Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland & Bosdichters 2 maart 2009
Het Lappersfortbos is één van de meest gecontesteerde ruimtelijke ordeningsdossiers van
de voorbije 10 jaar. Als belangengroep voor zonevreemde bossen & groene gordels en
als vrienden van het Lappersfortbos –die straks hun zevende verjaardag vieren– hebben
wij een boodschap voor de bossen zonder papieren en de politici met goede wil. Maar ook
– Gandhi indachtig – voor de nieuwe bosbezetters en de huidige boseigenaars… ( zie ook
andere bijlage: C-plan in de moeder der zonevreemde bossen ).

WEES ZELF DE VERANDERING DIE JE
IN DE WERELD WIL ZIEN (Gandhi 1869-1948)
Vanaf gisteren 1 maart 2009 (behalve op zondagen) zijn er 20 plaatsen voor
vrachtwagens van meer dan 5 ton voorzien aan Ten Briele (zie bewonersbrief
communicatiedienst stad Brugge comm/sm/BB09/032, zo ook op andere plaatsen). Het is
de bedoeling om vrachtwagens te weren uit woonzones. Als bosbeweging kunnen wij met
die nieuwe maatregel langs ons geliefde bos leven.
Met de hinder en de schending door de nieuwe tweevaksbaan hebben we het veel
moeilijker. Die maatregel doet pijn aan onze ogen. Het zij zo. Hoe erg we de
milieuschendingen ook vinden, we bekampen milieu-, bos- en mensonvriendelijke
maatregelen steeds met open vizier en legale middelen. Vandalisme, zelfs het kleinste, is
voor ons onaanvaardbaar. Het helpt ons geen stap verder. Het Groene Gordel Front
distantieert zich al altijd van elke vorm van sabotage of vandalisme! Onze acties en
basishouding zijn nooit anoniem of gewelddadig. Wij blijven geloven in dialoog. We
wensen ook niemand (anonieme) bedreigingen, geweld of fysieke schade toe. Wel vinden
we dat niemand gratuit van sabotage of andere feiten beschuldigd kan worden.
Bosbezetter in gevangenis
Bosbezetter in gevangenis lezen we op http://ovl.indymedia.org/news/2009/02/25667.php
en de beschuldiging is deze keer: vervallen voedsel weghalen uit een afvalcontainer van
een grootwarenhuis in de buurt. Dit is een minimaal feit. Toch distantiëren wij ons ervan.
Wij vinden dat een grootwarenhuis het recht moet hebben om afval te weigeren aan mensen met een ideaal. Er zijn genoeg winkeliers uit de buurt en marktkramers van de
zondagsmarkt die wel bereid zijn om de bosbezetters te helpen. Wel doen wij het vriendelijke verzoek aan de onderzoeksrechter om die jongen spoedig vrij te laten en mild te zijn
in het oordeel. Een waarschuwing kan misschien volstaan? Wij kennen de bosbezetters
als een internationale groep oprechte idealisten met het hart op de juiste plaats. Een soort
Europa-bosverdedigerscollege dat ernaar streeft om een andere wereld mogelijk te maken. Die jonge mensen verdienen het niet om gecriminaliseerd te worden. Zij zijn als de
vroegere kanariepietjes in de mijnen die ons signalen en kreten van gevaar uit de ondergrond bezorgen. De wereld gaat om zeep: doe er nu iets aan. Stop met vernielen. Wij
ontkennen zeker niet dat de eco-anarchistische beweging een eigen missie en eigen middelen heeft, maar hier in het brave Brugge staan we in een lang verhaal van geweldloze
weerbaarheid. Wij kiezen voor milieu-activisme, niet voor kleine criminaliteit. Een debat
over voedsel als afval is zeker zinvol in onze wegwerpmaatschappij. Maar communiceer
er dan over. Er valt veel te leren van de eco-anarchistische beweging! Dit gezegd zijnde
blijven wij de bosbezetters steunen. Het zijn jonge mensen die hun bos- en mensvriendelijke dromen trachten waar te maken. We hopen op een doorbraak in hun bos.
Iedereen vuile handen
Aan het Lappersfortbos heeft iedereen vuile handen. Begin deze eeuw vond niemand het
nodig het gewestplan te contesteren of een terreinwandeling te maken alvorens BPA Ten
Briele unaniem goed te keuren. Vuile handen dus. En nog het meest bij de politici die het
alsnog willen kappen. Een pluim bij deze aan Vera Dua en Franky Demon, de eerste

politici – voorlopig – die in dialoog zijn gegaan met de bosbeweging en bosbezetters. We
mogen ons hier dus niet vergissen: legaal bossen kappen is hier het echte misdrijf !
Change can come to Bruges. Flanders, yes we can !
Het bezette Lappersfortbos BPA Ten Briele kan nog altijd in een duurzame grondenruil
binnen de regionaalstedelijke Brugse afbakening opgenomen worden. Zolang Gdf-SuezFabricom Gti geen gerechtsdeurwaarder stuurt, is er een klein beetje redelijke hoop. Alles
hangt af van de edelmoedigheid van enkele lokale politici uit Brugge & ommeland. Als
vrienden van het bos legt GGF die deal for change (zie lente-C-plan update in bijlage) op
de tafels van overheden en eigenaar. To destroy or not to destroy : welke lelijke of
mooie aarde zullen de kleinkinderen van ons erven? Dat begint natuurlijk in erfgoedstad
Brugge die scone die wel of niet de bijl zet in West-Europa’s meest bekende zonevreemde bos (niet geërfd van onze ouders maar geleend van onze kinderen). Ondertussen
vraagt Het Lappersfortbos dringend om investeringen in de drassige wandelpaden en om
bosbeheer. Als bosbeweging staan wij klaar om mee te denken met de Vlaamse
boswachters en de Brugse groendienst. Ondertussen duiken verhalen over het
erfgoedverleden van het Lappersfortbos. Als vroeger eigendom van FN zijn de te slopen
gebouwtjes misschien oorlogserfgoed? Misschien toch eens door de dienst
monumentenzorg laten checken?

In het web
Onthoud, gij die hier binnentreedt:
dit is het rijk van de Spinnenvrouw,
weet dat ze hier haar kettingdraden
spant, dat zij met landelijke hand,
rentmeester van dit voorgeborchte,
de wereld in haar denkraam legt.
Uit de lotus in het water schept zij
vuur en aarde, met inslaggaren
weeft zij alle elementen aan elkaar.
Zo wakkert ze in maart je lente aan
met volle koffers klaver krijgt zij
je grijsgeslagen graskant aan de praat.
Daar slingert zich het slangenkruid
al om de kuiten. Geen angst, haar
zevenblad geneest de dagelijkse pijn
[herinner hoe Gerardus plots zijn
jicht vergat en als de wind ging
lopen]. Het geurt in haar domein
naar oude rozen, naar schapen aan
de draad, naar goden die hun ziel
verkopen, naar wat nooit overgaat.
Peter Theunynck, bosdichter Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
19.04 om 14u30 Peter Holvoet-Hanssen in Poëziebos
vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc
Vanneste, 050/390957, secretaris GGF www.ggf.be
Nu reeds dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kunt u in het Lappersfort
Poëziebos wandelend gedichten lezen op de levende poëzieroute langs het Hugo
Clauspad http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986CD79F-76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL

