
Groene pluim 4 Joke Schauvliege bij start bescherming 
12.500 ha ruimtelijk bedreigde zonevreemde bossen  

Bosdichters van de Lappersfort Poets Society & bosdiplomaten Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be 
zijn blij met beslissing Vlaamse overheid http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2672859. Bij 
deze een groene pluim voor onze bosminister. En dank aan de bosbezetters die het allemaal lang 
geleden hebben verwacht en ervoor in de bomen van het Lappersfort woonden. Met GGF & GDF 
Suez Fabricom ministers Muyters/Schauvliege bezochten 2009. Lees bosverhaal dagboeken op 

http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx   Lees hier alle dagboeken uit het Lappersfortbos  

Een mooie start van een betere tijd voor Vlaanderen : behouden en planten voor mens & landschap ! 
Met dank tevens aan BOS+ www.bosplus.be die ons bosbreed steunde & dossier verder opvolgt ! 

Komt er 12.500 hectare bos bij ? Het gaat over een extra bescherming van 

bestaand bos dat via de ruimtelijke ordening niet in een groene bestemming ligt. 

Is de beslissing definitief ? Het is een eerste stap in de eigenlijke goedkeurings-

procedure. Maar het is wel een heel belangrijke stap omdat zo het politiek akkoord 
eerst principieel wordt bekrachtigd, ondersteund door de nodige wetgeving.  

Over hoeveel bos gaat het ?  

Hieronder overzicht over hoeveel bos het gaat en welke ruimtelijke bestemming. 

 Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Totaal 

Wonen 788,46 436,60 178,42 298,09 73,41 1.774,98 

Recreatie 918,46 441,94 135,08 37,78 87,99 1.621,25 

Landbouw 2.902,88 1.474,91 1.280,75 1.706,58 190,83 7.555,95 

Industrie 107,92 319,50 67,96 23,57 2,37 521,32 

Overige 434,34 221,04 115,93 67,20 22,09 860,60 

Totaal 5.152,06 2.893,99 1.778,14 2.133,22 376,69 12.334,10 

   ZOMER IN BRUGGE  Peter Theunynck  

Elk huis ontvangt met open armen.  
Elk glasgordijn wil zomerjurk zijn. 
Daartussen vliegt John Dowland uit  
op de schouders van Andreas Scholl. 
 
Langzaam giet de hemel smeltend lood.  
Alle straten zweten van de mensen.  
Alles loopt op eindeloze benen.  
Alles hongert plots naar bier en schaduw. 
 
Laat Salvator dan een hand van marmer  
leggen in je hals. Laat de schippers op de Reien  
je omhelzen met hun water. Ga in Groeninge  
met Christus de Jordaan van Gerard David in. 
 
Valt de avond, duik dan met de mussen  
in de heggen van de vesten, of met de ransuil  
in het lover van het Lappersfort. Met de zwanen 
van het Minnewater wordt het vederzacht ontwaken.  
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