liever een boom die leeft : er is al beton genoeg ! Het beetje groen in België dat
rust en zoveel meer brengt in ons leven. Onze zuurstof die zou worden weggekapt. Luister naar de stem van het volk. ( Joris, Roksem )
• Ik steun het behoud van het bos van harte ( Robbe en An, Oostende )
• Het bos moet volledig blijven. Geen zotte toeren doen in Brugge ! ( Hanna,
Oostende )
• Hou het groen in Brugge ! Gooi de verlaten gebouwen om ipv. het groene bos !
( Eveline, De Haan )
• Neem onze toekomst en hun groen niet af. We hebben er al zo weinig over.
Denk niet alleen aan jullie geld maar ook aan onze wereldtoekomst. ( Tanja,
Lissewege )
• Stop met zagen, stop met kappen. Lapjesbos = volledig. ( Ewout, De Haan )
• De oude bossen niet kapot doen. ( Livine en Shari, Oudenburg )
• Elke boom is een bron voor onze gezondheid, dus vecht ik voor het behoud van
het Lappersfortbos ( Maria )
• Lang leve de natuur. De kantoren in Brugge staan leeg ! ( Geert, Oudenburg )
• De natuur mag niet wijken voor kantoren. ( Iris, Oostende )
• Een beetje meer bos kan nooit kwaad. Een beetje minder wel ! ( Marjan, Nico
en Vino, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven. ( Stefanie, Shanady, Saïdja, Oostende,
ex-Bruggelingen )
• Laat het Lappersfort bos blijven. Met dank aan de milieu-activisten. ( Dwayne,
Oostende )
• Behoud het bos. Hou vol : jullie doen het goed; ( Eva, Borsbeek )
• Afblijven van het Lappersfort aub. ( Rosine, Joy, Lise, Ichtegem )
• Lappersfort moet volledig blijven. ( Ineke, Lorena, Céline, Lara, Bredene )
• Laat het beetje groen dat er nog is onaangeraakt aub. we hebben het
broodnodig. Veel steun en dank aan de regenboogstrijders. ( Kristof, Gistel )
• Lappersfort oplappen, niet omkappen ( Wolfgang )
• Heb een beetje begrip aub. Er is bijna geen groen meer. ( Maxim, Oostende )
• Milieubeschermers : mensen zoals jullie zijn er nodig ! Lappersfort moet
beschermd worden. ( Sander, Neerpelt )
• Lappersfortbos moet godverdomme blijven! Go activisten! ( Mazjar, Oostende )
• Afblijven van het Lappersfortbos ! Zoveel mogelijk groen behouden ! Actievoerders : niet plooien, volhouden : het komt wel in orde. ( Elke, Zottegem )
• Elk bos is van waarde voor de toekomst van de aarde ( Lennert, Kim, Joy )
• Lappersfortbos : niet aankomen aub. ( Véronique, Oostende )
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• Red het bos ! Het is veel te mooi om te laten verdwijnen. Milieubeschermers :
keep up the spirit ! ( Andy, Lichtervelde )
• Lappersfortbos moet blijven ! ( Kim, Oostende )
• Laat de bomen staan, er zijn al te weinig bossen ( Christ, Nieuwpoort )
• Lappersfortbos blijft ! ( Maureen, St. Andries )
• De nostalgie van de oude bossen bewaren ! Behoud de natuur gelijk ze is voor
onze kinderen ! ( Sigrid, Wellen )
• Respect voor het milieu en god. Bedankt regenboogstrijders ( Frank, Wellen )
• Lappersfort bos zo laten. ( Franky, Sandy, Denzel, Danté )
• Red de groene long van Brugge. The point of no return hoeft niet bereikt te
worden. ( Karel, Oostende )
• Laat het stukje groen Lappersfortbos in Brugge bestaan ! Tof van jullie, jongens
en meisjes in de bomen ! ( Jennifer, Westende )
• Blijf met je poten van de bomen af ! ( Kevin )
• Blijf met je poten van dat bos af ! ( Jeffrey, Torhout )
• Lappersfortbos en de bomen leven ook. Laat ze staan. ( Benoit, Bekegem )
• Milieu en groen is goed voor de omgeving. Save the forest ! ( Karin, Oostende )
• Lappersfort moet bos blijven ! ( Augustina en Zara, Oostende )
• Blijf van de natuur af : ze leeft net als wij. ( Nikita, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Valerie, Beerst )
• Lappersfortbos moet blijven anders gaat er wat gebeuren. ( Rica, Oostende )
• Lappersfortbos moet waardevol blijven voor alle kinderen en ouderen ( An ,
Oostende )
• Lappersfort is een waardevol stuk natuur ( Brenda, Oostende )
• Het is absoluut nodig het bos te beschermen ! ( Paul, Brussel )
• Geen bomen kappen in het bos ( Aurélie, Oostende )
• Wij willen het bos beschermen. Bedankt aan de mensen die strijden voor het
behouden van het bos ( Elsie, Oostende )
• Het bos is volgens mij een mooie plaats om aanwezig te zijn. Dus het moet
blijven. ( David, Oostduinkerke )
• Lappersfort-bomen moeten blijven. ( Steve, Oostende )
• Het bos moet blijven, er zijn al zo weinig bossen. ( Nathalie, Oostende )
• Blijf met uw klotepoten van die bomen af ! ( Nick, Hoboken )
• Lappersfortbos : ik ben tegen het kappen van deze natuur-rijkdommen.
( Carmen, Oostende )
• Vernietig geen bossen. Er zijn er al veel te weinig. Bedankt voor de bewezen
diensten van natuurbescherming. ( Jonathan, Bredene )
• Laat het weinige bos dat er nog is bestaan. Ga door met acties ( Tyra, De Haan )
• Bedankt voor het protest. Geen bomen omhakken. Lappersfort bewaren voor de
kinderen. ( Steve, Magali, Tania, Kyandra, Oostende )
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• Bomen groeien niet om ze zomaar weg te kappen. Het groen is mooi; laat het
dus maar staan ! ( Ruben, Oostende )
• Geen bosvernieling in Brugge. ( Ides, Oostende )
• Laat het Lappersfortbos leven : er is al veel te veel mooi groen verloren gegaan.
( Tom, Eernegem )
• Laat het bos leven als zuurstof voor onze toekomst ! ( Karen, Gent )
• Het bos moet blijven !! ( Sumia, Ieper )
• Lappersfort moet blijven ! (Eddy, Zwevezele )
• Afblijven van het laatste groen ! ( Fanny, Torhout )
• Bos is natuur. Beton niet. Bos geeft ons zuurstof, gebouwen niet. Zonder bos
kunnen we niet leven. Zonder beton wel. ( Michael en Jelle, Torhout )
• Keep up the good work ! ( Marieke, Oostende )
• Keep it green ! ( Joachim, Zedelgem )
• Laat ons 1 bos en wat gras dat nog groen is, laat ons 1 boom… We hopen op
succes voor het Lappersfortbos ( Marleen en Imraan )
• Er zijn al genoeg bossen verwijderd. Er is genoeg beton en te weinig gras. Laat
het Lappersfortbos zijn. Proficiat aan de regenboogstrijders. ( Nathalie,
Oostende )
• Dikke pluim voor al de mensen die dit bos helpen laten bestaan. De wereld is al
zo grijs. Dat ene stukje moet groen blijven bestaan ! ( Joeri, Oostende )
• Laat ons toch dat beetje bos behouden. ( Dimitri, Torhout )
• Elke boom is een bron van gezondheid ( Joke, Middelkerke )
• We hebben de bossen nodig : dus : oude bossen laten bestaan en nieuwe bij
aanmaken. ( Nele, Bredene )
• Te weinig groen in onze streken : neem niet af wat we hebben. ( Frederik,
Oostende )
• Je moet van het Lappersfortbos af blijven ! Er gaat al genoeg groen verloren.
( Christophe en Kirsten, Oostende )
• Er is al zo weinig groen en er staan al veel gebouwen. Bouwen doe je op
één/twee jaar, maar bomen groeien veel langer. Jongens en meisjes in de bomen
: 14 maanden is lang : goed gedaan ! ( Sophie, Oostende )
• Hou onze natuur : er zijn al gebouwen genoeg ! ( Kaat, Bredene )
• Er is geen groen genoeg in Vlaanderen : dus blijf van het bos ! ( Kim, Nieuwpoort )
• Bomen zijn gezond. Blijf van het Lappersfortbos. Natuur is het belangrijkste dat
er is. Er is genoeg plaats waar er geen bomen zijn. ( Dries, Bredene )
• Geen kantoren in het bos : er is te kort aan groen in Vlaanderen. Regenboogstrijders : blijf door gaan met de bosbescherming. ( Steffi, Nieuwpoort )
• Er is een tekort aan bos in Vlaanderen ( Stefanie, Gistel )
• Lappersfort kapot maken : waar zit het verstand ? ( Harry, Avelgem )
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• Laten we allemaal milieuvriendelijker zijn en het bos beschermen. ( Kimberley,
Oostende )
• Laat de bomen staan ! ( Laetitia, Oostende )
• Een gebouw heeft evenveel waarde als het bos op zijn geheel. Geen devaluatie
van het Lappersfortbos. ( Dimitri en Valerie, Oostende )
• Er is tekort aan bossen : blijf van het Lappersfort af. ( Waini, Oostende )
• Geen kantoren in het Lappersfortbos. Plaats genoeg aan het station. Bedankt
voor de natuurstrijd. Ga door ! ( Alfons, Oostende )
• Bos is van iedereen : afblijven dus ! Bedankt aan de mensen die de moed
hebben protest te doen ! ( Guillaume, Oostende )
• Natuur boven alles ! Protect the wood ! ( Tinne, Oostende )
• Blijf met je poten van het bos ! ( Jacques, Oostende )
• Bescherm het groen dat we nog hebben ( Louise, Oostende )
• Men vervuilt zeer veel, men hakt bossen om. Waar gaan we naar toe ? Zijn
mensen echt zo dom ? Laat het Lappersfortbos blijven !! ( Eva, Oostende )
• Lappersfort-bos-betogers : hartstikke bedankt !! Blijf van onze bossen af !
( David )
• Leve het bos ! Goed bezig ! Plant een boom & hands off the woods ! ( Nick en
Anne, Elsene )
• Lappersfortbos stays for the future !! (Nancy, Jolien en Selina )
• We moeten er af blijven. We hebben nu al bos te weinig ! Leve de natuur.
( Carine en Didier, Oostende )
• Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is : grote dank aan de milieuactivisten. ( Frederik, Heist-op-den-Berg )
• Handen af van ons groene bos ( Leen en Jessica, Oostende )
• Lappersfortbos : wij ruilen geen groen voor grijs. ( Kevin, Moorsele )
• Laat het bos staan : een beetje groen in Brugge is altijd aangenaam. ( Elisa,
Varsenare )
• Behoudt de natuur, voor nu en later ( Elien, Wervik )
• Lappersfort moet volledig blijven : met sympathie voor het protest. ( Yvan en
Benjamin, Gistel )
• Lappersfortbos moet blijven zoals het is. ( Joachim, Oostende )
• Het bos niet kapot maken. Le bois ne doit pas être détruit ( Régine, Oostende,
ex-Luik )
• Kantoren in een niet-groene zone bouwen. ( Els, Oostende )
• Spaar ons laatste groen en behoud uw fatsoen ! ( Kristof, Bredene )
• Geen bomen kappen in het Lappersfort. ( Nathalie, Oostende )
• Meer natuur, geen bomenkap in het bos ( Michaël, Oostende )
• Politici : luister naar de bevolking ! ( Manon, Bredene )
• Laat het weinige groen dat er nog is staan ! ( Els, Oostende )
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• Denk eens aan de toekomst van onze kinderen in plaats van aan winst op korte
termijn ! Gebruik je verstand. Bedankt aan alle activisten voor hun enorme inzet
die hartverwarmend is. ( Lennart, Aalst )
• Laat het Lappersfortbos groen ! ( Jason, Oostende )
• Wees eens slim en laat alles zoals het is. Er is al bos en natuur te kort. Blijf met
jullie kapitalistische poten van ons groen gebied. Veel respect voor iedereen die
zich inzet voor het behoud van het Fort-bos. ( Joeri, Oostende )
• Leave the forest in peace. We need nature to survive. Remember ? Fucking
hypocrites. ( Diego, Veurne )
• Laat de natuur leven ( Romina, Poperinge )
• Het is een prachtig bos en dat moet niet weg. ( Jonas, Middelkerke )
• Groen heeft voorrang. Gekap = betoging ! ( Kenny )
• Herbos je zelf ! ( Isabelle en Natalya )
• Laat de oude bossen leven. Oude mensen hak je ook niet zomaar om om plaats
te maken. ( Erika, Herselt )
• Bouw uw kantoorkes ergens anders. Geen bebouwing op natuurgrond. Natuur
moet blijven bestaan. ( Ella, Lise en Robbe, Oostduinkerke )
• Ik hou veel van de natuur en wil dat het bos blijft. Dit is goed voor de longen.
( Walter, St. Kruis )
• Bewaar al het mogelijke groen in uw stad. Men plant toch geen geboortebossen
om terzelfdertijd een bestaand bos af te breken !! ( Veerle, Oostende )
• Bescherm de natuurvolle bedreigde natuurgebieden. Iedereen zou er meer
respect moeten voor op brengen ! ( Isabelle, Oudenburg )
• Waarom al die bomen kappen ? We hebben nu al bijna geen plaats om naar
lucht te happen ! Spaar het bos ( Tom, Bredene )
• SOS Lappersfortbos ! ( Evelyne, Brugge )
• Lang leve het bos. Laat groen leven. ( Willem en Axelle, Oostende )
• Houd de natuur : ze geeft goede lucht en zo blijven we gezond ( Isabelle, Nicola
en Joran )
• Laat de groene gordel rond Brugge bestaan. Let the Lappersfort be !. Bedankt
aan alle mensen die hun leven eventjes lieten om te strijden. ( Okke, De Haan )
• We hebben al zo weinig bos, laten we wat ons rest dus maar behouden. Het zal
anders moeilijk worden om de 10.000 ha. beloofd bos te bereiken. ( Stijn,
Brakel )
• Een proficiat aan de redders van het bos ! Het oude bos mag niet kapot gemaakt
worden. ( Christine, Oostende )
• Er is al te weinig groen ! Laat dit bos dus maar zijn. Ook voor de kinderen.
( Hanne, Oostende )
• Van ons bos moet er gebleven worden. Bos moet bos blijven ! ( Jonas, Brakel )
• Hoe minder groen, hoe minder zuurstof. Blijf er van. ( Jan-Klaas,
Geraardsbergen )
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• Laat de natuur groeien en ga het niet verknoeien. Bedankt regenboogstrijders !
( Jabna, Oostende )
• Laat het bos wat het is, laat ons het groen, we kunnen er niet zonder ! ( Dunja,
Antwerpen )
• Gelieve meer respect te hebben voor het weinige groen in Vlaanderen. ( Paul
en Jessica, Hulst, Nederland )
• Bossen omkappen voor kapitaal is moedwillig de natuur verminken. En dit alles
voor geldwolven die geen vrede noch liefde voor een ander kennen. Proficiat
voor jullie vreedzame strijd en toewijding voor natuur en medemensen. ( Luc,
Sint-Margiete )
• Lappersfort bos moet blijven. ( Verdi, Middelkerke )
• Blijf af van het weinige groen dat we nog hebben. ( Joeri, Middelkerke )
• Lappersfort is een waardevol natuurgebied : geen bomen kappen. ( Kevin,
Oostende )
• Daar er al groen te kort is, moet dit bos blijven. ( Nancy, Eline, Sarah, Chanine,
Oostende )
• Don ‘t touch my trees ! ( Nathalie, Oudenburg )
• Lappersfort mag niet kapot. Brugge leeft door het Lappersfort, dus laat die
bomen staan. Neem de mooie zuurstof niet weg : laat de natuur met rust.
( Femke, Roland, Nele, Marleen )
• Voor zover er nog bos is : laat het staan aub. ( Stéphanie, Oostende )
• Bescherm het groen : de toekomst van onze kinderen ( Petra, Henk, Jolien en
Wouter )
• Beter bos dan buildings ( Angelo, Oostende )
• Gelieve het bos te behouden zoals het is; aangezien er practisch geen meer
bestaan in Vlaanderen. ( Heinz, Oostende )
• Woods are our new home. ( Lieselot, Mathias, Arne, Johan en Sabine )
• Go home wood cutters ! ( Martine, Arne, Jason en Jochim, Veurne )
• Let the trees live. ( Shanny, Veurne )
• Vernietig de restanten van de natuur niet. Ook wild bos is nodig. ( Koen,
Vorst )
• De strijd niet op geven !! ( Fabrice, Oostende )
• Ons bos kapot maken voor kantoren : schandalig ! Geen boompjeskap in het
Lapjes bos. ( Christophe, Oostende )
• Lappersfort blijft bos ! ( Veronique, Oostende )
• Herbos je zelf : veel moed aan de boom beschermers ( Cas en Sara,
Buggenhout )
• Laat het bos volledig met rust ! ( Steven, Baasrode )
• Ik vind het verschrikkelijk dat bomen vernietigd worden om burelen te bouwen
terwijl zo veel gebouwen leeg staan. ( Tineke, Oostende )
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• Handen af van onze natuur ! Laat het Lappersfortbos verder bestaan. Dank aan
de boombeschermers : doorgaan ! ( Kaat, Oostende )
• Handen af van het Lappersfortbos ! ( Marc, Oostende )
• Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Bedankt aan alle
milieuactivisten. Geef zeker de strijd niet op. ( Ula, Hulsthout )
• Nieuwe bossen aanplanten en het oude Lappersfortbos niet kapot maken.
( Franky, Nancy en Sandrine, Oostende )
• Maak een mooi bos niet kapot : het geeft ons alles wat we nodig hebben.
( Anneleen, Bredene )
• Handen af van ons Lappersfortbos ( Linda, Oostende )
• Lappersfortbos niet kapot maken. Activisten moeten door gaan ! ( Ingrid,
Kevin, Rani, Antwerpen )
• Lappersfortbos moet blijven. Er is te kort aan groen ! ( Tracey, Oostende )
• Blijf met je poten van het bos en laat het staan. Gebruik je verstand ! ( Marlies,
Bredene )
• Zou je willen met je poten van ons bos blijven ? ( Cynthia, Brugge )
• Blijf met je poten van het Lappersfortbos ( Frieda en Pierre, Oostende )
• Blijf van ons bos af ( Gerda, Oostende )
• Mensen van de politiek in Brugge : gebruik uw gezond verstand aub.
( Stephanie, Nieuwpoort )
• Lappersfort blijft bestaan ( Annelies, Lobke, Gaetan, Oostende )
• Laat het Lappersfort bos bestaan voor onze kinderen in de toekomst. ( Annick,
Brugge )
• Lappersfortbos moet behouden worden voor de kinderen en de toekomst ( Ann,
Oostende )
• Reggae vibes support nature. Mag er nog iets van onze natuur overblijven ? Of
moeten we in de toekomst allemaal in betonnen blokken leven ? ( Maarten,
Oostende )
• Lappersfort blijft bos ( Hassan, Antwerpen, Perzië )
• Laat de natuur leven en zet uw moderne burelen elders. ( Megan, Oostende )
• Beste minister, luister naar de Bruggeling en bescherm het bos. Ze verdienen
het, het zijn schatten van mensen. ( Stef, Begijnendijk-Betekom )
• Beste burgemeester, lees slapen in de armen van een boom en red het
Lappersfortbos ( Luc, St. Michiels )
• Gebruik je gezond verstand om het laatste groen te behouden ! Indien er gekapt
wordt gaan we betogen. ( Tom, Lichtervelde )
• Wij zijn van de scouts : handen af van de natuur. We hebben de natuur nodig
om te overleven. Lappersfort blijft bos. Veel steun aan de mensen die hier voor
opkomen. ( Laura, Lierde )
• Ik ben van de scouts : Lappersfortbos en Hoppebos blijven bos. We steunen de
mensen die hier voor op komen. ( Ellen, Lierde )
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• Het is al moeilijk en kostelijk genoeg om nieuwe bomen te planten. Laat het
Lappersfortbos zijn geschiedenis en zijn groen bestaan. Ik sta als een boom
achter jullie. ( Nathalie, Knokke-Heist )
• Laat het Lappersfortbos gerust, juist gelijk het Hoppebos. Respect en love.
( Yves, St. Amandsberg )
• Onze toekomst ligt bij de kinderen, geef hen een kans om de wereld te zien en
dat begint bij een bos. Een grote dank je wel aan de bosbezetters die schandalig
onder druk staan door de straf die nog steeds boven hun hoofd hangt. ( Frauke,
De Haan )
• Bewaar de natuur. Er is er al zo weinig. Natuur is immers veel belangrijker dan
gebouwen ! Natuur is ook veel mooier en gezonder dan gebouwen. ( Laurens,
Lierde )
• Laat het bos met rust anders gaan we komen protesteren. ( Patricia en Jonathan,
Oostende )
• Een mooi oud bos kappen : dat kan niet ! ( Joy, Oostende )
• Er zijn al zo veel plaatsen met gebouwen en er is al zo weinig wilde natuur.
( Sophie, Oostende )
• Peace, love and music and Lappersfortbos ( Georges en Martijn, Gistel )
• Kap in het bos en je kapt in je zelf. ( Thibo, Brugge )
• We hebben de bomen nodig. Dus geen bomenkap ( Thomas en Sophie,
Bredene )
• Het Lappersfortbos is van iedereen. Laat het staan voor iedereen. Laat ons het
beetje bos dat we nog hebben ! ( Glenn en Evy, Gent )
• SOS Bos ( Sjarel, Bredene )
• Lappersfort I love you : je moet blijven bestaan. ( Jaak, Blankenberge )
• Nog maar 1/5 van de wereld bestaat uit bos. Willen jullie de laatste bomen ook
nog villen ? Ik niet !! ( Bjorn, Oostende )
• Zotten, jullie gaan dat bos kapot maken ! ( Thaïs, Oostende )
• Geen bomenkap in het bos ( Daniël, Oostende )
• Geen bomen kappen in het Lappersfortbos ( Zoë en Sabrina, Oostende )
• Meer kantoren = meer kapitalisme ! Laat de mensen gelukkig zijn maw. laat ze
genieten van het gras en de boompjes ( Lotn, Izegem )
• Laat ons niet stikken ! Bescherm de aanwezige bossen, zij zorgen voor de
zuurstof in ons leven. ( Katinka, Gent )
• Dit bos moet zeker behouden blijven in zijn wilde vorm. Er is al veel te weinig
gezond groen. ( Ellen, Handzame )
• Ter bescherming van het Lappersfortbos, een groene oase in het Brugse grijze
beton. In waardering voor alle natuurliefhebbers die zich de moeite getroosten
om op te komen voor de vergeten natuur. ( Benoit, St. Pieters )
• De bomen zijn onze longen. Laat de kinderen ademen ! ( Heidi, Kjenta, Yoni,
Bredene )
• Symboolbos volledig beschermen aub ! ( Veerle, Bredene )
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• Lappersfort moet bos blijven. Met dank aan de boomhutbewoners. ( Frank,
Annemie, Bert en Jef, Veurne )
• Beste minister, In belang van uw mijn en iedereens gezondheid en toekomst :
zorg aub. voor onze bomen. ( Dana, Oostende )
• Ik hoop dat het Lappersfort blijft ! De natuur moet blijven zoals het is. Dank
aan de boombewoners : dankzij jullie is de natuur terug in de media. ( Christine,
Roeselare )
• De natuur moet beschermd worden hier in België ( Samira, Oostende )
• Lappersbos moet blijven en wel volledig ( Dieter, Oostende )
• Lappersfortbos moet beschermd zijn en voor altijd blijven ! Bossen zijn van
levensbelang. ( Flo, Oostende )
• Afblijven van het Lappersfortbos aub. ( Aurélie, Oostende )
• Ik wil het Lappersfortbos behouden. ( Fauve, Oostende )
• Handen af van het Lappersfortbos : burelen zijn daar niet op hun plaats.
( Barbara, Sophie-Anne, Ismaël, Zana, Loubna, Oostende )
• De ontbossing is geen oplossing. Zelf beweren jullie dat het een doordacht plan
is. Ontbossing is juist een misdaad. Zoals teven jullie neo-liberaal beleid. Neen
aan de genadeloze dood van ons schamele wild life…Merci aan de boombewoners en militanten. ( Jeffrey, Oostende )
• Lappersfort blijft bestaan ? Dank u ! ( Evelyn, Torhout )
• Bossen blijven : industrie moeten ze er uit drijven ! Ik steun de bevolking
( Yoerim, Oostende )
• Groen brengt leven in de stad ! Waarom het Lappersfortbos van ons afnemen ?
Met veel dank aan de regenboogstrijders voor hun inzet ! ( Iris, Torhout )
• Bos moet blijven bestaan ! ( Stefanie, Torhout )
• Kap hut Torteltuin bos van Pluk van de Petteflet niet ( Antoine )
• Geen kantoren of lelijke gebouwen in het Lappersfortbos. Peace, love and
respect. ( Ivan, Steffanie, Oostende )
• Het bos moet volledig blijven ! ( Leen, Loppem )
• Geen kantoren in het Lappersfortbos ! ( Saskia, Mathilde en Zoë, De Pinte )
• Natuur moet blijven bestaan. Bedankt om op te komen voor de natuur.
( Herman, Oostende )
• Hou dat bos in zijn geheel en beheer het harmonisch ( Lies, groenontwerper
Oostende )
• Blijf van het Lappersfortbos af. Er zijn andere plaatsen genoeg voor
bedrijfsterreinen. Dank aan de milieuactivisten die het bos beschermen : veel
moed en doorzettingsvermogen toegewenst ! ( Olivier, Wevelgem )
• Er is een tekort aan bos. Laat het Lappersfort leven. ( Jessy, Oostende )
• Lappersfortbos is een prachtig mooi bos en mag niet stuk gaan. ( Miguel,
Oostende )
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• Laat wat groen over voor de toekomst ! Dank aan alle mensen die dit protest
steunen. ( Heidi, Nieuwpoort )
• Blijf met jullie fikken van het bos af. Laat bos en groen bestaan ! ( Arne,
Bredene )
• Houd aub. rekening met onze natuur en laat onze bossen met rust. ( Christophe,
Veurne )
• Lang leve de natuur, lang leve onze zuurstof, lang leve het Lappersfortbos !
Bedankt dat U opkomt voor de natuur. Peace ! ( Sabrina )
• Afblijven van het Lappersfortbos ( Axel en Joke, Mathy, Jonas en Nele,
Lummen )
• Respect voor volk en natuur. De natuur schaden is ook onszelf schaden. ( Tom,
Oostende )
• In het Lappersfortbos willen wij heel veel bomen. Niet kappen ! ( Jetse, Jotte,
Jerke en Wiebe en familie )
• Laat de natuur met rust ! Proficiat aan de deelnemers van de blijvende acties.
( Martijn, Oostende )
• Laat de bomen staan. Er zijn nog genoeg leegstaande gebouwen die
gerenoveerd kunnen worden; ( Mehdi, Gent )
• Lappersfort dat blijft staan is goed voor het milieu. ( Antonio, Houthalen )
• Hou het Lappersfort bos ( Charlotte, Gistel )
• Geen kantoorgebouw in hut bos ( Mathias, Breendonk )
• Er zijn al zo weinig bomen. Blijf van het bos ! ( Jamie, Oostende )
• Wat groen is moet blijven want het wordt niet vervangen. ( Jo, Bredene )
• Lappersfortbos niet kapot maken. ( Pascal, Diepenbeek )
• Het bos moet behouden worden. Er is te weinig groen ! ( Muriel, Gent )
• Afblijven van het Lappersfortbos. ( Naomi en Tessa, Oostende )
• We love trees. ( Marc, Oostende )
• Laat dat laatste stukje bos nu toch ook niet naar de knoppen gaan. Proficiat en
veel steun aan alle activisten die toch nog geloven in deze wereld. ( Catherine,
Oostende )
• Het mooie bos in Brugge niet zomaar kappen, maar met rust laten aub.
( Stefanie, Oostende )
• Bescherm de wouden ! Beshützt die Wälder ! ( Christiane, Steene, Leipzig )
• Lappersfort behouden. ( Vanessa, Bredene )
• Laat de bomen staan; ( Céline en Anne Marie, Oostende )
• Wij laten ons bos niet los ! ( Ralph, Anja, Sarah, Laura, Bredene )
• Behoud ons bos ( Carole & Johan, Bredene )
• Waardevol bos : niet aankomen aub. ( John, Iris en Noah )
• Lappersfortbos nicht kaputt machen ( Raphaël, Monika, Luke, John, Eupen )
• Lappersfortbos heeft een grote biodiversiteit, het zou zonde zijn zo’n groot
mooi bos te kappen. Er zijn al zo weinig bossen. ( Lieselot, Bredene )
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I love Lappersfortbos. ( Nikita, Bredene )
Blijf met je poten van ons bos ( Nick, Oostende )
Lappersfortbos moet behouden blijven. ( Philippe, Brugge )
Waar moeten de vogels nog gaan om rust te vinden ? Boommensen : proficiat
voor jullie motivatie. ( Gerda, Brugge )
Bewaar het groen en de stilte in het Lappersfortbos ( Rogier, Brugge )
Maak het mooie bos van Brugge niet kapot. Zachte anarchisten : bedankt voor
uw inzet ! ( Stijn, Oostende )
Laat de bossen leven. Bedankt voor de mensen die door gaan. ( Nicolas,
Leuven )
Laat de bossen leven aub. ( Nathalie, Brasschaat )
Lappersfortbos is meer dan alleen maar bomen en mos. ( Yannick, Oostende )
Bos = leven ! ( Leen, Oostende )
Lappersfortbos moet blijven. Er zijn genoeg kantoren. Waarom moet het bos
dan weg ? ( Liesbeth, Gent )
Antieke natuur is veel meer waard. De bomenstunt volhouden aub. ( Aïscha,
Sint-Amandsberg )
Lappersfort moet er gewoonweg blijven. Trees=oxigen ( Tiemke, Oostende )
Lappersfortbos blijf er af zegt Devos ! Dank boomhutters ! ( Veerle, Deurne )
Laat de bossen blijven voor iedereen ( Lara, Oostende )
Er zijn bossen tekort in Vlaanderen en het Lappersfortbos moet blijven. ( Dirk,
Kortrijk )
Lappersfortbos moet blijven. ( Andy, Handzame )
Blijf van het Lappersfortbos ( Nele, Staden )
Lappersfortbos moet groen blijven voor de volgende generatie ( Stephanie,
Bellegem )
Lang leve het Lappersfortbos ( Gwendolyn, Izegem )
Lappersfort is groen en blijft groen ( Dirk, Oudenburg )
Lappersfortbos blijft ! ( Sonja, Oudenburg )
Laat het oude bos leven : er zijn er al zo weinig in België ! ( Cédric, Bredene )
Behoud van het bos : bomen zijn onze natuur ! ( Jasmine, Izegem )
We willen het groen behouden ! We hebben zuurstof nodig ! ( Trees, Gistel
verblijvend in Goa, India )
Bescherm de bomen ( Valentine, Izegem )
Bossen zijn zuurstofbronnen voor de mens : laat over wat er nog van over is.
( Stefanie, Oostende )
Lappersfortbos moet volledig blijven ( Wim, Torhout )
Een groene long als het Lappersfort houdt het milieu gezond. ( Sonja,
Westende )
Maak de natuur niet kapot : er is er al veel te weinig ! ( Nicole en Gwendoline,
Oostende )
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• Laat de natuur gerust ! ( Dominique, Oostende )
• Ik vind het absoluut ongehoord dat in deze tijden geld meer waarde heeft dan
natuurbehoud. Merci voor jullie onophoudelijke doorzetting. ( Lieven,
Oostende )
• Het Lappersfortbos mag niet kapot ! ( Ruth, Opglabbeek )
• Het zou jammer zijn dat een oud bos plaats moet maken voor kantoren. ( Pieter,
Oostende )
• Lappersfort moet bos blijven ! ( Brecht, Oudenburg )
• Meer Bos ! Ode aan de actievoerders ! ( Koen, Menen )
• Het Lappersfortbos is van groot belang voor iedereen. ( Elke, Bredene )
• Laat het bos met rust en groen. ( Evelien, Boutersem )
• Laat het bos groen ! ( Valerie, Bierbeek )
• Meer groen ! Minder vuil ! ( Lies, Bierbeek )
• Na veel getalm en een onzekere beslissing is het tijd om dit gebied integraal te
beschermen. ( Guy, Kontich )
• Laat het oude bos leven : nieuw bos aanplanten is zo moeilijk. ( Lennart,
Thomas, Anton, Joachim, Thibauld, Oostende )
• Blijf van het bos, er zijn al zo weinig bomen ! ( Stéphane, Aalter )
• Dit bos dient te blijven bestaan. ( Schulaika, Oudenburg )
• Bos moet blijven ! Groene plaatsen zijn belangrijk ! ( Ellen, De Haan )
• Er zijn geen bossen genoeg. De kantoren moeten op een andere plaats komen.
( Tessa, Veldegem )
• Behoud van het mooie stukje natuur ! ( Elga )
• Lappersfort, het bos mag niet kapot ! ( Skater 911, Brugge )
• Bossen kappen is schadelijk voor de gezondheid ( Zia en Erik, Gent )
• Laat het oude wilde bos leven ! ( Sophie, Bredene )
• Groen en geen beton ! Ik wil mijn kinderen later in bossen laten spelen ! ( Kim,
Waregem )
• Lappersfortbos moet behouden blijven ! ( Annick, Brugge )
• Er zijn al te weinig bossen in Vlaanderen ( Kelly, Bellegem )
• Laat het bos bestaan, er zijn er al zo weinig ( Tim, Schoonaarde )
• De natuur moet blijven leven. Bossen kappen is dwaas : want er zijn er nu al te
weinig ! ( Sabrina en Wesley, Roeselare )
• Het bos moet behouden blijven. Laat onze kinderen wat bomen en geen beton !
( Willy, Sint-Andries )
• Redt het bos ! Red de logica : oude bossen kappen is in tegenspraak met
geboortebossen. Bewarend behoud en planten gaan samen. ( Lisa, Roeselare )
• Bossen zijn voor de toekomst heel belangrijk.. Bewaar ze ! ( Arthur, Herent )
• Redt het bos ( Koen en Lissa, Roeselaere )
• Geen beton in het mooie bos ! Doorgaan met de strijd. ( Liesbeth, Assebroek )
• Geen beton in het bos : laat het bos volledig leven ! ( Pieter, Oostende )
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• L’ environnement doit être considéré comme une priorité ! Sauvons les endroits
boisés. ( Caroline, Watermael Bosvoorde, Syria )
• Laat het Lappersfortbos natuurlijk. ( Brigitte, Oostende )
• Een bos : even noodzakelijk als de kosmos. Tanx aan de Lappersfortbos-crew.
( Mathieu, Koekelare )
• Lappersfort bos moet blijven. Merci. ( Margot, St. Andries )
• Lappersfortbos blijft ! ( Jasper, Assebroek )
• Het bos mag niet weg, want het zijn de groene longen van de mens ! ( Clara,
Brugge )
• Er zijn bossen te kort. Zet kantoren elders. ( Stephie, Brugge )
• Bossen zijn genezend voor de mensen. Alle mensen die zich hebben ingezet om
het bos te bewaren zijn mensen met een hart voor echtheid en goede waarden.
( Ray, Brugge )
• Lappersfortbos moet volledig blijven . ( Patrick, Nancy, Milan, Lies, Katy,
Avelgem )
• Protect the forests of Bruges ( Milan and Sophie, Great Britain )
• Lappersfortbos moet een bos blijven. ( Machteld, Emma, Sander, Brugge )
• Wij eisen dat de bossen blijven bestaan. Er is bijna nix van natuur meer in de
wereld ! ( Marth, De Haan )
• Lappersfortbos kappen neen ! Bedankt aan de regenboogstrijders. ( Amy,
Oostende )
• Het hele bos moet bos blijven !! Het is de groene long voor onze kinderen.
( Ann & Alvin, Lichtervelde )
• Lappersfortbos moet blijven. ( Geert, Robynn, Jarne, Veurne )
• Tegen-Lappers : FOERT ! Jonge geesten : doe zo voort in het Lappersfortbos.
( Nathalie, Oostende )
• Geen kantoren in ons bos of U wordt de klos. ( Ingrid, Evita, Gwendolina,
Evelyn, Merlijn, Brugge )
• Laat het bos volledig leven ! ( Kyara, Daïo, Estelle, Brugge )
• Meer zuurstof in onze stad. Wij willen meer bos ( Vera en Ronny )
• Lappersfort niet kappen ! ( Janse, Zeeland )
• Groen is goud waard ! ( Miriam, Lucas, Noah, Lena, Brugge )
• Laat het Lapjesbos leven ! ( Natacha, Gistel )
• Lappersfortbos mag niet kapot ! ( Patrice, Brugge – Kongo )
• Blijf van het bos af ! Wij spelen er graag in ! ( Katia en John )
• Laat de natuur leven. ( Daisy, Elsy, Jordy, Kortrijk )
• Geen kantoren in het Lappersfortbos ! ( Audry, Nieuwpoort )
• Meer groen ! Er zijn al genoeg straten en dergelijke. ( Marieke, St. Andries )
• Protest als jullie bomen kappen in het Lappersfortbos ( Marcel, Boutersem )
• Neem dit waardevolle natuurbos niet weg ! ( Marieke )
• Blijf van het bos ! ( Maaike, Gistel )
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• Er zijn nog genoeg andere plaatsen en gronden te koop : dus stop met kappen.
Bedankt aan allen voor het protest. ( Tanguy, Oostende )
• Op het Lappersfortbos mogen geen kantoren komen. Er zijn andere plaatsen te
koop. ( Willem, Oostende )
• Er zijn bossen te kort in Vlaanderen en kantoren te veel. ( Anouk, Oostende )
• Geen kantoren in ons bos. Zet die er buiten ! We kampen al genoeg met een
tekort aan groen ! Dank je voor de strijd voor het natuurbehoud. ( Malik, Gent )
• Laat de bossen leven; er zijn er al niet veel. ( Michaël, Oostende )
• Handen af van het Lappersfortbos ! ( Pieter, Gistel )
• Uit algemeen belang moet elke groene plek behouden worden. Niet alleen is dit
een oase van rust, maar het is ook de woonplaats van allerlei dieren. Behoud het
groen ! ( Kaat, Bredene )
• Geen vuilnis in het bos aub. ( Annelyse, Oostende )
• Waarom bomen vermoorden als er al zoveel natuur moet sneuvelen voor de
mens. Blijf in contact met de natuur, zo blijft een mens nog echt mens en
verbonden met zijn geschiedenis. Positief om zo’n actie te starten : daar steken
we onze duim voor op. ( Kathy, De Haan )
• Denk aan de toekomst ! Er is al zo weinig groen, laat de natuur zich herstellen.
Het is nu al erg genoeg gesteld met de natuur. ( Detlef, Oostende )
• Maak het waardevolle bos niet kapot ! ( Manoe, Westende )
• Behoud ons bos aub. Met dank aan de milieuactivisten. ( Ann, Westende )
• Industriegebied te veel ! Groen te kort ! Waarom dan nog meer kapot maken ?
( Michaël, Koekelaere )
• Er is bos te kort in Vlaanderen : milieuactivisten : ga door met de strijd.
( Maarten, Knokke-Heist )
• Waarom bomen weg doen ? Er zijn er al te kort !! Veel dank aan alle mensen
die zich verzetten tegen de vernietiging van het Lappersfortbos. ( Kevin,
Ichtegem )
• Geen beton in onze weinige bossen ! ( Christoph, Vanessa, Guillaume, Maxime,
Bredene )
• Ik vecht voor het behoud van het Lappersfortbos. ( Iris, Brugge )
• Bescherm het Lappersfortbos ! Laat ons het gras dat nog groen is ! ( Eric,
Roksem )
• Stop de kap van het Lappersfortbos ! ( Laurent, Jabbeke )
• Bossen moeten blijven. Er is al te weinig groen. ( Kevin, Oostende )
• Er is al zo veel beton. Onze ozon gaat kapot. Een prachtig bos mag niet
platgelegd worden : dit is echte zonde. Behoud ons beetje mooie groen !
( Sandy, Kimberley, Dylan, Jasin, Semmi, Oostende )
• Geen oude bossen vernietigen. ( Silke, Zedelgem )
• Natuurbehoud is onze toekomst. Zo verder doen met kappen breekt onze
toekomst. Sterkte en veel moed voor de strijders van de natuur. ( Brecht,
Passendale )
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• Wat moeten onze kinderen doen als ze niet meer weten hoe een bos er uit ziet ?
Kunnen zij dan nog overleven ? Bedankt aan de actievoerders : blijf doorstrijden : zonder jullie gaat alles kapot ! ( Bart, Oudenburg )
• Hou het Lappersfort groen of je hebt met mij te doen ! De vogels moeten ook
ergens kunnen wonen. ( Olivier, Oostende )
• Laat het bos leven, laat de bomen staan ! ( An, Oostende )
• Sans nature pas de vie. ( Franco, Oostende, ex-India )
• Lappersfortbos mag niet stuk gaan ! ( Jennifer, Oostende )
• Laat het Lappersfortbos volledig met rust ! ( Aurelie, Blankenberge )
• Als je kinderen wil opvoeden in deze wereld : red dan elk stukje natuur.
( Marjorie, Oudenaarde )
• Kantoorgebouwen ten nadele van bossen kan volgens mij niet. Er zijn
alternatieven en plaatsen genoeg dat dit niet ten koste van de natuur hoeft te
gaan. ( Isabelle, Sint-Michiels, Brugge )
• Protection svp. du bois du Lappersfort ! ( Sophie et Lorraine, Arignac, France )
• De bossen moeten eeuwig blijven zingen ! ( Marie-France , Dudzele )
• De bossen moeten blijven ! Proficiat aan de milieu-activisten. ( Marion,
Diksmuide )
• Natuur is belangrijk. Geen discussie mogelijk ! Trees I love you. Dank U
boombewonertjes. ( Nikee, Oostende )
• Er is genoeg industrie of kantoorgrond. Het bos moet blijven. ( Jacques en
Norah, Oostende )
• Wij willen dat de bossen blijven voor de kinderen. ( Patrick, Christine, Milano,
Giordano, Tiziano, Giovanni )
• Als je onze bomen doodt, dood je ook je bevolking en dat wil je niet, hé ?
We love the tree-savers ! ( Kirsten, Oostende )
• Hou het Lappersfortbos zoals het is : bos ! ( Tess, Oostende )
• Don ’ t touch the trees ! Wees verstandig : luister voor 1 keer ! Peace ! ( Katrijn,
Sint-Niklaas )
• We want more green. So don’t kill the trees. Let them live. . Tanx to all the
rainbow warriors : you give the trees hope. ( Lore, Oudenburg )
• Luister meer naar de bevolking en laat het bos gerust ! ( Tine, Oostende )
• We vragen politici om meer naar de bevolking in Brugge te luisteren. Super dat
de milieu-activisten de moed hebben om voor het Brugse volk te strijden en het
weinige groen te behouden. ( Ibe, Beernem )
• Groen of wij doen boem ! Lang leve de natuur ! ( Delphine, Diksmuide )
• Laten staan die bomen ! ( Stefanie, Bredene )
• De bomen zijn nodig voor de natuur : af blijven dus ! ( Claude en Chayenne,
Oostende )
• Lappersfort volledig behouden. Dank je wel voor het prachtige werk dat jullie
gedaan hebben. ( Annick, Oostende )
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• Geen kantoren in het bos ( Sullan, Oostende, Ex-Pakistan )
• Hou jullie gezond verstand bij de bossen en kap niet ( Erkan, Oostende )
• Bos = leven ! Geef Brugge leven ! Bedankt aan alle Lappersforters : geef niet
op : de Bruggelingen steunen jullie ( Annelies, St. Kruis )
• Laat het mooiste bos van Vlaanderen leven ! ( Joke, Brugge )
• Lappersfort Forest has to stay. No buildings in the forest. ( Dhundun,
Oostende )
• Laat de natuur bestaan ! ( Charlotte, Oostende )
• Laat het Lappersfortbos bestaan ! ( Jolien en Anouk en familie )
• Lappersfort moet blijven bestaan. Geen zuurstof is geen leven. ( Lore,
Middelkerke )
• Er zijn te weinig bossen ! In dit Lappersfortbos is er een grote biodiversiteit.
Bedankt aan zij die zich opofferen om dit bos te redden. ( Charlotte, Oostende )
• Er zijn bossen te weinig in Vlaanderen. De kinderen mogen dit ook nog kennen.
( Rebecca, Bredene )
• Politici in Brugge : gebruik uw verstand ! Laat het Lappersfort bestaan !
( Valerie, Oostende )
• Politici in Brugge : gebruik uw gezond verstand en laat het bos staan ! ( Maité,
Gistel )
• Laat onze bomen met rust ! Luister naar de bevolking ! ( Jaimie, Oostende )
• Luister naar de bevolking ! ( Magali, Oostende )
• Gebruik aub. jullie verstand : er is bijna geen bos meer over in WestVlaanderen. ( Isbrand, Leffinge )
• Blijf met je fikken van ons bos of we slaan er op los. Denk aan de gezondheid
van ieder mens, dat is onze grootste wens. Respect voor de bosbewoners.
( Julie, Middelkerke )
• Blijf van onze bossen ! ( Anna, Bloentje en Melissa, Eernegem )
• Dank je wel aan alle mensen die strijden voor de bescherming van de bossen.
Politiekers gebruik je verstand en spaar onze natuur. ( Lisa, Oostende )
• Lappersfortbos : blijf er af ! ( Floris, Leffinge )
• Stop met kappen : de wereld en zeker België is al genoeg aangetast door de
mens. Stop met alles vol te bouwen ! ( Tine, Leffinge )
• Lappersfortbos blijf er af ! ( Lindsey en Wesley, Koekelaere )
• Er zijn al te weinig bossen ! Respecteer de natuur ! ( Mattias, Oostende )
• Blijf van ons groen, blijf van onze zuurstof ! ( Michele, Oostende )
• Lappersfortbos moet blijven ! Ik wil iedereen bedanken die zich op éénder
welke manier blijft inzetten voor meer groen. Good luck. ( Nico, Oostende )
• Laat ons het bos ! Zing, dans en geniet. Hou het groen ! Het is nodig ! Het geeft
leven. ( Saar, Oostende )
• Behoud mijn begeerte voor het ongerepte bos. Boombewoners : NO
PASARAN ! ( Rik, Oostende )
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• Laat zijn wat er nog over is. Dat beetje groen dat ons doet ademen. ( Cindy en
Dylan, Oostende )
• Voor een groen Vlaanderen : hou de bossen in stand ! ( Astrid, Oostende )
• Spaar het laatste groen dat nog overblijft aub. ( Roger, Oostende )
• Blijf af van het Lappersfortbos. Hou de natuur in Vlaanderen ! ( Kobe, Schilde )
• Er zijn bossen te kort in België, dus Lappersfort moet blijven. ( Martine,
Oostende )
• Het is uit den boze om in het Lappersfort kantoren te zetten. Laat ons aub. het
stukje natuur dat ons rest behouden. Er is er al zo weinig van in ons betonnen
land. ( Nick, Oostende )
• Respect voor natuur ( Peter )
• Omdat er hier al zo veel natuur is weggehaald moet het Lappersfort blijven.
( Marlies, Oostende )
• Afblijven van het Lappersfortbos. Moeder natuur zal vroeg of laat wraak
nemen. ( Danny, Oostende )
• Behoud het bos zonder beton voor de kinderen. ( Sabrina en Luna, Leffinge )
• Het bos mag niet weg, zelfs geen 1 boompje, er mogen er alleen bijkomen. Het
bos moet blijven. Wat ben je zonder een gezond natuurtje in je streek ? Niets !
Ik bedank de mensen die de bomen letterlijk niet los lieten. ( Lise, Oostende )
• Laat de bomen leven ! Wat hebben ze ooit mis gedaan ? ( Michelle, Izegem )
• Behoud het wilde bos in Brugge ! ( Leslie, Oostende )
• Het mooie bos moet blijven bestaan ! ( Reinhilde, Zarren )
• Ik vind dat het Lappersfortbos moet blijven want het is een leuk stukje natuur.
Ik ben er vorig jaar geweest met het zesde middelbaar voor een project en het
sprak me echt aan. ( Maarten, Bredene )
• Verwoest het Lappersfortbos niet. Laat de eekhoorns leven! ( Tracy, Oostende )
• Laat het beetje groen dat we hebben blijven ! Mijn kinderen willen zuivere
lucht. ( Gwenny, Oostende )
• Gelieve dit groene bos niet te vernietigen ! Er blijft al zo weinig groen over.
( Maya, Faith en Ebony, Oostende )
• Lappersfortbos afblijven ! Doe zo voort jongens ! It ’s the only way. ( Philippe,
Oostende )
• Geen kantoorgebouw in hut bos ! ( Walter, Norbert, Tiny, Christiane, Saartje,
Mathijs, Oostende )
• Laat de bomen leven ! ( Kelly, Oostende )
• Zet de strijd voort ! Dank U Lappersforters ! ( Tine, Oostende )
• Ik wens dat het bos niet kapot gemaakt wordt, want er zijn al niet zo veel
bossen in Vlaanderen. ( Francisca, Oostende )
• Blijf van dit bos af ! Er zijn al zo weinig groene ruimtes. Super bedankt aan de
milieu-activisten. Dankzij jullie is de milieu-bescherming in Vlaanderen op een
nieuw spoor gezet ! ( Fay, Oudenburg )
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• Gelieve de oude bossen te laten leven ! Dank aan de mensen van het
Lappersfortbos : doe zo voort ! ( Hilde, Gent )
• Lappersfortbos niet stuk maken. ( Sabine, Jonathan, Colin, Maxim, Melanie,
Laura, Tobias, Niels, Oostende )
• Red het bos. Veel dank en respect voor de bezetters van het bos. Dankzij hen
wordt de aandacht van de publieke opinie weer op het milieu gevestigd.
( David, Oostende )
• Laat de bomen staan ! Ze zijn er al langer dan jullie ! Bedankt aan de mensen
die deze kostbare bomen beschermd hebben. ( Esther, Gullegem )
• Laat onze bomen toch staan aub. Proficiat aan de boommensen, dankzij hen is
er aandacht voor ons groen ! ( Patricia, Oostende )
• Er zijn al genoeg bomen gesneuveld. Dankzij jullie inzet blijft de gewone mens
daaraan herinnerd. ( Geert, Gistel )
• In plaats van bossen te kappen zou je beter bossen aanplanten. Bos is leven.
Dankzij jullie is bosbescherming actueel. ( Lyvain, Oostende )
• In Oostende planten wij 150 ha bos. Jullie vernietigen bos. Er is te kort aan bos
in Vlaanderen en er verdwijnt er nog ( onder meer door jullie ). Denk ook op
lange termijn. ( Yves, schepen Oostende )
• Sos Lappersfortbos ! ( Eva, Tielt )
• Hou op met die idiote gedachtengang. Denk even aan de toekomst van ons
groot Belgenland. ( Isabel, Oudenburg )
• Openbaar groen is essentieel, niet enkel voor plantjes en beestjes, maar ook
voor de leefbaarheid en het sociaal welzijn. Elk bos telt, het Lappersfort
zeker. ( Kathy, Oostende )
• Spaar onze bossen en maak er nieuwe bij. ( Omer, Westkerke )
• Het bos moet blijven. ( Linda, Nyota, Nicola, Oostende )
• Er zijn genoeg leegstaande gebouwen die een economisch nut dienen of kunnen
dienen. Laat ons een beetje groen ! Ja, er is al grijs genoeg. ( Lut, Gent )
• Lappersfort moet blijven ! Luister eens naar uw bevolking! ( Jessica, Oostende )
• Bos moet vol wijze bomen blijven ! ( Nicole, Bredene )
• Laat de natuur leven ! Leve de bossen ! ( Theo, Lommel )
• Laat één van de laatste wilde bossen met moeras en verschillende boomsoorten
bestaan ! ( Annick, Oostende )
• Handen af van het bos ( Frank, Kristine, Melanie en Marjolein, Evergem )
• Laat het bos gerust ! ( Jan, Koekelare )
• Sos Lappersfortbos ( Kristof, Staden )
• Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is ! ( Maarten, Avelgem )
• Later moet er bos zijn voor mijn kinderen. Zo aantrekkelijk als het Lappersfort
in Brugge. Ik maak graag een wandeling in de natuur. ( Karen, Moorslede )
• Zonde voor de geschiedenis ! Indien er gekapt wordt komen we betogen.
( Kevin, Deerlijk )

65

• Herbos je zelf : Lappersfort bos blijft bos ! ( Chiro Bellegem, Simon, Elke,
Lien, Ine, Tom, Evy, Femke, Sofie, Ine, Ciel, Caroline, Hannah, Renate,
Joachim )
• Nieuwe bossen aanleggen duurt 50 jaar ! Laat het oude mooie bos maar staan !
Bedankt aan de regenboogstrijders. ( Lauren, Oostende )
• Sos Lappersfortbos. Met rust laten aub. ( Casper, Westende )
• Stop met bossen omgooien. We hebben ze nodig. ( Hendrik, Hamme )
• Hoe meer bomen, hoe meer vreugde ! Behoud onze zeldzame groene plekjes
aub. ( Stéphanie, Gistel )
• Geen bossen weg doen ! Natuurgebied is leven ! ( Roy, Lommel )
• Het bos moet nooit plaats ruimen voor domme kantoren. ( Tristan, Oostende )
• Voor zover er nog bos is : laat het staan aub.. We smeken u vriendelijk. Green
is beautifull, let it be ! ( Larsen, Vlissegem )
• Laat het bos met rust ! ( Martine en Lode, Oostende )
• Afblijven van het Lappersfortbos ( Fanny, Oostende )
• Laat ons een bloem en een bos dat nog groen is. We zouden het ten zeerste
appreciëren dat men het bos laat bestaan voor de kinderen die na ons komen.
Scouts en Gidsen Oelegem steunen dit project. ( Dieter, Marie, Anoek, Margot,
Ellen, Hanne, Laura, Marijn, Frauwke, Anke, Sarah, Cathy, Anouk, Lise, Laura,
Jante, Amber, Lisse, Ellen, Marie, Stijn, Elke )
• Geen afgekapte bomen! Geen kantoren! WEL spelende kinderen! WEL mooie
natuur! ( Amelie, Oostkamp )
• Niet kappen! Of je krijgt lappen! ( Febe, Oostkamp )
• Wij willen bomen om in te klimmen en te spelen. Er is al zo weinig bos! ( Eve,
Oostkamp )
• NIET KAPPEN! Alstublief ? Doe je het wel dan vinden we je niet lief
( Suzanne Oostkamp )
• Alsjeblief, het is het niet waard. Voor zo een fabriek ruil ik nog liever mijn
bic… ( Lena, Oostkamp )
• Waarom kappen als er nog zo veel andere alternatieve plaatsen zijn? ( Edith,
Oostkamp )
• Gebruik je gezond verstand! Niet kappen dat bos! Merci voor het bewaren.
( Zaraï Oostkamp )
• Wij willen bossen om in te crossen! ( Pauline, Oostkamp )
• Bouw geen kantoren! Vogels gaan geen thuis meer hebben. Alle andere dieren
trouwens ook. Laat het staan dat bos ! ( Luc, Oostkamp )
• Lappersfortbos moet blijven. Er zijn genoeg kantoren. Waarom moet het
bos dan weg ? ( Liesbeth, Gent )
• Antieke natuur is veel meer waard. De bomenstunt volhouden aub.
( Aïscha, Sint-Amandsberg )
• Laat ons een bloem en een bos dat nog groen is. We zouden het ten
zeerste appreciëren dat men het bos laat bestaan voor de kinderen die
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na ons komen. Scouts en Gidsen Oelegem steunen dit project. ( Dieter,
Marie, Anoek, Margot, Ellen, Hanne, Laura, Marijn, Frauwke, Anke,
Sarah, Cathy, Anouk, Lise, Laura, Jante, Amber, Lisse, Ellen, Marie,
Stijn, Elke )
Geen afgekapte bomen! Geen kantoren! WEL spelende kinderen! WEL
mooie natuur! ( Amelie, Oostkamp )
Niet kappen! Of je krijgt lappen! ( Febe, Oostkamp )
Wij willen bomen om in te klimmen en te spelen. Er is al zo weinig bos!
( Eve, Oostkamp )
NIET KAPPEN! Alstublief ? Doe je het wel dan vinden we je niet lief !
( Suzanne Oostkamp )
Alsjeblief, het is het niet waard. Voor zo een fabriek ruil ik nog liever mijn
bic… ( Lena, Oostkamp )
Waarom kappen als er nog zo veel andere alternatieve plaatsen zijn?
( Edith, Oostkamp )
Gebruik je gezond verstand! Niet kappen dat bos! Merci voor het
bewaren. ( Zaraï Oostkamp )
Wij willen bossen om in te crossen! ( Pauline, Oostkamp )
Bouw geen kantoren! Vogels gaan geen thuis meer hebben. Alle andere
dieren trouwens ook niet. Laat het staan dat bos ! ( Luc, Oostkamp )
Ik ben niet akkoord dat jullie de laatste beetjes groen en bossen die we
nog hebben plat gooien. Er staan zoveel bruikbare panden leeg.
Gebruik die voor kantoren. ( Macha, Bredene )
Laat ons een stukje groen ! Waar moeten we anders gaan genieten van
het bos en de stilte ? Proficiat aan alle Lappersforters. ( Samira,
Oostende )
Lappersfort bos blijft bos ! Stop dringend de natuurvernietiging !
( Dorine, Oostende )
Er is al zo weinig natuur in België. Waarom de reeds bestaande bossen
vernietigen ? Een pluim voor de mensen die zich inzetten voor het
behoud van de natuur. ( Frederick, Oostende )
De groene longen zijn levensnoodzakelijk, zeker in de stad ! Veel
respect voor Joke en de gedreven gasten. ( Griet, Oostende )
Waarom een bos kappen voor kantoren ? Er zijn genoeg andere
plaatsen. ( Stephanie, Vosseslag De Haan )
De oude bossen moeten blijven. Voor onze eigen toekomst. De wereld
zal nu al vergaan ! ( Kevin, Oostende )
Ik ga niet akkoord met de bouwpolitiek in de bossen. Symboolbos in
Vlaanderen moet blijven. Doorgaan met de strijd. ( Samuel, Bertem )
Het weinige groen in onze maatschappij moet behouden blijven ! ( Davy,
Knokke-Heist )
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• Denk aan de opwarming van de aarde, laat de oude bossen leven !
( Gwendolyne, Oostende )
• Laat het bos leven ! Groen staat beter. ( Zoë en Noël, Oostende )
• Groen is mooi en nuttig. Zorg voor de natuur, de natuur zorgt zo veel
voor U ! ( Horia, Oostende )
• Het beetje groen dat we hebben mag niet verdwijnen ! ( Dwight,
Oudenburg )
• Geboortebossen aanplanten en de oude kappen … Wie houden jullie
voor de gek ? Laat de oude bossen leven. Weg met beton !! ( Ilse )
• Behoud het bos ! Heel belangrijk voor Brugge, de natuur en de C02 –
opslag !! ( Charlotte, Oostende )
• Geen burelen in het bos ( Elise, Merelbeke )
• Bos blijft bos ! ( Kenny, Bredene )
• Laat ons wat gras/natuur dat nog groen is. Geef ons de nodige zuurstof !
( Kristof, St. Kruis )
• Meer groen voor de kinderen. Hou van de natuur door ze te
beschermen, niet door ze te vernietigen ( Steve en Hayley, Oostende )
• Ik ga niet akkoord dat groen overal in België verdwijnt ! ( Gaëlle,
Oostende )
• We hebben de aarde niet gekregen van onze grootouders, maar in
bruikleen gekregen van onze kleinkinderen. Hou rekening met de
toekomst ! ( Liesbeth, Oostende )
• Persoonlijk vind ik dat het onnodig is om de bestaande bossen ( de zo
weinige in België ) te gaan kappen voor kantoorgebouwen. Men maakt
steeds beloftes om bossen bij te planten voor degene die men kapte,
maar komt nooit zijn beloftes na. ( Nick, Koekelare )
• Ik ga niet akkoord met het kappen van de bomen ! Laat de oude bossen
in leven. Nieuwe bosjes aanplanten gaat langzaam. ( Sophie, Gistel )
• Laat dat groen maar staan ! ( Florentina, Oostende )
• Ik ga niet akkoord met het verwijderen van een deel Lappersfortbos. Er
is al zo weinig groen in ons land. ( Kinga, Roeselare )
• Het is jammer dat de natuur moet wijken voor de industrie. Nieuwe
bossen zijn moeilijk aan te planten en ze zijn net zo belangrijk. ( Wesley,
Gistel )
• Waarom het groen wegdoen om grijs in de plaats te zetten ? Geef het
bos een kans ! ( Sybren, Bredene )
• Bomen moeten blijven ! Weg die kantoren ! ( Veronique, Bornem )
• Er zijn in Brussel beloftes gemaakt om nieuwe bossen aan te planten.
Maar er komt niks van in huis ! Zijn dit valse beloftes ? Oplossing : laat
de zonevreemde bossen leven !! ( Melissa, Bredene )
• Wij gaan voor het volledige behoud van het Lappersfortbos. Natuur moet beschermd worden & blijven. ( David, Sandrina, Yerina, Langdorp )
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• Bij deze wil ik graag aantonen dat het plaatsen van kantoren in het bos
niet opportuun is. Groen in de stad moet blijven ! ( Stefanie, Herzele )
• Hoe meer groen hoe meer gezonde lucht op aarde. Indien er gekapt
wordt, komen we betogen. ( Carmen, Passendale )
• Wij gaan niet akkoord met het kappen van het bos (Kurt, Kathleen,
Kiandro, Brugge )
• ’ t Is jammer dat er altijd gekozen wordt een groene long te verwijderen
om kantoren te bouwen. En dit terwijl er in economische gebieden
zoveel leegstand is. Schaamtelijk ! Er wordt veel beloofd om het bos te
behouden, maar concreet komt er niets van in huis. ( Annelies, Gent )
• Ik ga niet akkoord dat het bos zou verdwijnen, zeker niet voor
kantoorgebouwen. ( Barbara, Gent )
• België, reeds 1 van de meest bebouwde streken op de wereld. Het is
dus een schande de resterende bossen te kappen. Overigens stel ik mij
de vraag waarom dergelijke zone moet veranderd worden met de vele
echte industriële zones die reeds voorhanden zijn. ( Yoeri, Eeklo )
• Laat ons het weinige groen dat ons nog rest bewaren voor de toekomst.
Proficiat aan Joke en de bosbewoners-zachte anarchisten. Dankzij jullie
zijn de natuurwaarden in de media gekomen. ( Anne, Ilse, Robbie,
Oudenburg )
• Vaartje van 400 jaar oud en waardevolle bomen errond mag niet
vernietigd worden !! ( Chantal, Audrey, Julie, Westende )
• Spaar onze bossen, we hebben er al zo weinig. Dus handen af van het
Lappersfortbos. ( Gerd, Gent )
• Lappersfortbos : laat het staan ! Hoe meer groen, hoe beter, en hoe
minder opwarming van de AARDE ! Politici luister meer naar de
bevolking. ( Céline, Sint- Andries )
• Ik protesteer want ze gaan het bos vernietigen voor burelen. ( Sarah,
Gent )
• Stop met bossen kapot te maken. ( Ashan, Roeselare )
• Mens is mens. Bos is bos. Ik moord jou niet uit. Dus moord het bos ook
niet uit !! ( Katrien, Oudenburg )
• Geen kantoren in een waardevol bos ! Bedankt Joke en regenboogstrijders. ( Magia, Oostende )
• Waarom een bos vernietigen ? Het bos blijft ! ( Kimberly, Leffinge )
• Geen kantoren in het bos ( Sadiki, Oostende )
• Laat de bossen staan waar ze staan ! We hebben ze nodig ! ( Sven,
Oostende )
• Bos en bier geven plezier. Als er geen bos meer is zullen wij betogen.
( Kobe, Rotselaar )
• Dit bos moet een bos blijven ! Proficiat aan Joke en haar bende voor de
moed zich in te zetten voor dit bos !! ( Carole, Erembodegem )
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• Stop de vernietiging van de zonevreemde bossen in Vlaanderen. Met
dank aan de milieuactivisten. ( Martijn, Oostende )
• On ne veut pas des bureaux dans la forêt ( Leila, Vosseslag, De Haan )
• Wij willen meer groen in ons land ! Maak van de zonevreemde bossen
beschermde bossen ! Er is maar één aarde, hou daar rekening mee en
draag er zorg voor ! ( Ine, Vilvoorde )
• Laat de bossen met rust ! ( Herman, Oostende )
• Geen bureau ’s in het bos. Er is al zo weinig groen. ( Willem, KnokkeHeist )
• Lappersfortbos : een stuk natuur behouden in België, is dat echt teveel
gevraagd ? Proficiat aan de bosbewoners tedere anarchisten. ( Davy,
Oostende )
• Lappersfort : laat het bos staan ! ( Lieve, Brugge )
• Er is al zo weinig bos in Vlaanderen. Daarom is kappen alleszins
zinloos. ( Luc, Ingelmunster )
• Bedanking aan de bosbeschermers ! Ik ga niet akkoord om dit mooie
bos in Brugge te kappen. ( Jean-Sébastien, Brugge )
• Voor het behoud van het Lappersfortbos ! ( Chris, Hileer en Jana,
Oostende )
• Red en bescherm het bos ! ( Nancy, Koksijde )
• Bossen zijn zeldzaam. Lappersfort bos blijft bos. ( Stefanie, Oostende )
• Lappersfortbos : het milieu heeft een long nodig. ( Sofie, Oostende )
• Ben niet akkoord met het verdwijnen van de bossen. Laat de oude
bossen leven. Oude grondplannen van de jaren ’70 zijn totaal verouderd
en voorbijgestreefd. Dank aan de strijders voor het natuurbehoud.
( Dennis, Oostkamp )
• Lappersfort : laat de bomen staan ! Van harte bedankt aan de milieuactivisten ! Dankzij jullie is de politiek in beroering. Indien er gekapt
wordt komen wij betogen. ( Kim, Brugge )
• Lappersfortbos : de bevolking heeft ook recht op inspraak !! ( Steven,
Brugge )
• Bos blijft bos !! ( Manu, Kenneth, Anne, Lotte, Sara, Marlies, Anneleen,
Nicky, Dieter, Scouting Bornem )
• Lappersfortbos moet beschermd blijven, want er is hier al zo weinig
natuur. ( Pieterjan, Sint-Pieters Brugge )
• Ik vind het niet verantwoord dat men zo’n groot bos wil omkappen voor
kantoren, terwijl er nog genoeg leegstaande panden zijn. ( Grischka,
Oostkamp )
• Wat zeggen ze 5 ha kappen en de opwarming moeten ze daar niet over
klappen ? Stop het kappen. Laat ze leven ! ( Swa, Maldegem )
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• Bos is belangrijk voor ieder mens : kinderen, kleinkinderen, dieren,
fauna en flora. Ons oorspronkelijke landschap verdwijnt : bos is zuurstof
is leven. ( Gaelle, De Haan )
• Stop met de waardevolle bossen te vernietigen. ( Tom, Pittem )
• Laat het bos staan : veel groen is beter voor iedereen. ( Katrijn,
Mechelen )
• Stop aan de vernietiging van het Lappersfortbos ! ( Jochen, Oostende )
• Laat het groen !! Politiek moet zorgen voor ons bos ! ( Steven,
Diksmuide )
• Lappersfort : geen kantoren in het bos ! ( Steven, Vicky, Robbe, Jozefien, Nelle, Rio, Noa, Ayw, Brasschaat )
• Het Lappersfortbos mag niet kapot. ( Ferzaneh, Afschin, Shaghayegh,
Nadia, Eernegem )
• Bos blijft bos ! ( François, Antoinette, Madeleine, Sébastien, Matthieu,
Brugge )
• Geen kantoren in het bos ! ( Evelien en Tineke, Amsterdam, NoordHolland )
• Stop met de bossen te vernietigen : laat ze leven ! (Chancu, Maldegem )
• Bos blijft bos ! ( Evelyne, Vincent, Bob, Jens, Hannah, Sam, Tom, Bram,
Nina, Bert, Melissa, Elien, Scouts Bornem )
• Lappersfortbos is een prachtig bos en het zou schandalig zijn als er een
deel zou worden weggekapt. ( Ana, Zedelgem )
• Geen bomen kappen ! ( Ann – Sofie, Johannes, Eva, Valentijn, Florian,
Oostende )
• Geen bomen kappen in het Lapjesbos. Voor kantoren is er elders plaats.
( Daniel, Nicolas, Jonathan, Oostende )
• Veel gezonder met bomen : fijn voor te joggen, wandelen,… ( Ronny,
Maarten, Lummen )
• Ik wil geen kantoren in een waardevol bos. ( Stef, Laakdal )
• Kap in het Lappersfortbos : het is jammer dat dit moet gebeuren. Meer
groen kan voor niemand kwaad. Dus laat het bos toch maar staan.
( Kim, Gent )
• Laat de bossen leven ( Christian, Berlin, Duitsland )
• Create the energy to heal the world ! ( Jan, Eernegem )
• Blijf van het mooie beetje natuur dat Brugge nog rest. ( Annemie,
Oostende )
• Geef mensen een bos : kantoren zijn er al genoeg. ( Femke, Laarne )
• Ik ben volledig tegen het onnodig wegkappen van bossen. We zoeken
bescherming voor het Amazonewoud, maar we mogen onze eigen
bossen zeker niet vergeten. ( Nils, Deurne )
• Het bos moet blijven ! Denk na voor je bos vernietigt. ( Berdieke,
Nieuwpoort )
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• Niet akkoord met bosvernietiging. Het weinige groen dat er nog is moet
behouden blijven voor onze nakomelingen. ( Ann, Deurne )
• Meer groen rond Brugge ! Brugge groen laten ! ( Stijn, Oostende )
• Bossen moeten blijven : leve de natuur ! ( Veerle, Jabbeke )
• Voor het behoud van het bos : een groene long ! ( Anne, Evergem )
• Gebruik uw gezond verstand : dit geldt vooral voor de politici ! Anders is
het gedaan met de bossen in Vlaanderen. ( Odry, Oostende )
• Stop de waanzin ! Waarom een kantoor zetten in de bossen ? ( Jassica,
De Haan )
• De natuur is veel te waardevol om op te geven ! Laat het bos blijven !
( Caroline, Aalst )
• Proficiat aan Joke en de hippe bende ! Ik ga ook niet akkoord met het
vernietigen van bossen in België. ( Katrien, Oostende )
• Liever bomen dan kantoren in het Lappersfortbos ( Veronique, Olivier,
Brecht en Aïsha )
• Stop ! Stop ! Stop ! Met de vernietiging. Laat ons zuurstof. Proficiat aan
Joke en aan de mensen die zich inzetten voor ons natuurbehoud.
( Angela, Rudi, Sammy, Oostende )
• Groen krijgt voorrang ! Geen woorden maar daden ! ( Ann en Tom,
Assebroek )
• Dank je wel regenboogstrijders. Ook ik vind dat het bos in de groene
long van Brugge moet beschermd worden ! Waar is anders de logica ?
( Patrick, Oostende )
• Peace in love in Lappersfort=bos ! De natuur niet vernielen. We hebben
natuur nodig in plaats van gebouwen. We hebben geen vuile lucht
nodig. Gewoon gezonde lucht voor een gezond verstand. ( Gregory,
Ninove )
• Opwarming van de aarde en kappen in het Lappersfortbos : waanzin ten
top. Is er nog gezond verstand in Brugge ? Geen woorden maar daden !
( Franky, Oostende )
• Het Lappersfortbos niet vernietigen ! ( Lynn, Gistel )
• Wanneer houdt men op met het weg doen en branden van onze natuur
? Bossen laten staan aub. tegen de opwarming van de aarde !!
( Stephanie, Oostende )
• Bos is poëzie : geen kantoren in een bos ! ( Katrien en Tillo, Brabant )
• Lappersfortbos moet groen blijven ! Geen kantoren aub. ? ( Dries en
Jeannut, Oostende )
• Geen boskapping voor nieuwe kantoorgebouwen !! ( Luc, Beernem )
• Het bos moet blijven ! Laat het lapjesbos leven ! ( Faith Friday, Nigeria,
Oostende )
• De natuur niet vernielen !! Niet de hele wereld om zeep helpen !
( Joffrey, Oostende )
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• Het bos behouden voor gezonde lucht ! ( Lieve, Kelly, Eddy, Oostende )
• Stop aan de vernietiging van het Lappersfortbos ! ( Olivia, Oostende )
• Renoveer de gebouwen en terreinen die niet meer in dienst zijn ipv.
bossen en bomen weg te doen ! Geen woorden maar daden ! ( Pieter,
Wijnegem )
• Niet akkoord met de verdere afbouw van natuurgebieden. Laat ons een
bos en wat groen : de wereld die moet nog een eeuwigheid mee !
( Emmanuel, Oostende )
• België heeft al zo weinig groen over. En dan zijn het juist de mooiste
kantjes die ze willen kappen. Het zou dus heel jammer zijn dat de mooie
bomen door lelijke kantoren vervangen zouden worden. ( Anaïs, Gaia en
Margot, Kessel-Lo bij Leuven )
• Stop het ontginnen van bomen om nieuwe ruimte voor kantoren te
creëren ! ( Heidi, Roeselare )
• Geen kantoren in het bos : stop de ontbossing ! ( André, Evergem )
• Ik ben niet akkoord dat men de natuur kapot gaat maken om kantoren te
plaatsen. Leve het groen. ( Roos, Merelbeke )
• Geen kantoren in bossen en de bossen van Vlaanderen veel beter
beschermen. ( Ricky, Lichtaart )
• Geen business of bussen in het bos ! ( Katrien, Bredene )
• Ik ga niet akkoord met de kantoorgebouwen in het bos. ( Jos, Laakdal )
• Het bos moet blijven. Kantoren kunnen elders. ( Mathias, Gistel )
• SOS Lappersfortbos !! ( Koen )
• Nieuwe kom op tegen kanker bossen aanplanten en oude bossen kapot
maken… Waar is de logica ? ( Elin, Gistel )
• Laat de natuur wat ze is : luister naar het volk en niet naar de industrie.
Geen gebouwen in het Lappersfortbos !! ( Natacha, Assenede )
• Wij gaan niet akkoord dat de bossen moeten gekapt worden voor
gebouwen. ( Jessie en Jordan, Herk-de-Stad )
• Ik ben niet akkoord dat de bossen vervuild worden met kantoren
( Jessica, Gistel )
• U mag de bossen niet kappen. Bescherm de natuur ! ( Lucie, Oostende,
vroeger Congo )
• De natuur moet blijven. Er is plaats genoeg buiten het bos voor burelen.
( Jolicia, Kevin, Amelia, Alicia, Mike, Priscillia )
• Er is al zo weinig groen op de aarde. Gelieve dus geen kantoren in de
bossen te zetten ! Bedankt regenboogstrijders ! ( Tiffany, Oostende )
• Zonder groen is er niets te doen ! We hebben er allemaal zo veel deugd
aan ! ( Fien, Oudenburg )
• Het is onrechtvaardig zo een mooi natuurgebied te vernielen. Stop er
mee ! ( Cristof, Bredene )
• Bossen zijn geen plaats voor kantoren ! ( Tiny, Bredene )
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• De oude bossen moeten blijven voor onze eigen toekomst. Weg die
kantoren. ( Virginia, Oostende )
• Geen groen meer weg doen. Oplossing : in de hoogte bouwen ! ( Alain
en Zita, Oostende )
• Luister aub. naar het publiek. België zegt mee te doen aan milieubescherming : maar waar zijn de daden ? Dank U Joke en Lappersforters :
goed dat door jullie actie het milieu een beetje respect krijgt. ( AnnCatherine, Westende )
• Stop met zagen ! ( Claudia, Kim, Kylie, Shania, Stieven, Björn, Shauni,
Sharon van Oostende )
• Ik wil niet dat het bos verloren gaat ! Meer groen in Vlaanderen.
( Suzanne, Oostende )
• Ik ben niet akkoord dat het bos gekapt wordt voor kantoorgebouwen.
( Jeroen, Herent )
• Ik ben tegen de vernietiging van het bos. ( Sara )
• Als men in Brazilië de Amazonegebieden kan beschermen, waarom
kapt men dan hier verder in de bossen ? ( Silke, Oostende )
• Lappersfortbos : laat wat groen is groen. ( Lindsy, Peer )
• Stop de boskapping in Vlaanderen en in het Lappersfortbos. ( Erik, SintAndries )
• Zal het gezond verstand blijven als de oude bossen verdwijnen ?
( Sanne, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Jan, Gent )
• Stop met het kapot maken van bossen ! ( Tom, Ingelmunster )
• Hou de kantoren uit het bos : laat de natuur leven ! ( Maya, Aarsele )
• Ik wens dat het Lappersfortbos als mooie natuur een beschermd gebied
wordt ! ( Mathieu, Waasmunster )
• Bos moet bos blijven ! Er staan genoeg lege gebouwen in Vlaanderen.
Maak daar kantoren van ! ( Ilse, Oedelem )
• Er is voldoende andere grond. Stop het kappen in bossen. ( Eli, Assebroek )
• Geen kantoren in natuurgebieden. ( Stephanie, Stekene )
• Ik ga niet akkoord dat ze het bos kapot doen ! ( Alina, Brugge )
• Ik ga niet akkoord dat ze de bossen om kappen. ( Thomas, Brugge )
• Lappersfort voor bomen, Lappersfort voor bos. Laat toch groeien, al dat
groen…het bespaart je meer dan een miljoen. ( Jessica, Blankenberge )
• Bossen zijn zo al zeldzaam. Stop met ze te vernietigen. ( Bianca,
Torhout )
• Stop met kappen, we hebben nu al geen speelruimte en groen meer.
( Karen, St. Kruis )
• De bomen moeten blijven want het is leuk en gezond voor de mensen
om er een wandeling te maken. ( Kitty, Oostkamp )
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• Hou groen in onze stad en streek : voor mens en dier : kap geen oude
bossen ! ( Annie, Sint Kruis Brugge )
• Laat nog groen over voor onze kinderen en dieren. Stop met kappen :
plant een boom ! ( Tine en Günther, Dudzele )
• Laat groen groen blijven : geen kantoren in dit bos ! ( Els, Avelgem )
• Geen kantoren in het bos. Er is al genoeg kapot gemaakt. Spaar aub.
ons bos en ons milieu. ( An, Myrthe en Ella, Oostende )
• Als men zo verder blijft gaan met de bomen kapot te maken blijft er echt
niets meer over voor de mensen. ( Naomi, Knokke-Heist )
• Het groen moet blijven ! ( Kathy, Dilbeek )
• Het bos moet blijven omdat er veel te weinig groen is. ( Sandy en
Helena, Deurne )
• Het Lappersfortbos is uniek en moet blijven ! ( Stefanie, De Haan )
• Laat dat stukje bos toch staan : er is al zo weinig groen. ( Wendy,
Middelkerke )
• Waarom moet het bos weg als er grond vrij is naast het station en bij
Bombardier ? Deze leegstand zou toch een goede plaats zijn voor
kantoren ? ( Emilie, Gistel )
• Politici in Brugge zouden meer naar de mensen moeten luisteren !
( Justine, Dudzele )
• Er verdwijnen al te veel bossen in Vlaanderen : geen bomen kappen in
het Lappersfortbos. ( Mathias, Oostende )
• Laat het bos leven. Het is van groot belang voor de toekomst. Indien er
gekapt wordt komen we betogen. Dank aan de beschermers van het
Lappersfort. ( Sandra, Oostende )
• Het zou leuk zijn als dit schitterende stukje natuur niet moet wijken voor
een nieuw kantoorgebouw. Ik hoop dat U de bescherming behartigt !
( Peter, Brugge )
• Laat het bos bos blijven ! ( Jessy, Brugge )
• Let’s make it a green world !! Er is al zo weinig groen ? Denk aan het
klimaat ? ( Lies, Oostende )
• Ik ben niet akkoord met de bouwpolitiek van Brugge. Laat het symboolbos leven ! ( Cecil, Bertem )
• Laat het Lappersfortbos bestaan ! ( Mario, Oostende )
• Voor behoud van het bos als geheel ! ( Michaël, Oostende )
• Er is al zo weinig bos. Laat ons dit rustige plekje behouden. Politici
moeten hun beloftes nakomen. Bosbeschermers : blijven volhouden met
jullie protest ! ( Natascha, Knokke-Heist )
• Ik vind het niet terecht dat bos en tevens een mooi stukje natuur wordt
kapotgemaakt om kantoorgebouwen te zetten. Er is plaats genoeg op
leegstand. ( Dieter, Rotselaar )
• De waardevolle bloemen en bossen moeten blijven. ( Mike, Oostende )
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• Er zijn al genoeg bossen vernietigd. We hebben bomen en bossen
nodig om te kunnen ademen ! De aarde heeft ook longen nodig.
( Katrien, Vilvoorde )
• Wij van de Scouts hebben de bossen nodig : het zijn onze speelterreinen. ( Sarah, Hofstade )
• Lappersfortbos : zonder zuurstof geen leven. Give green a chance.
( Benny, Bredene )
• Antwerpen Lo zegt No tegen het verdwijnen van het Lappersfortbos.
Geen verwijdering van onze groene long. Gebruik jullie gezond
verstand. Wij allen steunen Joke en de Lappersforters. ( Marnix,
Antwerpen LO )
• Leve het bos ! ( Els, Sint-Michiels )
• Stop met het onnodige boskappen ! ( Jan, Lede )
• Voor de natuur : blijf er af !! ( Gill, Oostende )
• Zeker niets van het bos abumeren ! ( Bianca, Oostende )
• Spaar toch de natuur. Het is toch zo gezond ! Geen kantoorgebouwen in
het rond. Met dank aan de regenboogstrijders. ( Marlies, Bredene )
• Het bos moet blijven bestaan. Wat is de wereld zonder bossen en
natuur ? Joke en de idealisten bedankt ! ( Melissa, Moerkerke )
• Behoud het bos door gebruik van uw gezond verstand ! ( Rafaël,
Oostende )
• Ik ben niet akkoord met kantoren in het bos ! ( Gwendoline, Timoty en
Eve, Oostende )
• Ik ga niet akkoord met het plaatsen van kantoren in de bossen. ( Yentl,
Oostende )
• Luister naar de bevolking : laat het weinige groen dat we nog hebben
leven. ( Annick, Koolkerke )
• Ik ben tegen de bosafbraak. Luister aub. naar de bevolking ! ( Isabelle,
Gooik )
• Ik ga niet akkoord dat men een mooi stukje groen eigen aan onze streek
zou wegdoen om een kantoorgebouw te plaatsen. Zet kantoren op
andere plaatsen. Bedankt aan alle milieuactivisten. ( Stephanie,
Koksijde )
• Laat de bossen heel. Er is op leegstand genoeg plaats ! ( Yana, Yolien,
St. Gillis-Waas )
• Geen kantoren in het bos ! Geboortebosjes, kom op tegen kanker
bossen en op hetzelfde moment mooie waardevolle oude bossen kapot
maken ? Waar blijft de logica ? ( Ilyas, Nieuwpoort )
• We love Lappersfortbos ! ( Charlotte en Roeland, Oostende )
• Bomen geven zuurstof en daarom moet het volledige bos blijven.
( Nynke, Dendermonde )
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• Er zijn genoeg andere plaatsen om burelen op te bouwen. Dit mag toch
niet gebeuren ten koste van de natuur ? Dank U Joke en de tedere
anarchisten !! ( Joicy, Oostende )
• Lappersfortbos mag niet kapot. Dank aan de bosstrijders ! ( Hanne,
Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Mireille, Dendermonde )
• Het bos moet blijven bestaan. De burelen moeten er niet komen. Bos
blijft als natuurbehoud ! ( Gudrun, Grimbergen )
• We gaan niet akkoord dat jullie het bos kapot maken. ( Aurelie, Trani en
Lisa, Oostende )
• Lappersfortbos 4 – ever ! ( Leslie, Gistel )
• Politici luister meer naar de bevolking ! ( Sean, Sint-Pieters )
• Groen is belangrijk. Groen moet blijven !! Er is nu al te weinig plaats
voor bos en te veel voor kantoren. ( Matthias, Oostende )
• Natuur is de toekomst ! Maak ze niet kapot ! ( Eline, Gistel )
• The wood doesn’t have to be spoiled ! ( Bernard, Oostende )
• Tegen het vernietigen van bossen wensen wij meer groen. ( John,
Oostende )
• Laat onze bossen heel. We hebben er al zo weinig ! Leve Groen !
( Katelijn, Brugge )
• Ik ben niet akkoord met kantoren in het bos. ( Jeroen, Oostende )
• Laat het Lapjes bos leven. Laat het bos natuur blijven aub. ? ( Wendy,
Brugge )
• Maak het Lappersfortbos niet kapot ! Het bos moet volledig blijven.
( Elyas, Jamil, Valentina, Marilena, Marcus, Bredene )
• Als JNM’er vind ik dat er bos moet zijn om te bezoeken. En geen saaie
gebouwen. ( Sarah, Oostende )
• Ik ga niet akkoord met kantoren in het bos ! ( Malaika, Torhout )
• Op het ogenblik dat men praat over duurzame ontwikkeling en het
belang van het milieu voor het welzijn van de mens wordt overwogen
om bossen te hakken !! Lappersfort bos blijft bos !! ( Cathy, Oostende )
• Ik ga niet akkkoord dat het bos verdwijnt. We hebben al zo weinig
bossen waar we nog degelijk en rustig kunnen in wandelen. ( Pascale,
Oostende )
• Politici moeten naar de stemmen van het bosvolk luisteren. Laat de
bomen staan : laat het bos leven ! ( Maaike, Bredene )
• Het Lappersfortbos moet volledig bewaard blijven. ( Hilde, Simon, Laura,
Oostende )
• Natuur moet behouden worden. Er zou beter wat meer groen komen. De
politici zouden beter luisteren naar het volk. ( Patrick, Nieuwmunster )
• Het Lappersfortbos moet natuurgebied blijven. ( Kelly, Sint-Andries )
• Behoud de bossen ! Meer groen. ( Christy, Oostende )
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• Zet de gebouwen buiten het bos. Wij willen spelen en wandelen.
( Corneel, Emma, Lotte, Brugge )
• Stop de vernieling : genoeg gekapt in onze mooiste natuurplaatsen aan
de kustzone. Met dank aan de milieuactivisten. ( Sigmund, De Haan,
Vosseslag )
• Hoe meer groen hoe beter. Gebouwen in plaats van bossen, dat kan
niet ! De aarde moet beschermd worden. ( Jan, Hofstade )
• Het bos moet blijven. Gebruik uw verstand ! ( Kenny, Oostende )
• Het is niet terecht om bossen weg te ruimen voor het zetten van
kantoren terwijl er elders genoeg plaats voor handen is. Bossen is onze
gezondheid en deze mag niet om zeep. Bescherm daarom de zonevreemde bossen. ( Niels, Dendermonde )
• Lappersfortbos : laat dat bos in Brugge eens staan ! Indien er gekapt
wordt komen we protesteren. ( Joren, Wenduine )
• Blijf het Lappersfortbos bewaren voor de toekomst ! ( Charlotte, De
Haan )
• We hebben al zo weinig bos dat ons gezonde lucht kan geven. Moeten
de Belgen sterven van de vergiftigde lucht ? Bescherm de zonevreemde
bossen ! Dank en proficiat aan de zachte anarchisten. ( Lieven,
Dendermonde )
• Een bos moet bos blijven ! ( Annelore, Brugge )
• Ik ga niet akkoord met het beschadigen van het bos en het
dierenbestand voor kantoorgebouwen. Er is elders leegstand genoeg !
( Robbe, De Haan )
• Een bos moet een bos blijven. Het moet eens gedaan zijn met onze
oude mooie bossen kapot te maken. ( Shana, Brugge )
• We hebben bossen te kort : kap ze dus niet ! ( Elke, Brugge )
• Geen bomenkap ! ( Tessa, Zuienkerke )
• Ik ga niet akkoord met de stelselmatige vernietiging van de bossen.
( Ine, Oudenburg )
• De natuur heeft ook een ziel. Jammer dat wij menselijke zielen het
geheel van het universum niet zien en slechts de afgescheidenheid.
Jammer dat we zo’n ervaringen doorgeven aan de natuur. ( Nathalie,
Denis, Marcella, Westende )
• Lappersfort : natuur boven alles ! ( Renée, Loppem )
• Wij willen dat het bos blijft bestaan ! ( Astrid, Jonas, Lisa, Brugge )
• Geen kantoren in het bos ! Wij willen spelen. Laat het bos bestaan !
( Bieke, Dean, Jolien, Audrey, Sint- Andries )
• Bescherm het bos ! ( Charlotte, Oostende )
• Laat ons de kleine oude bossen. Zo kan je rustiger wandelen en
bewonderen & genieten van de vogelzang, zonder veel mensen en
drukte. ( Christiane, St. Kruis Brugge )
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• Waarom een stuk groen weg doen als het er buiten kan ? ( Jeroen,
Bredene )
• Geen kantoren in het bos ! ( Kaat en Anna, Gent )
• Laat het bos zoals het is. Groen is belangrijker dan kantoren die overal
kunnen ingericht worden in leegstaande gebouwen. ( Liesbet, SintMichiels Brugge )
• Daar er al genoeg geknoeid is met het milieu protesteer ik luidop tegen
de kap in het Lappersfortbos. ( Pieter, Bredene )
• Bewaar het bos ! Er is nog veel te kort !! ( Gert-Jan, Bredene )
• Tegen het rooien van bomen. Waarom groene gordels in het buitenland
kopen om uitstoot te verantwoorden als het mogelijk is om een bos te
houden in België ??? ( Dieter, Gistel )
• Ik protesteer ! Ik wil niet dat dit bos verdwijnt ! Er is nu al te weinig
groen. We moeten zorgen voor de aarde !! ( Steve, Middelkerke )
• Het bos moet blijven bestaan als erfgoed van natuur. ( Ellen, Gent )
• Gebruikt uw gezond verstand : men bouwt geen kantoor in een bos !
Amen ! ( Rozette )
• Bomen laten staan. Bossen geven toekomst ! ( Yentil, Oostende )
• Ik ben tegen de kantoren die in het bos zullen komen. Er is al veel te
weinig groen in ons landje en dat groen is zeker van belang voor de
wereld. ( Graziëlla, Oostende )
• Er is plaats genoeg in dit land om kantoren te zetten zonder dat er
bomen geveld moeten worden. ( Tommy, Oostende )
• De bossen moeten meer beschermd worden. Nieuw geboortjebosjes
plaatsen is goed; maar laat de oude staan ! ( Julie, Nieuwpoort )
• Het bos moet volledig blijven ! ( Marilyne, Oostende )
• Voor de bescherming van de bossen en de natuur : laat de oude bossen
leven en laat er nieuwe bijkomen. Tegelijk doen ! ( Stefanie, Wielsbeke )
• Lappersfort moet natuurlijk blijven ! ( Ides, Oostende )
• Hoe meer groen, hoe meer vreugde ! Laat de bomen leven ! ( Caro,
Oostende )
• We love Lappersfortbos ! ( Anastasia en Jonas, Roeselare )
• Laat kinderen hun ruimte hebben om vrij rond te spelen. ( Ann,
Oostende )
• Het bos moet volledig blijven ! ( Anthony, Oostende )
• Het Lappersfortbos moet behouden blijven. Het is een prachtige plek om
te spelen en het zit vol herinneringen. ( Frauke, Oudenburg )
• Het heeft geen zin nieuwe bossen te planten als de oude gekapt
worden. ( Robrecht, Kortrijk )
• Lappersfortbos betekent zuurstof ! Lappersfortbos betekent groene
long ! Plant een geboortebos en doe iets helends in plaats van iets
slopends ! ( Natasja, Brugge )
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• Laat het bos groen zoals het is ! ( Claude, Oostende )
• Laat de oude bossen hun charme behouden. De natuur was ooit de trots
van ons land. Het heeft geen zin iets te vernietigen dat alleen maar
vreugde brengt voor iedereen. ( Sarah, Veurne )
• Lappersfort bos blijft bestaan !! ( Jürgen, Sint Kruis Brugge )
• Stop Killing nature !!! Because nature is ourselves. Give trees a voice.
( Lynn, Veurne )
• Laat de oude bossen leven en blijf van de natuur. ( Pieter, Roeselare )
• Waarom bossen ( de longen van de aarde ) kappen voor kantoorgebouwen als er ergens anders genoeg ruimte is ? Spaar de longen van
de aarde !! ( Marijke, Oostende )
• Het is voor de kinderen zeer belangrijk dat dit bos beschermd wordt en
blijft bestaan ! Luister wat meer naar de stem van het volk ! Er
verdwijnen zo al genoeg bossen ! ( Nathalie, Bredene )
• Handen af van het bos ! ( Vanessa, Bredene )
• Behoud de natuur ! ( Bart, Stijn, Ineke, Maaike, Jelle, Jonas, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! ( Sarah, Brugge )
• Het Lappersfortbos mag niet weg gaan voor kantoren. ( Wilfried,
Brussel )
• Hands off. Lappersfortbos is ours. ( Frank, Wenduine )
• Waar blijft jullie gezond verstand ? ( Virginie, Oostende )
• The woods were here before we were born and they will be here when
we are gone. They provide habitats for all types of animals and should
be kept for the enjoyment of all. ( Ian, Oostende )
• Meer bos voor gans de provincie : Lappersfort blijft ! ( Roel, Clio en Asa,
Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig blijven ! (Simon, Brugge )
• Blijf met je handen van het bos. ( Veerle, Oostende )
• Laat ons het beetje groen dat er nog is behouden ! (Anja, St. Gillis )
• Laat het bos leven : dank aan de regenboogstrijders ! ( Ilke, KnokkeHeist )
• Waarom een mooi bos kapot maken ? Behoud dit mooie stukje natuur
aub. ? Gebruik uw gezond verstand ! Snelwegen genoeg. Auto’s
vervuilen alleen maar het milieu. Bedankt aan degenen die het bos
bezet hebben. ( Linsey, Oostende )
• Lappersfortbos behouden; waar eindigt de groene gordel anders ?
( Pierre, Assebroek )
• Geef Brugge het groenbehoud waar het recht op geeft ! ( Laure, VerAssebroek )
• We steunen het “front” ! ( Jan, Aaron en Abel, Brugge )
• Bescherm de natuur ! ( Els, Delphine, Anthony, Matthijs, Bredene )
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• Stop en denk ook eens aan de natuur. Er zijn nog genoeg plaatsen
leegstand om kantoren te plaatsen. ( Lore, Brugge )
• Het begin ligt dikwijls in onze macht. Het midden zelden. Het einde
nooit. ( Laura )
• Laat het bos bestaan, nu en later. ( Wesley, Sint-Niklaas )
• Het bos moet blijven. Meer groen in Vlaanderen. ( Sofie, Oostende )
• Spaar onze bossen ! Stop met bossen om te hakken ! ( Ken, Oostende )
• Lappersfortbos laten staan ! ( Shane, Oostende )
• Je proteste contre le coupe de bois ! ( Danny, Oostende )
• No buildings in the woods ! ( Joseph, Ex-Gambia, Oostende )
• Lappersfortbos moet volledig beschermd blijven ! ( Marc, Briek,
Bastiaan, Korneel, Jasmien, Koolkerke )
• Lappersfort niet verpesten door er kantoren neer te poten ! ( Melissa,
Bredene )
• Ik vind het onverantwoord dat het beetje bos dat we nog hebben
ingenomen wordt voor kantoren. Stop ermee en denk aan de natuur.
( Lydie, Oostende )
• Ik ga niet akkkoord dat ze het bos vernietigen. ( Kim, Oostende )
• Natuur is de baas. Politiek niet ! ( Herman, Brugge )
• Spaar het groen. Zelfs op Cuba wordt natuurbehoud meer au sérieux
genomen dan hier. ( Yaleidis, Ex-Cuba, Oostende )
• Zonder bos geen zuurstof, geen kindjes, geen toekomst ! ( Jo- Ann,
Oostende )
• Stop ! Waarom de longen van de wereld vernietigen ? ( Matthias,
Oostende )
• Er zijn genoeg plaatsen voor kantoren, maar er zijn bijna geen bomen
meer ! Dit bos moet blijven ! ( Joëy, Oostende )
• Het bos niet kapot maken aub. ( Matyas, ex-Hongarije, Oostende )
• Bomen zijn er al niet zo veel meer ! Gebruik uw verstand en zoek
andere oplossingen. ( Steffi, Oostende )
• Natuur is belangrijk voor onze planeet : bewaar het bos volledig.
( Francisca, Ex- Congo, Oostende )
• Stop de afbraak van onze bossen ! ( Irina, Oostende )
• Dit bos en deze bomen zijn stukjes longen van de wereld. Het is één
van de grootste zonden als men dit toelaat. ( Serena, Oostende )
• Leve de natuur ! Het bos moet volledig blijven ! ( Christophe, Oostende )
• Geboortebosjes aanplanten is prachtig, maar laat aub. de oude bossen
leven. We hebben ze ook nog nodig. ( Saline, Oostende )
• Gebruik aub. je verstand en verlies de logica niet uit het oog :
bosbehoud en bosaanplant hoor je samen te doen ! ( Davy, Bredene )
• Dit bos moet bewaard blijven voor de toekomst ! ( Mikhail, Bredene )
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Save the planet ! ( Alain, Oostende )
Laat het bos zoals het is ! ( Melissa, Oostende )
Dit bos moet volledig blijven ! ( Ron, Bredene )
Behoud het bos : bos blijft bos ! ( Ilse en Lore, Oostende )
Laat ons nog genieten van de natuur die we nog hebben. Neem onze
zuurstoftanken niet af ! Gebruik je gezond verstand !! ( Alisha,
Nieuwpoort )
Oude bossen behoren te worden behouden. ( Veerle, Gistel )
Geen bossen weg doen ! ( Jan, Gent )
Geen kantoren in het beetje groen dat Brugge nog heeft. ( Chris,
Assebroek )
Ik ga niet akkoord dat de bossen in Vlaanderen gekapt worden.
( Matthias, Dendermonde )
Lappersfort volledig beschermen ! ( Claire, Oostende )
Lappersfort bos moet volledig blijven ! ( Kimberley, De Haan )
Geen kantoren in onze groene zones. Meer bomen !! ( Katrien, Deurne )
Lappersfortbos : voor natuur, tegen kantoren. ( Wim, Antwerpen )
Ik ga niet akkoord dat ze bossen vernielen voor industrie. ( Gaëlle,
Oostende )
Er worden teveel bossen vernietigd en te weinig aangeplant. ( Thomas,
Oostende )
Politici luister meer naar het protest van de bevolking ! ( Charlotte )
Lappersbos : waar is ons bos ? Mijn kinderen kunnen nergens meer
spelen ! En ik ook niet meer ! ( Jan, Schoten )
Ik ga niet akkkoord met het verdwijnen van de bossen uit Vlaanderen.
( Helena, Oostende )
De beloofde aantallen hectares jong bos moeten er komen. Tot zolang
geen bomenkap in de oude bossen ! ( Lou, Oostende )
Red het bos : heel het bos ! ( Nicolas, Bredene )
Laat alle bomen staan in het Lappersfortbos ! ( Wouter, Gent )
Laat alle bomen zuurstof ademen ! ( Isabelle, Gentbrugge )
Voor meer behoud van groen en bescherming van de natuur. ( Pieter,
Gent )
Stop met de afbraak van onze bossen ! ( Gwen, Oostende )
Laat de bossen bloeien ! ( Kwame, Antwerpen – Ghana )
Geef ons wat gras en een boom die nog groen is : Lappersfort moet
blijven, vrij naar Louis Neefs ! ( Willy, Oostende )
We willen geen kantoren in het bos ! ( Leen, Middelkerke )
Neen aan de leugen van de poltiek ! ( Siska, Gent, Spanje )
Vijf hectare zuurstofmakers laten staan ! Geen groen is geen leven !
Aan de burgemeester van Brugge : speel geen politieke spelletjes met
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de natuur ! Er zijn andere oplossingen om kantoren te bouwen. Goede
wil aub ! De natuur gaat achteruit; en de opwarming : zal U er iets aan
doen als het te laat is ??? ( Paul, Oostende )
Behoud de natuur ! ( Thine, Oostende )
Protect the forests for the children ! ( Michelle, ex-Jamaïca, Oostende )
Geen kantoren in dit bos !! ( Bernard, Oostende )
Bos niet kapot maken ( Sharam, ex-Iran, Oostende )
Het bos moet blijven voor de dieren ! ( Nina, Oostende )
Laat groen wat groen is. Geef niet toe aan de commerce ! ( Jürgen,
Oostende )
Ik ga niet akkoord met de industrialisering in dit mooie nostalgische bos.
Laat groen wat nog groen kan zijn. Er blijft er nog zo weinig over. Dank
bij voorbaat ! ( David, Oostende )
Lappersfortbos moet bos blijven ! ( Tatiana, Oostende )
Al genoeg nagedacht over ruimtelijke ordening in Brugge ? Elders is
zeker nog plaats genoeg ! De wereld gaat nu achteruit ! Bossen
elimineren zal niet helpen. Vooruit dus met het bosbehoud ! ( Sören,
Oostende )
Geen bos geen leven, geen leven geen gebouwen, geen gebouwen
geen protest ! ( Katarina, Oostende )
Het bos moet blijven ! ( Theodoro, Griek uit Aalst )
Lappersfort Poem by Martin Burke, Lappersfort Poets Society : Green
deep green as if Lorca saw and named you, as if all of the green of the
world came to here in shades and tints that call aloud the beauty of this
place. Briwn, deep brown as if Ritos sough to bless this place that
showed the deeper hues of the world - hues I walked amidst and knew
this was the origin of the world. Lappersfort more than your beauty
invades my mind as i sit at dawn in the cool of the world to make my
unfashionable prayer that you be preserved and be strong.

• Lappersfortbos : de natuur is het begin van alles, dood ze niet !
( Elisa, Sint-Niklaas )
• Natuur is er voor iedereen ! Afblijven dus ! Kinderen hebben
groen nodig ! ( Inne, Kachtem )
• Blijf van het Lappersfortbos, da’s een schoon bos ! ( Wim,
Bredene )
• Ik ga niet akkoord met kap in Lappersfortbos, omdat bos
belangrijk is ! Oude politiekers moeten meer naar de jeugd
luisteren ! ( Victoria, Oostende )
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• Laat het groen in België : laat de natuur leven ! ( Annelien,
Herzele )
• Wij willen een groene toekomst en een politiek die luistert naar
de nieuwe generatie. ( Kenneth, Sint-Michiels )
• Ik ga niet akkoord met de kap omdat ik van de natuur hou ! De
politiekers moeten meer aan de jongeren denken ! ( Kevin,
Lombardsijde )
• We zullen er alles aan doen opdat U van ons groen blijft !
( Conny, Diksmuide )
• We zijn het beu : luister eens ! ( Sander, Oostende )
• Ik ben niet akkoord dat waardevol bos vernield wordt ! Proficiat
Joke en medestrijders ! ( Robin, Diksmuide )
• Het bos is vrijheid voor de kinderen : laat nog iets over. ( An,
Oostende )
• Dit is een Lappersfortbosprotest : Bossen beschermen de
zuurstof. Luister meer naar de jonge mensen ! ( Kevin,
Grimbergen )
• Help het Lappersfortbos : zorg voor het milieu en denk aan
onze kinderen. ( Laurens, Oostduinkerke )
• Laat het bos bestaan, wij willen geen kantoorgebouwen.
( Annelien, Ettelgem )
• Er is al weinig groen in Vlaanderen. ( Lars, Aalst )
• Ik ga niet akkoord omdat er zuurstof en vrije plaats voor de
toekomst moet blijven. Politiek moet aan de jeugd denken, niet
aan hun geld. Proficiat aan Joke en de vrienden van het bos.
( Tara, Eernegem )
• Afblijven van de bossen in België, er zijn er al veel te weinig.
( Alex, De Haan )
• Een boom is leven, laat hem staan ! ( Dimer, Oostende )
• Laat een beetje groen over ! ( Maarten, Sijsele )
• Het moet gedaan zijn met de bomen om te kappen. ( Jelle,
Izegem )
• Geen bosvernieling meer ! Het is schade voor onze
gezondheid. ( Vanessa, Nieuwpoort )
• Ik ben voor meer bos en meer groen ! ( Bert, Lichtervelde )
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• Meer groen ! Gebruik jullie verstand bij de volgende
verkiezingen ! ( Tina, Oostende )
• Laat de bossen staan voor ons en onze kinderen te beschermen. Bescherm de weinige bomen die we nog hebben. ( Bjorn,
Waregem )
• Ik ga niet akkoord want er moet meer groen in de wereld
komen. Indien je begint te hakken klimmen we terug in de
bomen. ( Pieter-Jan, Oudenburg )
• Protest tegen bebouwing in het mooie Brugse bos ! ( Alex,
Middelkerke )
• Bomen zijn nodig ! ( Pieter-Jan, Kontich )
• Beste mevrouw de minister, doe er iets aan ! Nooit genoeg
groen op de wereld ! ( Jan, Houthulst )
• Ik zou graag hebben dat er meer groen komt zodat de kinderen
weer een jeugd kunnnen krijgen zoals het hoort. Plant bossen
ipv. de natuur af te breken. ( Silke, Koekelare )
• Het bos leeft ! Spaar de laatste bomen in Vlaanderen !
( Thijs, Sint-Andries )
• Stop de waanzin ! Het bos mag niet verdwijnen ! ( Tim, Sijsele )
• Er kan geen bos gekapt worden ! Er is al te weinig groen !
Gaan we alles aan de multinationals geven ? Laat de natuur
leven. Als er bomen gekapt worden komen we mee opstappen
in de betoging ! ( Rony, Oostende )
• Spaar het Brugse bos : indien er gekapt wordt komen wij
betogen. ( Selien, Zevenkerken )
• Ik ga niet akkoord met het kappen van de bossen ! Laat het
Lappersfortbos met rust ! ( David, Oostende )
• Doe voort mensen ! De politiekers moeten van de bossen
blijven ! ( Bram, Klerken )
• Meer rekening houden met de natuur en de bossen !
Politiekers luister naar de mensen ! ( Bart, Grimbergen )
• Zonder de natuur zou er geen kunst zijn. Bossen moeten
blijven ! ( Samuel, Brugge )
• Politiekers, denk aan onze kinderen. Wij hebben uw zuurstof
toch ook niet afgenomen. ( Sarah, Handzame )
• Tegen de kap in het Lappersfortbos ! Meer bos !! Meer groen !!
( Ilse, Izegem )
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• Mensen hebben groen nodig. Tijd voor verandering en de
mens meer aan het woord te laten. ( Tom, Wingene )
• Het moet stoppen met het vernielen van de bossen ! ( Jan, De
Haan )
• Zijn er nog niet genoeg bossen gekapt ? ( Nils, Oostende –
Brugge )
• Laat het beetje natuur dat we nog hebben met rust. Elders is
plaats genoeg om te bouwen. ( David, Oostende )
• Ondanks alle pogingen lijkt het met het groen niet te best te
gaan. Maak geen onnodige veranderingen, laat alles staan.
( Pieter, Oostende )
• Er zijn al waarschuwingen van de natuur genoeg geweest :
tornado’s, overstromingen, aardverschuivingen, bosbranden,…Het minste wat de regering kan doen is de bomen laten
staan ! Save our trees, save our world. ( Eline, Oostende )
• Blijf met je poten van ons bos ! ( Tom, Handzame )
• Steel de bomen niet, laat ze staan : de aarde is zo al warm
genoeg ! ( Nick, Oostende )
• Ik ga niet akkoord met de vernietiging van het Lappersfort. Het
is onnodig. Er zijn elders genoeg andere plaatsen om te
bouwen. ( Marieke, Oostende )
• Er moet altijd groen zijn voor de kinderen. ( Jorn, Oostende )
• Bossen moeten meer beschermd worden. Politici, luister meer
naar de jeugd. ( Valerie, Meise )
• Ik ga niet akkoord met de vernietiging van nog meer groen : we
hebben bomen nodig ! ( Brecht, Ettelgem )
• Voor de toekomst van de aarde ! ( Paniz, Iran – Oostende )
• Behoud het groen zowel voor mens en dier. Neem onze
zuurstof niet weg… ( Jeanny en Natacha, Oostende )
• Een groene long bij hartje binnenstad Brugge is zeker nodig.
Bedankt aan Joke en medestrijders in het bos. ( Gauny, Aalst )
• Bedankt aan alle strijders van het Lappersfort ! Ik wens geen
kantoorgebouwen in het mooiste bos van de omgeving. Nieuwe bomen aanplanten en oude verwoesten ? Waar is de logica
? ( Koen, Sint-Andries )
• Het zou heel jammer zijn dat de mooie natuur die klap moet
incasseren. ( Evelien, Assebroek )
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• Laat ons ademen : bescherm onze noodzakelijke groene
longen ! ( Maria, Olen )
• Het bos moet volledig blijven. Het stadsbestuur van Brugge
moet meer naar de bevolking luisteren. ( Marie Jeanne,
Lichtervelde )
• Wij wensen geen sloping in het bos, maar wel bijplanting.
Bedankt aan Joke en de toffe vogels ! ( Severine, Stefanie,
Yana, Shauna, Bredene )
• We gaan niet akkoord met het kapot maken van het bos
( Tanja, Kitana, Keanu, Aicha, Oostende )
• Bos moet volledig blijven. Laat ons nog een boom en een bos.
Bedankt Joke & bende om voor het groen te vechten.
( Camille, Oostende )
• Geef groen een kans ! Dankzij jullie staan de bossen in de
aandacht : merci ! ( Ruben, Oostende )
• Laat ons het beetje groen dat we nog hebben ( Isabelle,
Oostende )
• Er is al zo weinig groen : laat dit bos leven ! De kinderen
spelen er en de dieren leven er. ( Bram Vermeulen, Leuven )
• Ik wil dat het bos behouden blijft voor onze kinderen en de
toekomst ! Bedankt iedereen die zich hier voor inzet. ( Sophie,
Kinrooi )
• Liever groen en O2 dan BETON voor mijn kinderen. ( Tania,
Oostende )
• Ik ben het niet eens met het hakken van de bomen hier en
elders in het land. Dank aan Joke en haar vreemde vogels.
( David, Bredene )
• Kantoren kunnen een prachtig bos niet beter maken. ( Ronnie,
Houtvenne )
• Merci aan alle mensen die zich inzetten voor het behoud van
het Lappersfortbos. Waarom nieuwe bossen aanleggen als de
oude moeten verdwijnen ? Waar zit de logica ? Ik wandel liever
tussen bomen dan tussen kantoren. ( Marina en Griet,
Oostende )
• Bossen beschermen aub. ( Nathalia, ex-Durham, Engeland )
• Geen bomen kappen in het symboolbos ! ( Patrick, Hooglede )
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• Kantoren kunnen op andere plaatsen genoeg gebouwd
worden. Een groene long is niet alleen existentieel, maar ook
mooi en genietbaar. ( Jelle, Oostende )
• Stadsbestuur van Brugge, luister naar de bevolking. Sos
gezond verstand voor de politici. Anders de boom in. Bomen
weg is meer natuurrampen. In een restaurant mag je niet
roken, maar de natuur mag wel weggekapt worden ? ( Dorine,
Oostende )
• Behoud van bossen : geen kantoren en autobanen er in !
( Lieve, Oostende )
• Ik protesteer tegen het feit dat ze van het Lappersfortbos
kantoren willen maken. Omdat er al zo weinig groen is in
Vlaanderen en omdat het stadsbestuur meer moet luisteren
naar de bevolking. Voor je het weet zullen jullie kleinkinderen
anders nooit een bos zien ! ( Annelore, Oostende )
• Kantoren in het bos ? Bomen zet je toch ook niet in je bureel ?
( Jef, Mortsel )
• Bescherm de natuur : zij of hij geeft ons voeding en leefplezier.
( Jef, Olen )
• Zoveel leegstand elders : het is beter van het bos te bewaren !
Dank aan de regenboogstrijders. ( Achiles, Oostende )
• Geen kantoren in het bos. Wel mos in het bos ! ( Laura, Wilrijk )
• Ik wil dat het bos beschermd wordt en blijft ! Bedankt aan Joke
en de toffe medestrijders. ( Caroline, Maasmechelen )
• Ik ga niet akkoord dat je een bos vernielt ! Een bos moet een
bos blijven ! ( Ruby, Oostende )
• Wij laten ons bos niet los ! ( Pieter, Sint-Niklaas )
• Jullie mogen het bos niet kappen ! Er is genoeg plaats voor
kantoren en gebouwen elders. Laat nog een beetje natuur
over ! Laat de mensen rustig genieten in hun leefmilieu, zodat
de mensen gezond kunnen blijven. Luister naar de mensen die
veel in de bossen komen. ( Sanne, Bissegem )
• Ik ben compleet tegen kantoren in de bossen. Als ze kappen
komen wij betogen ! ( Jasper, Ettelgem )
• Ik vind dat er geen kantoren in dat bos moeten komen. Je moet
luisteren naar de mensen. Die stem is het belangrijkste ivm. dit
waardevolle bos. ( Ybe, Wingene )
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• Wij zijn tegen de verwoesting van het bos. Er is al zo weinig
bos en er is nog genoeg plaats elders om kantoren te bouwen.
Het stadsbestuur zou wat meer naar de mening van het volk
moeten luisteren en wat meer de waarde van de natuur
respecteren. Vernietig de natuur niet. We willen Joke nog
bedanken om met de regenboogstrijders het bos te
beschermen. ( Jetske, Herzele )
• Ik protesteer hierbij tegen de ontgroening. Er moet meer
gedaan worden voor het natuurbehoud. Vooral voor onze
kinderen. ( Sabrina, Alysha, Kieran, Oostende )
• Behoud van groen en bos is van zo veel meer belang dan nog
meer beton. ( Joyce, Oostende )
• Nee tegen kantoren. Ja voor het bos. Bedanking aan Joke en
de krakers van het bos. ( Pieterjan, Dadizele )
• Geen kantoren in het bos. ( Angela, Laura, Margo, Zouw,
Oostende, ex-Tsjetsjenië )
• Stop met vernietigen en luister naar ons. ( Timmy, Diksmuide )
• Tegen kantoorgebouwen in beboste gebieden. ( Sofie,
Oostende )
• De boom in met jullie kantoren. Luister naar de natuur, het is
van ons. Bedankt aan Joke en de groene anarchisten.
( Kenney, Koksijde )
• Meer respect voor de natuur en al de bomen. ( Kevin,
Oostende )
• Ik wil niet dat ze de bomen kappen. ( Thalia, Oostende )
• Laat de natuur met rust. Er staan al genoeg gebouwen.
( Magali, Oostende )
• Maak het bos niet kapot ! ( Gani, Sara, Rosa, Sammy,
Oostende )
• Ik ga niet akkoord met de kantoren die geplaats worden.
Luister meer naar de mensen. ( Gwendolien, Maldegem )
• Waar gaat dit laatste stukje groen heen ? ( Jasper, Oostkamp )
• Er is meer groen nodig ! ( Rory, Oostende )
• Laat dit bos met rust, kantoren kan je gerust op een andere
plaats bouwen. ( Barbara en Tiffany, Oostende )
• Ik vind het schandalig dat jullie het weinige groen weg halen uit
de stad. ( Tom, Oostende )
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• Blijf van de bomen van het Lappersfortbos ! ( Bert en Bobje,
Oostende )
• Het bos moet volledig blijven. Het is de groene long van
Brugge. Bedankt voor de moeite boombewoners. ( Tom,
Hertsberge )
• Stuur de industrie de boom in ! ( Peter, Gent )
• Voor volledig bosbehoud ! Joke en bende : bedankt voor de
blijvende aandacht ! ( Ineke, Oostende )
• Geen Kantoren in het bos. ( Thomas, Scouts Vremde )
• Bescherm de bossen : je moet ze bewaren voor de kinderen.
( Donald, Chelsea,, Engeland – Oostende )
• Laat ons een bos dat nog groen is, vergeet voor één keer
hoeveel geld een miljoen is. ( Robert, Oudenburg )
• De boom in met jullie kantoren. Laat de bomen met rust.
( Jaimie, De Panne )
• Geen vernietiging van het bos voor geldgewin. ( Jelle,
Oostende )
• Geen kap in het bos ! ( Kate, Oostende )
• Meer groen, minder grijze blokken ! ( Silvia, Oostende )
• Red de laatste stukjes natuur, we hebben er al zo weinig !
( Ellen, Oostende )
• Laat het bos in zijn geheel ! Laat de mensen doen wat ze willen
doen voor het behoud van de natuur. Als er gekapt wordt
zullen we het verhinderen. Enkel ons haar mag gekapt worden.
Viva Flaura & Fauna. ( Kenneth, Oostende )
• Beste politiekers, denk aan de toekomst en laat nog wat
bossen over voor de kinderen om in te spelen. ( Hans, Scouts
Jan Breydel, Sint-Katelijne Waver )
• We zijn niet akkoord om het bos stuk en dus kapot te maken.
( Marianne, Andy, Jacintha, Nikita, Domingo, Branco )
• Waarom kappen ? Is de natuur en de open ruimte nog niet
genoeg verkapt ? Bescherm alle zonevreemde bossen nu !
( Wouter, Damme )
• Meer bossen in de wereld moeten beschermd worden.
( Wouter, Koksijde )
• Het Lappersfortbos in Brugge mag niet kapot ! ( Céline,
Zedelgem )
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• Blijf van ons groen. Elk bos is van waarde voor de toekomst
van de aarde. ( Steve, Oostende )
• De natuur en de bossen die er nu nog zijn moeten beschermd
worden voor de mensen en de spelende kinderen. De bossen
zijn er om tot rust te komen. ( Dévy, Koksijde )
• Ik ben niet akkoord dat U de bomen die onze lucht zuiveren
kapot maakt. Zorg voor een beter leefmilieu. Indien U verder
gaat met kappen van bomen volgen er harde acties. ( Kenneth,
Oostakker )
• De natuur moet niet wijken voor kantoorgebouwen. Men zegt
altijd dat er te weinig natuur is, maar dan zouden ze beter eens
hun verstand gebruiken en stoppen met bomen kappen.
( Anke, Oostende )
• Blijf van ons geliefde bos af ! We zijn Joke en de andere
bezetters zeer dankbaar. ( Nick, Oostende )
• Bomen zijn zuurstof : blijf er af ! Zonder bomen gaat dat niet.
( David, Brakel )
• Geen industrie in het bos. Met dank en respect voor de
mensen die zich inzetten voor de natuur en het groen in deze
wereld. ( Gio, Oedelem )
• Ik ben tegen industrie in de bossen ! ( Ann, Diksmuide )
• Milieu is niet minder belangrijk dan een goede economie.
( Anna, Oostende )
• Er zijn in Brugge veel betere plaatsen om kantoren te plaatsen.
De bossen zijn te waardevol voor de maatschappij. ( Keshia,
Oudenburg )
• Als er gekapt wordt komen wij betogen. ( Ilse, Brakel )
• Lappesfort bos blijft bos : herbos je zelf ! ( Glenys, Ronse )
• Stop de waanzin en bescherm de bossen ! ( Melanie,
Diksmuide )
• Laat dat bos staan verdorie ! Leve het groen. ( Cindy,
Oostende )
• We hebben maar weinig groen : laat er dan tenminste wat van
staan ! ( Inge, Brugge )
• Gelieve respect te hebben voor de natuur : geen gebouwen in
het Lappersfortbos ! ( Chloé, Oostende )
• Blijf van het bos af ! ( Angelo, Torhout )
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• Ik ga niet akkoord omdat wij en onze kinderen een toekomst
willen. ! Politiekers mogen hun mentaliteit veranderen. Proficiat
Joke en de vrienden van het bos. ( Shanna, Middelkerke )
• Haal het Lappersfort niet neer voor kantoren. Deze bossen zijn
zeldzaam. ( Claudia, Oostende )
• Maak het bos niet kapot. Joke en medestrijders : ik ben fier op
jullie ! ( Matias, Oostende )
• Lappersfortbos : keep it green ! Luister naar jonge mensen met
goede bedoelingen. ( Jan, Aalter )
• Blijf van deze mooie bomen, anders zullen wij er terug staan.
( Lieven, Diksmuide )
• Ik wens een andere politiek die respect heeft voor de natuur.
De huidige politiekers kunnen den boom in. ( Ruben,
Merksplas )
• Bossen moeten beschermd blijven ! Politici, luistert meer naar
de jonge mensen ! ( Sara, Schoten )
• Bedankt Joke en de zachte anarchisten. Ik vind het niet kunnen
dat de bossen moeten vernield worden voor kantoren. ( Pieter,
Knokke-Heist )
• Laat dat bos staan en heb respect voor onze natuur. ( Christophe, Oostende )
• Het moet gedaan zijn met de wantoestanden omtrent het
Lappersfortbos. Indien U mijn stem wilt, gelieve dan rekening
te houden met onze natuur. Bedankt Joke en toffe anarchisten.
( Paul, Bredene )
• Ik ga niet akkoord omdat er al te veel groen weg gaat voor
stomme kantoorgebouwen. ( Tessa, Middelkerke )
• Ik ga er niet mee akkoord dat bossen stelselmatig vernietigd
worden. Laat ons nog wat groen voor later. ( Mandy,
Nieuwpoort )
• Er zijn al zo weinig bossen. Dan moeten er geen meer
verdwijnen. Proficiat aan de jonge mensen die zich inzetten
voor dit doel. ( Lana, Halle )
• Geen kantoren en wegen in een belangrijk bos. Behoudt het
groen. Bedankt en respect voor wat jullie doen. De bestaande
zoneringsplannen zijn totaal verouderd. ( Endra, Oedelem )
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• Neen tegen het omhakken van het bos. Er zijn er al te weinig in
België. Laat de politiekers eens het bos behouden, dan zijn ze
ook nog nuttig. ( Maarten, Bornem )
• Stop de waanzin : Lapjesbos is waardevol. ( Ellen,
Nieuwmunster )
• Lang leve het Lappersfortbos. ( Hans, Leffinge )
• Laat dat bos staan en groeien. (Ruben, De Haan )
• Waarom kappen jullie in dat bos, huis der dieren ? Jullie
zouden dat ook niet graag zien gebeuren met jullie huis ?
( Kevin, Oostende )
• Wij zijn tegen boskapping : laat de natuur leven. ( Sarah,
Oudenburg )
• Politiekers van Brugge : gebruik uw verstand. ( Peter,
Oostende )
• Maak het zalige bos niet kapot. We love flower power…
( Kyani, Oostende – Brugge )
• Lappersfortbos : leven en laten leven ! ( Jerry )
• Laat nog een beetje groen over ! ( Jana, Oostende )
• Lasst den Wald leben ! ( Tico, Aachen Germany )
• Bos = groene longen. Bossen zijn filters voor fijn stof ! En de
opwarming dan ? Heren politiekers, waarom een kantoor in
een bos ??? Wat een verspilling : nieuwe bossen aanleggen en
bestaande bossen kappen… Is dat de logica ? En zijn er geen
leegstaande gebouwen genoeg om nieuwe kantoren in te
huisvesten ?? Verspilling zonder logica ? Of is er daar minder
aan te verdienen misschien ? Waarom het zo moeilijk maken
als het gemakkelijk kan ? En de bevolking is dan ook tevreden.
Waarom bossen kappen voor een kantoor ? Men sloopt ook
geen kantoren voor een bos !! Het Lappersfort is ons bos : laat
het verder in vrede bestaan ! ( Paul, Oostende )
• We mankeren hier al veel groen. We hadden nu al wel een bos
in de buurt, maar daar zou nu toch al weer een stuk van af
moeten. Onze burgemeester plant met veel poeha nieuwe
bossen en als die vergroeid geraken zal hij die willen kappen ?
En waar zal hij dan weer nieuwe bossen plannen ? De aarde
en Brugge in het bijzonder zullen de Kyoto-normen niet halen.
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Nieuw bos is nu nog veel minder waard in CO2-opslag dan ons
Lappersfortbos. ( Arnold, Sint-Michiels )
• Hilde, bescherm ons bos ! Gebruik je ministersjerp ! Mia en Amber,
Oostende
• Behoud de laatste stukjes natuur ! Geen bomenkap in het
Lappersfortbos ! Kris en Inge, Oostende
• Ik ga niet akkoord met kantoren in een bos. De natuur beschermen is
een must !!! Saskia, Oostende
• Gelieve dit bos te behouden. We hebben al zo weinig bos meer op de
wereld over, dus laat ons de resterende behouden. Groeten van William,
een medewerker van Greenpeace, Oostende
• Hilde, ik zou het sterk op prijs stellen mochten jullie ingaan tegen het
platleggen van het Lappersbos. Een symboolbos mag niet verminkt
worden ! Emmanuelle, Oostende
• Geachte Minister Hilde, ik heb gezien dat er in Brugge veel leegstaande
kantoren zijn, zelfs nieuwe. Waarom dan het bos verminken ? Wij
rekenen alvast op U. Bedankt van een meisje die om de natuur geeft.
Stephanie, Oostende
• Er is al veel te weinig natuur, zeker in de steden. Daarom ben ik tegen
het kappen van bossen. Hilde, wij rekenen op jou. Jessie, Boechout
• Lappersfortbos : doe er iets aan ! Sandy, Oostende
• Hilde, ik reken op je als minister dat je een moedige beslissing neemt !
We streven voor dat mooie bos, want de natuur is onvervangbaar. Veel
liefs van Zita, Oostende
• Hilde, geen kap van de bomen in het symboolbos ! Monique, Oostende
• Ik ga niet akkoord ! Dat ze de natuur beter beschermen ! Er moet meer
worden gedaan. Shirley, Oostende
• Met een volle beurs gaat altijd alles door ! Stop daar mee ! Dirk en Ingrid
uit Gistel
• Laat de bomen blijven, anders is er niets dat nog mooi is ! Fabbe,
Oostende
• Ik hoop dat dit prachtige bos mag blijven bestaan. Er zal altijd nood zijn
aan groen voor deze en alle volgende generaties ! Rutger, De Haan
• Beste Hilde, laat het bos met rust en ontgoochel ons niet. Dirk,
Oostende
• Ik reken er op dat dit laatste mooie stukje bos blijft bestaan. Melissa,
Oostende
• Grote schande ! Zijn er nog geen kantoren genoeg ? Laura en Jelle,
Oostende
• Mevrouw de minister, help ons voor het behoud van het bos aub ! U
bent onze laatste hoop. Dank bij voorbaat. Caroline, Oostende
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• Te weinig bossen in België. Geen bossen vernietigen voor kantoren !
Tom, Nathalie, Louise, Nadia en Valentine uit Nieuwpoort
• Er is al veel te weinig natuur. Zeker in de steden. Daarom ben ik tegen
de bouw van kantoorgebouwen in het Lappersfortbos. Gebruik de
gebouwen die nog vrij zijn ! Hilde, we hopen op U te kunnen rekenen.
Joke, Boechout
• Geen kantoren en autobaan in het bos van een grote waarde! Stop de
vernieling voor zuiver geldgewin ! Geboortebosjes aanplanten en
bossen vernielen ? Dat begrijp ik niet meer ! Speelt ge met mijn
voeten ? Thommy, Oostende
• Elk bos is van waarde voor de toekomst van de aarde. Luc, Zwevegem
• Ik wil geen kantoren in dit mooie Lappersfortbos. Stop het verminken
van de natuur alstublieft. Francisca, Oostende
• Laat de bomen staan ! Er zijn al veel kantoren, bomen zijn er nooit
genoeg. Luister naar het protest van de mensen en doe er iets aan.
Hilde, we rekenen op U. Julie, Boechout
• Stop met de natuur te verwoesten, want we hebben ze nodig voor de
toekomst. Laura, Blankenberge
• Bos moet blijven. De natuur is te waardevol om vernietigd te worden.
Sylvie, Stalhille
• Laat Brugge groen blijven. Red het Lappersfortbos. Mieke, Brugge
• Laat onze kinderen in de bossen spelen. Spaar de natuur, er staan al
oude gebouwen genoeg leeg. Renoveer deze eerst. Lieven en
Fabienne, India, Isha, Maura, Reza, Assebroek
• Handen af van het Lappersfortbos ! Jean-Pierre, Roeselare
• Het moet gedaan zijn met verminken van de laatste stukjes groen! Hilde,
ik reken op U, stel me niet teleur. Lieselot, Sint-Kruis Brugge
• Blijf met je fikken van de laatste restjes groen. Norman en Christophe,
Leffinge
• Lappersfortbos : handen af van de natuur. Hilde, plz luister, anders
worden ik en andere natuurliefhebbers boos ! ( Kimberley, Damme )
• Laat alle bomen in dit waardevolle bos staan. Gebruik bestaande
leegstaande oude kantoren. Hilde, ik reken op U. Françoise, Eernegem
• Ik zou het waarderen moesten er geen kantoren geplaatst worden in het
bos. We hebben al zo weinig stukjes natuur. Nadia, Nieuwpoort
• Leve de groene ruimte. Minister Hilde laat ons niet in de steek en doe er
wat aan. Hartelijk dank bij voorbaat en een dikke groene zoen van
Georgette, Oostende
• Het moet gedaan zijn met het vernielen van de bossen ! Inge, Oostende
• Bestaand groen moet blijven. Dit is voor het milieubewustzijn zeker de
beste beslissing. Ann, Oostende
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• Hilde, help de natuur beter te beschermen. Dank U bij voorbaat. Heidi,
Oostende
• Het is beter om de bossen te bewaren voor onze kinderen en de frisse
lucht. Mevrouw de minister, we rekenen op uw steun. Sandrine,
Bredene.
• Geen kantoren plaatsen in het Lappersfortbos. Molina, Guatemela in
Oostende
• Stop met de vernieling van onze laatste stukjes natuur. Gwendoline en
Axl, Oostende
• Er is ergens anders plaats genoeg voor kantoren. Laat de laatste stukjes
natuur als zuurstof voor de toekomst ! Denise, Oostende
• Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en
wat zicht op de zee, vergeet voor 1 keer hoeveel geld een miljoen is, de
wereld die moet nog een eeuwigheid mee. We hebben allen 2 moeders,
waarvan moeder natuur er één van is. Respecteer haar ook. Joachim,
Assebroek
• Laat onze natuur met rust ! Poten af ! We hebben de natuur van doen
om te leven. Jacky, Oostende
• Beste Hilde, zorg voor het bos ! Er zijn andere plaatsen voor kantoren in
Brugge. Laat de bomen staan en zorg voor de natuur. Maja, Oostende
• Geachte Minister Hilde, waarom staan er in Brugge zoveel leegstaande
kantoren ? Wij houden van de natuur ! Waarom moeten die nieuwe
kantoren precies in het bos ? Dat vernietigt voor een groot stuk het bos.
Tessa, Oostende
• Wij gaan niet akkoord met het vernietigen van het bos. Kantoorgebouwen kunnen op andere plaatsen ingericht worden. Véronique, Luc,
Brecht, Cas, Wout, Pervijze
• Beste Hilde, gelieve voor onze kinderen en kleinkinderen het bos te
behouden. Jannick, Oostende
• Hou het groen in de wereld ! Andy, Oostende
• Laat de natuur overheersen, natuur geeft rust ! Lieve, Oostende
• Ik ga niet akkoord met kantoren op bosterrein. Lieselotte, Westende
• Geen bomen omkappen voor een kantoor. Zonder bomen kunnen wij
niet leven. Sabrina, Oostende
• Veel nieuwe kantoren staan leeg in Brugge ! Met meer groen moet je
het doen ! Waarom nog bos ontginnen ? Donald, Oostende
• Geen kantoren in een waardevol bos. Vernietig geen natuur ! Straks
sterven de bossen uit. Sus, Wevelgem
• Ik ben niet akkoord met het bouwen van kantoren in het Lappersfortbos.
We moeten de natuur behouden ! Margo, Oostende
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• Stop met de vernieling van onze natuur. Wij willen meer bossen in
plaats van minder. Bedankt Joke en co voor jullie bosbehoudstrijd in het
Lappersfortbos. Harmen en Melissa, Oostende
• Geen bomen kappen. Het moet gedaan zijn om de natuur kapot te
maken ! Amy, Oostende
• Wij vinden het absoluut niet kunnen dat het Lappersfortbos verdwijnt en
hierdoor de toekomst van onze kinderen weeral een beetje verdwijnt.
Julie, Frederique, Valentine, Ruyline, Feline, Middelkerke
• Het duurt minstens 30 jaar om een oud bos te vervangen ! De
opwarming van de aarde wacht daar niet achter. Dus maak niet alles
naar de kloten voor wat winstbejag. Poten af van het Lappersfortbos.
Proficiat aan de bezetters. Met respect voor het leven. Walter en Irène,
Jabbeke
• Ik ga niet akkoord dat we geld inruilen voor natuur. Natuur heeft
oneindig veel meer waarde. Kies het leven ! Het bos is zoveel waard,
een verademing in de stadsdrukte, een thuis voor zoveel leven. Edith,
Jabbeke
• ’ t Zou wijs zijn moest het bos blijven bestaan. De bestaande streepjes
natuur zijn zeer waardevol om verschillende redenen : hun pracht om
ervan te genieten en hun waarde voor onze toekomst. Lien, Brugge
• Lappersfortbos graag ongerept laten aub. Patrick, Oostende
• Een beetje groen is gezond voor iedereen. Julie, Oostende
• Ik ga niet akkoord met het plaatsen van kantoren in het Lappersfortbos.
Gelieve wat meer te luisteren naar de stem van de lokale bevolking.
Beste dank. Lucas en Katja, Brugge
• Lappersfortbos moet blijven. Dave, Gistel
• Hilde, ik reken op jouw inzet om geen kantoren in het bos te plaatsen en
de natuur zijn gang te laten gaan. Shana, Nieuwpoort
• Bos is belangrijker dan kantoorgebouwen. Zonder bos geen leven op
aarde. Geen leven : geen kantoorgebouwen. Red het bos ! Aline,
Overijse
• Beste mevrouw Crevits, wij hopen op uw steun en medewerking. Geen
kantoren in het bos aub. ! Tim, Yannnick,Sven en Bart uit Torhout.
Thomas uit Ruddervoorde
• Beste Hilde, Hou Brugge groen !! Het bos blijft volledig aub. Doe het
voor de kinderen. Sofia, Torhout
• Hilde, wij zijn een jong gezin, een fris gezin. Wij houden van een frisse
omgeving en dat vinden we hier. Liever frisse bomen dan ( frisse )
gebouwen. Dimitri en Hilde en Bastiaan en Matis, Oostkamp
• Bomen zijn monumenten om te bewaren. Hilde, Louis, Remy, Julien uit
Torhout
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• Gericht aan Hilde : geen kantoren in het bos aub. Denk aan onze
kinderen. Isabelle, Torhout
• Groen en bomen zijn belangrijk. Katrien, Torhout
• Beste Hilde, steun ons ! Dank ! Elien, Torhout
• Gericht aan Hilde : laat het bos leven ! Monique, Torhout
• SOS bos Lappersfort ! Carine, Berchem
• Laat de bossen leven want er zijn veel leegstanden in Brugge ! Laat
groen leven ! Francesca, Oostende
• Liever groen dan steen : kinderen hebben de natuur nodig ! Sabrina,
Manon, Milan, Matisse, Oostende
• Nu reeds bedankt voor uw ingrijpen : geen kantoren in het bos aub. Jan
,Oostende
• Een bos redden is ons eigen redden : geen kantoren in het bos ! Als er
gekapt wordt komen wij betogen. Sylvie en Chesney, Oostende
• Als jullie bomen willen hakken en zuurstof willen wegwerpen zodat jullie
sterven, dan doen jullie maar. Maar ik plant liever bomen om van hun
zuurstof te kunnen leven. Jarne, elf jaar, Oostende
• Lappersfortbos blijft bestaan ! Niels en Femke, Brugge
• Geen kantoor in een bos van grote waarde ! Stephan, Natascha, Robbe
en Rune, Kortemark
• Geen kantoren in het Lappersfort : stop de waanzin. Er zijn belangrijker
dingen dan geld. Bob, Barbara en Viktor, Evergem
• Geen verminking van een bos voor kantoorruimten. Sos Lappersfortbos.
Yannick en Collin, Lichtervelde
• Sos bos ! Lieve en Thierry, De Haan
• Wij gaan niet akkoord met kantoren in het bos !! Schützt die Natur !
Walther, Brugge, Duisland
• Gelieve geen bomen te kappen in dit waardevolle bos ! Tiley, Oostende,
Kazachtstan
• Dat de laatste stukjes bos bewaard mogen blijven ! Naomie, Oostende,
Haïti
• We gaan niet akkoord met kantoren in het bos! Heike, Brugge, Duitsland
• Stop met de vernieling van de natuur omwille van onze kinderen. Laitha,
Naomi, Sidney, Oostende, India
• Jag sympatiserar med dem som bosatte sig i traden ! Joanna, Sweden
• Lappersfortbos moet volledig blijven. Proficiat aan Joke en de
medestrijders voor het bos. Luna en Nancy, Oostende
• Laat het bos leven. Er is veel leegstand van kantoorgebouwen in
Brugge. Delfien, Westende
• De politiek moet meer luisteren naar het volk : dus niet kappen in
natuurgebieden. Vanessa, Sint-Kruis Brugge
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• Gebruik uw gezond verstand : geen kantoren in het bos ! Jamie,
Oostende
• Ze moeten stoppen met de natuurvernieling ! Merci aan alle jongens en
meisjes die strijden voor het bos. Joke, Ardooie
• Stop de vernieling van onze laatste groene plaatsen. Gaëtan, Oostende
• Geen kantoren in het bos : we wandelen heel graag in het groen !
Hanne, Amber, Stef en Siska, Oostende – Herselt
• Red het Lappersfortbos : de natuur is al genoeg beschadigd. Jonathan,
Oostende
• Ik wil dat ze meer zorg dragen voor de natuur. Dank aan de
regenboogstrijders. Martine en Alicia, Oostende
• De natuur is nodig voor goede lucht, niet voor kantoren. Stop de
vervuiling ! Anna-Lora
• Een bos moet een bos blijven. De aarde is meer waard dan de winst !
Strijd verder ! Johan, Oostende
• Protest tegen de vernieling van het waardevolle stadsrandbos. Donald,
Oostende
• Het mooie bos dicht bij Brugges centrum moet blijven voor onze
kinderen. Ik ga niet akkoord met de kantoren-plannen. Debra, Melissa
en Nahim, Oostende
• Laten we de bomen en de zuurstof houden. Plaats voor kantoren
genoeg. Het bos is de wereld van bos en dier waar geen bakstenen
thuis horen. Hartelijk dank aan onze groene strijders, doe zo verder en
blijf opkomen voor ons beetje groen. Leslie, Kortrijk
• Ik vind dat er al genoeg bossen kapot gemaakt worden. Ik ben dan ook
regelrecht tegen deze ontruiming en waarom ? Dan nog voor kantoren
terwijl er al ruimte genoeg voorzien is voor deze faciliteiten. Bedankt
voor alle inzet aan iedereen die hier aan meewerkt. Harald, Diest
• Bescherm de bossen over de hele wereld aub. Fozia, Oostende,
Pakistan
• Geen kantoren in het bos. Deze vernieling is waanzin. Els, Oostende
• Behoud van het laatste bos binnen wandelafstand van Brugge centrum.
Lappersfort boven ! Felix, Brugge
• Hopelijks voor het behoud van het Lappersfortbos ! Mario, Oostende
• We wensen niet dat ze een waardevol bos verminken. Joke en Collin,
Lichtervelde
• Geen kantoren wel bos. Stop de vernieling en luister naar het volk.
Carine, Snaaskerke
• Kantoren horen niet thuis in het bos. Alleen kinderen die willen spelen
en mensen die van de natuur willen genieten. Bart en Liesbeth,
Passendale, Veldegem
• Stop de vernieling van het Lappersfortbos ! Sarah, Middelkerke
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Geen vernielingen in het bos ! Marnix, Moorslede
Geen kantoren in het bos ! Lucie, Oostende, Kongo
Geen vernieling in het Lappersfortbos. Joey, Bredene
Respecteer de natuur die we nog hebben ! Charlotte, Oostende
Laat het bos bos zijn waar dier en mens nog kunnen genieten van de
natuur en de rust. Proficiat voor jullie vasthouden aan jullie idealen.
Murielle, Brugge
Laat de bomen staan en hou de gebouwen en de auto’s uit het bos.
Stop de vernieling. Florence, Gistel
Niet akkoord met de bouw van kantoren in de natuur. Liefkoos moeder
aarde, ze heeft het nodig. Patricia, Oostende
Er is al genoeg miserie die de opwarming van de aarde veroorzaakt.
Laat het bos staan potverdikke. Linde, Oostende
Niet akkoord met kantoren in het bos ! Emmy, Woesten
Vrijheid voor de natuur : blijf uit het bos ! Talitha, Bredene
Gedaan met al die waanzin : kappen is minder zuurstof ! Lindsay,
Oostende
Ik ben voor het bosbehoud te Brugge, Sven, Gent
Kantoorgebouwen op de juiste plaats inplanten, niet in een belangrijk
natuurdomein. Pieterjan, Jabbeke
Bos for ever. Gedaan met die waanzin van kantoren in het bos. Jeroen,
Gistel
Geen kantoren in een waardevol bos. Isabelle, Nieuwpoort
Geen kantoren in het bos. Artem, Antwerpen, Rusland
Stop de waanzin : geen kantoren in het bos. Giovanni, Samantha, Lara,
Koekelare
Laat de natuur leven ! Nancy, Oostende
Neem ons groen niet af : gelieve niet in waardevolle bosgebieden te
bouwen en alles plat te leggen. Evelien, Jabbeke
Stop de vernieling : wij wensen geen kantoren in plaats van het bos.
Wesley en Sarah, Torhout
Beste mevrouw Crevits, stel me niet teleur ! Ludwina, Sint-Amandsberg
Natuurgebied moet blijven. Genoeg leegstaande industriële gebouwen.
Gino en Hilde, Oostende
Lappersfortbos moet volledig blijven. Mireille, Oostduinkerke
Lappersfortbos moet volledig blijven. Bedankt Joke en andere
bosvrienden. Lynn, Oostduinkerke
Zonder de natuur = bos verdwijnen sommige diersoorten en plantensoorten. Als men de bossen wegkapt, verdwijnt ook de recreatie errond.
Stop het kappen van de bossen ! Suzanne, Bredene
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• Persoonlijk protest : natuur is de adem van het gehele leven. De
harmonie, de vrijheidsgeur en kalmte is noodzakelijk voor het geluk.
Hartelijke begunstigde liefderijke goedheid is dankbaar voor de natuur.
Anja en Liam, Bredene
• Groen moet blijven. Laat ons 1 blijven met de natuur. Carol, Wielsbeke
• Stop de vernieling van de laatste stukjes natuur. Evy, Ledegem
• Laat groen groen blijven. Kantoren horen niet thuis in een bos. Groen is
belangrijker dan commercie. Een flinke duim voor de mensen die
streven voor het behoud van het bos. Glen, Beveren-Leie
• Beste Hilde, wij hebben liever geen kantoren in het bos. Denk aan mijn
kinderen. Yenske, Sint-Amandsberg
• Bescherm dit bos en laat het staan. Jordan, Oostende
• Maak het bos niet stuk. Sherri-Lynn, Oostende
• Blijf van de natuur. Ik ben niet akkoord met kantoren in het bos. Proficiat
aan Joke en de toffe boombewoners. Gipsy, Oostende
• Geen kantoren in een bos ! Stefanie, Oostende
• Bescherm het bos : geen kantoren in het bos. Natascha, Tim en Tine,
Roeselare
• Geen groen laten wijken voor kantoren. Cynthia, Roeselare
• Wij willen graag zonder kantoren gaan spelen in ons bos. Martine,
Arend, Ben en Poema, Oostende
• Bossen bij het stadscentrum zijn zeldzaam. Laat ze leven voor de
toekomst en voor de kinderen. Proficiat aan Joke en de
regenboogbende. Samantha, Oostende
• Niet akkoord met weg kappen van dit mooie stukje natuur. Denk goed
na voor je er aan begint. Patrick, Chantal en Jordi
• Natuur moet beschermd blijven. Ingrid, Bredene
• Ik hoop dat je mij gelooft ? Maak de natuur niet kapot want wij hebben er
niet veel. Bouw dus geen kantoren in het bos maar ga op zoek naar
bordjes van te huur. Sofie, Oostende
• Wij steunen het bos ! Agnes, Moorslede, India
• Geen kantoren in het bos. Petr, Antwerpen, Rusland
• Lappersfortbos, een bos om van te houden en om te houden. Politici
neem uw verantwoordelijkheid. Jens, Oostende
• Gelieve geen kantoren in gelijk welk bos te zetten. Marjet, Veurne en
Indië
• Wij willen meer bos en geen kantoren er in. Jocelyne, Oostende, Angola
• Bos moet bos blijven, geen gebouwen. Anouchka, Oostende
• Geen kantoren in een bos ! Respect voor de natuur. Kathleen,
Nieuwpoort
• Laat een bos bos zijn. Er zijn voldoende andere plaatsen waar er
genoeg kantoorgebouwen kunnen komen. De wandelafstand van het
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historische centrum van Brugge is zeker een pluspunt. Laeticia,
Oostkamp
Geen kantoren in het bos ! Nathalie, Vleteren
Ik ga niet akkoord met het bouwen van een kantorencomplex in het
bos ! Er is genoeg plaats er buiten. Evelyn, Oostende
Wij wensen geen bebouwing in het bos. Het is een mooi stukje natuur
die volledig moet blijven. Er is elders voldoende plaats om te bouwen.
Pablo, Oostkamp
Geen kantoren in het bos. Janos, Torhout
Geen kantoren in het Lappersfortbos. Lies, Torhout
Jullie moeten eens leren jullie verstand te gebruiken en nadenken over
de prachtige natuur die jullie willen vernielen. Sylvie, Oostende
Keep the trees alive ! They keep us alive. Preserve and protect. Trees is
life. Everything is connected. Eva, United States of America
Beste Hilde, ik hoop dat je het plan van de kantoren niet uitvoert. Vicky,
Antwerpen, Venezuela
Hilde, laat ons samen het bos beschermen. Saïd, Oostende, Armenië
Hilde, hou Brugge groen ! dus Lappersfortbos blijft. Jetske, Bart en Nele,
Brugge
Beste Minister, alstublieft laat een klein stukje natuur niet verloren gaan.
Laat het voortbestaan. Jan, Huizingen
Doorzetten Hilde voor het Lappersfortbos ! Kathy, Oostende
Beste Minister Hilde, wil je aub. zorgen dat ons bos groen blijft ! Mag ik
op U rekenen ? Dany, Loppem
Hilde, we hopen met heel ons hart dat je je verantwoordelijkheid
opneemt voor de mens en het bos. Charlotte, Oostende
Geen kantoren in het bos. Saïda, Oostende
Hilde, geen kantoren rond het bos. Nick, Oostende
Beste Hilde, als lid van Natuurpunt ben ik zeker dat U het bos volledig
beschermt ! Yoyce en Thaï, Oostende
Beste Minister Hilde, het bos is van grote waarde. Steven, Oostende
Hilde, ik heb er het volste vertrouwen in dat jij er voor zal zorgen dat er
geen kantoren in het bos komen. Marleen, Oostende
Beste Hilde, laat het symboolbos van Brugge staan. Hassan, Oostende
Beste Hilde, geen kantoren toelaten in het symboolbos. Laat het leven.
Yoyce, Brugge
Er mogen geen kantoren komen op het Lappersfortbos. Wat met al die
natuur die verdwijnt ? Celine, De Haan
La nature c’est notre amie qui nous fait vivre. Erik, Oostende, Wallonië
Stop met het vernietigen van onze bomen. Karel en Eva, Oostende
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• Hou België groen en zorg dat het Lappersfortbos blijft bestaan. Hilde,
gans België rekent op U. Stel ons niet teleur en steek uw nek uit als je
wil ? Kevin, Merelbeke
• Ministre Hilde, pas de construction dans le bois svp. Sylvie, Wallonië
• Geen kantoren. Nick, Oostende
• Oproep aan Hilde : bescherm het bos volledig aub. Sarah, Oostende
• Beste Minister, Lappersfortbos mag niet kapot. Robby, Bredene
• Minister Hilde, ons Lappersfortbos is een symbool voor ecologisch
leven. Romarie, Oostende
• Wees eens anders : red het Lappersfortbos ! Stephanie, Oostende
• Geen kantoren toelaten in het bos. Lokua, Oostende
• Het bos willen wij graag beschermd houden. Laat ons niet in de steek.
Sarah, Oostende
• Hilde, bescherm het bos aub. Kamu, Oostende, Armenië
• Laat het bos leven aub. Sharon, Brugge
• Hilde protect the forest ! Frederick, Knokke, Oostende
• Natuur is ons leven, verpest ons leven niet. Alleen uw hulp kan dit bos
beschermen. Ayu, Japan
• Hilde, graag vragen we uw steun om het Lappersfortbos te beschermen.
Zonde moest er een stuk verdwijnen. Jean en Inge, Oostende, Mauritius
• Hilde, wij rekenen op U, Levon, Oostende, Iran
• Waarom de bomen vernietigen ? Luister naar mijn raad en laat het bos
heel. Miguel, Middelkerke
• We zouden graag ons laatste groen behouden. Behoud de originaliteit in
het Lappersfortbos. Joris, Oostende
• Bewaar groen in Brugge, Joris, Roeselare
• Er moet rekening gehouden worden met de natuur. Sagal, Oostende
• Lang leve het bos. Lang leve de natuur. Sébastien, Koksijde
• Geen kantoren in een groene zone. Er is al veel te weinig groen in ons
land en in de wereld. Michael, Oostende
• Proficiat Joke en de regenboogstrijders. Ik vind het tof dat jullie
protesteren. Orry, Bredene
• De industrie mag onze natuur niet kapot maken. Dit bos moet gespaard
blijven. Sven, Dudzele
• Protest tegen het bouwen van kantoorgebouwen in bossen. Jordy,
Zwijnaarde
• Laat het bos leven voor onze kinderen. Stop de waanzin. Chantal,
Jonatha, Zoë, Oostende
• Laat groen leven. Jessica, Beernem
• Beste minister, lang leve het bos ! Wij rekenen op U ! Brecht, SintAmandsberg
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• We moeten het bos sparen voor ontspanning en om eens te gaan
joggen. Als we zo verder doen blijft er niets meer over. Ilse, Oostende
• Maak het mooie bos niet stuk voor jullie welvaart ! Nele, Oostende
• De vernietiging van ons bos kan niet goed zijn voor de resterende fauna
en flora. Daisy, Oostende
• Ik wens dat U geen bossen kapot maakt. De natuur is zeer zeldzaam. Ik
waardeer het dat de mensen in de bomen woonden om het bos te
beschermen. Sara, Bredene
• Wij houden van bloem en bos. Onze kinderen hebben bijna geen
speelplaats meer in de stad. Remy, Oostende
• Dit bos kan gewoon niet weg gedaan worden. Nikita, Oostende
• De natuur mag je niet vernielen. Jill, Oostende
• Liever geen kantoren. De bescherming van de natuur verdient de eerste
prioriteit. Maurice, Oostende
• Red het groen op deze planeet. Stefaan en Robert, Oostende
• Het moet gedaan zijn met het vernietigen van de oude bossen. Want er
zijn er niet veel meer. En de natuur is toch zo mooi. Steve, Oostende
• Waarom kantoren als een bos zoveel meer te bieden heeft aan de
mens ? Ine, Bredene
• Ik wens mijn ongenoegen te uiten betreffende het kappen in het
Lappersfortbos. Een bos is geen plek voor grijze gebouwen maar voor
ravottende kinderen. Het is tevens de habitat van vele dieren. Nathalie
en Naïm
• Persoonlijk protest voor het behoud en de bescherming van het
Lappersfortbos. Steve, Eernegem
• Het is een schande dat de natuur en het bos zo verwoest worden. Om te
overleven heeft de mens de natuur nodig. Axelle, Middelkerke
• De wereld is groot genoeg om kantoren te plaatsen, dus niet in het bos.
Karim, Oostende
• Niet akkoord met het kappen van de bossen. Jan, Aartrijke
• In kantoren is ook zuurstof nodig, plaats ze dus op leegstand naast het
bos. Babette, Oostende
• Ik wens dat jullie het Lappersfortbos heel laten. Latoya, Brugge
• Denk aan de jeugd, aan hun toekomst en aan hun groene long. Debby
en Chantal, Bredene
• Lang leve de natuur, lang leve het bos ! Eva, Nieuwpoort
• Blijf van het bos. De natuur van onze stad wordt zeldzaam. Tom,
Assebroek
• Laat de natuur geen slachtoffer zijn van winstbejag. Ingrid en Dirk, Gistel
• Geen bomenkap in het Lappersfortbos. Christian en Gwendolyn,
Oostende
• Er staat zo veel leeg in Brugge. Bram, Bredene
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• Ik ga niet akkoord met de bouw van kantoren in het bos. De wereld is al
vervuild genoeg. Kjell, Oostende
• Geen bomenkap, Salam en Lydi, Oostende, Syrië
• Geen kantoren in het bos. Gamul en Doa, Oostende, Egypte
• Laat de natuur met rust ! François, Chantal, Livy en Vince, Eyschen,
Nederlands Limburg
• Stop met de vernieling. Franziska, Oostende
• Geen kantoren in het bos. Fatima, Oostende, Marokko
• De natuur moet in goede staat blijven. Magnolia, Oostende, ex-Togo
• La fôret doit rester où elle se trouve. Martine, Liège, Oostende
• Stop het vernielen van het bos. Geen kantoren , geen CO2 maar wel
O2. Marie-Vinciane en William, Knokke-heist
• Natuur niet vernietigen om kantoren op te zetten. Marino punk, Miko,
Igor, Ronny, Otto, Menen
• Laat de natuur leven. Leve het bos. Stop de betonnering. Debbie.
Menen.
• Bescherm de natuur voor de toekomst. Johan, Christel, Britt, Gail,
Koekelare
• Het wordt tijd om de laatste stukjes natuur te beschermen. Jonathan,
Oostende
• Geen kantoren in het Lappersfortbos. Kristel, Kessel-Lo Leuven
• Kantoorgebouwen horen niet in onze Vlaamse bebossing. Miguel,
Izegem
• Laat ons bos met rust. Fatiha, Oostende
• Bescherm de bomen. Ta-Gioi, Sint-Truiden
• Bossen moeten beschermd worden in plaats van omgekapt. Katrien,
Drongen
• Geen bomen kappen. Katinka, Jason, Ritana en Kjenta, Bredene
• Bomen zijn de longen van deze aarde. Waarom ze amputeren ? Al Gore
??? Ilse, Brugge
• Geen kantoorgebouwen in het bos, wel gezond verstand. Laëtitia,
Oostende
• Zonde! van het mooie Lappersfortbos. Marieke, Brugge
• Geen bomen kappen in het bos. Morgane en Tanguy, Oostende
• Mevrouw de minister, help ons aub. en kap geen bomen. Fien,
Bovekerke
• Ik ga niet akkoord met de stelselmatige vernietiging van onze bossen.
Magali, Bredene
• Laat de natuur : kap geen bomen. Nathalie, Heidi, Bo en Kiani,
Oostende
• Er is al groen te weinig. Davy, Eline, Joke en Davy, Hooglede, Gits
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• Wij willen het Lappersfortbos definitief behouden. Minister Hilde graag
uw medewerking. Lucas, Maya en Wim, Oostende
• In een bos horen geen kantoren thuis. Charlotte, Oostende
• Al Gore maakte nog maar een film ‘ an inconvenient truth ‘ Wordt
wakker ! Shirley, Kristus-Koning Brugge
• Het hoort niet om de natuur stuk te maken terwijl er zoveel leegstand is.
Anesa, Oostende
• Breek geen bossen af voor kantoren. Jonas, Wevelgem
• Geen kantoren in het bos. Patrick, Oostende, Cameroen
• Kantoorruimte in de bossen is niet nodig. Gino en Marnix, Lendelede
• De bossen moeten behouden worden omdat ze van zeer grote waarde
zijn. En om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Luna, Hoeilaart
• Stop met de zeldzame natuur te vernielen. Denk aan onze kinderen.
Stephanie, Karine en Tommy, Oostende
• Niet akkoord met kantoren in het bos. Sandra, Brugge
• Lappersfortbos mag niet verdwijnen. André en Luna
• Binnenscheepvaart moet aantrekkelijker gemaakt worden voor minder
vrachtwagens op de wegen. Openbaar vervoer moet aantrekkelijker
gemaakt worden voor minder auto’s op onze wegen. En in Brugge
kappen ze bomen en vernielen ze een bos om het rijden met de auto
aantrekkelijker te maken. Waar zijn ze daar mee bezig ? Stop met
onnozel te doen. Niet alleen een land zonder regering, weldra een land
zonder bomen. O dierbaar België ? Paul, Oostende
• Geen kantoren in het bos ! Thuy, Deinze, Vietnam
• Wat is belangrijker : het groen in de wereld of een kantorencomplex ?
Rona, Oostende
• Stop de ontgroening van Vlaanderen. Hendrik, Oostende
• Er is natuur te kort. Dus daarom moet het gedaan zijn met ze te
vernietigen ! Evelyne, Westende
• Laat de bossen gewoon staan. Isabelle en Jean-Marie, Oostende
• Vervang de bossen niet door kantoren. Is de natuur dan zo
onbelangrijk ? Denk eens aan de kinderen ! Magalie, Oostende
• Natuur moet er zijn om te spelen en te leven. Cassandra, Herentals
• Gelieve het bosgebied ongerept en onaangetast te laten. We willen
geen kantoren in natuurgebied terug vinden. Karel, Middelkerke
• Hou de groene gordel en het Lappersfortbos intact. Hou de biotoop van
de ijsvogel intact. Jürgen, Assebroek
• Neem onze gezonde lucht niet weg ! Shirley, Oostende
• Stop met de vernieling van de bossen. Amin, Oostende
• Ne détruisez pas les bois, Isabelle, Oostende, Frankrijk
• Ik ga niet akkoord met het vernietigen van de natuur voor het maken van
kantoren en snelwegen. Fran, Veldegem
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• Hou het groen ! Stop met de vernietiging van de natuur. Cindy,
Oostende
• Er staan genoeg gebouwen leeg of te huur. Dat moet niet in het bos.
Delphine en Robin, Oostende
• Ik ga niet akkoord. Lynn, Nieuwpoort
• Bos moet volledig blijven. Laat ons een bos en wat gras dat nog groen
is. Vanessa, Nicole en Niels, Aalst
• Ik ga niet akkoord om het bos stuk te maken. Wij willen spelen met onze
kinderen. Lindsey, Oostende
• Ik ga niet akkoord met de vernieling van dit prachtige bos. Merci aan de
boombewoners. Arno, Mariakerke
• Lang leve de natuur. Jens, Oudenburg
• Geen kantoren en autobaan in het bos. An, Joris, Shauni en Caroline,
Chiro Jerubo, Boom
• We love trees. Stijn en Melissa, Brugge
• Laat het groen groen zijn en geen kantoren. Soren, Moorsele
• Geen kantoren in het mooiste bos van Brugge, Shana, Bredene
• Geen kantoren ! Katrien, Oostende
• Pas als er niets meer is besef je wat de waarde is. Het is nog niet te
laat. Sharon, Oudenburg
• Laat moeder aarde nu eens eindelijk zichzelf zijn. Ik wens een groene
wereld voor mijn zonen. Alsjeblieft. Rosalie, Oostduinkerke
• Meer groen en geen vernieling van de natuur aub. Bart, Langemark,
Poelkapelle
• Laat ons stukje groen staan die er nog staat. Liever nog wat natuur ipv.
een kantorencompex. Heidi, Oostende
• Ieders mening moet gerespecteerd worden : luister naar de mensen.
Jochen, Vlamertinge
• Meer bos = meer zuurstof = meer gezond verstand. Fanny, Oostende
• Laat het bos maar groeien ! Simon, Wevelgem
• Laat dit stukje natuur zoals het is ! Bedankt voor uw fantastische
organisatie. Blijven doorgaan !!! Niels, Bredene
• Laat het beetje groen in Vlaanderen bestaan, Cindy, Oostende
• Geen bos geen leven, Wietse, Kortrijk
• Stopt der mee : met de kantoren. Hendrik, Diksmuide
• Ik ben niet akkoord met gebouwen en straten in het Brugse bos. Marc,
Berlaar
• Geen kantoren in de groene zone. Behouden van deze groene long is
noodzakelijk. Proficiat aan Joke en de bende. Never give up. Tomas,
Moorslede
• Bossen moeten er blijven want ze zijn uniek. Sanne, Moorsele
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• Het moet stoppen : we willen groen, we willen zuurstof ! Er is nu al
zoveel kapot in de natuur. Luister naar de mensen. Marleen, Oostende
• Graag wat groene longen behouden rond Brugge. Veel dank aan de
regenboogstrijders. Anouschka, Oostende
• Laat het groen met rust. Bedankt Joke en de zachte anarchisten. Sarina,
Oostende
• Geen gebouwen in het bos. Geen nieuwe kruisdood. Isa, Oostduinkerke
• Red de natuur : geef ons zuurstof. Annelies, Oostende
• Doe niet zoals die politiekers, maar hou vol. Miguel, Oostende
• Jammer hoe elk stuk groen langzaam aan verdwijnt in een land ooit één
groot bos. Tina, Oostende
• Meestal moeten wij betalen voor groen, maar jullie willen dat dan
wegdoen. Waar zijn jullie mee bezig ? Chantal, Oostende
• Meer bebossing in Vlaanderen. Dolf, Staden
• Er moeten meer bossen zijn in Vlaanderen. Niels, Gistel
• Laat dat bos zoals het is. Stenen genoeg. Vergroen het politieke
klimaat ! Jens, Blankenberge
• Het bos is een leuke plaats om eens met vrienden rond te wandelen.
Willemijntje, Oostkamp
• Minder zuurstof zonder bos. Natuur kapot is mensen kapot. Freya,
Bredene
• Laat de bomen staan dat de mens meer zuurstof heeft. Nathalie, Lance,
Nigel, Oostende
• Geen woningen in het bos. Michel en Jan, Oostende
• Stop met kappen. Meer groen in onze streek. Brecht, Gistel
• Laat de bomen staan, zo hebben we meer zuurstof. Boombescherming
is mensenbescherming. Bos is leven. Melissa, Oostende
• Stop met het kapot maken van bossen en het groene milieu. Proficiat
aan Joke en de regenboogstrijders. Niels, Eernegem
• Stop de werken. Laat het bos zoals het is. Denk groen en denk aan
iedereen. Emma, Bredene
• Liefste Hilde, als U denkt dat de maatschappij meer baat heeft bij een
betonnen gebouw dan bij een bos vol gezonde natuur dan hebt U het
mis. Denk na, laat ons genieten van de pracht van wat de wereld ons te
bieden heeft. Er is al zo weinig over. Hebe, Oostende
• Indien het zo doorgaat is het gedaan met de zuurstof in de wereld.
Famke, Kortrijk
• Bescherm de natuur, laat de aarde leven. Een mooie plek voor onze
kinderen : laat ze ademen. Evelien, Pervijze
• Groen olé olé ! Profciat aan Joke en de anarchistische bende. Frederik,
Oudenburg
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• Er moet een einde komen aan het stuk maken van het milieu. Er zijn al
kantoren genoeg. Men moet iets meer luisteren naar de jongeren. Elena
en Charlye, Oostende
• Bedankt Joke en de regenboogbende. Jasper, Ieper
• Wij willen geen kantoren en autobanen in het bos. Laura, Lies, Daren,
Lotte, Naomi, Nina, Rosalie, Karlijn, Rebecca, Lara, Fien, Jana, Lene,
Hanne van Chiro Wijnegem
• Leve de bebossing : geen kantoren ! Brecht, Oostduinkerke
• Wij willen geen kantoren in een bos. Jerôme, Gent
• Ga er voor Hilde ! Stefaan, Wevelgem
• Geen kantoren in een bos. De natuur gaat er aan kapot. Valerie,
Oostende
• Minister Crevits, hou het beton uit het bos ! Thomas, Wevelgem
• Laat het Lappersfortbos groen ! Benny, Middelkerke
• Kantoren in bossen werken tegen onze gezondheid. Zovita, Gistel
• Zijn er geen andere stukjes grond om kantoorruimte te creëren ?
Jeroen, Oostende
• Tegen het bossen kappen om kantoren in te plaatsen. Dieter, Woumen
• Leg het stil, ik ben er niet mee akkoord. Sofie, Middelkerke
• Niet akkoord met de plannen die het bos te niet doen. Er wordt niet
geluisterd naar de mensen. Christine, Slijpe
• Geen afgekapte bomen, geen kantoren, wel spelende kinderen in de
mooie natuur. Edith, Eve, Fieke, Zaraï, Lena, Amelie, Nikki, Pauline,
Suzanne, Klimop, Freinetschool Oostkamp
• Groen = bos, bos = natuur, natuur = vrede. Laureyn, Slijpe
• Maak van onze streek geen woestijn. Sam, Snaaskerke
• Bouw aub. geen kantoren en een snelweg in een prachtig bos. Kevin,
Middelkerke
• Er is al zo weinig natuurgebied in Vlaanderen. Industrie is vergankelijk
en bomen groeien niet op 1-2-3. Gijs, fervent boomklimmer, Veurne
• Geen kantoren in het bos. Stephan, Assebroek
• Respect voor de natuur. Brigitte, Gistel
• Ik ga niet akkoord met kantoren in een waardevol natuurgebied. Jurgen,
Brussel
• Burgemeester van Brugge, luister meer naar de jonge mensen. Bedankt
Joke en de toffe boombende. Virginie, Menen
• Geen verloedering van de natuur. Stefaan. Leffinge
• Burgemeester, luisteren naar de jongeren is de boodschap. Melissa,
Menen
• Bescherm het Lappersbos. Kimberley, Koekelare
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• Stadsbestuur Brugge, meer luisteren naar de bevolking aub. Yvette,
Oostende
• Indien er gekapt wordt gaat de natuurwaarde verloren. Claudette,
Oostende
• Er staan kantoren leeg buiten het bos. Elke, Leffinge
• Geen bomen omhakken, Myriam, Oostende
• Stop met de natuur te vernielen. Falke, Koekelare
• Liefste Hilde, het is triest dat wederom bos moet sneuvelen voor de
alomtegenwoordige industrialisatie. Ik mag hopen dat de toekomstige
kinderen daar tussen de kantoren zullen mogen spelen. Leve de strijd
voor de bomen. Andy, Koksijde
• Niet akkoord met de kantoren in het bos. Tessa, Leffinge
• Hoe dom kan je zijn om een bos te vernietigen ? Anthony, Moerkerke
• Laat de bomen staan : ze geven ons verse zuurstof om van te leven.
Bert, Moorsele
• Wil naar de mensen luisteren. Nish, Leffinge
• Laat het bos maar staan. Sien, Torhout
• Deze kantoren mogen het bos niet overwinnen. Kamiel, Gilles, Nina,
Oostende
• Bij deze groot protest tegen de kap van een waardevol en zeer gewild
stuk natuur waar veel herinneringen zijn. Nathalie, Oostende, exAmsterdammer
• Jammer, zonde dat dit bos zou moeten sneuvelen terwijl er zoveel
panden te huur staan. Pieterjan, Roeselare
• Geen kantoren in een waardevol bos. Wim, Houthulst
• Geen kantoren en autobaan in het bos. Seppe, Laura, Johan, Hanne,
Lotte, Johannes, Semin, Jindra, Dorien, Sebastiaan, Jonas, Elias,
Robbe, Chiro Broechem
• Het moet stoppen : we willen groen en zuurstof. Maya, Oostende
• Natuur moet leven. Het is zinloos bossen om te hakken. Emmy,
Hansbeke
• Geen kantoren in een wild bos. Kaat, Houthalen
• Er is al te weinig groen. Orak, Mortsel
• Geen kantoren, maar wel bomen. Kevin uit Torhout en Michael uit
Oostende
• Ik ga niet akkoord dat er een stuk van het bos weg moet en dat men de
natuur stuk zal maken. Nazia, Oostende
• Groen moet geen plaats maken voor belangrijke geldzaken. Stop de
waanzin ! Minette, Torhout
• Ik vind het zeer belangrijk dat er groen blijft. Hanne, Oostende
• Bedankt jonge boomstrijders ! Yani, Sluis
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• Geen kantoren in het bos. Aäron, Ieper
• Luister naar het volk. Nathalie, Oostende
• Tegen het verwijderen van bomen. Jolien uit Koekelare en Miguel,
Aartrijke
• De natuur moet blijven bestaan. Nina, Bredene
• Geen bomen afslachten in ruil voor wegen. Ik wens dat het bos volledig
blijft. Kevin, Oostende
• Geen kantoren in het bos is beter voor het milieu. Ashley, Oostende
• Het moet stoppen met het vernietigen van het bos. Annelies, Assebroek
• Red het bos. Er is al te weinig groen ! Cédric, Oostende
• Behoud het prachtige Lappersfortbos als groene long van Brugge.
Sandrine, Oostende
• Ik ga niet akkoord met uw gepruts. Laat de natuur heel. Uw kinderen
hebben er ook nood aan. Jörgen, Middelkerke
• Fijn stof, doe er wat aan : laat de bossen leven en plant er veel bij.
Robin, Brugge
• Laat het bos bos zijn. Dario, Nieuwpoort
• Laat het groen in onze samenleving. Qian en Gregg, Oostende, China
• Maak de natuur niet kapot. Het draait allemaal om geld. Bedankt Joke
en medestrijders : geef niet op ! Jason, Oostende
• Als enthousiaste scouts willen wij nog in de bossen kunnen spelen. Laat
de mooie natuur voor wat ze is. Het stadsbestuur zou wat meer naar de
jeugd moeten luisteren. Respect voor Joke. Lieselotte, Herentals
• De natuur laten voor wat ze is. Kristof, Oostende
• Dit bos moet blijven. Dit is belangrijk voor onze kinderen. Dank je wel
aan Joke en de anderen voor hun standvastigheid. Caroline, Oostende
• Laat het bos staan : maak de longen van de aarde niet kapot. Veel
respect voor de boombewoners. Joyce, Oostende
• Gelieve economische belangen niet ten koste te laten gaan van onze
natuur. Zeker wanneer het niet onontbeerlijk is. Tine, Gent
• Er zijn al te weinig bossen in België, laat dit alstublieft blijven !! Voor
later dat onze kinderen ook nog kunnen ademen. Sofie, Herentals
• Er zijn al kantoren genoeg. Het bos dient in zijn originele staat te blijven.
De jeugd van de toekomst moet ook de kans krijgen in de natuur op te
groeien. Elise, Herentals
• Laten we het groen in de stad behouden en de gebouwen ergens
anders bouwen. Er dienen plaatsen te blijven om te kunnen spelen in de
toekomst. Het is genoeg geweest. Proficiat aan Joke en de kameraden.
Nina, Herentals
• Ik ben totaal niet akkoord dat dat bos plat moet. Voor onze kinderen en
overgebleven dieren moet het blijven. Het moet maar eens gedaan zijn
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met dat praten en niets doen… Hilde, ik hoop op uw steun en gezond
verstand. Pascal en Ignaz, Oostende
• Natuur is toch zo belangrijk in ons leven. Elk bos is van waarde voor de
toekomst van de aarde. Michel, Brugge
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Geen kantoren in het bos. We hebben zuurstof en groen nodig. Zeker als we jong
wezen : we need a lot of wood ! Jolien, Oostende
Besef eens dat we gaan doodgaan zonder bossen. We need bossen like we need
sex. Bossen kappen is schadelijk voor de gezondheid. Veva, Oostende
Er zijn al genoeg kantoren. Leve de natuur. Laurie, Oostende
Blijf nu eens van het groen : wij willen geen vooruitgang ten koste van de
natuur.Zoals de grote Louis Neefs zong : Laat ons een bloem en wat gras dat nog
groen is. Dank aan Joke en de strijders van het groen recht. Tom, Koksijde
Kantoren genoeg ! Wij willen meer groen. Evy, Roeselare
Genoeg bomen gekapt rond Brugge. Laat de groene gordel groen. Maarten,
Dudzele
Stop met natuur te vernietigen. Dank aan allen die geprotesteerd hebben. Vanessa,
Bredene
Niet akkoord om kantoren te bouwen in een mooi bos. Natascha, Oudenburg
Ter bescherming van het huidige bosbestand. Christophe, Oostende
Protest tegen de kantoorgebouwen in één van de enige stukjes groen die nog
overschieten in deze wereld. Natascha, Lichtervelde
Behoud het groen, laat die gebouwen niet doen! Jan, Oostende
Houdt dit bos overeind, zuurstof is van grote waarde. Bescherm de natuur.
Giovannia, Bredene
Luister eens naar de bevolking. Tim, Torhout
Laat het weinige groen in Vlaanderen bestaan! Rosita, Oostende
De natuur moet beter beschermd worden om een betere omgeving en milieu te
creëren. Sandy, Oostende
Stop het vernielen van de laatste stukken natuur ! Gebruik het gezond verstand voor
het te laat is! Hannes, Oostende
Geen bossenkap voor kantoren. Dieter, Gistel
Het Lappersfortbos moet blijven. Sarah, Oostende
Er is al weinig bos. Er zou beter meer zijn! Amy, Oostende
Je moet meer je verstand gebruiken aub. Ik word het stilaan beu. Als er gekapt
wordt komen we betogen. Lorenz, Wingene
Behoud van groen is behoud van leven voor mens en dier. Dominique, Oostende
Natuur moet behouden worden voor de toekomst en het heden. Cedric, Oostende
In Oostende zijn ze gekend voor aanleg stadsrandbossen. In Brugge binnnekort
voor de kap ervan..? Tim, Oostende
Het bos moet volledig blijven. Het is niet verantwoord de natuur langzaamaan te
vernietigen. Tina, Koolkerke
Laat Brugge groen. Tina, Bredene
Geen kantoren, wij willen bos. Wij willen ademen. Geef ons lucht. Sarah, Sint-Kruis
Het industrieplan voor het bos is totaal verouderd. Nick, Machelen-Zulte
Bescherm onze bossen van vervuilende commerce! Gommaar, Oostende
Ik wil ook voor mijn kinderen nog bos en natuur. Geen kantoren in het bos. Inge,
Herent
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Geen vernieling van de natuur. Yves, Beaumont
Indien men zo voortgaat met de natuur kapot te maken, is er binnen de 30 jaar geen
natuur meer. Bravo voor de boombeschermers. Dante, Oostende
Elk bos is van waarde voor de toekomst van de aarde. Jamal, Nieuwpoort
Ik ga echt niet akkoord dat er kantoren gezet worden in een bos. Debby, Oostende
Het is enorm dwaas en zielig om een bos te vernielen. Bescherm het bos!
Kimberley, Sint-Kruis
Het kleine beetje groen in Brugge moet blijven ! Davy, Sint-Andries
Geen wandelingen in een natuurbos met uitzicht op staal en beton. Lindsy,
Oostende
Geen bomenkap voor kantoren in een prachtig bos. Laat de dieren, vogels en
planten met rust. Nick, Koekelare
Wij willen bomen! Sam, Zwevegem
Het is zeer triest dat een natuurbos zoals dit kapot gemaakt wordt door er kantoren
op te plaatsen. Wat gebeurt er met de leegstaande kantoren? Joyce, Wingene
Er mogen geen bomen gekapt worden in het Lappersfortbos. Charlotte, Oudenburg
Red de natuur, geen kantoren in ons bos. Anita, Oostende
Voor meer groen bij de steden. Ik wil later wandelen in een volledig bos. Peter,
Landegem
Liever een stuk bos dan bakstenen in de natuur. Jacqueline, Koksijde
Wij willen de bossen bewaren. Hou de natuur voor onze kinderen, voor de toekomst.
Fran, Marie, Chloé, Oostende
Geen kantoren in het bos. Charlotte, Oostende
Ik steun het Lappersfortbos, want wij de jeugd moeten later ook nog leven. Wannes,
Sint-Kruis
Ik ben het beu dat de mooie bomen weggedaan worden. Straks is er geen natuur
meer ! Katrien, Westende
Lappersfortbos 4 ever. Pas als het te laat is zullen we beseffen dat de natuur mooi
is. Ben, Keiem
Jonge mensen willen natuur. Stéphanie, Eernegem
Het Lappersfort behouden als een uniek stuk natuur. Els, Oostende
Liever groen dan beton. Shirley en Zoé, Oostende
Het bos niet vernielen! Matthieu, Oostende
De natuur niet kapot maken. Laat wat er nog van over is leven. Kate, Oostende
Voor dit symboolbos blijven wij strijden. Sharon, Oostende
De natuur niet kapotmaken. Liesbeth, Oudenburg
We willen dat de politici de laatste stukjes natuur beschermen. Liselotte, Oostende
Ik wil later ook nog kunnen wandelen in een Vlaams bos. Denk aub. aan later. Nele
en Jimmy, Bredene
Ik wens geen kantoren in het bos. Laat de kinderen spelen. Delphine Wippelgem
Als de laatste bossen verdwijnen, verdwijnt de mens. Pieter-Jan, Bazel
Als er geen beetje groen meer mag zijn in België, wat hebben we dan nog van
natuur? Jasmijn, Rumbeke
SOS Lappersfortbos. Jeffrey, Oostende
Gebruik uw gezond verstand in Brugge aub. De bossen zijn de longen van de
toekomst. Tatiana, Eernegem
Blijf met jullie fikken van ons bos! Angélique, Oostende
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Ik ben het beu dat men de laatste stukken bos die we nog over hebben wil vernielen.
Waar zit jullie verstand??? Kimberley, Houthulst
Stop met de natuur te vernielen. Aurélie, Oostende
Geen doffe kantoren voor een mooi groen bos. Bart, Diksmuide
Kantoren in het bos maken de natuur in de wereld kapot. Emilie en Milou. Oostende
Stop de vernieling van de natuur. Michael, Oostende
Bescherm de natuur. Elise, Brussel, Oostende
Geen bomenkap in het bos. Bossen dichtbij een stad zijn van grote waarde. Nick,
Oostende
Geen bos is geen zuurstof. Als jullie kappen zullen wij in opstand komen. Isabel,
Brugge
Ik ga niet akkoord met kantoren in het bos. Annelies, Oostende
Het wordt tijd om je gezond verstand te gebruiken en de natuur te bewaren. Julie,
Oostende
We moeten onze auto zoveel mogelijk aan de kant zetten vanwege de opwarming
van de aarde. In Brugge wil men mooie wegen aanleggen om de auto nog
aantrekkelijker te maken. En daarvoor moeten ze bomen kappen en een bestaand
bos vernielen. Is dat de klimaatoplossing? Bomen zijn toch filters voor fijne stof
delen? Of is er nog geen stof genoeg in de lucht? Hoe kunnen wij nog vertrouwen
hebben in de regeringen? Paul, Oostende
Geen kantoren in natuurgebied. Delphine en Wesley, Roeselare
Er is al zo weinig groen. Jessica, Leke
In het Lappersfortbos horen geen kantoren voor te komen. Isabel, Keerbergen
Hoe lang maken de bomen in het Lappersfort nog nieuwe blaadjes? Geen kantoren
in het Lappersfortbos. Frederik, Oostende
Hier geen plaats voor gebouwen : enkel bos! Als men de amazone wil beschermen,
dan ook onze eigen bossen. Phara, Leuven
Kantoren horen absoluut niet in het bos. Louise, Hertsberge
Er moet nog groen zijn om in te leven. Lander, Knokke-Heist
Bossen zijn levensbelangrijk en moeten blijven bestaan !! Seraphine, Sint-Andries
Tegen kantoren in het mooie natuurgebied. Bedankt Joke en zachte anarchisten.
Anne-Sophie, Kuurne
Geen kantoren die geplaatst worden ten koste van de natuur ! Het beleid dient
verantwoordelijkheden hieromtrent te nemen. Zeker in deze periode van global
warming. Rayïta, Oostende
Deze bossen zijn zeer belangrijk voor het milieu. Laat ze dus zeker staan. Joris,
Haacht
Wat gebeurt er met het ooit zo bos-rijke West-Vlaanderen? Hebben we nog niet
genoeg industrieparken? Klaas, Ardooie
Ik wil geen kantoren die gebouwd worden op kostbaar en noodzakelijk natuurgebied.
Het is tijd dat niet langer de economie aan de macht is, maar het volk. Veel meer
mensen liggen wakker van het milieu, dan van BHV, …Alexander, Oostende
Stop de bomen te doden, het is waar we van leven. Zij hebben ons nodig, maar wij
vooral hen. Charlotte, Oostende
Er zijn al te weinig stukken groen in Vlaanderen. Johan, Oostende
Wij laten ons bos niet los. Ahne, Oostende, Turkije
Bescherm het bos. Zorg voor onze natuur. Joran, Biljana, Darrel, Kenneth,
Roeselare
Hou het bos bos! Pieter, Bavikhove
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We zijn het beu dat je de natuur kapot maakt. Ina, Brugge
Geen kantoren in het Lappersfortbos. Britt, Killiana, Morgana, Farid, Oostende
De groene long van Brugge moet blijven. Gina, Oostende
Groen blijft. Geen gebouwen. Weg met jullie zever. Wim, Varsenare
Laat ieder kostbaar stukje natuur toch met rust ! Het is al zo triest gesteld in België.
Dit verklaart U een heftige lange afstandswandelaar. Martine, Brugge
Weg met het industrieplan van de jaren 70. Jolien, Ingelmunster
Wanneer zal men inzien dat de natuur van grote waarde is voor de mens? Wendy
en Maybel, Diksmuide
Denk aan het milieu. Geen kantoren in het bos. An, Haacht
In het midden van het bos een muur van kantoren zien : dat kan niet. Behoudt de
natuur. Gert, Lokeren
Bossen zijn de longen van onze natuur en de mens. Hugo en Carolina, Ichtegem
Een stukje natuur mag niet zomaar verdwijnen. Behouden ! Emma, Gullegem
Bos dichtbij de stad is zeer waardevol en moet kost wat kost bewaard worden.
Politci luister wat meer naar de jeugd en zet je in voor de natuur. Tom, Ingelmunster
Geen kantoren in het bos. Indien toch : zonde ! Murielle, Oostende
Laat groen groen zijn. Waardering voor Joke en de medestrijders. Marleen,
Kortemark
We willen niet dat er bomen gekapt worden !!! Fien, Marieke, Emma, Eline, Stevie,
Zeescouts Sint-Leo Sijsele-Brugge
Er is al te weinig natuur in België. Renée, Zwevezele
Niet onnozel doen. Geen kantoren in een natuurbos. Luister aub. naar de bevolking.
Vanessa, Oostende
Gebruik het gezond verstand in Brugge. Sebastien, Nieuwpoort
Moderne tijden ? Ach nee, daar doe ik niet aan mee als men daarvoor groen
wegneemt, zoals het Lappersfortbos. Hierbij steun ik de mensen die zich inzetten
om groen te behouden. Heidi, Oostende
Gebouwen in het bos verpesten de sfeer. Stijn, Oostende
Zo kan het niet verder. Denk aan de kinderen. Joyce, Roksem
Beleidsmensen moeten meer moeite doen voor natuurbescherming. Stephanie,
Zeebrugge
Zet U in voor de overblijvende bossen en natuur te respecteren. Togah, Bredene
Denk aan de kinderen. Melissa, Oostende
Laat de oude bossen leven. Strijders voor de natuur: doe zo voort. Gregory, Kortrijk
Wij willen bomen. Hou rekening met onze kinderen van later. Els, Buggenhout
In België is er al zo weinig natuur. Julie, Harelbeke
Red de wereld, alle kleine beetjes helpen. Bomen zorgen voor zuurstof. Benjamin,
Meerhout
Geen kantoren in het bos. Chrsitine en Patrick, Emma, Thomas, Laura en Junior,
Dottenijs
Kantoren horen in de stad. Onze kinderen hebben groen nodig. Nathalie, Oostende
Kantoren in het Lappersfortbos is toppunt van vernieling. Charlene, Roeselare
Groen blijft van belang. Kathy, Joselito, Serjenko, Leander
Keep the nature. Stephanie, Tobias en Luka, Kortrijk
Meneer de burgemeester, ik ben zeer diep ontgoocheld, kantoren in het bos. Aaike,
Oostende
Geen vernieling van een prachtig bos. Emmely en Christophe, Harelbeke
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Behoud Lappersfort in zijn integriteit. Kris, Leuven
Burgemeester, wat doe je nu met leegstaande kantoren? Simon, Wingene
Niet akkoord met het kappen van bomen. Barbara, Kruibeke
Stadsbestuur van Brugge: zijn jullie nu volledig zot ? Kevin, Lissewege
Denk aan de vogels die hun bomen willen behouden. Shannen, Oostende
Zet je meer in voor de fauna van de hele wereld. Jef, Oostende
Amazone beschermen is OK, maar voor onze eigen bossen hetzelfde aub. Ester,
Oostende
De jeugd rekent op meer bescherming van de natuur. Jessica, Koksijde
Zorg ervoor dat onze eigen bossen blijven bestaan. Celine, Bredene
Niet verantwoord om kantoren te bouwen in de laatste overblijvende stukjes natuur.
Natascha, Oostende
Behoud het bos. Anja, Koekelaere
Stop met het kapot maken van de natuur. Wesli, Oostende
Geen kantoren in het bos. Cindy, Alysson en Sophie, Beloeil
Behoud het beetje groen. Dieter, Middelkerke
Laat ons aub. de bossen behouden. Gerda, Oostende
Stop met de natuur kapot te maken. David, Zedelgem
Laat nog zuurstofgevende plaatsen in vrede bestaan. Sanne, Yorb en Ticho,
Oostende
Waarom altijd de natuur kapot maken om bakstenen op te plaatsen? Caroline,
Oostende
Voor meer politieke steun inzake het milieu. Michiel, Gistel
Zoek andere plaatsen ipv. het historische Lappersfortbos. Peter, Zomergem
Stop de vernieling van de natuur. Jakobien, Sint-Kruis
Zonder natuur kunnen we niet leven. Lien, Ruddervoorde
Laatste restjes gezond verstand gebruiken. Een symboolbos wordt niet vernietigd.
Wendy, Oostende
Mensen verliezen verschillende waarden: we vergeten dankbaar te zijn voor wat ons
werd geschonken zoals de natuur. Zijn wij die fantastische mensheid? Annelies,
Oostende
Ik vind dat de bossen in onze streek moeten beschermd worden, dus niet alleen de
amazone. Dean, Oostende
Politici gebruik uw verstand. Gudrun, Oostende
Je mag de natuur niet wegnemen. Elien, Oostende
Geen kantoren in het bos aub. Shamil, Oostende, Kazachstan
Als de stad leefbaar wil blijven dan moeten er voldoende grote groene plekken
blijven! Aan het beleid om daarover te waken! Lut, Brugge
Geen kantoor in hut bos. Shatifi, Brugge, Afghanistan
Tegen geweld in het bos. Aurore, Westende
Herbos jezelf. Sharif en Sadaf, Brugge, Afghanistan
Het is 5 voor 12: bescherm het bos! Cleo, Oostende
Laat het bos staan. Viktor, Oostende
Wees zuinig met onze laatste stukken groen, want ze geven ons veel genot.
Gwenny, Raversijde
Laat de bomen staan in het bos. Mike, Oudenburg
Bescherm de natuur aub. Sarjit en Jasjit, Oostende, India
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De natuur beter beschermen, voor de wereld en de kinderen. Ehis, Oostende,
Nigeria
Laat ons dat ene stukje groen dat we nog hebben behouden zodat we nog een
plaats hebben waar onze kinderen zich goed thuis kunnen voelen en veel vrienden
maken. Saskia, Oostende
Respect voor onze mooie natuur. Valerie, Maxim, Killian; Lisenka, Middelkerke
Natuur is veel belangrijker. Jana, Oostende, Italië, Oekraïne
Geen woorden maar daden. Geen bomenkap in het Lappersfortbos. Gaby,
Oostende
Gelieve onze laatste stukjes natuur te beschermen. Vanessa, Oostende
Stop met de natuur stelselmatig kapot te maken. Joline, Sint-Andries
Stop met de vernieling van de natuur. Marjolein, Brugge
Geen kantoren in het bos. Shany, Brugge
Laatste restjes gezond verstand gebruiken. Franky, Oostende
Bescherm het groen. Laat de kinderen nog van de natuur genieten. Fabiola,
Oostende
We zouden graag het jaar 2050 halen. Max, Wemmel
Groen is onze toekomst. Pieter en Eva, Oostende
Nieuwe bossen aanplanten en oude wegdoen is niet logisch. Joey, Oostende
Het oude industrieplan is totaal verouderd. Heeft men in Brugge dan echt geen
andere plaatsen? Freya, Leffinge
Is er nog gezond verstand in de politiek? Jullie zouden beschaamd moeten zijn.
Stefanie, Roeselare
Laat de laatste stukjes groen groen zijn. Vanessa, Kortrijk
Is er nog een toekomst voor ons en onze kinderen? Of is een gasmasker de
toekomst? Liesbeth, Roeselare
Gekkenwerk? Is er nog gezond verstand in Brugge? Kelly, Aartrijke
Wood must stay. Maria, Bredene
Laat de bossen gerust. Zij zijn onze levensbron. Niet kappen maar planten.
Annelies, Roeselare
Waarom nieuwe bossen als ze de oude omhakken? Joachim, Torhout
Laat het bos volledig. Jean en Mieke, Evi en Steffi, Oostende
Er is nood aan het behoud van de kleine stukjes natuur die nodig zijn voor ons
welzijn. Nicholas, Oostende
We moeten meer respect hebben voor de natuur. Chloé, Oostende
Niet akkoord met kantoren in de mooie bossen van Brugge, Magali, Bredene
Wees aub. niet zo kortzichtig. Na ons komen er nog mensen die moeten genieten
van de natuur. Soetkin, Bredene
Niet akkoord met kantoren in het bos. Windy, Zwevegem
Stop het kapot maken van de natuur. Michelle, Maur, Marisha, Linda, Handzame
Herbos jezelf. Bart, Zwevegem
Het is vreselijk. Steffie, Zandvoorde
Het Lappersfortbos met kantoren: te zot om waar te zijn. Delphine, Oostende
Geen industrie en kantoren in waardevolle natuur. Evelien, Luc en Quinten, Lokeren
Geen kantoren in natuurgebied. Maxim, Oudenburg
Geen bomenkap in het bos. Jerry, Oostende
Er is te weinig groen. Leve het bos. Tessa, Oostende
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Wij als jongeren hebben nood aan een gezonde plek om veilig te spelen. Politici, zijn
jullie nog geïnteresseerd in ons? Julie, Oostende
Ik wil als natuurfanaat niet dat het bos verdwijnt. Alice, Wingene
Een bos is altijd groen en leeft meer dan een donkere stad. Leef en laat leven. Elke,
Oostende
Bescherm de aarde en denk aan de toekomst. Martin, Oostende
Bedankt Joke en regenboogstrijders. Jullie doen er iets aan. Anke, Oostende
Kantoren en industrie in een groene omgeving gaan niet samen. Gert-Jan,
Oudenburg
Bossen kappen is schadelijk voor de gezondheid. Hanne, Oostende
Ik geraak het beu dat ze alleen aan ons denken tijdens de verkiezingen. Oude
bomen afkappen, dat mag niet meer. Justine, Oostende
Ik wil wandelen in een bos zonder kantoren. Gino, Koolskamp
Laat de laatste stukken natuur voor de dieren en de kinderen. Sarah, Oostende
Zet die kantoren elders en laat het bos met rust, we hebben er al zo weinig.
Stephanie, Laakdal
Is er nog gezond verstand in Brugge? Kantoren in het bos??? Rudolf en Rita, Genk
Red de natuur. Laat het bos leven. Deborah, Brugge
We hebben bos nodig. Frie, Oostende
Als je de bossen wegdoet gaat iedereen dood. Jij dus ook. Denk aan de toekomst.
Shauni, Oostende
En de opwarming moeten ze daar niet over klappen? Donna, Middelkerke
Red de eekhoorn. Lang leve O2 en dus geen kantoren in het bos. Octavia,
Oostende

ROOD, ORANJE,
BLAUW:STOP HET KAPPEN
GAUW, nawoord
Deze protestwensen kaderen binnen de liefde voor de ( zonevreemde ) bossen van Vlaanderen. We hopen dat politici van goede
wil http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=360 de som
maken en de bijlen opbergen. Bosminister Hilde Crevits kan het
werk van de Ministers Dua, Sannen, Tavernier & Peeters voltooien.
Door de 2 laatste zonevreemde delen Lappersfort zone-eigen te
maken. Zal de partijpolitiek eindelijk ook de jongens- en meisjesdromen van Bioboy ( Klapperbos ) en Pluk ( Tortel-tuin, Petteflet )
en Reuzenbos ( Averbode Vlaams Filmpje ‘ slapen in de armen van
een boom ‘ ) en Bert ( Enkel de daad ) begrijpen en mee met de
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bosbeweging strijden voor een etisch réveil omtrent de bossen
binnen de politiek van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ( RSV
) en/of de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge ? De
zonevreemde bossen moeten dringend op de politieke agenda en
als bos ingekleurd worden op het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Want wat baat onze Lappersfortstrijd als men elders in
Vlaanderen blijft kappen ( om de 36 dagen 1 Lappersfort van 18 ha
). Die Lappersfortstrijd is trouwens nog steeds niet gestreden,
getuige een gedicht van bosdichter Hedwig Speliers.
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=141
100 jaar na de dood van priester Daens kunnen velen zich immers
herbronnen en daarom zou men beter luisteren naar de noodkreet
van het bosgroene volk...Geen kap in de zonevreemde bossen ! Wel
een teken van hoop voor de blauwe planeet stellen ! We verwachten
ook een daad van edelmoedigheid van Suez door de
bouwvergunning voor de Fabricom groep in te trekken en voluit te
gaan voor de duurzame grondenruil en Hut Fabricom Vredesbos…
Zo treden wij samen in de voetsporen van ' Die
Morgenlandfahrt ' ... ( een magische optocht van geestesmensen
uit alle tijden en uit alle landen; een vreedzame kruistocht van
asceten, artiesten, dromers en denkers, idealisten die de binnenkant
der dingen, de goddelijke kant willen verdedigen tegen de macht
van geld, oorlog en techniek. De broederschap van de geest die
bestond en bestaat door alle tijden en volkeren heen : op stap naar
het morgenland, het land van het licht en de geest. Herman Hesse ).
Hanzetopia kan in Brugge liggen…? De nieuwe Visart kan in Brugge
geboren worden www.ggf.be
Met dank aan de struikrovers André en Paul voor hun vele uren en dagen inzet
om dit draagvlak voor het Lappersfort=bos zichtbaar & tasbaar te maken. Goede
vrijdag 2008, bosvisitatie aan de blauwe schepen van Brugge
Meer info : 050/390957

