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Lieve Sint leg wat in Joke Schauvlieges bosschoentje ! 
 
http://www.belg.be/46619/politiek/akkoord-bereikt-over-bescherming-bedreigde-bossen/ 
 
http://www.focus-wtv.be/video/385-hectare-zonevreemde-bossen-west-vlaanderen-worden-
beschermd   http://www.politics.be/persmededelingen/42082/  www.bosplus.be  
 
http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=292 ( klankfragmenten  
sinterklaasschoenzettingen Brugge ) http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19499  
 
Lieve Sint,  
 

U kent ons wellicht nog ? We hebben destijds (*) heel wat schoentjes gezet en brieven aan U 
geschreven. Lang geleden. Ondertussen stond de wereld al enkele keren in brand en is politiek 
een arena geworden met overheden die hard boven hard besparen. In Parijs werden recent ook 
schoenen gezet voor het klimaat ( https://www.youtube.com/watch?v=ywX-eBA8ewE 
http://newsmonkey.be/article/61283 ). Dat gaf een déja vu gevoel. Hebben we in december 
2002 immers niet onze Brugse schoen gezet vol verwachting voor de bedreigde bossen waar 
het Lappersfort symbool voor stond ? Zie archief http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx  
 

En wat vonden we begin december 2015 in ons schoentje ? Vlaamse bossen beschermd ! 

12.500 ha zonevreemde bossen zouden gered zijn ( een wijziging aan het Bosdecreet nu via 
het Verzameldecreet ): uit de studie van Grontmij en de filtering door ANB was er een “toplaag” 
van 12.500 ha ecologisch zeer waardevolle maar zonevreemde ( nu ‘ruimtelijk bedreigd’ 
genoemd ) bossen gekomen. Deze kaart wordt nu gepubliceerd, en meteen wordt er een 
ontbossingsverbod op gelegd. Uitzonderingen op dat verbod blijven mogelijk, maar dat moet 
dan een beslissing van de voltallige Vlaamse Regering zijn. Planschade voorzien.  
 
Lieve Sint, we willen U en bosminister Schauvliege en de voltallige Vlaamse regering danken. 
We zijn blij met wat we in ons schoentje vonden. Bossen in vrede met zichzelf zijn goed voor 
het klimaat. Dank je wel. En zorg ook goed voor de wereld en haar kinderen. Het is meer dan 
nodig…Uw kapoentjes van het Lappersfortbos, Luc Vanneste & Peter Theunynck  
 
Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be 
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars 
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar muzes wonen in de ademruimte   
 
( * ) Enkele archiefjes vind je hier http://www.indymedia.be/nl/node/24814  http://www.indymedia.be/nl/node/6119  

http://www.indymedia.be/nl/node/30273  http://www.indymedia.be/nl/node/25138 http://www.indymedia.be/nl/node/25137  
http://www.indymedia.be/nl/node/30801  
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