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01.09.09 Het is zover. We zijn terug september, maar dan een jaar later. Terug naar
school en terug naar het bos. Als GGF www.ggf.be hebben we er een jaar met opnieuw
bosbezetters aan onze zijde op zitten. Jonge mensen die vanuit een boomhut de wereld
willen verbeteren. Een bewogen jaar waarin haast elke week iets gebeurde, dat kan U
nalezen op onze site van maand tot maand bovenaan. Om het bos door de bomen te
blijven zien hebben we onderaan “ het achtergrondverhaal minnelijke bosschikking “ &
de volledige geschiedenis geplakt van de lange voorbije jaren. M aar hierna vertellen we
ons bosverhaal van de 12 voorbije maanden, herfst 2008 – herfst 2009. Een jaar geleden
voelden we ons een boskat met 9 levens. M aar dat negende leven bleef maar duren. Heel
lang aan de bierkaai, maar sinds een zes-tal weken in een partnerschap Fabricom –
GGF – bosbezetters. En hopelijk wordt het voor het bedreigde Lappersfortbos straks :
eeuwigheid hier en nu. Een vredesbos ? Het ligt in de handen & harten van zoveel
mensen en politici van goede wil. Zie www.vredesweek.be www.weekvanhetbos.be
September 2008 : Op 2 september is het gemeenteraad in Brugge en staat ook het Lappersfort
een laatste keer op de agenda ( oa. bevestigen bouwvergunning ). Dus doen we www.ggf.be
een flyer-actie met rouwkrans. Enkele uren voor de gemeenteraad begint, worden we
opgebeld door de pers met de vraag of het klopt dat een leger polities naar het Lappersfortbos
afzakt voor de kap? Vol ongeloof zien we die nacht de omgeving van het Lappersfortbos
afgesloten worden. Vroeg in de ochtend dringen toch nog een 6-tal bosbezetters binnen en
bezetten de te kappen bomen voor de 2-vaksbaan. Ondanks cavalerie, helicopter, bootjes en
een gans leger politiemensen. Details lees je op www.groenfront.be waar je ook kan zien hoe
midden september ( officieel 20.09, maar in het echt iets vroeger ) www.lappersfort.tk de site
wordt van de nieuwe bosbezetting in Vlaanderen. Brugge die scone zal het zich herinneren.
Plots zijn we niet meer alleen als GGF. Naast ons als brede bosbeweging is de anarchistische
groene vleugel weer opgestaan: de bosbezetters, gezellen die ontsnapt zijn uit de boeken van
Pippi Langkous of Pluk van de Petteflet die de Torteltuin wou redden. Sherwood en Robin
Hood worden echte indianenverhalen uit de hanzestad….
Oktober 2008 : Begin oktober belde Peter Theunynck, de vierde GGF-voorzitter &
bosdichter met meneer Casier, CEO-op rust Gdf Suez - Fabricom & dossierbeheerder
Lappersfortdossier. Over het bezette bos. Het was een hoopvolle dialoog die de volgende dag
in de krant http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=LM218J9P de grond
wordt ingeboord. Als GGF blijven we toch geloven in de kleine diplomatieke opening en met
bosdichter Paul Demets vieren we de volgende dag de week van het bos in het Poëziebos. We
eindigen in de gietende regen in het bezette bos aan Ten Briele. Op 15 oktober is er een
persmoment, zes jaar na de ontruiming van Brugge 2002. Toevallig lopen we daarna meneer
Casier tegen het lijf. Het wordt een hartelijke babbel. Als GGF blijven we contact houden met
Fabricom en met de bevoegde overheden.
November 2008 : Met de open bosbrief 'de helaasheid der zonevreemde bossen' trekt GGFniet naar Raad van State http://nieuwsblad.typepad.com/brugge/2008/10/lappersforters.html
voor het laatste lapje bedreigd Lappersfortbos, maar naar de hemelpoorten. Wegens de tijd
van het jaar doen we een hoger beroep op Sint-Maarten en Sinterklaas. Met de dichteres
Henriëtte Roland Holst-Van Der Schalk geloven we dat uiteindelijk "de zachte krachten" het
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zullen halen. Dit is zeker een uitdaging voor christendemocratische en andere politici van
goede wil. Onze aanklacht & bede bij de Sinten kan je op www.ggf.be lezen. Niet zonder
reden daalden de bossen uit de hemel neer... Ondertussen wint Obama in Amerika de
verkiezingen. Yes we can sluit aan bij wat de Lappersforters ons leerden in 2002 met de eerste
bezetting van het Lappersfort=bos : “ Trap niet in de val van de aangeleerde hulpeloosheid. “
Matthew Pike heeft gelijk in zijn boek "Can Do Citizens" wanneer hij zegt : " Er moeten
nieuwe systemen worden uitgedacht en uitgetest die berusten op de mogelijkheden van de
mensen zelf (can do'ers). Alleen zo kunnen de mensen zichzelf realiseren (can be). Volgens
M. Pike is het zeer belangrijk om zo vlug mogelijk can do'ers op te sporen en hen te
motiveren om acties te ondernemen. Zo gebeurt er tenminste iets en wordt de druk van
onderuit opgevoerd. Vanuit deze concrete acties kunnen netwerken worden uitgebouwd en
kan er worden gewerkt aan de verandering van de bestaande systemen." Het wordt het motto
van GGF : geloven en hopen dat het kan en ondertussen brugge(n) bouwen. Die maand wordt
eindelijk ook een goede 13 ha Lappersfortbos definitief aangekocht. GGF & de bosdichters
van de Lappersfort Poets Society zijn blij en dankbaar nu een deel van het Lappersfortbos
definitief gered is en de koop definitief is afgesloten. We reiken onze hand naar stad en
vlaams gewest om van het Poëziebos een rust- en stilteplek te maken om van te houden. Wij
blijven vragen dat de overheden de bijlen opbergen voor 7 voetbalvelden bos aan industrie
BPA vergissing Ten Briele, de moeder der zonevreemde bossen.
December 2008 : Onder het motto van SOS leefmilieu & erfgoed verenigen een 10-tal
Brugse actiegroepen kun krachten en houden daags na Sinterklaas een betoging voor een beter
klimaat in Brugge en wereld. Bekijk hier http://www.youtube.com/watch?v=w_mnDsgj0hE
deze mooie dag. Onder het motto van de drie musketiers worden de verenigde brugse
verenigigngen geboren. Regelmatig mogen we binnenkijken in het bezette Vrijbos via de
dagboeken van Zieke die U op onze site kan lezen.
Januari 2009 : Op http://www.indymedia.be/en/node/31233 kan je een nieuwjaarsbabbel met
onze GGF-voorzitter lezen. We ontvangen tevens een omgekeerde driekoningenbrief. Deze
keer https://ssl.direkte-aktie.net/cms/groenfront.php?itemid=1010#15402 van koning Herodes
aan Fabricom. Eind januari is er met gedichtendag een protestgedichtenwandeling die begint
met een brief van Marc de Bel & de boeboeks aan onze politici. We stellen het manifest van
het Poëziebos voor dat vier bosvragen richttot alle politici van goede wil.
Februari 2009 : Onze Valentijnsbrief krijgt het motto ‘ zou een heel klein beetje bosliefde
soms niet beter kunnen zijn ? ‘ Eind februari worden we opgeschrikt door de eerste van een
reeks bosbezetters die in de gevangenis verzeild geraken. Weliswaar voor kleinigheden en
kwajongenstreken; maar toch doet dit feit GGF op zijn grondvesten daveren. U leest onze
opinies op www.ggf.be waarbij het motto van Gandhi : ‘ wees zelf de verandering die je in de
wereld wil zien” het leidmotief is.
M aart 2009 : GGF stapt mee in www.openruimteademruimte.be en RTL-Tvi komt filmen in
het Poëziebos en in het bezette bos en trekt met enkele bezetters naar de hoofdzetel van
Fabricom. Aan de vooravond van de lente sturen we een open bosbrief aan de vierde macht.
April 2009 : ' Dat heeft geen zin, ' zei Alice. ' Onmogelijke dingen kun je nou éénmaal niet
geloven.' Ik denk dat je gewoon nog niet zo veel ervaring hebt, ' zei de Koningin. ' Toen ik zo
R

! ľ ╙Ċśŉ┼ŉ◘■ŕ ōśŉ╙ĂĂ▄

oud was als jij oefende ik elke dag een halfuur. Er waren dagen waarop ik voor het ontbijt al
zes onmogelijke dingen had geloofd. ' ( Alice in Spiegelland, L. Carroll ) Aangezien we van
sprookjes http://video.google.nl/videoplay?docid=2564262903868802793& pr=goog-sl houden
wordt het motto van Alice ook het onze. Daarom komt www.kapersnest.be opnieuw de bedreigde
bomen ridderen. Met de dag van de aarde was het zover. Het Groene Gordel Front vierde zijn

zevende verjaardag http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27513 met een poëziewandeling en een riddering http://indymedia.be/en/node/32738 waarbij alle aanwezigen
werden geridderd om de hoop en de bosstrijd niet op te geven. Met dank aan bosdichter PeterHolvoet-Hanssen die het zwaard en het woord hanteerde. Het verkiezingsbosmanifest met
antwoorden van 6 politieke partijen werd in aanwezigheid van lid Lappersfortbeschermcomité
& oud-minister Vera Dua publiek gemaakt aan bos en wereld. De nieuwe bosbezetters - al
200 dagen in de bomen - keken toe en zagen dat het goed was. De laatste dinsdag van april
houden we een flyer-actie aan de Brugse gemeenteraad om ook daar te blijven zoeken naar
goede wil en boshoop.
M ei 2009 : Aan de vooravond van Rerum Novarum sturen we een open bosbrief aan het
ACW en aan Pax Christi in Vlaanderen. Met Pinksteren komt groene fietser met een doel
Fons Mees op een openruimteademruimte-rit door Vlaanderen op bezoek in het Lappersfortbos en steekt hij de bosbezetters en het Groene Gordel Front een hart onder de riem.
Vlaanderen bevindt zich ondertussen in volle verkiezingscampagne. In verkiezingsprogramma
van rood, blauw en oranje lezen we hoopvolle gedachten die we graag koesteren : “ We
brengen de zonevreemde bebossing in kaart, herbestemmen waar nuttig en mogelijk, en
zoeken naar gepaste oplossingen waar niet mogelijk. ( oranje ) Het moet perfect mogelijk zijn
om tussen de betrokken eigenaars een overeenkomst te maken waarbij een duurzame
grondenruil op vrijwillige basis tot stand kan komen. Hiervoor kan de Vlaamse overheid een
bemiddelende rol spelen. ( blauw ) Voor ons is de bescherming van bestaande bossen en de
uitbreiding en ontwikkeling van nieuwe bossen erg belangrijk. ( rood ) “
Juni 2009 : Op zondag 7 juni zijn het Vlaamse en Europeese verkiezingen. Enkele dagen
voordien neemt boseigenaar Fabricom contact met onze advocaat en zo begint op een
woensdagavond een 50 dagen durende dialoog tussen Fabricom, GGF en bosbezetters. Om
die dialoog te ondersteunen lanceren 100 Bos-Vlamingen de oproep tot een Fabricom
Vredesbos. Hun bosschreeuw wordt met midzomernacht vrijgegeven samen met een GGFgratieverzoek aan de franse president Sarkozy voor een terdoodveroordeeld bos. Het franse
antwoord lees je op onze site. Net na de verkiezingen stuurden we een open bosbrief aan de
komende Vlaamse regering en aan Fabricom.
W
ĵ ▄╜<==> b Op de Vlaamse feestdag hebben we een nieuwe Vlaamse regering en in het nieuwe
Vlaamse regeerakkoord staat over de bossen van Vlaanderen het volgende : ‘ We zorgen voor
meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande groene ruimte in
de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht is voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter ondersteuning daarvan. We maken ook
werk van het in kaart brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen
waar dat nuttig en mogelijk is. ‘ Als GGF krijgen we een nieuwe bosminister. Het is Joke
Schauvliege. Samen met haar collega van ruimtelijke ordening Philippe Muyters ontvangt ze
op 12 juli een open bosbrief over Bos- en ademruimte in Vlaanderen. Op 20 juli ondertekenen
ى
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de bosbezetters, GGF en Fabricom een tijdelijk minnelijke bosschikking: een contract met
ademruimte voor het bedreigde Lappersfortbos.Wegens vakantie houden we nog even de
lippen op elkaar.
Augustus 2009 : Op 3 augustus houden Fabricom, GGF en de bosbezetters een gezamenlijk
persmoment aan het Paviljoen van Toyo Ito. De talrijk aanwezige pers ( zie op www.vbv.be
als je klikt onder ‘ actua’ ) verspreidt de blijde boodschap. De eerste reacties van de bevoegde
ministers zijn ons gunstig gestemd. De reactie van het Brugse stadhuis is gelaten, maar niet
negatief. We hopen eindelijk thuis te kunnen komen in bos en stad. Eind augustus vindt in
Oostende www.bigaskagain.be plaats. Struikrover & Lappersforter André is er militant
aanwezig met de Peace-vlag & sandwichbord over de moeder der zonevreemde bossen.
Omdat bomen en bossen het klimaat mee regelen. En bosbehoud daarin essentieel is.
{ś♫Ċś▓Ľśŉ<==> b De ministers Schauvliege en Muyters werken samen om Fabricom, GGF en

de bosbezetters gezamenlijk te ontvangen. Midden september is het zover. Op 25.09 bezoekt
de vredesweek met de post Kyoto postduif het Lappersfortbos en we bereiden ons voor op
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agenda/detail.php?i=779 de week van het bos. Onze stad
wacht op een nieuwe Visart voor de Vlaamse zonevreemde bomen & een vredesklimaat. Heel
veel mensen hebben behoefte aan rust- en stilteplekken voor poëzie en ademruimte. Het
verhaal van torenkamerkraker Pluk van de Petteflet & de Torteltuin laat zien dat het mits een
beetje fantasie en goede wil mogelijk is…
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
Met deze haalbare droom komen wij graag thuis in bos en stad…

Het einde van een bezetting
Nieuwe perspectieven voor het Lappersfortbos
18 oktober is het zover. Vanaf dan verlaten de bezetters van het Lappersfortbos in
Brugge definitief hun boomhutten. I n ruil voor de vrijwillige aftocht gaat grondeigenaar
Fabricom samen met de actievoerders en de Vlaamse overheid rond de tafel zitten, om
een grondenruil te bespreken.
Deze minnelijke schikking is het resultaat van vijftig dagen intensief onderhandelen
tussen de eigenaar van het terrein, de bezetters ( www.lappersfort.tk ) zelf en het Groene
Gordel Front ( www.ggf.be ), die – samen met de advocaten meesters Sergeant en Van
Caenegem – als voornaamste bemiddelaar optrad.
M et dit opmerkelijk akkoord komt een einde aan de 27 maanden durende bezetting van
het bedreigde bos.
c
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Tweede bezetting
Als op 18 oktober 2009 de laatste bezetters
het Lappersfort verlaten, betekent dat het
slotstuk van de tweede bezetting van het
bos. Deze bezetting, die in oktober dertien
maanden geduurd zal hebben, begon eind
september vorig jaar. Actievoerders vielen
destijds voor de tweede maal het terrein
binnen om het kappen van de bomen te
verhinderen.
De eerste bezetting van het bos was er
reeds in 2001-2002, en duurde uiteindelijk
veertien maanden. Toen werd het terrein
hardhandig ontruimd door de politie. Een
herhaling van dit scenario wou elke
betrokken partij nu dan ook ten stelligste
vermijden.
Verrassing
Voor velen komt het huidige akkoord als
een totale verrassing. Grondeigenaar
Fabricom (dochter van het Franse GDF
Suez) had in het verleden een grondenruil
altijd uitgesloten.
Luc Vanneste van het Groene Gordel Front
(GGF) nuanceert: “ Wij wisten al eerder dat
men bij Fabricom bereid was om te praten
over een grondenruil. Er is altijd een groot
verschil geweest tussen hun houding
tegenover ons, en die naar de buitenwereld.
Bedrijven als Fabricom moeten soms stille
diplomaten zijn.”
Hij vervolgt: “ Eigenlijk was er in februari
2005 al sprake geweest van een mogelijke
grondenruil. Toen al kregen we het signaal
dat Fabricom een grondenruil helemaal
niet uitsloot.”
Waarom komt men dan nu pas, midden
2009, tot een dergelijk akkoord?

“ Daar zijn verschillende redenen voor”,
verklaart Vanneste. “ Je mag zo’ n akkoord
nooit in het ijle zien. Het gaat meestal om
een combinatie van factoren.”
Regeerakkoord
Eén van die factoren bleek het nieuwe
Vlaamse regeerakkoord te zijn.
Daarin was te lezen dat de Vlaamse
regering nieuwe stimulansen voor het
boscompensatiefonds en het herbestemmen
van de zonevreemde bossen aankondigde:
“ …We zorgen voor meer toegankelijke
stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief
hoogstaande groene ruimte in de stad,
speelbossen en natuur- en bosgebieden,
waarbij er steeds aandacht is voor
toegankelijkheid. We activeren het
boscompensatiefonds ter ondersteuning
daarvan. We maken ook werk van het in
kaart brengen van de zonevreemde
bebossing en herbestemmen de bossen
waar dat nuttig en mogelijk is…”
Bron: Vlaams regeerakkoord 09
De invloed hiervan is niet te onderschatten.
De bosbezetters en verenigingen als het
GGF kregen plots een belangrijke hefboom
in de schoot geworpen, om de
onderhandelingen opnieuw op te starten
met Fabricom.
Ook bij het energiebedrijf waaide een
nieuwe wind. De grondeigenaar zocht
begin juni dit jaar opnieuw toenadering en
heropende de dialoog. Volgens de
bosmilitanten is dit vooral te wijten aan het
nieuwe management van het bedrijf, dat
tegenwoordig veel jonge mensen telt en
open staat voor nieuwe ideeën.
GGF
ي
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Natuurlijk mogen we de invloed van de
actievoerders zelf niet vergeten. Het
Groene Gordel Front heeft altijd al een
bepalende rol gespeeld in de communicatie
tussen bezetter en eigenaar. Daarnaast
heeft de vereniging ook steevast de hand
uitgereikt naar de politieke wereld.
“ We hebben van in het begin met zo veel
mogelijk politieke families over dit dossier
gecommuniceerd. Eigenlijk hebben we de
partijen altijd als potentiële partners
beschouwd” , vertelt Luc Vanneste.
Ook in de periode tussen nu en de
ontruiming zal het GGF nog een bepalende
rol spelen. Samen met Fabricom, de
bosbezetters en de Vlaamse overheid
moeten immers nog concrete afspraken
rond een grondenruil gemaakt worden.
3.5 hectare
Het mag duidelijk zijn dat het zwaartepunt
van het bereikte akkoord in het concept
van ‘ grondenruil’ schuilt.
Beide partijen, bezetter en eigenaar,
hebben daarmee keurig de bal in het kamp
van de Vlaamse overheid gelegd. Die moet
in de komende drie maanden met een
aantrekkelijk alternatief voor de 3,5
hectare industriegebied op de proppen
komen.
De eerste reacties van de betrokken
ministers lijken positief. Zowel minister
van Milieu Joke Schauvliege (CD& V) als
minister van Ruimtelijke Ordening
Philippe Muyters (N-VA) lieten al weten
aan het GGF, bereid te zijn om mee te
helpen zoeken naar een constructieve en
duurzame oplossing.

Drie maanden blijft natuurlijk een zeer
korte periode voor een complex dossier dat
al jaren aansleept.
Dat beseffen ook de bosmilitanten. Toch
blijven ze positief. “ Nu is het gewoon
essentieel om de politieke wil, die duidelijk
aanwezig is, concreet om te zetten in
daden. Of dat nu een periode van drie
maanden of twee jaar is, maakt weinig uit” ,
vindt Vanneste.
Schadeclaims
Over één zaak is het onderlinge akkoord
zeer duidelijk: op zondag 18 oktober
blazen de bezetters onherroepelijk de
aftocht. In de weken erna krijgen ze nog
even de tijd om hun spullen op te halen en
het terrein in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen.
Indien er tegen dan geen oplossing uit de
bus is komen vallen, lijkt Fabricom alsnog
van plan om met zijn bouwplannen,
inclusief het kappen van de bomen in het
gebied, door te gaan.
Het bedrijf belooft wel om de
schadeclaims tegen de bezetters, die
opliepen tot 50000 euro, te laten vallen bij
een probleemloze ontruiming van het bos.
Toekomst – nieuwe perspectieven
Met het einde in zicht valt binnenkort het
doek over één van de belangrijkste
symbooldossiers van het probleem
‘ zonevreemde bossen’ in België.
Deze bossen zijn bedreigd, omdat ze in een
ruimtelijk structuurplan ingekleurd staan
als industriegebied, woongebied of
recreatiegebied. Voor veel milieubewuste
verenigingen is dat onaanvaardbaar.
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Het GGF zal, met goede hoop op een
positieve uitkomst in oktober, alvast niet
treuren om het verlies van één hun meest
mediagenieke projecten. “ In zeven jaar
actievoeren hebben we enorm veel
geleerd” , vertelt Vanneste. “ Uiteindelijk
zijn we nu in een situatie aangekomen, die
we nooit meer hadden verwacht. De kans
op slagen is groter dan ooit. Dat is enorm
bevredigend, na al die jaren.”
Pieterjan ( Arteveldehogeschool ) (Arte
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Ċś ōśŉ▄ĂĊś■
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Ċś┼ś■ ŕ ś Ľ╜śŉ╫ĂĂ╜a śĊŕ ś ▓╜■■ś▄╜╨╫ś ℓľ ╙╜╫╫╜■┼
╙śĽĽś■ Ŏś śś■ Ċ◘ś┼Ă■┼ℓĊ╜ľ╫śĊō◘◘ŉŕ ś
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9■ Ŏś ┼ĂĂ■ ┼śūĂ▓ś■▄╜╨╫■ĂĂŉ╙śĊ╫ĂĽ╜■śĊōĂ■
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D◘ŉŕ ś▄Cŉ◘■Ċ Ċ◘Ċśś■ ▓╜■■ś▄╜╨╫ś ℓľ ╙╜╫╫╜■┼Ċś
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Stijn ( Plantijnhogeschool )
Op e e n da g gelegenheidsgedicht
nav. m innelij ke bosschikking 3.8.9
Op een dag neem t de rast am an de
lift uit de kruin van zij n boom ,
klaut ert de direct ie- assist ent e m et
t ouw en m usket ons uit haar kant oor.
{
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I em and vouwt alle vooroor delen op,
legt angst aan de leiband, doet
want rouwen op slot .
Op een dag lopen driedelige
m aat pakken op dreadlocks en
piercings af. Op een dag drinkt m en
koffie op het zelfde t er ras. Op een
dag wordt m et dezelfde m ond
gelachen, in het zelfde oor
gefluist erd, m et het zelfde hart
gebonsd. Worden dezelfde verhalen
beluist erd.
Op een dag keren uit gest orven
diersoor t en t erug, ruikt de st ad naar
vioolt j es, hars en gedicht en. Op een
dag dansen bom en en banen de
t ango, heffen bazen en bossen het
glas. Op een dag verhoogt iem and
het brut o nat ionaal geluk. Richt st ad
na st ad zij n gouden boom st oet in.
Pet er Theunynck, Lappersfort Poet s
Societ y
ht t p: / / www.regiobrugge.be/ lappersfo
rt poet s.php
ge n e r a t iek loof, le ze r sbr ie f D e
M orge n
I n de boeiende t ekst over de al dan
niet t oenem ende generat iekloof
wordt de bezet t ing van het
Lappersfort aangehaald als voorbeeld
van j ongerenprot est . Dit klopt alleen
m aar bij een oppervlakkige
observat ie. De bezet t ers zelf zij n
inderdaad prille t wint igers, afkom st ig
uit Vlaander en en de buurlanden, en
daar is een sim pele fysieke reden
voor . Ga eens onder hun boom hut t en
st aan en j e begint al t e duizelen.
Maar als j e een m anifest at ie van het
Brugse Groene Gordel Front bij woont
- in het bij zonder de

poëziewandelingen in het
Lappersfort bos - dan zal j e m erken
dat de dr ij vende kracht en van de
cont est at ie st evige veert igers en 50plussers zij n en onverbet erlij ke
soixant ehuit ards zoals
onderget ekende. Twee bij zonder
act ieve dicht ers - de Bruggeling Paul
Saccasyn en de in Br ugge wonende
Engelsm an Marcus Cum ber lege - zij n
70 j aar. De st rij d om het behoud van
dit kleine m aar m ooie bos - dat
bovendien sym bool st aat voor alle
'zonevreem de' bossen in Vlaanderen
- is dus een perfect voorbeeld van
een generat iesoverst ij gende act ie:
bij m anier van spreken vor m en
kleinkinder en en groot vaders één
front . Ľ◘ℓŕ ╜ľ╙Ċśŉ{ ĊĂź5ś í ╜▄ŕ ś
ht t p: / / st af- de- wilde.skynet blogs.be/
ŎŎŎ ōĽō Ľś■śĊŎśŉ╫
Dwh9b9 Dhw59[ CwhbÇwhb5
[! t t 9w{ChwÇ. h{ ╙śĊōśŉ╙ĂĂ▄ōĂ■ śś■
Ľ◘ℓ╫ĂĊ▓śĊ> ▄śōś■ℓ w w w .ggf.be
( chronologie loopt van nu t ot pr ille
begin afdalend in per iodes, per
periode volgens dat um )
PERI OD E 9 ,5 : I N BRUGES CUT
FI RST
SI GH TSEE
LATER…ZAL
SUEZ- FABRI COM I N D E M OED ER
D ER
ZON EVREEM D E
BOSSEN
KAPPEN ???
D e w e e k va n h e t bos 2 0 0 7 sluit en
we af m et vert ellingen en gedicht en
door de pirat en van
www.kapersnest .be Pet er Holvoet Hanssen en Don Fabulist . Het slot lied
is de ballade van de gehangenen van
François Villon. De zwart e pirat envlag m et doodshoofd wappert .
Tij de ns de w e e k va n h e t bos
2 0 0 7 st art het openbaar onderzoek
naar
de 2- vaksbaan
door
het


! ľ ╙Ċśŉ┼ŉ◘■ŕ ōśŉ╙ĂĂ▄
Lappersfort bos. We sluit en die week
af m et een flyer- act ie aan het Brugse
st at ion. Het m ot t o is St op de st ad:
Brugge( n) bouwen.
M e t a lle r zie le n 2 n ove m be r 2 0 0 7
houdt GGF een persm om ent aan de
hoofdingang van het Lapper sfort bos
sam en m et VBV, Groen vzw en de
bosdicht ers van de Lappersfort Poet s
Societ y. We st ellen er bezwaren voor
bij de t weevaksbaan en de
kant oren/ loodsen/ parkings in het
Lappersfort .
Op 1 1 n ove m be r 2 0 0 7 is er een
fakkelt ocht voor het int egraal behoud
van het Lappersfort bos door
sym pat isant en van het GGF & de
vr ienden van GroenFront !
www.groenfront .be onder het m ot t o
st op de oorlog t egen de
zonevreem de bossen. Suez –
Fabricom zet de krant en vol m et een
advert ent ie: U gaat van de t oekom st
houden…Eind novem ber doen we een
oproep aan de gem eent eraadsleden
t ot dissident ie ivm . de begrot ing voor
de 2- vaksbaan. De bespreking op de
gem eent eraad veroorzaakt een
aanvullende klacht bij de Brugse
om budsm an.
Op ze s de ce m be r 2 0 0 7 t rekken we
sam en m et VBV naar Torhout , de
t huisst ad van bosm inist er Crevit s.
We geven een sint erklaasschoen af
en worden hart elij k ont vangen door
burgem eest er De Cuyper . De schoen
is naar beeld van een surrealist isch
schilder ij : uit een om gekeerde bij l
groeit hoop en een Lappersfort kast anj eboom pj e. We geven nieuwe
liefdewensen af voor de
zonevreem de bossen voor onze
bosm inist er.

Aa n de ge m e e nt e r aa d va n
de ce m be r 2 0 0 7 delen we het
sprookj e van B1984 uit : een
nacht m errie over het kappen in een
zonevreem d bos. Joris Denoo schrij ft
een bosgedicht bij de j aarwende:
k e rst m isdaad…Er loopt ondert ussen
een t weede openbaar onderzoek voor
de 2- vaksbaan.
M e t drie k on ingen 2 0 0 8 doen we
een oproep aan de Megam indy’s van
de Vlaam se polit iek ( t e beginnen
m et de 2 leden- m inist ers uit ons
bescherm com it é van het Lapper sfort bos ) . De vierde koning uit de
legende is op weg naar de m inist ers
Hilde & Bert & Kat hleen & andere
polit ici van goede w il in 2009. Op een
persm om ent aan het Lapper sfort bos
st ellen we onze nieuw e bezwaren
voor . Lat er dienen we klacht in bij de
Vlaam se om budsm an om dat we geen
ant woorden kregen op ons eer st e en
t weede bezwaar. Wij zij n wel goed,
m aar niet gek…
Ein d j anu a r i 2 0 0 8 is er
int ernat ionale aandacht voor de
vr ienden en vr iendinnen van de Dead
Poet s op
ht t p: / / www.flanderst oday.eu/ j ahia/ J
ahia/ pid/ 867 en m et gedicht endag
2008 eren we onze dode dicht er s.
I ngrid Weverbergh, de weduwe van
Jot ie kom t t wee bosgedicht en van
Jot ie T’ Hooft voorlezen. Zie verslag
op
ht t p: / / blog.seniorennet .be/ bruggeblo
g/ reageer.php?post I D= 4563
ht t p: / / blog.seniorennet .be/ bruggeblo
g/ ( in 6 delen )
www.gedicht endag.org We schrij ven
een bosbrief aan onze 3 dode
dicht ers : BOSSENVERDRI ET. Daarin
doen we een oproep aan onze
bosm inist er en onze cult uur m inist er
om van het Lappersfort een Poëzieen Vredesbos t e m aken.
}و
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ht t p: / / www.regiobrugge.be/ ggfbriev
en.php?p= 115
( over onze oudst e dode dicht er Mark
Braet )
M e t Va le nt ij n 2 0 0 8 doen we een
bosliefdesoproep aan polit ici van
goede wil om een duurzam e
grondenruil t e organiseren binnen de
afbakening van het regionaalst edelij k
gebied Brugge. We nem en cont act
m et de Mer- cel en lancer en het
voor st el.
Op Palm zon da g 1 6 m a a r t 2 0 0 8
delen we bosflyers uit aan het
nieuwe Brugse kom op t egen kanker
bos t e Ryckevelde. We zien er de
bospet er Kurt Defrancq ( fan van De
Kat , j eugdserie en voorganger
Lappersfort ers ) en VRT- weerm an
Frank De Boosere
ht t p: / / indym edia.be/ en/ node/ 26711
Ons pleidooi is er één voor éénheid
in behouden en plant en van bossen.
De best e m anier om bos uit t e
breiden is bos behouden.
L■ ŕ ś ┼◘śŕ ś Ŏśś╫<==c ℓĊśŉźĊŕ ╜ľ╙Ċśŉŕ śℓ
ōĂŕ śŉ▄Ă■ŕ ℓ I ĵ ┼◘ / ▄Ăĵ ℓ I śĊŎĂ■ŕ ś▄♫Ăŕ ╜■ ╙śĊ
[ Ă♫♫śŉℓź◘ŉĊĽ◘ℓ ūĂ▄▄ĂĊśŉ■ĂĂŉ╙ś▓ ┼ś■◘ś▓ŕ
ht t p: / / ant werpen.indym edia.org/ new
s/ 2008/ 07/ 15861.php Ŏ◘ŉŕ ś■ h ♫┼◘śŕ ś
ōŉ╜╨ŕ Ă┼R▓ وĂĂŉĊR} } { Ľśū◘ś╫ś■ Ŏś ℓĂ▓ś■
▓śĊë. ë ŕ ś Ľ▄Ăĵ Ŏś ℓľ ╙ś♫ś■ a śŉľ śŕ śℓ ëĂ■
ë◘▄ľś▓ í ś ūśĊĊś■ ŕ ś ▄ś■Ċś ╙◘◘♫ō◘▄╜■ ś■ Ŏś
Ľśū◘ŉ┼ś■ ╙ĂĂŉ■╜śĵ Ŏś ▄╜śźŕ śℓŎś■ℓś■ ō◘◘ŉŕ ś
ū◘■śōŉśś▓ŕ ś Ľ◘ℓℓś■ { ĊĂŕ ℓŕ ╜ľ╙Ċśŉt Ăĵ ▄
{ Ăľ ľ ĂℓŦ■ ╙śśźĊśś■ Ľ◘ℓ┼śŕ ╜ľ╙Ċō◘◘ŉ╙ĂĂŉ
╫▄ĂĂŉ ù╜ś ź╜▄▓♫╨ś ◘♫◘■ūś ℓ╜Ċś I śĊ▓◘ĊĊ◘ ╜ℓ ś■
Ľ▄╜╨źĊb ŉ◘◘ŕ  ◘ŉĂ■╨ś ś■ Ľ▄Ăĵ Ŏ ℓĊ◘♫╙śĊ╫Ă♫♫ś■
┼Ăĵ Ŏ
Be gin a pril 2 0 0 8 verrassen
bosm inist er Crevit s en burgervader

Moenaert ons m et de m ededeling ‘
Brugge koopt / kapt deel Lappersfort
‘.14 van de 18 ha Lappersfort wordt
aangekocht . De dreiging blij ft
dezelfde als in 2002: BPA Ten Briele:
3,5 ha kappen en nieuwe
ont sluit ingsweg…We zij n wel blij ,
m aar de st rij d gaat verder. We
st rij den verder voor de volgende
st ap: de duurzam e grondenruil van
het laat st e lapj e Lappersfor t bos, 3,5
ha aan Ten Briele indust riezone waar
de bussenst elplaat s geschrapt werd.
Op de da g va n de a a rde 2 0 a pr il
2 0 0 8 zij n Joris Denoo & Pet er
Theunynck t e gast in het Lapper sfort
Poëziebos. Zij lazen er het
bossprookj e van de zot t e koning
voor : sire, er zij n geen bossen m eer.
ht t p: / / video.google.nl/ videoplay?doci
d= 2564262903868802793&pr= goog
- sl Het verscheen in De St andaard
als opinie m et een onm iddellij ke
repliek van boshilde, onze m inist er
die zich Alice in Wonderland voelt .
Verschillende bossprookj es zij n on
line op www .ggf.be bij april. Eind
april houden we nav. de hist or ische 1
m ei voor rood en oranj e een rerum
novarum flyer- act ie aan het st adhuis
bij de st art van de gem eent eraad.
We delen er het bossprookj e van de
zot t e koning uit . De om budsm an
oordeelt over onze klacht
onbehoorlij k best uur. Het is een
ander oordeeL .Te lezen op onze sit e.
Tussendoor st eunen we
www.wit t epion.be
www.t groot gedelf.be en
www.adem loos.be
I n de m a a n d m e i 2 0 0 8 doen we
een oproep t ot polt ici van goede wil
voor een pinkst ervredesbos- best and.
We schrij ven ook een lezersbr ief over
onze burgem eest er en m ei 68 nadat
uit het Brugs Handelsblad bleek dat
onze burgervader m ee cont est eer de
in die woelige j aren en de
Lappersfort ers een beet j e de m ei ‘ 68

وو
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‘ers van nu vindt ; m aar geen
dem ocrat en.
Op ze s j u li 2 0 0 8 wordt het Hugo
Clauspad ingewandeld in het
Lappersfort . We vragen officiële
erkenning
ht t p: / / video.google.nl/ videoplay?doci
d= 4127966261233119857&pr= goog- sl
voor deze vredes- , poëzie- en
st ilt eplek. Het gedenkbord voor onze
dode dicht ers ( m et 2 wonderm ooie
gedicht en van Jot ie T’ Hooft ) aan de
boom van Melanie krij gt geen wit t e
rook vanuit het st adhuis. We blij ven
hopen op inkeer en blij ven drom en
van een levende poëzierout e in het
bos der dode dicht ers, het vr ij e
Sherwood van Brugge. Claus st aat
t evens cent raal op de Poëziezom er
van Wat ou. Er zij n ook enkele
bosdicht ers aanwezig
www.poeziezom erswat ou.be m et
gedicht en. Onder andere Pet er
Theunynck m et het gedicht voor 5
j aar GGF. Mensen hebben bossen
nodig.
Ein d j uli 2 0 0 8 wordt bekend dat het
Brugse schepencollege er voor gaat
en dat ze een open oorlog w il
risker en m et haar bur gers. De
bouwvergunning voor Fabricom kom t
er aan. Kost wat kost m oet BPA Ten
Briele uit gevoerd wor den t erwij l een
duurzam e grondenruil binnen de
eindigende afbakening m ogelij k is als
eerbaar com prom is. GGF geeft de
m oed niet op, m aar de boshoop
wordt elke dag kleiner. Maar zolang
de bom en st aande blij ven is het onze
t aak om t e geloven en t e hopen dat
zelfs Pat rick Moenaert een vriend van
hut bos kan worden. Ons persbericht
hierom t rent lees j e op onze sit e.

Geen bussen m aar loodsen en
kant oren m et parkings is een cynisch
st at em ent een cult urele hoofst ad van
weleer onwaardig. De hoofdst ad van
het bosbehoud worden blij ft
m ogelij k. Mercedes en Dirk, j ust do
it . Suez- Fabricom : doe het niet :
kappen in het Lapper sfort vredesbos.
Beluist er wat onze GGF- voor zit t er
vindt
ht t p: / / www.st adsom roep.com / Det ail.
asp?NUM= 25094
Bij h e t be gin va n de h e r fst 2 0 0 8
bezet t en de boom act ivist en van
www.groenfront .be het laat st e lapj e
bedreigd Lappersfort bos. Op
zat erdag 20 sept em ber 2008
verneem t de wereld dat het
Lappersfort bos opnieuw bezet is.
Daarvoor hadden 250 polit ies – als
een dief in de nacht van 2 op 3
sept em ber – ook al het bos bezet , t e
paard, t e land, t er zee en in de lucht .
Maar dan om de kap van de 5O
bom en die in de weg st onden voor de
2- vaksbaan weg t e doen. Deze keer
dus t en leven! Vanaf 28 sept em ber
2008 kan er gekapt w orden: 3,5 ha
voor loodsen, kant or en en parkings.
Niet voor bussen. Wie haalt het ? Het
vredesbos van m ensen van goede wil
of de m acht van geld en laffe
polit iek?

PERI OD E 9 : BOSSEN I N
LAN D ZON DER REGERI N G

EEN

M e t Va de r da g 1 0 j u n i 2 0 0 7 zij n
e r in Be lgië ook ve rk ie zin gen .
Sindsdien zit ons land zonder
regering. Wij waren op het st adhuis
present m et een vaderdag
st adsgebed van de bosm uzes. Enkele
وR
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dagen ervoor deed een m onst er op
rupsbanden van labo devlieger
boringen op het t racé van de
t weevaksbaan door het Lapper sfort .
Op 1 8 j u n i vr e e m de t a fe r e le n in
Vla a n de r e n : de gie re n k w a m e n
a a n … Zou ons geliefde bos dan t och
een st erfplek gierenbos worden ? We
lat en het niet aan ons hart kom en en
vergaderen m et Friends of t he Eart h
bij w ie we m isschien een t hem at ische
bosgroep worden…
Op 2 2 j u n i be zor gen w e CD & V
k opst u k H e n dr ik Boga e r t n ie uw e
pr ot e st w en sen voor de zonevreem de bossen. We worden
ont vangen op het gem eent ehuis van
Jabbeke en lanceren er onze
vredesbosoproep aan Suez en de
Fabricom groep.
Op 2 4 j u n i w a n de le n
La ppe r sfort e r s en Gr oe n e Gorde l
Fr on t m e e in de pr ot e st m a rs van
de w it t e pion n en t egen het
shoppingvoet balproj ect in de groene
gordel. St op de st a d : sos
Chart reuse zij n de Br ugse
spandoeken.
Op 1 j u li st a a t de
se izoe nsw an de lin g in h e t t e k e n
va n de dr e iging en bosdicht ers Paul
Saccasyn en Marcus Cum berlege
geven er een lap op. I n een open bos
brief aan de nieuwe bosm inist er Hilde
Crevit s ( die ook uit de st reek van
het Hout land kom t ) r oepen m eer
dan honderd BV’s Bos Vlam ingen
haar op om het Lappersfort t e
bewaren als een vredesplek van hoop
en dierbaarheid.
0 7 .0 7 .0 7 st a a t in h e t t e k e n va n
de Live Ea r t h con cer t e n : SOS,

a n sw er t he ca ll is het m ot t o en dat
is nog een ext ra- reden om bossen t e
behouden: zij zorgen im m ers voor
afkoeling en C02- opslag. We kr ij gen
een m ailt j e van All Gore, Zij beloven
bom en t e plant en en t e helpen m et
zij die st rij den om bossen t e
behouden.
Op 1 1 a u gu st u s is he t 5 j a a r
ge le de n da t bu r gem e e st er
M oe n a e rt h e t be ze t t e La ppe r sfor t
be zoch t . We vergast en het Brugse
st adsbest uur op een open bos brief
en bosdicht er Joris Denoo schrij ft
e e n ge dich t voor H ilde e n
M a t h ilde .

Op h e t fe e st va n M a ria on t va n gen
de bosm u ze s van he t La ppe r sfor t
Lot t e van het Nieuwsblad. Zij m aakt
een report age over koppigaar ds en
doet daarom Vlaanderens bekendst e
bos aan. Het art ikel is on line op
www.ggf.be Door de oude st rat en
van Brugge die scone t rekt de
Blindekensprocessie. De not abelen
lopen m ee.
Ein d au gust us w or dt in Loppe m
de film Oe sj e m e t Ka m ie l
Spie ssen s ge t oon d door de w it t e
pion . Het m ot t o van Kam iel
Spiessens is : Laat U niet om de t uin
leiden…Een st andj e van de wit t e pion
wordt geweigerd op de St . Michielse
Feest en. Lokale polit ici m ogen er wel
het separat ism e prediken…Een
verslag lees j e op onze sit e bij
diverse persbericht en.
Bij h e t be gin va n de H e r fst 2 0 0 7
zij n w e k la a r voor de w e e k va n
h e t bos www.weekvanhet bos.be We
bezorgen de Brugse Om budsm an een
ىو
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t weede klacht onbehoorlij k best uur
WVI bij gebrek aan coproduct ie rond
het dossier Lappersfort weg. Op 1.10
is er een bosdebat en op 7.10
verwelkom en de bosm uzes Don
Fabulist en Pet er Holvoet - Hanssen
www.kapersnest .be Nieuwe
liefdeswensen voor de
( zonevreem de) bossen worden aan
de polit ieke wereld bezorgd. Deze
keer op de Burg.

PERI OD E 8 : JAN UARI 2 0 0 7 – 1 0
JUN I 2 0 0 7 :
EEN BOS KAP /
RED JE N OOI T ALLEEN ???
M e t drie k on ingen 2 0 0 7 schr ij ven
we de om budsm an en de de nieuwe
brede Brugse best uursploeg een
open brief rond part icipat ie &
com m unicat ie. Kabinet schef Delanot e
belooft hem aandacht ig t e lezen…De
on line bospet it ie ‘STOP DE OORLOG
TEGEN DE ZONEVREEMDE BOSSEN’
loopt …
Op on e e le ve n t rot seren we m et
drie bosm uket iers de st orm & de
voor zit t er van Club Brugge die weg
wil naar Loppem …
M e t ge dich t e nda g 2 5 j an u a r i
2 0 0 7 openen we sam en m et de
boswacht ers de Poëziewandelrout e in
het gehuurde Lappersfort bos. Het
blij ft bedreigd, m aar is t och
Poëziebos van zonsopgang t ot
zonsondergang…
Ron d V ale n t ij n 2 0 0 7 be zoe k e n
w e SP.a voor zit t e r Va n de La n ot t e
in Oost ende en bezorgen hem als
prot est 2007 liefdesw ensen voor de
zonevreem de bossen & 13.000
handt ekeningen pro behoud groene

gordel Lappersfort en Chart reuse. Hij
belooft alles door t e geven aan de
m edepart ij voor zit t ers binnen de
Vlaam se m eerderheidspart ij en.
Tij de ns h e t boom pj e sw e ek e n d 1 8
m a a r t 2 0 0 7 best eden wij aandacht
aan het boom kappert j esj aar.
Op 1 a pr il 2 0 0 7 le k t h e t Bru gse
Klim a a t pla n u it . Men wil 5 ha
Lappersfort verniet igen. Het Groene
Gordel Front st art m et zij n
seizoenswandelingen in het
Lappersfort onder deskundige leiding
van een vogelkenner. Vogelvrij als
we zij n…
Op 2 2 a pril 2 0 0 7 is h e t de da g
va n de a a r de en zet t en we de
feest m aand in van ons vij f- j ar ig
best aan m et een opendeurdag in het
Poëziebos. Er is een persm om ent
waarbij we ons C- plan voor Ten
Briele voor st ellen en erevoorzit t er
St ef Boogaer t s danken voor de
voor bij e inzet m et een cadeauboek :
Bioboy. Er zij n t wee
drukbij gewoonde
gedicht enwandelingen m et Pet er
Theunynck en Paul Dem et s & Sabine
Luypaert en St af de Wilde. Voor die
gelegenheid verschij nen er 2
st adsgedicht en en een Lappersfort rede. De gem eent eraad van apr il en
zij n leden kr ij gen live het C- plan aan
de poort en van het st adhuis ( verder
geraken we voorlopig niet ) . Alles on
line op www .ggf.be
Op 1 e n 1 5 m e i 2 0 0 7 st u re n w e
ope n bos br ie ven aa n rood,
ora n j e en bla u w : STOP HET
KAPPEN GAUW. Rudy Verhoeven en
Wendel Trio reageerden reeds.

وc
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Op 5 m e i 2 0 0 7 doe n w e m e e a a n
de bossen n e t w er k da g va n de
VBV www.vbv.be : t oon en zeg m ij
de beloofde, bedreigde en verdwenen
bossen ???
Op 1 9 m e i 2 0 0 7 e e n e e rst e
t r e ffen van h e t pick n ick fr ont e n
e e n voor le e sm om e nt m e t I n ge
M issch a e r t in h e t be dr e igde
La ppe r sfort = bos. Zij le e st t w e e
fr a gm e n t e n voor uit Bioboy &
Kla ppe r bos en ont m oet de vrienden
en vriendinnen van de aarde en hut
bos....Verder bang afwacht en. St ilt e
voor de st orm . Maar in st ilt e kan ook
polit ieke m oed groeien…?

Bij de ge m e e nt e r a ad va n
Pin k st e r - dinsda g 2 9 m e i 2 0 0 7
delen we – nam ens de vele m ensen
die zich verbonden voelen m et de
fellowship of t he Lappersfort – ‘ 2
verhaalt j es voor het kappen gaan ‘
uit aan de gem eent eraadsleden m et
fragm ent en over Bioboy & de wit t e
wolf…We houden de duurzam e
bospluim of de bost rofee van het
cynism e klaar. Op hoop van zege
voor ons sym boolbos. We were all
wounded at wounded wood : U &
m e. By som e polit icians & t heir
sevent h cavaler ie.
( naar Wounded Knee & de indiaan in
ons bewust zij n )
( h ie ron de r per iode 7 t ot 0 pe r
blok j e in de t ij d )
On t st a a nsge sch ie de n is
Gr oe ne
Gor de l Fron t Kor t e sch et s cou nt
dow n pe r iode 7 t ot 0

Pe riode 7 : OKTOBER 2 0 0 6 –
D ECEM BER 2 0 0 6 : ZON EVREEM D
BOS H EROVER JE STAP PER STAP
: KRI S D OE M ET ON S M EE ?

Op 1 .1 0 r oe pe n de bosdich t ers en
bosdich t ere ssen
va n
de
La ppe r sfort Poet s Socie t y op t ot
verdraagzaam heid
voor
de
zonevreem de bom en en bossen. En
dit bij de voorst elling van hun
dicht bundel en bloem lezing ‘ st em
van brood en bossen ‘. Op 8.10 gaat
de zet elende coalit ie licht vooruit , al
wil dat niet zeggen dat dat een
acht eruit gang m oet zij n voor het
Lappersfort bos…? Naar aanleiding
van 4 j aar ont ruim ing aan de
zondagsm arkt en naar aanleiding van
de gem eent eraad van eind okt ober
houden
we
een
nieuwe
boom m elding. Fabricom / Suez & de
nieuwe brede coalit ie ( ondert ussen
m et
een
schepen
uit
het
bescherm com it é van het Lappersfort
en de Chart reuse ) van Brugge ( CD
&V,
NVA,
SP.a,
Brugse
Sam enwer king, Spirit , VLD ) krij gt
een open brief ‘ Baas in eigen bos ‘
Binnenkort zullen ze reageren ?
N ove m be r 2 0 0 6 lekt gerucht en
over
voet bal
in
de
zuidelij ke
Chart reuse groene gordel. Dexia w il
2 t orens en een shopping cent er en
heeft 100.000.000 euro veil…Maar dit
is
buit en
de
wit t e
pionnen
www.wit t epion.be in het schaakspel
gerekend. Het is de herfst van de
‘I nconvenient Tr ut h & Volkswagen’
m et zom erse t em perat uren. Tegen
de CO2 lanceren we op www.ggf.be
de online Bospet it ie : Lapper sfort bos
blij ft bos : st op de oorlog t egen de
يو
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zonevreem de bossen. I n het boek
‘Brugge gedraaid’ st aan opm erkelij ke
gedacht en over 2.250 j obs niet in de
Chart reuse ( Groenvzw procedeert bij
de Raad van St at e ) en doet Alex
Calm eyn de groene schouwburg van
Brugge uit
de doeken :
het
Lappersfort bos
als
ecologische
st adszone C als openlucht m useum
m et vergankelij ke eco- kunst . We
spelen het voor st el door aan de
nieuwe brede coalit ie.
1 D e ce m be r 2 0 0 6 is e r N M Ebe u rs in het Boeverbos. We zij n er
on line sam en m et Regionbrugge.be
en st ellen decem ber in het t eken van
de
poëziewandelingen
in
het
st ilt ebos…Op zes decem ber is er de
vij fde sint erklaasschoenzet t ing op de
Burg van Brugge en we ver wacht en
een brief uit hogere regionen. Met
dr ie k on in ge n 2 0 0 7 brengen we het
licht naar de Brugse Om budsm an
voor het nieuwe Brugse st adsbest uur

Pe riode
6
:
JUN I
2005
–
SEPTEM BER 2 0 0 6 : OVERLEVEN
I N TREE FREE STATE : BPA Te n
Br ie le w or dt t e n gra ve ge dr a ge n

Vij f j u n i 2 0 0 5 : de Velt – open
t uinen
dag
wandelt
ook
drie
m om ent en in het Lappersfort bos.
Ju li 2 0 0 5 : Live 8 in de wer eld en
aan het Pavilj oen van Toyo I t o geven
de
verenigde
Milieuen
Nat uurverenigingen uit Brugge en
Om m eland een persm om ent vol
bezwaren
t egen
de
Headquart erszone in de open ruim t e
groene zuidelij ke gordel Chart reuse.

Burgem eest er
Moenaert
wandelt
t oevallig langs. Ook de lokale BOB
was t er plekke en kreeg onze
Vlacoro- bezwaren m ee voor verder
onderzoek.
Elf a u gust u s 2 0 0 5 t rekken we naar
de nieuwe Brugse Om budsm an m et
de
sym bolische
klacht
wegens
onbehoorlij k best uur en burgerschap.
De Bruggelingen binnen Brugge
blij ven zich roeren drom end van ‘
Plus est en nous ‘
Se pt e m be r 2 0 0 5 : we zij n aanwezig
m et
de
bosgedicht en
van
de
Lappersfort Poet s Societ y t ij dens de
Corpus Poëzierout e. Twee naakt e
gedicht en handelden over de kler en
van de keizer. De bisschop van
Brugge heeft een onderhoud m et ons
en krij gt een boskapellet j e en een
open bos brief over Hut Fabricom
Vredesbos.
Naast
Beisbroek
ont dekken we nog een 20 ha.
zonevreem d bos voor villa’s…Bij het
begin van de herfst voeren we act ie
aan de hoorzit t ing r ond het GRS (
gem eent elij k ruim t elij k st ruct uurplan
) m et spandoek en flyers en
t ussenkom st en.
Ok t obe r 2 0 0 5 : bij de st art van de
week van het bos leest Ludo Enckels
voor in hut Lappersfort bos uit zij n
Vlaam s Film pj e ‘ slapen in de arm en
van een boom ’ over de bezet t ing en
ont ruim ing van reuzenbos in een niet
nader bepaalde st ad. We plant en een
sym bolisch vredesboom pj e aan de
rand
van
het
Lapper sfort
en
bezorgen
een
Pax
Chr ist i
Vredesboom pj e ( vredesweek : geen
bom m en m aar bom en ) aan de
burgem eest er en aan Bosm inist er
Peet ers. Vanaf nu spreken we van
het Brugse vredesbos…Eind okt ober

وf
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m anifest eren
Hoppebos.

we

m ee

in

het

N ove m be r 2 0 0 5 : een gunst ig
Vlacoro- advies
st aat
op
de
Chart reuse- rem door t e wij zen op de
niet - best aande HQZ- locat ie- m ot ivat ie
en de nood aan een ernst ig
alt ernat ieven- onderzoek.
Vij f de ce m be r 2 0 0 5 : de vierde
sint erklaasschoenzet t ing voor bos en
st ad heeft
als speerpunt
HUT
FABRI COM VREDESBOS. Vanaf nu
openen
we
af
en
t oe
onze
verkiezingsparaplu
die
de
Hanzest adcoalit ie noem t . We kom en
op ( niet op lij st en ) voor een
duurzaam en dierbaar Brugge. Op 13
decem ber gaat in Roeselare de
Tandem - vorm ing door : ‘ kies voor
een duurzam e gem eent e ‘
Ze s j an ua r i 2 0 0 6 : Net voor in
Nederland het bezet t e Schinveld- bos
gekapt wordt , raakt bekend dat de
Fabricom groep voor de t weede keer
een bouwver gunning heeft ingediend
voor het indust riegedeelt e van het
Lappersfort . We overleggen m et
Vandelanot t e en de Hanzest adcoalit ie
kr ij gt Spir it over de vloer. Naar
aanleiding
van
de
landelij ke
gedicht endag voer en we sam en m et
de bosdicht ers act ie aan het st at ion
voor een st adsdicht er( es) in Brugge.
Tij dens de gem eent eraad van eind
j anuari lat en we de sirenes en het
alar m
loeien
voor
het
Brugse
st adhuis. Lappersfort ers & Groene
Gordel
Front
bezorgen
de
gem eent eraadsleden die vergaderen
een
prot est - pam flet
t egen
de
plannen
voor
Lappersfort
en
Chart reuse. Het st adsbest uur weigert
ons t e ont vangen.

Fe bru a ri 2 0 0 6 lij kt st il m aar in de
buik en de onder grond rom m elt het .
De helaasheid der dingen…kr ij gt
gest alt e in een doodsvonnis voor de
Chart reuse
door
de
Vlaam se
Regering. Groen vzw t rekt naar de
Raad van St at e.
Op 1 m a a r t 2 0 0 6 bezoeken we Bos
& Groen en bezor gen hen het laat st e
Lappersfort boskapellet j e. Op 4 m aart
t ij dens de nacht van de duist ernis is
er
JNM- t rom geroffel
en
een
fakkelt ocht
van
st adhuis
naar
Lappersfort bos.
Een
200- t al
act ievoerders
houden
het
vuur
brandende en begraven het BPA Ten
Briele dat kappen in het Lapper sfort
wet t igt . Bij de Boskapellekensbaan
neem t VBV een fot o van de m ensen
van Borsbeek Fort I I I bos, Hoppebos
en
Lappersfor t .
Op
8
m aart ,
int ernat ionale vrouwendag roepen
we
het
Lappersfort
uit
t ot
zust erschapsbos. I n m aart ont vangt
de Hanzest adcoalit ie m ensen van de
VLD, Groen! en de groenen in de
Brugse Sam enwerking. De lent e
zet t en we in m et een t erreinbeheer swandeling m et de m ensen
van het agent schap voor Nat uur en
Bos
in
het
Lappersfort .
De
zonevreem de dreiging blij ft , m aar
het hart van het Lappersfort wordt
reeds gehuurd door de Vlaam se
Gem eenschap.
Op
25
a pr il
2006
zet
de
Hanzest adcoalit ie nav. de dag van de
aarde ( breng leven in j e Gem eent e )
t wee lege zet els voor het Brugse
st adhuis.
We
vragen
aan
de
raadsleden om onze Hanze- drom en
m ee naar binnen t e nem en en t e
blij ven
com m uniceren
m et
de
burgers en de burgeressen, het
وg
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m iddenveld buit en. Alsof ze op een
ander e planeet leven st ellen de
m eest e raadsleden het GRS definit ief
vast en bevest igen nog eens het
zonevreem de
karakt er
van
het
indust r iegedeelt e
van
hut
Lappersfort bos.
Ze
liggen
niet
wakker van de bij len…Wij wel. My
forest is a bat t lefield ?
I n m e i 2 0 0 6 over leggen we over
het algem een belang m et het ACW in
Brugge ( open bos brief ) en m et
SP.a en Bron & Decoorne en het CD
&V – NVA –kart el. We hebben een 13
in een dozij n Hanzest adprogram m a.
Het verschij nt als lezer sbrief in het
Brugs Handelsblad. Alle polit ici van
goede wil kregen een open brief

Op 4 j un i 2 0 0 6 is er de eerst e
zondag
boswandeling
in
het
Lappersfort .
De
dag
er
voor
vergaderde het bossennet werk in
Gent . Het Brugse st adsnet werk voor
duurzaam heid en part icipat ie zet
geen punt acht er nat uur en bos.
M e t va der da g 1 1 j un i 2 0 0 6
st uurden we een open brief aan VLDpolit ica Mercedes Van Volcem (
ondert usssen
schepen
van
ruim t elij ke ordening 2007 ) over
Brugge( n) bouwen. Op 22 j uni, feest
van Thom as Mores, pat roonheilige
van de polit ici st uurden we 13
Hanze- vragen aan de polit ici van
goede wil. Hun ant woorden lees j e op
www.ggf.be
Ein d j u li 2 0 0 6 begint de bezet t ing
van bos Fort I I I t e Borsbeek door
Boom spot t ing en Gr oenFront ! . Wij
st eunen hen sym bolisch en m or eel
van op afst and.

Tij de ns de N a ga sa k i- h e r den k in g
9 a u gust u s 2 0 0 6 aan Kleine Brogel
begint de polit ie m et de ont ruim ing
van
het
bezet t ers- kam p
m et
boom hut t en op Fort I I I . Het levert
het gedicht van Pet er Theunynck
‘handboek van de bosbezet t er’ op.
Wij
doen
een
Groene
Gordel
Fiet st ocht langs het t racé van de AX
en het oude Noorderkanaal nu
nieuwe Brugse Om m evaart … De
dreiging van de kaalkap van de
coupure- kast anj ebom en doet
ons
t erugdenken aan Lucebert en zij n
vers : alles van waarde is weer loos…
Enk e le da ge n n a on ze e e rst e
boom - m e ldin g
ope n t
bosm in ist e r
Pe et e rs
op
28
se pt e m be r 2 0 0 6 het Lappersfort als
wandel – en st adsbos. En de doos
van Pandora ? Waar de bij len in
zit t en…? De Lappersfort ers houden
een rode neus farce opt ocht en het
Groene Gordel Front bezorgt bosm inist er Peet ers het Vlaam s Film pj e
van Ludo Enckels ‘ slapen in de
arm en van een boom ‘. Bos en hoop
doen leven.
Pe riode 5 : FEBRUARI 2 0 0 5 – M EI
2 0 0 5 : OV ERH EI D ZET 1 STAP
VOORUI T EN 2 ACH TERUI T EN
H OOPT
D AT
H ET
PROTEST
H I ERM EE I S UI TGEROOKT : GGF
LAAT ZI CH N I ET I N
SLAAP
W I EGEN
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GGF
be zoek t
m et
w w w .m e e rst e den be le id.be
M in ist er Keu le n + Pa a sm a a n da g
2 8 m aart 2 0 0 5 :
st art ‘ Corpus Lappersfort us 50’ m et
Bos- Kapellekensbaan
langs
Lappersfort :
m aria/ m uze/ vrouwe
bij hut bos : het bedreigde lichaam in
beeld. ’s Morgens gidsbeurt in
Lappersfort m et j ong CD & V –
Bosdicht ers Lappersfort Poet s Societ y
op Rom e r oda g 2 5
Vlaam se
Regering
st elt
in
voor afnam e voorlopig het GRUP voor
HQZ Chart reuse vast
HRS
( Hanze
Ruim t elij k
St ruct uurplan)
alt ernat ief
gem eent elij k
st ruct uurplan
voor
Brugge wordt op 3 m e i voor gest eld
op SP.a- secret ariaat aan Minist er
Landuyt
Op 1 6 m e i 2 0 0 5 viert het GGF sam en m et de Lappersfort ers, de
Vereniging voor Bos in Vlaander en,
Don
Fabulist
uit
Hoppebos,
Nat uurbehoud Kapellenbos en de
Zandvoor dse St ruikrovers en de
Bond Bet er Leefm ilieu Vlaanderen –
zij n derde verj aardag aan het
Lappersfort bos : er is een bom en- en
bosridder ing door de kinderen van
het Kapersnest en een boot opt reden
van de Lappersfort Poet s Societ y. We
st uren zeven bos- kapellet j es naar
alle bedreigde Vlaam se zonevreem de

bossen ( en vragen een plan B
m inist er Peet ers)
en naar
Hoppebos in Flobecq. GGF st elt
feest bundel voor ( on line) m et
prom inent e m eningen om t rent
hoop, dem ocrat ie en 2006…

aan
het
een
28
bos,

2 1 m e i 2 0 0 5 Bossenn e t w er k da g
VBV m et oa. boskapellet j esnet werk
Pe riode 4 : OKTOBER 2 0 0 3 - 6
JAN UARI 2 0 0 5 V ERW AN TSCH AP
M ET LAPPERSFORTERS BLI JFT
STERK;
M AAR
GGF
EN
LAPPERSFORTERS
( a n a r ch ie )
GAAN H UN EI GEN W EG
Ok t obe r
2003
:
Heilige
Spoedprocessie t rekt door Brugge
opdat het Lappersfort Bos blij ft
De derde st Rat en- generaal prij s
t oegekend aan de Lapper sfort ers en
het Groene Gordel Front
5 de ce m be r 2 0 0 3 m et de t weede
Sint erklaasschoenzet t ing
en
een
aangekondigd onderhoud m et het
SP.a + CD & V- st adsbest uur en de
landelij ke CD & V- voor zit t er Let erm e
m idden decem ber ....
2 9 j a n u a ri 2 0 0 4 : Hanzest adproj ect wor dt geboren... The ret urn
of t he King ? Ons der de deel van 'The
fellowship
of
t he Lappersfor t '...
Koninklij k is w ie Groene Gordels en
Zonevreem de Bossen int egraal en
duurzaam bewaart uit dierbaarheid
voor de volgende generat ies die
zonder Zuidelij ke Ont sluit ing aan de
t oekom st willen part iciperen...?
fe br u ar i e n m a a rt 2 0 0 4 : flyer act ie aan m ina- en gem eent e- en
provincieraad
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Hoopvol
Sprookj es- Pa a se i
2004
voor
st adsbest uur
gevonden
in
zonevreem de Lapper sfort = bos
( onder bewaking van de lokale en
federale BOB)
Ope n 1 m e i brie f SP.a : m aak van
j e t ak en behoud een zonevreem d
bos
&
virt uele
opening
Lappersfort m useum
on
line
op
ht t p: / / ggf.regiobrugge.be/
Op
bezoek bij ACW st ellen we het
Hanzest adm anifest voor duurzam e
dem ocrat ie voor. Ondert ussen krij gt
GGF st eun van 103 kleine en grot e
verenigingen die opkom en voor
duurzaam heid & dierbaarheid
Ju n i
2004
:
wandeling
in
Lappersfort & Chart reuse m et KVNS
( Koninklij ke Vereniging voor Nat uuren St edenschoon)
Ju li 2 0 0 4 : Let erm e 1 : st art nieuwe
Vlaam se Regering ( Just do it , Yves)
Au gust u s 2 0 0 4 : sym bolisch e
vie r ing 3 j a a r be ze t t in g : 72
nieuwe BV’s ( Bos- Vlam ingen) t reden
t oe t ot het bescherm com it é van het
Lappersfort bos
en
de
Chart reusenat uur. Kabinet Peet ers
wil dossier Lappersfort klasseren en
verget en?

N ove m be r 2 0 0 4 : GGF part icipeer t
aan de Thuis in de St ad gesprekken
en lanceert aan de poor t en van het
Brugse st adhuis het idee van de
rondet afelraad
( naar
m odel
com m unicat ieraad Turnhout )
D e ce m be r
2004
:
derde
Sint erklaasschoenzet t ing
voor
bosbehoud en bosuit breiding sam en
m et
de
JNM- sam baband/ VBV.
Burgem eest er Moenaert noem t ons
m arginale groepen…
6 j a n u ari 2 0 0 5 : Driekoningenakkoord
Bos- Minist er
Peet ers
behoudt 5/ 7 Lapper sfort

Pe riode 3 : OKTOBER 2 0 0 2 –
OKTOBER
2003
OVERH EI D SPOGI N G
N ETW ERK
UI TEEN TE SLAAN M I SLUKT :
LAPPERSFORTERS
ZI TTEN
NU
OVERAL EN H EBBEN LAT- RELATI E
M ET GGF
1 4 ok t obe r 2 0 0 2 : de on t ru im in g
va n h e t beze t t e La ppe r sfor t bos
a ls
cu lt ur e le
h appe n in g
van
Br u gge 2 0 0 2 .
6
de ce m be r
2002
sint erklaasschoenzet t ing
Lappersfort .

:

eerst e
voor

Se pt e m be r 2 0 0 4 : bezoek kabinet
Peet ers m et brood, rozen en bom en…
GRS- Brugge wil 2 zonevreem de
delen
Lappersfort
kappen
( voor ont werp)
KMO- zone
en
indust r iezone.

D r ie k on in ge n
2003
m et
vert egenwoordigst er Fabricom groep
in het Visart park : Ode aan de
arist ocrat ie door Noort j e Wiesbauer
van st Rat en- generaal...

Ok t obe r 2 0 0 4 : week van het bos
m et
eerst e
publieke
opt reden
Lappersfort Poet s Societ y

Groene
Gordel
Front
en
Lappersfort ers
in
Lappersfort voet t ocht naar en bij
Fabricom t u ssen 1 4 e n 1 6 a pr il
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2 0 0 3 : verkoopsaanbod Minist er Dua
en Fabricom groep t ot eind ‘04

M e i 2 0 0 1 : fiet seling VAARTDI JK =
FI ETSDI JK ( Fiet sersbond & AZO)

De gem eent eraad van m e i 2 0 0 3
part icipeer t in de vier ing van 1 j aar
Groene Gordel Front en krij gt het
Lappersfort - m anifest aangeboden &
12.000 handt ekeningen pro behoud

Au gust u s
2001
geboort em om ent
voor
Lappersfort ers
:
boom hut t enbezet t ing

GGF- Gecoro- act ie : op 1 j u li 2 0 0 3
wordt sam en m et de Bond Bet er
Leefm ilieu Vlaander en en onder
begeleiding van de Brugse BOB het
Groene
Gor del
Chart er
voor
duurzaam ruim t egebruik bezorgd aan
de lokale act oren. Vele bezoeken aan
act oren, kabinet t en en polit ieke
part ij en

Pe riode 0 : de j a re n 7 0 N I ETS
VERM OEDEN D

GGF & Groen vzw en VBV bezoeken
Rode St eve St evaert op 1 1 / 1 0 / 0 3
in Kort r ij k
Pe riode 2 : APRI L - M EI 2 0 0 2 :
EI LAN D EN VEREN I GEN ZI CH I N
EN RON D LAPPERSFORT ALS
GGF- N ETW ERK
Nat uurpunt en JNM en Wabo en
Lappersfront en Groen vzw die
sam en de dag van de aarde in de
Chart reuse vieren m idde n a pr il
2 0 0 2 . Het Groene Gordel Front in
Brugge en Om m eland wordt geboren
en om ringt de krakende bosbezet t ers
in Lapper sfort en Chart reuse en
houdt niet op m et groeien als
net werk
voor
duurzaam heid en
part icipat ie. Wij zorgen voor overleg,
dialoog, com m unicat ie en verbinding
: n e t w e r k in g ( m e i 2 0 0 2 )

Pe riode 1
EI LAN D EN

:

2001

:

STERKE

als
de
st art

On ze
voor gesch ie de n is be gin t
be gin j a re n 7 0 e n k e nt e en
h oogt e pu nt m e t de be ze t t in g van
het
La ppe r sfort bos
door
'de
t e de r e
a n a r ch ist en
La ppe r sfort e r s'.
D a n k zij
hen
w e r d h e t e en m e dia dossie r . W e
zij n ge sit u e er d in e en la n g
ve rh a a l...va n N I M N A ( n ot in m y
n a t ur e )
Voor geschiedenis
voor
Lappersfort ers : de j a r e n 7 0 va n
Eck h a rt Ku ij k en ( www.inbo.be )
Hierna 2 archiefj es uit de pers

Edit ies Algem een

D e sim pe l w ou k a n t ore n bou w en
in La ppe r sfor t

St even Sam yn;
pagina 4
woorden
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( t ij d) - W ij le n Aim é D e sim pe l
w ou vor ig j a a r n og k a n t or e n
bou w en a a n de ra n d va n h e t
be t w ist e La ppe rsfor t bos in
Br u gge . D e sim pe l, h e t boe gbe e ld
va n h et W est - Vlaa m se fin a ncië le
e n e con om isch e le ve n da t e in d
se pt e m be r ove r le ed, w a s a ls
in vest e e r de r a a n get r ok k en door
de Br u gse pr oj e ct on t w ik k e la a r
I de a r ch . Die w e r d a l in 1 9 9 0 door
e ige n a a r Fa bricom a a n ge zocht
om e e n k a n t or en proj e ct t e
on t w ik k e le n .
Proj ect ont wikkelaar t wist t e m et
Fabricom

Aim é Desim pel st ond m et I m m o
Desim pel vorig j aar nog dicht bij de
realisat ie van de eerst e fase van een
kant oorproj ect in Ten Briele, aan de
rand van het bet w ist e Lappersfort bos
in Brugge.Desim pel w as als
invest eerder aanget rokken door de
Brugse proj ect ont wikkelaar I dearch,
die een m andaat had van eigenaar
Fabricom voor de valorisat ie van
deze zone. Fabricom blies de plannen
af en I dearch claim t nu bij de
recht bank haar niet - ont vangen
honorarium .Al in 1990 kreeg I dearch
een m andaat van Fabricom voor de
ont wikkeling van een kant orenproj ect
op een zone van 6 hect are in Ten
Briele aan de rand van het
Lappersfort bos, op de st rook die is
ingekleurd als zone voor indust rie en
kant oren. De proj ect ont wikkelaar
I dearch deed op zij n beurt een
beroep op de Brugse archit ect Axel
Ghyssaer t . Die t ekende plannen voor
de bouw van vij f kant oorm odules van

t elkens vier ver diepingen en m et
plaat s voor ruim 1.500
werknem ers.Gunst ig adviesBegin
1991 kreeg dit proj ect een gunst ig
advies van het Brugse
gem eent ebest uur, m et als
voor waarde evenwel het vinden van
een oplossing voor de
verkeersafwikkeling langs het kanaal
Gent - Brugge.Volgens Axel Ghyssaert
kreeg I dearch, en dus Fabricom ,
ruim t wee j aar geleden een
bouwvergunning voor de realisat ie
van een eerst e kant oorm odule.
I dearch kon Aim é Desim pel einde
vorig j aar overt uigen om de
invest er ing t e realiser en, m aar
Fabricom wees die pist e naar ver luidt
af, wellicht m et het oog op de
verkoop van de sit e aan De Lij n, voor
de vest iging van een
busst elplaat s.JvI
St even Sam yn

Edit ies Ant werpen Kem pen
Ant werpen Mechelen Ant werpen St ad
Noordrand- Brussel Paj ot t enlandBrussel Dender De Gent enaar
Lim burg Eeklo- Deinze- Gent
Oudenaarde- Wet t eren- Gent Waas
Brugge Kort rij k Roeselare Oost endeWest hoek Brabant Leuven

La ppe r sfort n ie t zon de r sla g of
st oot on t ru im d
RR
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Bij ve r r a ssin g h e e ft de polit ie
gist e r en de be ze t t ers u it h e t
Br u gse La ppe rsfor t bos
ve r dre ven . Te rw ij l de on t ru im ing
a a n va nk e lij k vr e e dza a m ve r lie p,
w e r d de sfe er op he t e in d t och
bit se r . Er vie le n ze lfs k lappe n .
Toe n e nk e le sym pat h isan t en op
de spoor w e g be gonn en t e lope n ,
h ie ld e e n t r e in ze lfs e ve n h a lt . I n
de sch er m ut se lin gen w e r den
sym pa t h isa nt e n en e e n vt m ca m e r a m a n opge pa k t . Toe n e e n
5 0 - t a l act ie voe r de r s gist e r a von d
vr e e dza a m be t oogde n a a n he t
polit ie k a n t oor in de
H a u w e rsst r a a t de e lde de polit ie
k la ppe n u it . door M a r c CARLI ER
Br u gge

Om st reeks halfzes gist eravond was
de laat st e bezet t er ver wij derd. De
m an had zich vast geklonken aan een
bet onblok, m aar door de kou was
zij n arm zo gezwollen dat hij niet
m eer losgeraakt e. Met bet onblok en
al werd hij uit eindelij k weggebracht .
De ont ruim ing van het bos, die al
een j aar duurde, begon gist erm orgen
om st reeks halft ien. Agent en slot en
de t oegangswegen herm et isch af.
,,Uit buit enlandse voorbeelden w ist en
we dat deze act ivist en onverzet t elij k
zij n en zich vast ket enen,
bij voor beeld aan bet onblokken, als
ze daart oe de kans kr ij gen'', zegt de
Brugse korpschef Philippe De Wulf,

,,vandaar dat we hen wilden
verrassen.'' Vij fent wint ig en nog eens
zeven act ivist en konden zo snel
worden ingerekend.
Vij f bewoners van een boom hut en
een act ivist in een t unnel boden het
langst weerst and. I n de lat e
nam iddag kwam en de boom hut t ers
zelf naar beneden. De m an in de
t unnel wer d uit gegraven.
Hoogt ewerkers en bulldozers zet t en
ondert ussen de beuk in de
const ruct ies in het bos. De bezet t ers
hadden niet alleen boom hut t en
gebouwd m aar ook een hout en fort .
De kost en voor de opruim ing zullen
door Fabricom worden ver haald op
de bezet t ers.
De bezet t ers wer den aangehouden.
Er zat en enkele Brit t en, t wee
Nederlanders en een I t aliaan bij . De
m eest en werden gist eravond alweer
vr ij gelat en.
Toen de ont ruim ing bekend raakt e,
verzam elden een t w int igt al
sym pat hisant en aan St eenbruggebrug. Hun aant al groeide in de dag
aan t ot zo'n 150. Ze bezet t en een
t ij dlang de brug, t rokken daarna de
binnenst ad in en bet oogden onder
m eer op de Burg en op het Zand.
Minut ieus voorbereid
Milieu- act ivist en hielden het
Lappersfort bos al m eer dan een j aar
bezet . Zij ver zet t en zich t egen de
plannen van het Brugse st adsbest uur
om een deel van het bos om t e
vorm en t ot een am bacht elij ke zone
en er een nieuwe weg naast t e
leggen.
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De ont ruim ing gebeur de op verzoek
van eigenaar Fabricom , m aar m et de
uit drukkelij ke st eun van
burgem eest er Moenaer t . Fabricom
had sinds begin sept em ber een
vonnis van de vrederecht er in
handen die de ont ruim ing m ogelij k
m aakt e. ,,De operat ie is m inut ieus
voor bereid. We w ist en al een hele
t ij d dat vandaag zou worden
t oegeslagen'', zegt Filip Van
Caenegem , advocaat van Fabr icom .
,,Dat Vlaam s m inist er van Leefm ilieu
Vera Dua ( Agalev) m om ent eel
onderhandelt m et m ij n cliënt over de
aankoop van het bos st aat los van
deze act ie.''
N ie t zon der r e de n
Niet zonder reden daalden bossen uit
de hem el neer.
Som s schroeit het binnenskam ers,
slaan de pannen
van het hoofd. Som s hongert ook
een hond naar brood,
snakt het raam naar r ozen. Mensen
hebben bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit
de hem el neer.
Som s is het al m et aal dat ons
bet int elt en m agnet iseer t .
St eden zij n gulzige m ot oren, kleppen
en cilinders
rat elen m aar door. St eden hebben
bossen nodig.
Niet zonder reden daalden bossen uit
de hem el neer.
Som s vreet het m ilt vuur van de
eindigheid,
het vij verslij k, het knarset anden van
de overweg,
een kolf, een fles aan ons. Mensen
hebben bossen nodig.

Niet zonder reden daalden bossen uit
de hem el neer.
I n beuken zwelt het verlangen naar
kat hedralen aan,
gedacht en rij pen op eik, linde giet
slaap op, t axus
ent volharding in. St eden hebben
bossen nodig.
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HERFST
Als het bos van het Lappersfort
verdwij nt ,
lat en de bom en in Vlaanderen
hun bladeren t egelij k
vallen.
Bruges la m ort e

Als het bos van het Lappersfort weg
is,
kan de indust r ie in Vlaanderen
weer opgelucht
adem en.
Flandre la m ort e
Wally de Doncker

Uitsmijter : Lappersfort in
de literatuur De Baron in de
bomen, Bioboy, Slapen in de
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armen van een boom, Enkel
de daad. Pluk
1) "De baron in de bomen" van I talo
Calvino
een verhaal over een jongen die eind
achttiende eeuw een boom inklimt en er
niet meer uit komt
2) BI OBOY geïnspireerd op verhaal
bedreigde Lappersfortbos
Bioboy gaat over Floris, die op het
verkeerde pad terecht komt en van de
jeugdrechter veroordeeld wordt tot een
aantal uur gemeenschapsdienst. Hij moet
bij de plantsoendienst gaan werken en mag
af en toe mee naar het bos. Door de
vervuiling leert hij van het bos te houden
en komt tot inzicht wat betreft zijn
'crimineel' verleden. Als het bos dan plots
moet verdwijnen, doet hij alles wat hij kan
om het bos te beschermen. Het werd op 25
maart ll.- daags na de Romerodag 2007 voorgesteld en heeft al een paar goeie
reacties gekregen als jeugdboek voor 12tot 15-jarigen, uitgegeven bij uitgeverij De
Eenhoorn. Is geïnspireerd op de strijd voor
het Brugse Lappersfortbos. Op deze link
kun je de mooie cover bewonderen:
http://www.eenhoorn.be/site/boeken/kinder
boek.php?bkdetail=NDMxMw==& bksrt=a
2luZGVyYm9law==& bkonderverdeling=b
2s=& bktype=bmlldXc=
http://inge-misschaert.skynetblogs.be
“ Op weg naar de open plek in het
Klapperbos ging ik even langs bij mijn
oude eik. Ik liet mijn vingers over de stam
gaan. Overal zag ik nieuw leven in
wording. Dit bos leeft, dacht ik. Het wil
leven en niets mag dat beletten! Op de
open plek zat een dertigtal mensen in een
cirkel. In het midden stond een grote lamp.
Ik wist niet goed wat ik moest doen, toen
ineens een hand op mijn schouder me bijna
een hartaanval bezorgde. ‘ Bioboy, je bent
gekomen!’ lachte een bekende stem.

‘ Amira!’ Ze lachte om mijn verbaasde
gezicht en omhelsde me. Ze trok me mee
de kring in. Een man ging in het midden
van de kring staan. Het werd meteen stil.
‘ Beste vrienden,’ begon hij. ‘ We hebben
allemaal hetzelfde doel. We willen dit bos
van de ondergang redden.’ Hij zweeg even.
‘ De massaconsumptie kunnen we niet
tegenhouden. We kunnen niet veel doen
tegen de globalisering van de
wereldhandel. We hebben geen stem in de
nationale politiek, en kunnen niets
ondernemen tegen het gesjoemel van
kwaadwillige politici.’ Gejoel steeg op. Hij
keek de kring rond en het werd weer stil.
‘ Maar in dit dorp hebben we wel een stem.
Als we onze stem luid genoeg laten
klinken, kunnen we dit bos redden.’
Iedereen begon spontaan te juichen en te
klappen. Het was alsof alles in vertraagde
film mijn netvlies passeerde. Dit was de
eerste keer dat ik deelnam aan een actie
tegen Het Systeem. Geen woorden maar
daden. Ik was benieuwd. Want al werd
gezegd dat we een stem hadden in dit dorp,
ik had daar nog weinig van gemerkt. En ik
was ook niet meteen onder de indruk van
de opkomst.
Hoeveel lawaai konden dertig stemmen
maken? Een jongen was opgesprongen.
‘ We moeten dit bos redden. We moeten!’
Hij gebaarde wild om zich heen. ‘ Er staan
waardevolle planten en bomen in dit bos,
er huizen hier dieren. Mensen komen hier
tot rust.’ ( 108-109 )
“ Mijn naam is Bioboy. Dit is het laatste
hoofdstuk van mijn kringloopverhaal. Mijn
papier is bijna op en mijn balpen bijna
leeg. Ik lig tussen de wortels van mijn oude
eik en luister met gesloten ogen naar wat
komen gaat. De kranten noemen dit groene maandag. De grond trilt. Mijn lichaam
trilt mee. De haartjes op mijn armen staan
recht overeind. Het dreunen en stampen
wordt luider. Ik voel de druk op mijn trommelvliezen. Ik kijk om me heen. Het bos is
vol leven. Nu nog wel.
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Machinegeweld kondigt de dood aan.
Brutaal, vernederend. Ik leun tegen mijn
oude eik. Wat komen moet, komt. Takken
kraken. Stemmen. Hallucineer ik?
Tientallen donkere gestalten lopen
zwijgend op me af. Ik zal me verzetten. Ik
zal mijn eik tot het bittere eind verdedigen. Ik slaak een oerkreet en spring
naar voren.
‘ Bioboy!’ ‘ Amira!’ ‘ Je bent niet alleen,
Bioboy!’ ‘ Rik?’ Ik begrijp het niet. ‘ Je
bent niet alleen,’ herhaalt Rik. Iemand
neemt mijn hand. Jessica. Achter haar staat
Kriekemans. Steeds meer mensen komen
om me heen staan. Walter, Filip en andere
leden van de actiegroep. Ook de mensen
van de gemeente zijn gekomen. In de verte
zie ik mijn moeder. Ze huilt als ze me ziet.
En mijn vader. Hij slikt zijn tranen weg.
Maya vliegt me om de hals. Zelfs de
leerkrachten en de directeur zijn er. De
bivakmuts glimlacht. Ik glimlach terug. In
de verte klinkt gedonder. Druppels vallen.
Sneller en sneller. Een stortbui. Wij houden stand. Dit is niet het einde. Dit is een
begin.” Uit Bioboy van I nge M isschaert.
pagina 150 – 151 met dank aan uitgeverij
De Eenhoorn
3) Bespreking van Vlaams Filmpje
'slapen in de armen van een boom' van
Ludo Enckels, lid van het
Lappersfortbosbeschermcomité
www.ggf.be
(gelijkenissen met Lappersfortbos 2002
dus niet toevallig en als je Vlaanderen als
een reuzenstad omschrijft dan wordt om de
36 dagen her en der 18 ha bos
weggehakt...)
Hanne - het jongere zusje van Lies - één
van de ex-bezetsters van het bedreigde
Reuzenbos schrijft een ultieme brief aan de
minister. Toen het bericht dat het bos zou
verdwijnen, bekend raakte sloeg het in als
een bom. De grote mensen van Lies haar
straat begonnen meteen een Comité voor
het Behoud van Reuzenbos op te richten.

Lies en Hanne liepen door de straten van
hun buurt vol overtuiging en goede
bedoelingen in een nooit eerder zo
eensgezinde buurt. Als zoveel mensen dat
willen, zal het bos wel altijd blijven,
dachten ze in het begin...Sinds het gerecht
met zware geldboetes dreigde, luwde het
protest een beetje en werden de mensen
een beetje behoedzamer als ze vergaderden
of aan een protestwandeling deelnamen.
Sinds de bezetting van het Reuzenbos had
de buurt van Lies en Hanne iets van een
oorlogsgebied. Altijd veel politie en grote
blauwe overvalwagens die rondreden in de
stad. Op een dag verzamelde de politie
zich bij de ingang van het bos om de
bezetters eruit te drijven. Een
indrukwekkende hoeveelheid blauw,
helmen, wapenstokken. Maar nog voor ze
het bos in konden duiken, liep de buurt te
hoop en versperde de weg. Omdat er
zoveel mensen waren besloot de
burgemeester zijn troepen terug te trekken
en nog een keer overleg te plegen. Er werd
overleg gepleegd. Heel veel overleg, met
heel weinig resultaat. De bezetters bleven
in Reuzenbos. Maar op de achtergrond
bleef ook de dreiging van motorzagen,
bulldozers, plannen voor straten en
gebouwen. De eigenaar van het bos wilde
dat de bezetters zouden verdwijnen.
Tenslotte was het zijn bos en de wet was
de wet. Hij wilde het bos wel verkopen,
aan wie er het grootste bedrag voor wilde
neertellen. Maar ook degene die er het
meeste wilde voor betalen, wilde
Reuzenbos laten verdwijnen. 'Geld is een
ziekte' zei Lies vaak...Het leek wel of het
hele land een rol speelde in het drama van
het Reuzenbos. De pers kwam met heuse
camera's en deurwaarders in stijve pakken
doken op te midden van het groen. Politici
gingen vlijmscherpe discussies aan. De
burgemeester probeerde te bemiddelen en
een minister kwam met de bezetters praten.
En op 1 dag vroeg in de ochtend werd het
bos dan toch ontruimd. De ontruiming van
het bos was één van de hoofdpunten van
het nieuws. Je zag hoe de bezetters naar
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overvalwagens gedragen werden. Lies stak
2 vingers op, het V-teken, voor victorie...
" Mijnheer, de minister, Ik schrijft U
omdat ik niet meer weet wat ik kan doen
om Reuzenbos te redden. U bent mijn,
onze laatste hoop. Zonder twijfel bent u op
de hoogte van ons probleem, want het
gevecht voor het behoud van het bos is al
vaak in het nieuws geweest. Reuzenbos ligt
niet zo heel ver van ons huis. Wij, hebben
er vaak gespeeld. Als je Reuzenbos heel
goed kent, zoals wij, dan weet je dat dit
bos niet mag verdwijnen. Op school horen
we vaak over de oerwouden die vernietigd
worden, de luchtvervuiling, het broeikaseffect en zo. Daarom kan ik helemaal niet
begrijpen waarom Reuzenbos ook zou
moeten verdwijnen. Het bos is van een
heel rijke meneer en die wil er heel veel
geld voor. Voor ons is dat bos heel veel
waard en ik wil heel graag mijn hele
spaarpot aan u geven als u niet genoeg geld
hebt om het bos te kopen. Er is heel veel
wat ik niet begrijp mijnheer de minister.
Hoe kan het nu dat een bos misschien zal
verdwijnen als zoveel mensen het willen
behouden? En hoe kan het dat Lies, die
echt een heel goed mens is naar de
gevangenis moet en gestraft zal worden ?
Omdat ze in dat bos ging wonen om te
tonen hoe graag de mensen dat stuk groen
willen behouden ? Om te tonen hoeveel ze
ervan houden, hoe erg ze dat stukje groen
nodig hebben ? Ik hoop, mijnheer de
minister, dat u nu beter begrijpt wat hier
eigenlijk gebeurd is. En dat Reuzenbos
mag blijven. Heel erg bedankt dat u mijn
brief hebt willen lezen. Ik hoop dat u een
goede oplossing zult vinden." Hanne
Hanne mijmert in zichzelf en denkt : 'Ja
wij zijn de vrienden van het bos, van deze
wereld vol levende wezens, waarin we
zoveel plezier beleefden, zoveel droomden.
Als ik niet zo jong was, dan was ik ook de
hele tijd in het bos gebleven. Heel veel
vraagtekens heb ik bij dit gebeuren in dit

grootse levende bos : bij de vraag waarom
iets dat zo duidelijk, zo simpel is zo
moeilijk kan opgelost worden. Het comité
heeft toch duidelijk aangetoond dat er in de
stad ruimte genoeg is voor de kantoren die
hier moeten komen, dat er zelfs flink wat
leegstand is....'
Lies die twee dagen later thuis is herinnert
zich de babbel met haar papa : 'Denk toch
aan je toekomst ! zei papa. 'Welke
toekomst hebben we als ze elk stukje bos
gaan vernietigen?' 'Je kunt niet altijd
winnen,' probeerde papa haar tot andere
gedachten te brengen…
(met dank aan Uitgeverij Averbode voor
dit mooie Filmpje - VF, jaargang 75/16 :
6.5.2005) www.ludoenckels.be ( slapen
in de armen van een boom )
4) Slotwoorden uit Enkel de daad van
M arijke Libert, dank aan uitgeverij
Cossee
De droefenis hangt tussen de bomen. Alles
valt naar beneden, niets valt naar omhoog.
Ik zei dat je moest vertrouwen op wat je
zag, maar dat er ver voorbij het zien nog
belangrijker dingen waren. En dat het dan
kon dat iets plotseling naar boven ging. Als
je dat maar hard genoeg geloofde dan
gebeurde het ook. Klim jij maar ver weg.
Hoe hoger je bent, zoveel later zullen de
vlammen jou bereiken. Ik beneden ben niet
veilig meer. Ik kan het niet meer. Hier sta
ik, tussen de dertig en de dood, terugkeren
kan niet meer.
Fragment uit Pluk van de Petteflet; een
neefje van de Lappersforters en het
Groene Gordel Front
Zeg, heb je gezien dat er van alles gaat
gebeuren in het park, zei mevrouw
Helderder ? In het park ? Ik heb niks
gezien, zei Pluk. Wat gaat er dan gebeuren
?
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De Torteltuin wordt opgeruimd, zei
mevrouw Helderder opgewekt.
Opgeruimd? Ja, alle bomen worden
omgehakt. En alle struiken en alle onkruid
en alle planten worden weggehaald. En er
komen tegels te liggen.
Pluk schrok. De Torteltuin zou
verdwijnen...Met al die prachtige bomen.
Pluk ging weg. Hij liep regelrecht naar het
park. Bij de ingang stond de keet van de
Parkmeester. Hier werden dus de plannen
gemaakt om het mooie stuk bos om te
hakken. Treurig liep Pluk verder het park
in. Achter de grote grote eikeboom begon
een kronkelig paadje, dat bijna helemaal
was dichtgegroeid met hoog gras en
onkruid en takken. Als je dat pad volgde
kwam je in de Torteltuin. Pluk stond nu op
een open plek tussen ruisende bomen in de
Torteltuin. Er groeiden varens en mos. Er
waren krekels en bijen; er zongen vogeltjes
boven hem in de takken. Het was zo rustig
hier en mooi. En dit moest allemaal nu
verdwijnen.Stel je voor...er zouden hier
tegels komen en grind.
Op dat moment dwarrelde er iets naar
beneden tussen het groene gras. Iets wit.
Het was Dikke Dollie, de duif. Heb je 't
gehoord ? riep ze. we moeten iets
verzinnen. Het mag niet doorgaan.
Er was vergadering in de Torteltuin. Pluk
zat in het midden en om hem heen zaten
Dollie en de vadermuis en drie
tortelduiven, neven van Dollie. Verder was
er nog een egeltje en een heel schuw
konijn. Kun jij niet eens met die
Parkmeester gaan praten, Pluk ? vroeg
vadermuis. Hé ja zei het egeltje. En zorg
dan dat hij niet in de Torteltuin kan komen.
Maar hoe moet ik daar dan voor zorgen ?
vroeg Pluk. Ik weet niet hoe... Pluk, jij bent
groot en sterk zeiden de dieren; jij kan de
Parkmeester tegenhouden ! Onzin zei Pluk.
De Parkmeester is veel groter en sterker
dan ik. Nee, we moeten een list verzinnen.
Maar ik weet er geen . Weet je wat zei
Pluk. Ik zal naar de Parkmeester gaan. En

ik zal hem vragen of hij de Torteltuin met
rust wil laten. Juist. Doe dat ! Hoera!
riepen de dieren.
En zo kwam het dat Pluk tien minuten later
binnenstapte in het kantoortje van de
Parkmeester. Pluk verzamelde al zijn moed
en zei toen : meneer, de Parkmeester, ik
kom eigenlijk vragen of U alstublieft dat
stukje bos zo wilt laten. Zo als het nu is,
bedoel ik. Weet U, er wonen daar een
heleboel dieren. Nu begon de Parkmeester
heel hard te lachen en zei : nee, m'n
jongen, het spijt me erg; maar er is niets
aan te doen. Overmorgen komt de
bulldozer. En er komt een electrische zaag
om de bomen te zagen.
En toen trok Pluk via de Veerpont van de
heen- en weerwolf om hulp van de
Kluizelaar. Het werden Hasselbramen....

..."Het was donderdagmorgen, de dag
van het 'gevaar'! I n het park, bij de
zakken cement en bij de stapels tegels,
stond een grote bulldozer te wachten.
Pluk van de Petteflet en meneer Pen
stonden samen met Dikke Dollie bij het
kleine plantje, dat ze gisterenavond geplant
hadden.
'Hartstikke dood!' riep Dollie.
'Ja, 't is doodgegaan,' zuchtte meneer Pen.
'Ik weet nog steeds niet waarom de
kluizelaar ons een plantje heeft
gegeven...Ik hoopte dat het een
wonderplant was...Maar ja, wat hebben we
aan een doje wonderplant?'
' We moeten nu maar gauw alle dieren uit
de Torteltuin in veiligheid brengen,' zei
Pluk.
'We hebben nog een half uur de tijd. Om
acht uur komen de werkmannen; dan gaat
de bulldozer alles platrijden...kom mee!'
Ze stapten in het kraanwagentje en reden
over het smalle paadje naar de Torteltuin.
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Daar, bij de kikkerpoel, zaten alle dieren
angstig bij elkaar.
Vogels en muizen en egeltjes. Mollen en
konijnen. Vier dikke ratten en een
eekhoorntje. En dan nog het kleingoed
zoals rupsen en kevers en krekels, maar die
zaten wat achteraf in het hoge gras.
'Daar is Pluk!' riepen ze. 'Pluk zal ons
beschermen! Hij zal de boze mannen
wegjagen met z'n machtige rode
kraanwagen!'
Pluk schudde bedroefd z'n hoofd en zei:
'Nee, ik kan ze niet wegjagen. Maar ik kan
jullie wel helpen vluchten. Ik zet jullie in
m'n wagen, allemaal behalve de vogels.
Die kunnen gewoon wegvliegen.'
'Ho, ho!' riep een klein vogeltje. 'En m'n
nest dan? Ik heb een nestje!'
'Ik kan alle nesten meenemen,'zei Pluk.
'En wij?' riep de muizevader. 'Wat moet er
met mijn gezin? M'n arme kleine blote
kindertjes?'

Maar hoe ze ook smeekten en dreigden, het
hielp geen zier. Wat een koppig volkje. En
toen drong het gebrom van een zware
vrachtauto tot hen door. 'Daar zijn ze!' riep
Pluk. 'Nu gaat het beginnen! Wie wil er
gered worden?'
Maar de dieren stoven uiteen en waren in
een oogwenk gevlucht naar hun holen en
nesten, om daar sidderend de ramp af te
wachten.
'Kom mee,' zei meneer Pen en hij sleurde
Pluk aan z'n arm over het paadje, terug
naar het park."...
Uit : Pluk van de Petteflet van Annie M.G.
Schmidt, 1971

' Alles gaat mee,' zei Pluk. 'Ik rij wel een
paar keer heen en weer. Maar we moeten
opschieten want zo dadelijk beginnen ze!
Kom op.'
Nu stapte het eekhoorntje naar voren en
zei: 'Ken je me nog?'
'Het is Duizeltje!' riep meneer Pen. 'Het
eekhoorntje dat hoogtevrees had!'
'Ja,' zei Duizeltje. 'Ik woon hier. En ik heb
een nest met jonkies. En ik wil hier niet
weg. We willen geen van allen hier weg!'
'Juist, zo is het...,' riepen de andere dieren.
'We blijven hier, wat er ook gebeurt. Dan
maar liever overreden worden!'
' Jullie zijn gek!' riep Dollie. 'Denk toch
aan je kindertjes. Alles wordt hier
vernield...er blijft geen boom meer staan...'
'En ik zal voorzichtig zijn met jullie
nesten,' zei Pluk.
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