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Nadat het grootste deel van het Lappersfortbos werd aangekocht sloten we een minnelijk 
schikking voor de bezette moeder der zonevreemde bossen. En voor de ruimtelijk bedreigde 
bossen. Samen trokken we met bosbezetters & boseigenaar & GGF naar de minister 
Muyters en Schauvliege om te spreken over een mogelijke duurzame grondenruil. In alle 
geval kregen we aandacht voor de zaak en werden de 13 vogelvrije bosbezetters uit 2002 
weer vrije mensen. Hoor hier hoe het ons in Brussel verging bij de Vlaamse politiek 
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28794  ( meer op www.ggf.be ) 
 
Meer van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos  
www.poeziebos.be https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-
poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84 U kan dagelijks 
wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken  
 
Klankfragmenten akkoord Lappersfortbos http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28308 
Brugs bosakkoord na lang onderhandelen http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28310   
 

Persbericht 03.08.09       ‘ minnelijke schikking bezette Lappersfortbos ’  
 
Na 50 dagen dialoog is er een contract met ademruimte voor het bedreigde 
Lappersfortbos. Minnelijke schikking eindigt met de week van het bos. 
 

De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo  Calvino)  
 

 
GDF SUEZ Energy Services International nv, het GGF & de Lappersfortbosbezetters sloten 
op 20 juli 2009 een overeenkomst met elkaar die strekt tot het streven naar 
bestemmingswijziging van het terrein Fabricom - Ten Briele ( 3,2 ha, aansluitend aan het 
Lappersfortbos ). Gezien het huidige Vlaamse regeerakkoord 2009 de hiernavolgende 
zinsnede bevat ‘We maken ook werk van het in kaart brengen van de zonevreemde 
bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is.‘, is een mogelijke 
redding meer dan ijdele of valse hoop.  
 
Daartoe zullen we gezamenlijk 2 initiatieven ondernemen. 
 
 

 we ( bosbezetters – GGF – GDF SUEZ Energy Services International nv ) nodigen 
samen in augustus 2009 de bosminister Joke Schauvliege uit voor een 

terreinwandeling doorheen het geredde poëziebos en het bezette te kappen bos, 
beide integrale delen van het Lappersfortbos 

 we ( bosbezetters – GGF – GDF SUEZ Energy Services International nv ) bezoeken 
samen het kabinet van minister van ruimtelijke ordening Philipe Muyters in 
september 2009 

 

 
We sporen aan tot ingrijpen teneinde een groene bestemmingswijziging te bekomen van 
het bezette zonevreemde bos. Waarbij het vanzelfsprekend is dat GDF SUEZ Energy 
Services International nv volledig wordt gecompenseerd via een economische equivalente 
duurzame grondenruil met de bovenvermelde terreinen waarbij het voor zich spreekt dat de 
aangeboden terreinen zullen toekomen aan GDF SUEZ Energy Services International nv in 
volle eigendom. Natuurlijk hebben de bevoegde overheden wellicht ook mogelijke andere 
duurzame pistes en gelijkwaardige alternatieven voor ogen. 
  

 
We drukken bij deze ons respect uit voor elkaar en voor de diverse overheden. We rekenen 
op elkaars goede wil en positieve medewerking. Dit tijdelijke engagement strekt tot het 
einde van de week van het bos ( www.weekvanhetbos.be ). Tegen 18 oktober verwachten 

http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28794
http://www.ggf.be/
http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos
http://www.poeziebos.be/
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28308
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28310
http://www.weekvanhetbos.be/
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we een positief schriftelijk engagement van de Vlaamse overheid. Voor zover de 
onderhandelingen met de bevoegde autoriteiten tegen uiterlijk 18 oktober 2009 echter niet 
leiden tot een schriftelijk positief engagement, verbinden de Lappersfortbosbezetters zich er 
toe om het terrein Fabricom -Ten Briele vrijwillig en volledig te verlaten en op te kuisen tegen 
30 november 2009.  
 
Met andere woorden: het bezette terrein wordt dan volledig vrijgegeven voor 
behoudsoverdracht aan Vlaanderen of aan GDF SUEZ Energy Services International nv. 
 
 

Op een dag GELEGENHEIDSGEDICHT NAV. MINNELIJKE BOSSCHIKKING  
 

Op een dag neemt de rastaman de lift uit de kruin van zijn boom,  
klautert de directie-assistente met touw en musketons 
uit haar kantoor. Iemand vouwt alle vooroordelen op, 
legt angst aan de leiband, doet wantrouwen op slot. 
 

Op een dag lopen driedelige maatpakken 
op dreadlocks en piercings af. 
 

Op een dag drinkt men koffie op hetzelfde terras. 
Op een dag wordt met dezelfde mond gelachen, 
in hetzelfde oor gefluisterd, met hetzelfde hart  
gebonsd. Worden dezelfde verhalen beluisterd. 
 

Op een dag keren uitgestorven diersoorten terug, 
ruikt de stad naar viooltjes, hars en gedichten. 
 

Op een dag dansen bomen en banen de tango, 
heffen bazen en bossen het glas. Op een dag  
verhoogt iemand het bruto nationaal geluk. 
Richt stad na stad zijn gouden boomstoet in. 
 

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php 
 

Minnelijke schikking over het Lappersfortbos stemt GGF hoopvol. 
 
Het Groene Gordel Front (GGF) streeft enerzijds naar het integrale behoud van het 
Lappersfortbos en wil anderzijds het probleem van de zonevreemde bossen in Vlaanderen 
op de kaart zetten. In één van de minst beboste regio’s ter wereld is ongeveer een vierde 
van de bossen zonevreemd en dus op termijn bedreigd. Die schrijnende situatie roept om 
actie. Al zeven jaar lang tracht het GGF www.ggf.be de diverse partijen bij elkaar te brengen, 
openingen te creëren en oplossingen te formuleren. Bij alles wat het GGF doet, heeft het 
steeds geloofd in constructieve, vreedzame dialoog. Dat zullen we blijven doen. We hebben 
het gevoel dat er in Vlaanderen iets aan het verschuiven is. We bespeuren tekenen van 
hoop. 
 

1. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord lazen we : “We maken ook werk van de 
zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is.” Dat 
zinnetje doet ons niet dromen. Maar een gesloten deur staat nu wel op een kier. 2. De 
eigenaar van het bedreigde stuk van het Lappersfortbos heeft zich bereid verklaard om 
samen met ons actief te ijveren voor een duurzame grondenruil.  Het is bovendien vrij uniek 
dat een bedrijf actief met milieuorganisaties wil meelobbyen voor bosbehoud. Dat verdient 
een pluim. 
 

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://www.ggf.be/
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Wijzelf (GGF), de bosbezetters en de eigenaar van het bedreigde stuk van het 
Lappersfortbos hebben nu een contract afgesloten waarin we afspreken om voluit de kaart 
van de duurzame grondenruil (of een gelijkwaardig alternatief) te trekken en samen invloed 
uit te oefenen op de bevoegde overheden om tot een voor alle partijen bevredigende 
oplossing te komen. 
 
Vandaag wagen we de sprong.  We hebben de uitgestoken hand van Fabricom gewaardeerd 
en aangenomen. Misschien kan uit die unieke samenwerking iets moois groeien. We weten 
dat onze gezamenlijke poging kan mislukken. Onze belofte om dan de strijd te staken, valt 
ons zwaar, maar we zullen ons als GGF aan die belofte houden.  
We hopen evenwel dat de bevoegde overheden constructief mee willen denken en werken 
aan een duurzame oplossing. De houding en opstelling van de politici van de nieuwe 
generatie geeft ons hoop. De mogelijke redding van het integrale Lappersfortbos is een 
kleine, maar niet onbelangrijke stap voor de toekomst van Vlaanderen. Het zou een tastbaar 
teken zijn van de goede wil van de overheid om economie en ecologie blijvend en duurzaam 
met elkaar te verzoenen.  
 
Namens het Groene Gordel Front in Brugge & Ommeland, Peter Theunynck & Luc Vanneste 
 

Persbericht Lappersfortbosbezetters 
 
Brugge, maandag 3 augustus 2009 
 
Lappersforters gaan samen met eigenaar streven naar herbestemming 
 
De bezetters van het bedreigde deel Lappersfortbos gaan samen met eigenaar Fabricom en 
het Groene Gordel Front (GGF) een bestemmingswijziging beijveren bij de Vlaamse 
overheid. 
 
"We verwachten dat het bedreigde zonevreemde Lappersfortbos zal worden gered en 
herbestemd, omdat we de overheid alleen willen aansporen haar beleid met meer urgentie 
toe te passen." 
 
Er staan nog steeds 3,5 ha van het Lappersfortbos aangeduid als industriezone in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Dit zonevreemde bos wordt al bijna 11 maanden 
weer verdedigd door een antinationale groep mensen, om te voorkomen dat de eigenaar 
(Fabricom) er loodsen, kantoren en een parking op neerpoot. Na 8 jaar is er communicatie 
ontstaan tussen eigenaar, bosbezetters en de bredere bosbehoudbeweging, die heeft geleid 
tot een overeenkomst die het bos een nieuwe kans geeft: we gaan samen streven naar een 
bestemmingswijziging voor het bedreigde deel naar bos met een economisch equivalente 
duurzame grondenruil. De mogelijkheid is er nu dat deze bomen, die op papier niet bestaan, 
blijven staan. 
 
Men erkent hiermee het probleem van "bossen zonder papieren", dus zijn we nu volledig 
afhankelijk van de bevoegde instanties, die we samen willen bezoeken om onze zaak te 
bepleiten. We verwachten dat het bedreigde zonevreemde Lappersfortbos zal worden gered 
en herbestemd, omdat we de overheid alleen willen aansporen haar beleid met meer 
urgentie toe te passen. Het Lappersfortbos, deel van de groene gordel rond Brugge, is hèt 
symbool van de 40.000 ha zonevreemde bossen (een kwart van de Vlaamse bossen), 
waarvan er 10.000 ha acuut bedreigd zijn wegens planologische bestemming beton. Het 
huidig regeerakkoord van de Vlaamse regering wil meer toegankelijke stadsrandbossen en 
erkent eveneens het probleem van zonevreemde bossen, die ze wil "in kaart brengen en 
herbestemmen waar nuttig en mogelijk". In het RSV stond omtrent bos al: "versnippering 
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tegengaan, alle bestaande bossen beschermen en bosuitbreiding realiseren". Deze intenties 
moeten dringend worden uitgevoerd! 
 
De strijd om het Lappersfortbos is deel van de verdediging van alle wildernis ter wereld. 
Onze beschaving ontbost en domineert de natuurlijke wereld al van in het begin, maar nu is 
de urgentie en de schaal van de zich ontvouwende catastrofe niet meer te vatten. De 
aanslag is door industrialisatie nog intensiever geworden en heeft geleid tot ongeziene 
ecologische ontwrichting. De grenzeloze groei van de globale economie botst keihard op de 
biofysische beperkingen van de echte wereld. We kunnen de bescherming van het 
ongerepte niet overlaten aan ongeboren generaties want ze zijn beide nù in gevaar. 
Industriële beschaving is niet duurzaam en zal aanstonds eindigen, ofwel door 
onwaarschijnlijke wereldwijde revolutie, anders door onvermijdelijke ecologische en sociale 
instorting. 
 
De natuurlijke wereld is veel belangrijker dan een economisch systeem! We verzetten ons 
tegen haar vernieling en werpen ons lichaam in de strijd samen met alle levende wezens. 
Wat met de Aarde gebeurt, gebeurt met alle kinderen van de Aarde. Zij is alles. Ze is onze 
thuis.  
 
Als bomen konden spreken? De beschaafden moeten waanzinnig zijn. Hoe kunnen ze 
anders toekijken terwijl hun wereld voor hun ogen wordt vernietigd, of tolereren dat hun thuis, 
en hun lichamen, vergiftigd worden. Hun honger eet de aarde kaal en laat slechts woestijn 
achter. Het lijken wel getemde dieren, gelukkig in hun kooi in het geloof dat geld eetbaar is. 
Wij zijn de tanden van de wolf, de dans van de dolfijn, de voeten op de grond. We zijn de 
vogels van de komende storm. 
 
Contact met de bosbezetters: perswoordvoerder = Dita (uit de Dijlevallei, 9 maanden in het 
Lappersfortbos): 0470/968651. www.lappersfort.tk  lappersfort@gmail.com  
 

 

Op een dag doken ze op en zwermden uit. We gaven ze te eten van onszelf. 

Op een dag waren ze verdwenen. Maar ze bleven. 's Nachts worden we 

bezocht in onze eigen, vreemdkleurige dromen. Peter Verhelst 

 

 GROENE GORDEL FRONT ROND LAPPERSFORTBOS                                                                                
                                                 een boskat met 9 levens… www.ggf.be 
  
Open bosbrief aan de eerste burger van het land, Jan Peumans. Over de bossen van 
Vlaanderen.  
 
Beste nieuwe parlementsvoorzitter, de sage http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=56 
van het Lappersfortbos  lijkt een nooit eindigend verhaal en duikt voor het eerst op in de 
landelijke kranten nog voor 11 september 2001. Desalniettemin zijn de wortels van het 
Lappersfortbos oud, voor de jaren 80 was het Lappersfortbos eigendom van FN. Een bos 
dus met een oorlogsgeschiedenis. Met het Groene Gordel Front en de bosdichters van de 
Lappersfort Poets Society proberen wij met positieve ogen naar Vlaanderen te kijken. Elke 
keer dat er een boom geplant wordt, haalt ons hart opgelucht adem. Toch ervaren ook wij 
alom de dreiging. Elk stukje landschap dat Vlaanderen vandaag mooi maakt, kan morgen 
verdwijnen onder asfalt of beton. De magie van het landschap wordt op vele plaatsen 

http://www.lappersfort.tk/
mailto:lappersfort@gmail.com
http://www.ggf.be/
http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=56
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onttoverd. We schreven er daags na Vlaandereens feestdag een bosbrief over aan twee 
bevoegde ministers http://www.indymedia.be/nl/node/34087 . Die dreiging is als de roepstem 
die bosbezetters uit alle vier de windstreken naar Brugge brengt. Hun motto: action speaks 
louder than words. En zo kreeg Vlaanderen zijn eerste bezette zonevreemd bos in 2002 
maar ook vandaag in 2009. 
 
Recent maakte de Belgische regering een akkoord voor de mensen zonder papieren. In 
Vlaanderen hebben we de bossen zonder papieren. De bedreigde Vlaamse zonevreemde 

bossen, waarvan iedere dag ongeveer een oppervlakte vergelijkbaar met 1 voetbalveld tegen 
de vlakte gaat…Of om het in bos-taal te stellen. Om de 36 dagen kapt Vlaanderen 1 
Lappersfortbos van 18 ha. Alle Vlaamse burgers en burgeressen ademen dezelfde boslucht, 
zuurstof voor het leven. Zuurstof die bij 10.000 ha zonevreemd bos accuut bedreigd is, terwijl 
1 op 4 bomen zonevreemd groeit in Vlaanderen ( 40.000 ha bos die pla-nologisch niet de 
juiste papieren bezit ). Bosdichters http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php 
willen de kloof helpen dichten. Vlaanderen mag landschappelijk niet dweilen met de 
kraan open. 

   
Hoopvol lazen we onderstaand zinnetje in het Vlaamse regeerakkoord 09 

  
“ 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. “  
 
Voor ons een goede kapstok voor  mogelijke verdere gesprekken met de overheden & 
Fabricom over BPA Ten Briele als vredesbos. Er is nu een akkoord tussen Fabricom, de 
nieuwe bosbezetters en het GGF dat ademruimte geeft aan de moeder der zonevreemde 
bossen, het laatste lapje bedreigd Lappers-fortbos. We hopen dat U ons als Limburger met 
een bosgroen hart wijze raad wilt geven en dat U deze zaak wilt aankaarten bij de Vlaamse 
ministers & parlementsleden. Het verhaal van torenkamerkraker 
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html  Pluk van de 
Petteflet & de Torteltuin http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html 
laat zien dat het mits een beetje fantasie en goede wil mogelijk is. Met deze haalbare 
vredesdroom komen wij graag thuis in bos ( www.vbv.be/netwerk ) en stad ( 
www.regiobrugge.be ) … 
 
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society & Luc Vanneste, GGF, 050/390957, Brugge 3 
augustus 
 
Hierbij twee commentaren van 4 augustus 2009: editoriaal De Standaard & persbericht VBV  
 

Onderling akkoord vaak best. dinsdag 04 augustus 2009 GUY TEGENBOS 

  

COMMENTAAR — Over het jarenlang aanslepende conflict over het Lappersfortbos in 
Brugge kunnen bladzijden kritiek worden neergeschreven. Kritiek op de eigenaar, kritiek op 
de actievoerders en hun methoden, kritiek op de betrokken overheden. 
Dat is vandaag niet aan de orde. Vandaag is vreugde meer op zijn plaats. 
  
Als de eigenaar die het recht had die grond een zekere bestemming te geven, GDF Suez, en 
de bezetters van het Lappersfortbos die de bomen wilden behouden, een overeenstemming 
bereiken waardoor dit bos niet gekapt moet worden, is dat hoe dan ook goed nieuws. 
  

http://www.indymedia.be/nl/node/34087
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
http://www.vbv.be/netwerk
http://www.regiobrugge.be/
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Omdat ze er ook in slaagden die overeenkomst een juridische vorm te geven en wederzijdse 
verplichtingen aan te gaan, verdienen ze felicitaties. 
  
Dat zou meer moeten gebeuren: burgers onderling, of burgers en bedrijven, of bedrijven 
onderling die samen oplossingen vinden voor hun conflicten en die regelingen treffen zonder 
dat rechtbanken en overheden tussenbeide moeten komen. Dat oogt niet alleen sympathiek, 
dat is ook wezenlijk goed. Het is zelfs een droom. 
  
Stel dat dit Lappersfortbos-model zou kunnen worden toegepast op een kwart van alle 
conflicten over grote openbare werken of belangrijke investeringen, die deze uitstellen voor 
jaren omdat er eindeloze rechtszaken over gevoerd worden voor allerlei rechtbanken en bij 
voorkeur voor de al overbelaste Raad van State! Dat zou de gemeenschap een hoop 
spanningen en verspilling van menselijke energie besparen, en de samenleving een 
tegenwaarde van miljarden euro's opleveren. 
  
Een aantal van die aanslepende conflicten en rechtszaken en de wijze waarop die nu 
verlopen, zijn vaak een aanfluiting van het menselijk gezond verstand. 
  
Maar er is een 'maar' en dus een gevaar aan dat Lappersfortbos-model. 
  
Het is de overheid die een alternatieve vestigingsplaats moet vinden voor GDF Suez, zo zijn 
de twee partijen overeengekomen. De verantwoordelijkheid wordt dus afgewenteld op de 
overheid. 
  
Die overheid is zonder enige twijfel betrokken partij. Zij kan en moet mee naar een 
alternatieve vestigingsplaats zoeken, maar zij mag niet alleen verantwoordelijk verklaard 
worden daarvoor. En dat kan zeker niet zomaar overeengekomen worden door de twee 
belanghebbende partijen. 
  
Stel u voor dat er morgen een akkoord gesloten wordt tussen degenen die actie voeren 
tegen de Lange Wapperbrug in Antwerpen, en de BAM die de nieuwe oeververbinding in 
Antwerpen moet realiseren. Stel u voor dat zij gezamenlijk beslissen dat tracé X gekozen 
wordt en dat de belastingbetaler de extra factuur van 1 miljard euro wel zal betalen? 
  
Neen, zo ver mag het mooie Lappersfortbos-model niet reiken. Guy Tegenbos, De 
Standaard 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Een opzienbarende overeenkomst werd gisteren afgesloten tussen de 
Lappersfortbosbezetters, het Groene Gordel Front (GGF) en Suez Energy Services 
International, de eigenaar van het bedreigde Lappersfortbos. De komende maanden 
engageren de 3 partijen zich om samen een duurzame oplossing te zoeken voor het 
laatste stuk bedreigd Lappersfortbos en de beleidsmakers aan te zetten om deze 
resterende 3,2 ha zonevreemd bos van de ondergang te redden.  

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) juicht deze overeenkomst uiteraard heel 

sterk toe. Hiermee leveren bezetters en eigenaars het bewijs dat er hoop is voor het integrale 
behoud van het Lappersfortbos, dat nog steeds hét symbooldossier is voor alle zonevreemde 
en bedreigde bossen in Vlaanderen. De bal ligt nu in het kamp van de nieuwe Vlaamse 
Regering: maken zij hun intenties voor de zonevreemde bossen waar? Van de weinige 
bossen in Vlaanderen ligt één op vier volgens het bestemmingsplan in een verkeerde zone. 
Dat wil zeggen dat 25 procent van onze bossen in principe mogen gekapt worden. En dat in 
de bosarmste regio van Europa. 

Een verrassende combinatie 
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Met de overeenkomst engageren Suez, de bosbezetters en het GGF zich om samen de 
bevoegde instanties en politici aan te sporen naar een oplossing voor het zonevreemde bos 
te zoeken en zodoende het integrale behoud van het Lappersfort te verzekeren. Een 
verrassende combinatie die bewijst dat de wil tot bosbehoud er écht is. Lukt het ondanks 
deze eerlijke inspanning niet het Lappersfort te beschermen, dan engageren de 
ondertekenende bezetters zich tot een vrijwillige en vreedzame ontruiming van het 
Lappersfort.  
  

Illegale bossen regulariseren 
VBV stelt vast dat vandaag de (juridische) middelen bestaan voor een definitieve en integrale 
regularisatie van dit bedreigde bos mét compensatie voor de eigenaar. De 3,2 ha zouden 
kunnen herbestemd worden waarbij het systeem van planbaten/planschade een oplossing 

kan bieden.  
  
Hierdoor ontvangt de eigenaar een vergoeding die het waardeverlies door de 
bestemmingswijziging compenseert. Want bosgrond is in harde valuta natuurlijk minder 
waard dan industriegrond. De overheid kan deze compensaties probleemloos financieren 
doordat er bij de omgekeerde beweging (wanneer een perceel van een zachte naar een 
harde bestemming gewijzigd wordt) een heffing wordt gedaan op de ontstane economische 
meerwaarde.  
  
Men kan ook gebruik maken van een economisch equivalente duurzame grondenruil 

waarbij de eigenaar een evenwaardig perceel industriegrond ter beschikking krijgt voor zijn 
economische ontwikkeling, in ruil voor het behoud van het Lappersfortbos. Tenslotte kan het 
beleid eveneens terugvallen op haar aankoopbeleid en de 3,2 ha zelf aankopen. 
  
Het engagement tussen de drie partijen vertaalt zich in gezamenlijke overlegmomenten met 
bevoegde instanties en/of politici, waaronder noodzakelijkerwijze ook de verantwoordelijke 
ministers voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening zullen aangesproken dienen te worden, en 
waarbij deze en andere mogelijke oplossingen besproken kunnen worden.  
  
Het Vlaamse regeerakkoord indachtig dat stelt dat zonevreemde bossen waar nuttig en 
mogelijk herbestemd zullen worden, dringt de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) er 
bij de betrokken ministers op aan dat er voor de resterende bedreigde 3,2 ha van het 
Lappersfort de komende maanden een duurzame oplossing uit de bus komt opdat het bos 
integraal behouden kan worden.  

Internationaal bosbehoud wordt een absolute speerpunt van het nieuwe internationale 
klimaatbeleid dat onze beleidsmakers binnenkort in Kopenhagen zullen afspreken: het 
kan niet zijn dat we onze eigen bossen stiefmoederlijk blijven behandelen en 
tegelijkertijd zware inspanningen vragen van andere landen om hun bossen te 
beschermen.   

Met vriendelijke groet, 
  
Vereniging voor Bos in Vlaanderen  
Plant eens een boom voor www.1miljoenbomen.be  
Steun de bossen en word lid van onze vereniging: www.vbv.be  
 
 
Laat er een bos zijn 
  
Laat er een bos zijn  
waar de bladeren heel traag  
vallen, menig maal 

http://www.1miljoenbomen.be/
http://www.vbv.be/
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hun laatste landingsplaats 
  
bepalen, alvorens  
de aarde juist te raken  
waar ze in het verlengde  
van hun vrije val ligt.  
  
Laat het ons bos zijn  
waar de wereld eeuwig blijft 
haperen tussen zomer en herfst 
tussen vallen en opstaan. 
  
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society www.ggf.be  
 
  
----- Original Message -----  
From: Lappersfort Poets Society  
To: muzes.bij.hut.bos.blijven.waakzaam@torteltuinbos.com  
Cc: Groene Gordel Front  
Sent: Friday, November 21, 2008 1:59 PM 
Subject: Bosdichters - blij met gedeeltelijke aankoop Lappersfortbos - stappen mee in SOS leefmilieu betoging 
7 december (in Bruges) 

 
Als bosdichters zijn we 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. Daarom 
stappen we ook mee in de SOS leefmilieu optocht vanop het Brugse Zand op 7.12. De affiche is on line op 
www.ggf.be Luc Vanneste & Peter Theunynck voor LPS & GGF  ( zie ook www.kapersnest.be die bedreigde 
bos ridderde, klankfragment bij ridders ) 
  

Bosdichters Lappersfort Poets Society (de stem van de stemlozen: zorg voor 
dagelijkse landschap van bomen, bos, natuur, aarde, water, licht, lucht & 
woordwachters bij Poëziebos)   
 

De stem van de bosdichters fluistert zich verder een weg naar het oor van de wereld. Ook 
wanneer stormen van protest zijn gaan liggen en iedereen zwijgt, blijven wij koppig fluisteren 
en formuleren. We richten standbeelden op voor gesneuvelde eiken, beuken en populieren,  
we schilderen miniatuurtjes voor uitgestorven vogels en vertrappelde paddenstoelen.  
We hamsteren metaforen, we bouwen machtige taalconstructies om het Lappersfort- 
bos met het regenwoud te verbinden. We geven zuurstof aan het leven en houden  
dromen levendig. We geven eten en drinken aan idealen. Onze thuisplek is bij de muzes van 
het Lappersfort Poëziebos. De gedichtenwandelroute langs het Hugo Clauspad in het 
Lappersfortbos staat onder onze hoge bescherming. Het is een rust- en stilteplek om te 
koesteren als culturele hoofdstad. Een rustpunt om morgen weer onvermoeibaar mee te 
strijden voor een wereld van duurzaamheid en dierbaarheid. 
  
De Lappersfort Poets Society is een kring van dichters en dichteressen die de bezorgdheid 
voor de aarde in poëzie heeft gegoten. Net zoals in de film Dead Poets Society van Peter 
Weir ervaren wij de natuur en de bossen als een onmisbare bron van leven. Onze gedichten 
lees je op http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php en op www.ggf.be ( acties & 
poëzie ) en meer info krijg je bij Peter Theunynck  

 

http://www.ggf.be/
mailto:lappersfortpoetssociety@skynet.be
mailto:muzes.bij.hut.bos.blijven.waakzaam@torteltuinbos.com
mailto:groenegordelfront@myonline.be
http://www.ggf.be/
http://www.kapersnest.be/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://www.ggf.be/

