
15.12.13 Nog altijd bosactie voeren met bosminister Joke Schauvliege in het vizier.  

  

Kantelt het Vlaamse bosbeleid naar behoud & bescherming voor zuurstofgevende 
bossen in 2014 ? Ondertussen zijn er al meer dan 100 bosambassadeurs die Joke 
Schauvliege met aandrang vragen om echt iets te doen aan de problematiek van de 
zonevreemde bossen. De nieuwste bosambassadeur is Herr Seele. 

 
Het Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be ging intussen op zoek naar 
bosambassadeurs: mensen die bomen & bossen genegen zijn en die in 
woord en/of daad mee opkomen voor het behoud van de zonevreemde - 
bedreigde bossen. Het tastbare bewijs van het groeiende draagvlak voor 
méér bossen in Vlaanderen. De Bosambassadeurs onderschreven 
volgende boodschap : 
   
“Bossen en bomen zijn levensadem en zuurstof voor de mens. Daarom 
steun ik het Lappersfort Poëziebos als een symboolplek van de strijd 
voor bosbehoud & bos-aanplant. Bovendien kijk ik reikhalzend uit naar 
het Vlaamse reddingsplan voor de ernstig bedreigde zonevreemde 
bossen van de Vlaamse ministers Schauvliege & Muyters.”  
http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud 

http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-

zonevreemde-bossen http://www.standaard.be/cnt/dmf20130913_00739473 Zie 

geschiedenis bossen België, lang verhaal http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207   

Vrienden bosambassadeur van het Lappersfort Poëziebos met meer dan 100 : 

Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society & vrije stadsdichter 
Brugge * Hedwig Speliers, erestadsdichter Brugge * Luc Vanneste, coördinator van 
het Poëziebosnetwerk *  Ingrid Weverbergh, Helena van Loon, Inge Misschaert, 
Ludo Enckels, Don Fabulist, Marcus Cumberlege, Paul Saccasyn, Marc de Bel * Staf 
De Wilde, bosdichter * Struikrover André Vandekerckhove met regenboog Peace-
vlag &  zeeroverspiratenvlag * Frits van der Made, Nederlands strijder voor de 
bossen in de groene gordel van Brugge en ommeland & tevens lappersfortridder * 
Didi de Paris, auteur, cultureel ambrassadeur, volkscommissaris van agitationele 
aangelegenheden *  Linda Van Mieghem, jeugdauteur * Michel Vanhoorne, 
coördinator van het Links Ecologisch Forum * Patricia Strubbe, CD&V sympatisante 
met Vlaamse wortels in de christelijke zuil * Hugo Van Dienderen Voorzitter van 
Groen District Antwerpen en GroenPlus * Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw * 
Willy Spillebeen, auteur * Koen Stassijns, vertaler, dichter, vakbondsman * Helena 
Van Walle, dichteres & bosbezetster 2002 * Marc Cosyns, huisarts Universiteit Gent - 
auteur poëziebundel "laatstleden/ jongstleden" * Karel Sergen, dichter & PEN-
bestuurslid * Delphine Lecompte, dichteres * Luc De Vos, zanger * Iris Keiser * Dirk 
Peeters, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen * Bert De Somviele, directeur BOS+ 
* Paul Demets, dichter * Steven Pollet, dichter * Peter Holvoet-Hanssen, vriend + 
Noëlla Elpers, vriendin + Anna Roza Holvoet, vriendin alle 3 van * Christina 
Guirlande, dichteres * Pierre Marechal, dichter Eindhoven * Amalia Vermandere, 
kunstenares * Johanna Kruit, dichteres * Isabelle Vandemaele, Taal-verhaalster * 
Bart Saccasyn, boomdichter * Karel De Pelsemaeker, dichter * Johan Malcorps, 
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fractiesectretaris Groen in Vlaams parlement * Luciene Stassaert, dichteres * Roger 
Nupie, dichter * Tony Depiere, bosvriend en dichter * Daniël Van Hecke, schrijver * 
Jef Ravelingien, priester in de West-Vlaamse basisgroepen * Ann Vanneste, 
dichteres * Lies Van Gasse, dichteres * Hilde Keteleer, schrijfster * Frank De Vos, 
dichtertroubadour, DorpsDichterDoel 2009-2011 & lid van Pen * Annemarie Estor, 
dichter * Martin Burke, bosdichter * Luc Van der Kelen, commentator * Nic Balthazar, 
filmmaker & zanger voor het Klimaat * Kathelijne Van Steenkiste, geëngageerd in de 
hoop op structurele oplossingen om te komen tot een gezond/proper milieu en veilig 
verkeer * Miek & Roel Van Bambost * Daniël Dewaele, beeldend kunstenaar * Johan 
Mistiaen, voorzitter Leefbare Polderdorpen * Wim van Hees, voorzitter Ademloos * 
Wouter De Vriendt, Federaal Volksvertegen-woordiger Groen & Gemeenteraadslid 
Oostende * Frans Deschoe-maeker, dichter * Noortje Wiesbauer  * Frans Smeets, 
bosadvocaat * Laura Tack, dichteres * Vera Dua, oud-minister Groen & ridder 
www.kapersnest.be * Paul Schrijvers, bosgenegen paul Lus Letterlichter 
www.paulschrijvers.be *  Bart Martens, volksvertegenwoordiger SP.a * Chris Du-try, 
journalist * ann van dessel, dichteres * jasse cnudde, medewerker 11.11.11 * Stef 
Boogaerts, ere-voorzitter Groene Gordel Front www.ggf.be  * Geert Lejeune, 
Conservation director WWF-Belgium * Willy Van Overloop, voorzitter ABLLO vzw en 
Verhelst Lydia, natuurgids CVN, beiden in het Waasland * Paul Borgers & Livia 
Beliën Berchem * Mia De Herdt  www.atthebluehouse.com www.kunstkoffer.be  
www.arte-falco.co * Ilona Plichart en Bram Moeskops, Antwerpse stadsbossers * 
Marc Durwael, sympatisant www.ademloos.be * David Vanholsbeeck, medewerker 
VVSG www.vvsg.be * Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu 
www.bblv.be * Saartje Vandendriessche * Herman Lodewyckx, bosfilosoof & 
provincieraadslid Groen in West-Vlaanderen * Kris Verellen, bard van Berchem & 
ridder van het Kapersnest * Agnes Jonckheere, Vrije Christen Democrate *  Wim 
Stubbe, Bruggeling * Jan Hellebaut, bezieler van VRAK actie vredesbelasting 
www.vrak.be tevens lid van Friends of the Earth www.foei.org * Alain Lenoor, 
Oostendenaar * Dirk Lenaerts, een mens zoals vele anderen * Antoinette Van 
Mossevelde, godsdienslerares actief in Dominicus Gent * Dirk Hanssens, benedictijn 
* Bernard de Cock, dominicaan * Guido Vandenbroucke, coördinator 
www.buitengoed.be * Luc Lagauw, actief in www.tgrootgedelf.be * Bianca Aercke, 
advocaat,  & Yves Miroir, advocaat / Schepen * Frank Adam, 
schrijver http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/19/de-boswachter-van-
tihange-0 * Wally de Doncker, auteur http://users.telenet.be/wally.de.doncker1/ * 
Stéphane Venmans, actief in Natuurpunt Middenkust * Anne Meerbergen, dichteres 
Ekeren * Herr Seele, kunstenaar * Lees hier wat Poëziebosambassadeur Helana Vanloon 

ons schrijft Lees hier wat 2 vrienden van het Poëziebos ons schrijven 

Planten & behouden : één strijd voor onze kleinkinderen. We hebben de 
bossen niet geërfd van onze ouders maar geleend van onze kinderen. 

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos   
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars U kan 
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken 
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013 
http://www.buitengoed.be/het-stadsrandbos/  www.bosplus.be  

Ondertussen kijkt Brugge ook uit naar haar komende stadsdichteres. Na 

Hedwig Speliers & Peter Theunynck mag zij vanaf Lichtmis 2 februari 2014 de pen 
van het vrije stadsdichterschap hanteren. Meer op http://www.poezieweek.com/activiteiten-

overzicht.html?cnpage=1&cdbid=c5b0ee18-73a1-42c3-8de0-d9a60ceed81d  
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