AUX ARBRES CITOYENS !
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 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
Constructief bezwaar bij de inspraakronde & publieke consultatie van het beheerplan
Lappersfortbos 2013 – 2033 vanwege het Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Nieuws/2013/20131027_bosbeheerplan_lappersfortbos.aspx
klankfragment beheer L - bos http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36386 kadert in Belgisch
verhaal http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207

Wat begon als een jeugdig bezettingsavontuur nog voor nine eleven (11.09.2001) in
het bedreigde Lappersfortbos eindigt eind 2013 in een mooi bosbeheerplan voor de
komende 20 jaar. Het is de diepe wens van de bosdichters van de Lappersfort Poets
Society & de bosdiplomaten in het Poëziebosnetwerk dat de oorsprong niet vergeten
wordt. Deze is de strijd voor bosbehoud en de behoedzame omgang met boom &
dier. Wij hebben er alle vertrouwen in dat http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx
dit verhaal het herinneren waard is. Het gaat over de bitsige strijd en het snoeiharde
politieke conflict als bossenoorlog. Maar ook over verzoening & constructieve
samenwerking met de boswachters op het aangekochte terrein. Laat dit een
voorbeeld zijn voor Vlaanderen. Of het Vlaamse bosbeleid kantelt naar behoud &
bescherming oude en zuurstofgevende zonevreemde bedreigde bossen blijft de
open vraag http://www.youtube.com/watch?v=wydhQhEnc0c&feature=share
Met volle aandacht hebben we meegedacht en meegewerkt in deze beheeroefening
en we vertrouwen graag op de deskundige professionaliteit van de bosbeheerders
van ANB & de Brugse groendienst. Anderzijds blijven bos en groen op de schop
gaan. Het huidige Vlaamse beleid lijkt dweilen met de kraan open. En zo blijft het
glas halfvol. Terwijl het juist voller moet lopen met zuurstof en ademruimte.
Daarom 4 vragen via bezwaar & ons engagement voor de bostoekomst !
* Een blijvende inzet van de mensen van het ANB en de groendienst om de vlaamse politici
te overtuigen dat meer bos begint met bosbehoud. Het beloofde vlaamse plan rond de
zonevreemde bossen : geen woorden maar daden ! Nu, niet later.
* Inzetten op een extra-infobord dat de wandelaars duidelijk maakt wat de inzet is van het
Lappersfortbos. NME, Natuur en milieueducatie rond het belang van open en groene
bosruimte als plek van leven en ademruimte voor al wat leeft. Hiervoor kan eventueel
samengewerkt worden met de mensen van BOS+ www.bosplus.be ( tevens graag een juist
georiënteerd infobord aan de hoofdingang )
* Veel wandelaars klagen over de lelijkheid van de gebouwen in BPA Ten Briele. Zorg voor
een goede bufferfunctie. Versterk de randen met hoge bomen/hagen. Kap enkel als het niet
anders kan. Eventueel kunnen de hoge wilgen eerst een tijdje dienst doen als knotwilgen
zodat we via de hoofdingang niet teveel op lelijke industriezones kijken. Uiteraard blijven
seizoenswandelingen belangrijk. Om zoals nu goed te luisteren naar het volk.
* Laat het Lappersfortbos groter worden. Na de schandalige kap van 2008 & 2010 blijft de
wonde. Mensen die er langs rijden, hebben bloedende harten. Er liggen naast het
Lappersfortbos nog groene terreinen van Infrabel. Laat die spoedig en duurzaam in
(mede)beheer of eigendom komen van ANB zodat het Lappersfortbos groeit & bloeit.
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