De stadsreportage

‘H

oeiemorgen, welkom in Bru-he.
Hoeie rit hehad?’ Luc Vanneste
(49) wacht ons op aan het treinstation van Brugge. Hij is zichtbaar blij met het vooruitzicht
dat zijn geliefde bos nog eens wat media-aandacht
zal krijgen. Fiets aan de hand, stoffen draagtas
over de schouder met daarop Pluk van de Petteflet afgebeeld. ‘Pluk was eigenlijk onze voorganger, een neefje van de Lappersforters’, zegt
hij. ‘Ook hij redde de dieren en de Torteltuin,
die gekapt dreigde te worden.’
Twaalf jaar geleden, in de zomer van 2001,
betrokken bosbezetters de boomhutten in het
toen bedreigde Lappersfortbos. De actievoerders kwamen uit anarchistische hoek, uit kraakpanden en Brugse jeugdhuizen, maar ook uit de

rest van het land. Ze bleven een jaar in het bos
wonen om te voorkomen dat de bomen gekapt
zouden worden om ruimte te maken voor een
uitvalsweg, industrieterrein en stelplaats voor
De Lijn. Tot de politie in oktober 2002 met groot
machtsvertoon een einde maakte aan de bezetting en het actieterrein ontruimde.
Luc Vanneste was geen lid van de harde kern
die in de bomen klom. Wel was hij secretaris
van de actiegroep daarrond, het Groene Gordel
Front (GGF), die de bezetters hielp om hun eisen
naar de politiek te vertalen en vandaag onder
een nieuwe naam nog steeds over het bos waakt.
‘Om gehoord te worden in de Wetstraat moet je
lobbyen, de juiste mensen kennen. Maar daar
wilden de bosbezetters toen niet aan meedoen’,
zegt hij, terwijl we te voet richting bos wandelen.

HET LAPPERSBOS BESTAAT NOG ÉN LEEFT

HET BOS IS EEN
MOOIE PLEK OM
STIL TE STAAN BIJ
LEVEN EN DOOD
Twaalf jaar geleden voorkwam een bende
bosbezetters dat het Brugse Lappersfortbos gekapt
werd. Het geredde stukje oerbos werd de voorbije
jaren omgetoverd tot Poëziebos. Bericht uit wat ooit
het bekendste bos van België was, en waar vandaag de
muzen wonen. DOOR ELKE LAHOUSSE, FOTO’S TOM V ERBRUGG E N
*** Onder ’t Zand is er een ondergrondse fietsenstalling voor 164 fietsen. *** Op vijf van de zes randparkings staan er in totaal 120 fietskluizen om de fietsen van werknemers uit de binnenstad veilig en droog te stallen. *** Om het duurzaam verplaatsen van ambtenaren en studenten te stimuleren >>
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Luc Vanneste: ‘Hoe
minder groen en
bossen, hoe hoger
ook het zelfmoordcijfer.’

‘De
huidige
gedichten
zijn nogal
somber en
droevig,
de nieuwe
mogen
wat mij
betreft
gerust wat
meer hoop
en licht
uitstralen.’
>> heeft de stad
14

‘Liever staken ze hun middelvinger op naar
de democratische instellingen van het land door
maanden lang in de bomen te zitten. Dat waren
natuurlijk dankbare beelden om de aandacht
van de media te trekken. Ik denk dat we geschiedenis hebben geschreven met die geweldloze bosbezetting. Maar de stille taal van de
diplomatie was een even belangrijk onderdeel
van ons actievoeren. Het waren de schrijvers,
zangers, natuurliefhebbers, kunstenaars, artsen,
politici, filosofen en honderd verschillende
organisaties die zich als een beschermcomité
verzameld hadden in het Groene Gordel Front
die de brug maakten met de politieke wereld.
We schreven tientallen brieven, deden voorstellen, dienden dossiers in en voerden een pleidooi om de rust- en stilteplek niet op te geven
voor industriegebouwen. Ik heb altijd geprobeerd om vanuit het bos een brug te slaan naar
het stadsbestuur.’
Dat het bos ondertussen omgedoopt werd tot
Poëziebos, met een wandelpad genoemd naar
Hugo Claus en tientallen gedichten langs de
weg, is te danken aan het Groene Gordel Front
en de bosdichters die lang na de ontruiming
van 2002 hun activiteiten bleven voortzetten.
‘Behalve met Pluk van de Petteflet voel ik me
ook sterk verbonden met Mozes, die veertig
jaar onderweg was om zijn doel te bereiken’,
lacht Vanneste. ‘En met Robin Hood, die vanuit
zijn bos bleef strijden tegen nieuw onrecht.
In 2002 waren we blij dat de plannen voor de
stelplaats en de industriezone uiteindelijk opgeborgen werden. Maar er kwamen telkens

nieuwe problemen. De plannen voor de uitvalsweg waren bijvoorbeeld nog niet van tafel
geveegd. En onze strijd ging op de duur ook niet
alleen meer over een bos in Brugge, wel over alle
zonevreemde bossen in Vlaanderen. Een zonevreemd bos ligt buiten de vastgelegde groene
zones en is dus niet beschermd. Eén bos op de
drie in ons land is zonevreemd en dus bedreigd.
Het Lappersfortbos lag bijvoorbeeld in een industriegebied en kmo-zone. Die zone is nu groen
gekleurd.’
Ademruimte
‘Heb je een muggenstift bij je? Je mag anders
de mijne gebruiken. Er zitten veel muggen in
het bos, zo vlak naast het kanaal.’ Voor we het
Poëziebos in gaan, wijst Luc Vanneste naar het
infobord naast de ingang. ‘Zie je dit stuk van 3,2
hectare? Dat hebben ze uiteindelijk toch gekapt
om er kantoren te zetten. We hebben het niet
kunnen tegenhouden. Het is het offer dat we
gebracht hebben om de overige 13 hectare te
redden. En het is een hefboom geweest voor de
Vlaamse bossenstrijd.’
‘Het GGF heeft uiteindelijk negen jaar actie
gevoerd’, zegt Vanneste terwijl we het bos in
lopen. ‘We werden een goed geoliede machine
met een netwerk van wakkere burgers. Toen de
Vlaamse overheid en de stad Brugge het bos
kochten in 2008, elk voor 662.000 euro, was
onze opdracht vervuld. In 2011, tijdens de
Nacht van de Duisternis, hebben we het Groene
Gordel Front ten grave gedragen, en uit de as is
het Poëziebosnetwerk geboren.’

680 dienstfietsen en 450 studentenfietsen. *** In de binnenstad staan er 100 fietskluizen en 56 fietsbergingen in hekwerk
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‘De groep bestaat uit sympathiserende dichters en bosdiplomaten die ook al lid waren van
het GGF en die via poëzie het bos willen eren als
rust- en stilteplek. De Lappersfort Poets Society
noemen de dichters zichzelf. Samen met de boswachter organiseren ze regelmatig boswandelingen om wandelaars op de hoogte te houden
van de toekomstplannen voor het bos. We hebben bijvoorbeeld onlangs een bunker ingericht
waar vleermuizen hun winterslaap kunnen houden. Vanuit het Poëziebosnetwerk pleiten we
ook voor de aanstelling van een stadsdichter
voor Brugge. We hebben de stad alvast een
officieuze eerste stadsdichter bezorgd, Hedwig
Speliers, die ondertussen opgevolgd werd door
Peter Theunynck.’
‘Ons netwerk bestaat uit zo’n vijftig dichters
en dichteressen, die onze bezieling verwoorden
en poëzie schrijven die schoonheid en troost
biedt. Doorheen het bos vind je tientallen borden met gedichten op. Kijk, daar staat het eerste
gedicht. Mooi toch hoe het licht door de bomen
op de verzen valt. Om de drie jaar worden de
borden veranderd, en elke drie maanden loop ik
met emmer en spons door het bos om de borden
te poetsen. De huidige gedichten zijn nogal somber en droevig, de nieuwe mogen wat mij betreft
gerust wat meer hoop en licht uitstralen.’
Vanneste is coördinator van het Poëziebosnetwerk, maar beroepshalve staat hij eigenlijk
voor de klas als godsdienstleraar. ‘Ik sta iets
meer dan halftijds in het onderwijs, maar al mijn
vrije tijd gaat naar het bos. Ik ga ook niet graag
op vakantie, mijn dochter gaat wel eens met

familie op reis. Mijn vrouw zei altijd: ik zal het
grote geld wel verdienen, ga jij maar vechten
voor het bos. Een paar jaar geleden is ze helaas
gestorven. In het bos vind ik ademruimte en
kracht om door te gaan. Ik hou van de rust en
stilte die tussen de bomen hangt. Het bos is een
mooie plek om stil te staan bij de dood van geliefden, maar ook bij het leven. Alleen al daarom
is het belangrijk om voor bosbehoud strijden.
Hoe minder groen en bossen, hoe hoger ook het
zelfmoordcijfer.’
Bij de muzen
‘Zie je dat kunstwerk daar,’ vraagt Vanneste,
‘in die oude beuk gekerfd? Dat is The Spirit of
the Woods. Ze vertegenwoordigt de muzen die
in het bos wonen en de dichters inspireren.’
‘Waarom ik me blijf inzetten voor het bos?
We hebben zo veel energie gestoken in de bezetting dat ik het belangrijk vind om het verhaal
te blijven vertellen. Ik vind troost in de gedachte dat we het bos grotendeels hebben kunnen redden, en er staan vandaag gedichten in die
over tien jaar nog relevant zullen zijn. We zien
onszelf als afgevaardigden van grond en water,
licht en lucht, planten en dieren, en doen het
voor de mensen die daarvan kunnen genieten.
Maar ik doe het ook voor mijn kleinkinderen,
die over tien jaar hopelijk nog in het groen kunnen spelen.’
Op 13 oktober, tijdens de Week van het Bos, organiseert boswachter Koen een wandeling door het Poëziebos, om 14.30
uur. Info: www.poeziebos.be.

ter beschikking voor de inwoners die hun fiets niet in huis kunnen stallen. *** Brugge telt twee brouwerijen: De Halve Maan en Fort Lapin. ***
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