
Nadat we een open bosbrief schreven aan blauw,  oranje & rood kregen 
we ook antwoorden in 2007. U leest ze hieronder of op www.ggf.be  

 
Partizanenstrijdlied 

  

Strijken jullie de witte vlag, bosgeuzen? 
Zijn jullie vrijbuiters zonder buit, weldra? 
Leveren jullie je idealen in? 
Ruimen jullie baan, binden jullie in? 
Hoed af voor de nieuwe tweevaksbaan: 
Vooruitgang komt eraan! 
  
Plooien jullie terug, tonen jullie je rug? 
Gaan jullie in je eigen tuin grasduinen? 
Denkt niet na, men denkt voor u. 
Wees gedwee kiesvee. 
Wees tevree, loop naar de zee 
Big Brother kijkt toch mee. 
  
Partizanen, verenigt U, 
Sluit uw uitgedunde rangen. 
Houdt op met klaagzangen. 
In een eclips zagen jullie de Apocalyps 
Heft nog eenmaal het glas, anonieme figuranten. 
Hebt lak aan slaafse passanten. 
  
Komaan, gezellen van Gezelle, 
Villon, Lorca, Neruda 
en Che Guevara. 
Komt op, actoren in het bos. 
Komt op, tenoren van het mos. 
Laat jullie niet ringeloren. 
Jullie stemmen niet smoren. 
  
Opgedragen aan het picknickfront 
  
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society 
 

 

Open antwoord aan het Groene Gordel Front www.ggf.be  

 

Beste Luc, Beste Peter, 

 

Dank u voor jullie 1 mei bos brief. Ik heb hem goed ontvangen en uiteraard met veel interesse 

gelezen. Dank ook om die zo snel al aan mij te richten. Ik dacht rustig de tijd te nemen om mij 

aan te passen aan mijn politiek engagement, maar dat zal blijkbaar niet lukken. Toch 

begrijpen jullie allicht wel dat ik met deze brief niet direct in naam van de sp.a zal 

antwoorden. 

 

Misschien even ter inleiding, ik heb een speciale band met bossen. Reeds van halverwege de 

jaren ‘80 ben ik actief als regenwoud-activist in Vlaanderen, België, Europa en de wereld. In 

1990 schreef ik het regenwoudmemorandum en in 1992 was ik in Rio de Janeiro nauw 

betrokken bij de onderhandelingen rond een internationaal bossenverdrag in het kader van de 
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Conferentie rond Milieu en Ontwikkeling. Dat verdrag is er niet gekomen. De verdere 

teloorgang van ’s werelds bossen des te meer. Sindsdien was ik actief bij de Vlaamse 

Steungroep voor Inheemse Volkeren, wiens banden met het regenwoud overduidelijk zijn. En 

bij Greenpeace volgde ik de bossencampagne uiteraard ook van nabij. 

 

In die 30 jaar dat k mij het lot van de tropische regen- en andere wouden aantrek zijn we 

alweer miljoenen hectares bos kwijtgeraakt. In het Amazonewoud, in Maleisië, Indonesië, in 

Afrika en vele vele andere landen is het bosbestand alsmaar verder achteruit gegaan. Het bos 

heeft nochtans een heel belangrijke waarde. Bossen zijn ecologisch waardevol want ze 

herbergen vele vele unieke dier- en plantensoorten, ze zijn economisch waardevol want een 

duurzaam beheerd bos is veel meer waard dan een kortzichtige exploitatie van hout of andere 

grondstoffen kan opbrengen. En het bos heeft een sociale functie. Het is de leefomgeving van 

miljoenen inheemse bosvolkeren en lokale gemeenschappen die van het bos overleven. En 

dichter bij ons is het bos een rustpunt, een oase in het drukke bestaan. 

 

En daarnaast spelen ’s werelds bossen een cruciale rol in de beperking van de opwarming van 

de aarde. Bossen nemen CO2 op en het vernietigen of verbranden van diezelfde bossen zorgt 

voor een enorme uitstoot van CO2. Omwille van het branden van het Amazonewoud staat 

Brazilië 4
e
 in de lijst van uitstoters van CO2. Deze cruciale rol van de bossen voor het klimaat 

versterkt zowel de ecologische, economische als sociale waarde van het bos. Want de 

klimaatswijziging is een bedreiging op alle drie deze terreinen. 

 

In het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde moeten we zorgen voor een betere 

bescherming van onze bossen. Meer en meer wordt er in internationale onderhandelingsfora 

gewezen op de noodzaak dat ontwikkelingslanden, al dan niet financieel ondersteund door de 

rijke landen, zouden zorgen voor een betere bescherming van hun tropische wouden. En dat is 

belangrijk. We moeten er immers, ook vanuit België, alles aan doen dat arme landen zoals 

Congo hun wouden beschermen en bewaren. Het is ook voor de Congolezen van economisch, 

sociaal en ecologisch belang. 

 

Ik vertrek bij deze van de stelling dat wat we aan ontwikkelingslanden vragen, ook zelf 

moeten kunnen doen. Ook in Vlaanderen moeten we de bestaande bossen bewaren en veel 

meer gaan investeren in het uitbreiding van ons bosbestand. Gelukkig is Wallonië redelijk 

bebost, anders zouden de Vlaamse onderhandelaars nogal met het schaamrood op de wangen 

staan als ze over bosbehoud praten. Willen we geloofwaardig zijn in de wereld, dan moeten 

we in de eerste plaats voor eigen deur vegen en onze bosoppervlakte gevoelig verhogen. 

 

Daar wil ik mij voor inzetten. 

 

Bosvriendelijke groeten, 

Wendel Trio 

 
MAIL VAN RUDY VERHOEVEN EN ANTWOORD VAN GGF 

 

----- Original Message -----  

From: Rudy Verhoeven To: Hanzestadcoalitie Cc: yvesleterme  
Sent: Tuesday, May 15, 2007 12:40 PM Subject: Re: ( oranje & 

blauw stop het kappen gauw ) OPEN BOS BRIEF OPPERSCOUT 

RUDY ( bijl - age ) 

 
Beste, 

 

Ik heb jullie brief met aandacht gelezen. Ik ga hier geen uitspraak doen 

over jullie specifieke situatie. Weet wel dat ik vroeger, nu en later zal 



blijven opkomen voor een betere, kleurrijke én groene omgeving. De zorg 

voor de toekomst van onze planeet is een zorg die we met zijn allen 

moeten dragen. En dit zowel in de eigen achtertuin als op wereldvlak. 

 
Met genegen groet en zorg, Rudy 

 

 Re: ( oranje & blauw stop het kappen gauw ) OPEN BOS BRIEF 

OPPERSCOUT RUDY ( bijl - age ) Datum: woensdag 16 mei 2007 
6:58 

 

beste Rudy en mensen van de CD & V, 

  
Op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=11452 lees je over de 

riddering van de bedreigde bomen en vogelvrije mensen in Brugge. De 

mensen van het Kapersnest www.kapersnest.be die ons en ons bos 

ridderden op Pinkstermaandag 2005 komen de week van het bos vieren in 

Brugge op 7/10/07. U bent dan zeker welkom.  
 

Nu zaterdag bent U reeds welkom om 15u. aan de hoofdingang Ten Briele 

van het Lappersfort. Daar komt Inge Misschaert voorlezen uit de 

Jeugdroman 'Bioboy' en het verhaal van Klapperbos.   
 

Aan Rudy : dank voor het vlugge lange termijn antwoord. Dat zijn we in 

Brugge niet gewoon vanwege de muur. We hopen U ooit eens live te zien 

op één van onze vele avonturen van the fellowship of the Lappersfort ( net 
een scouts-verhaal ) en rekenen op U voor de zorg voor de schepping en 

de nog aanwezige jungle. Uw antwoord komt samen met dat van Wendel 

Trio on line op onze site www.ggf.be   

 

In bijlage een noodgedicht 'waar is daar was' opgedragen aan de scouts in 
ons bewustzijn. Meneer Leterme, mensen van goede wil kunnen de bijlen 

stoppen. Ze zijn bijna operationeel. Is dit een warme samenleving ? In 

bijlage een op-roep tot behoud van het Lappersfortbos uit 2002 van de 

pottenbakkers van Costa Rica namens Vredeseilanden. Maak aub. van het 
Lappersfort een Vre-desbos en een Torteltuin ( zie verhaal van Pluk in 

bijlage voor wie van gevaarlijke kinderboeken houdt... ) 

 

Luc en Peter en de honderden andere Bos Vlamingen 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be  

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php   

                            
 

 

Bos-oproep aan de samenwerkende overheden & 13 vogelvrijen in 
Brugge Dertien vogelvrijen in Brugge : hoe lang nog ? 

  

Het is echt pijnlijk dat in Brugge nog altijd 13 jonge mensen, Lappersforters, 30 jaar 
lang vogelvrij zijn omdat ze de moed hadden om in het bezette bos te blijven bij de 
ontruiming in Brugge 2002. Er is al een Vlaams Filmpje ‘slapen in de armen van een 
boom‘ ( Ludo Enckels, uitgeverij Averbode ) en een jeugdboek ‘ Bioboy ‘ (Inge 
Mischaert, uitgeverij Eenhoorn) over hen verschenen. De Brugse Robin Hoods te 
boek gesteld Wij vragen aan de samenwerkende overheden verantwoordelijk voor de 
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ontruiming om de ontruimingsver-goeding te betalen aan de Fabricom groep, deel 
van de Suez-holding. Kwijtschelding mag ook altijd. Dat zou pas een unconvenient 
politiek vredessignaal zijn. Bert, Kris, Geert, Johan, Yves & Dirk waar wachten jullie 
op? Hang de affiche voor lokale en globale afkoeling op jullie verkiezingsborden. 
Downloadbaar op www.ggf.be bij persberichten. 
  

10 juni Bos-oproep aan de politici van goede wil : geen woorden maar daden 
voor de zonevreemde bossen ! 
  

Wij doen - namens het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland & Groen vzw, 
beide actief in de Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad on line via 
www.ggf.be  - een dringende oproep aan het voltallige Schepencollege van Brugge 
en de voltallige Vlaamse Regering om eerstdaags een oplossing te zoeken voor de 
nog steeds bedreigde 3,5 ha zonevreemd Lappersfortbos aan Ten Briele. Uit eerdere 
gesprekken met de directie van de Fabricom-groep blijkt dat voor dit bedrijf een 
gelijkwaardig stuk grond op een andere plaats ook tot de mogelijkheden behoort. 
Compensatiegronden dienen gevonden te worden. Wij zijn ervan overtuigd dat een 
duurzame grondenruil een oplossing is die mits wat politieke goede wil mogelijk is. 
Ze is ook mogelijk binnen de door de betrokken gemeentebesturen gewenste 119 ha 
nieuw bedrijventerrein in het kader van de afbakening van het regionaalstedelijk 
gebied Brugge. 
  

Wij vinden het zeer belangrijk dat Brugge ook een landelijk signaal geeft tot het 
behoud van de zonevreemde bossen. Het kappen van bossen is de voornaamste 
oorzaak van de ontbossing in Vlaanderen (om de 36 dagen in lapjes en stukjes 18 
ha. of 1 Lappersfortbos). Aan Ten Briele vormt dit bufferbos één geheel met het 
Lappersfortbos als parkgebied en stads- en Poëziewandelbos, wat het behoud ervan 
nog méér waarde geeft. Brugge dient ook hier als pilootstad een rol te spelen. 
  

Langs de Vaartdijkstraat dient het stadsbos integraal, zoniet maximaal behouden te 
blijven. Een nieuwe tweevaksbaan is schadelijk voor het milieu en leidt 
verkeerstechnisch alleen naar een verschuiving van de verkeersoverlast. 
  

Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en Groen vzw hopen dat het 
nieuwe stadsbestuur van Brugge en de Vlaamse Regering zich niet gebonden voelen 
aan eerder genomen opties en dat zij resoluut kiezen voor een vernieuwende en 
milieuvriendelijke aanpak. Het is uiteraard meegenomen dat dit allemaal past als 
klein schakeltje in een noodzakelijke en vernieuwde klimaatpolitiek. 
  

Lappersfortmuseum on line http://ggf.regiobrugge.be/   
  

Bombardier 

  

Nu de opgraving werd begraven, de sloop verbouwd, 
de bomen gehard zijn uit hun zaagsel. Nu likdoorns, 
eelt onze huid strelen, nu het verstoft, bladdert, 
nu de verkruimeling het brood vult dat we eten, 
  

nu de ontbladering verwaait, het gevulde moeras 
vaste voet ketent, kikkers ontslapen, 
terwijl het niet regent op onze natte schouders, 
begin oktober lentelicht ons herinnert en  
  

de populieren hun hoogtevrees vergeten te vieren, 
hun afstamming op de vrachtwagen, zijn  

http://www.ggf.be/
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de straten, alle ramen van de stad  
op de hoogte. Ze zwijgen hun monden vol, 
  

bevragen hun antwoorden. Hun afwezigheid blijft 
hier opdagen. Nemen wij dan de trein, ontrollen 
wagons naar hun stations. En ontvolken 
de aarde. De wereld is beter zonder ons. 
  

Paul Demets, Lappersfort Poets Society, week van het bos 2004 

  

Fabricom 

  

Staal heeft een plan. Het hamert zijn wil 
waar dauw met bosgroen vergadert 
en slaat zijn platte hand op tafel, een vlam 
in de pan. Staal heeft een gezicht. Niet  
  

te onderscheiden in het ochtendlicht. 
Bestond staal in het wild, een jager dan 
die, van zichzelf verzadigd, wel wat wil 
met lood, maar liever alles voor hem uit 
  

ziet vluchten dan zelf te kijken in starre 
ogen, het gerafeld vel van een dierlijke dood. 
Staal maakt ons koud. Begint ons aan te raken, 
gaat over onze tong. Hoe staal dan 
  

naar binnen gaat, zoekt naar ons vuur, 
ook onze vlammen likt, onze as eet op de duur. 
Dat staal zijn wij. Glanzend lonkt het graf. 
Maar hier geworteld te zijn, niet van elkaar 
  

te onderscheiden, bedrijven wij. Het is  
onze natuur: nooit af. 
  

Paul Demets, Lappersfort Poets Society, week van het bos 2004 
  

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets 
  

Meer info over het bedreigde Brugse dichtersbos...op 050/390957 bij Luc Vanneste, 
secretaris GGF of op 0486/737220 bij Peter Theunynck, woordvoerder bosdichters 
en voorzitter Groene Gordel Front. Whatever is begun in anger ends in shame. - 
Benjamin Franklin (1706-1790)   
Graag een neen-reply als we de boom N kunnen 
 

Open bosbrief aan de oranje en blauwe zuil & 
partij 
+ 2 fragmenten uit jeugdroman Bioboy, 
Klapperbos 
 

 

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets


Beste Opperscout Rudy Verhoeven, beste ACW-man Jos Demarest, 

beste  CD & V kamerlijsttrekker West-Vlaanderen Hendrik Bogaert en 

beste oranje Senaatslijsttrekker Yves Leterme  

 
Beste blauwe schepen Mercedes Van Volcem en beste VLD 

parlementsleden Miguel Chevalier & Sven Gatz 

 

Toen wij naar jaarlijkse traditie op 1 mei onze rode kameraden en 
vriendinnen aanschreven 

http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=803 in de persoon 

van Wendel Trio, ex-frontman van Greenpeace, hoorden we op het nieuws 

dat Rudy Verhoeven de christen-democratische familie vervoegt. Hij loopt 
daarmee in de voetsporen van Jean-Luc Dehaene en Marc Van Peel. Dit 

was meteen een goede start voor onze open bosbrief aan de liberale en 

christen-democratische families.  

 

In de jeugdbeweging, beste Rudy en beste Mercedes en partijgenoten, 
werd ons respect en liefde voor de natuur en dienstbaarheid voor de 

mensen bijgebracht. Als kind werden we opgevoed met de verhalen van 

het Jungleboek: Akela, Mowgli, de wolvenroedel, Shere Khan… 

Ondertussen hebben we aan den lijve moeten ondervinden dat politiek 
een jungle is waar het recht van de sterkste heerst en dat de natuur vaak 

aan het kortste eind trekt. 

 

We gaan niet herhalen wat we aan de socialistische familie schreven. Wel 
herhalen wij de SOS-noodkreet voor het Lappersfortbos, omdat we vrezen 

dat de bijlen in aantocht zijn! Zolang de bomen er staan is er echter leven 

en kan het nog alle kanten op. Helpt u ons ? 

 

We richten vandaag een ethische oproep tot u, als vertegenwoordigers 
van de blauwe en oranje families. Zijn jullie louter dienaren van de 

dolgedraaide groei-economie waarin bossen genadeloos worden gekapt of 

schuilt er ergens in jullie ook de mogelijkheid tot genade en herziening 

van op termijn onverstandige beslissingen? Is de opwarming van de aarde 
geen duidelijk signaal dat we lokaal en globaal op een andere manier 

moeten gaan leven en werken? Of zijn de woorden en de dromen 

waarmee u jongeren in de scouts tot bewuste en dienstvaardige 

wereldburgers oproept enkel schijn en laat u die idealen in de “echte” 
wereld schieten ?   

 

Zelf geloven wij dat het anders kan. Het redden van het Lappersfort 

Poëziebos kan een keerpunt zijn. We stelden al veel duurzame 
alternatieven en uitwegen voor. Helaas stoten we daarbij op een soort 

nieuwe Berlijnse muur. De muur van de overheden die beleid willen 

voeren ondanks de burgers en de burgeres-sen die thuis in bos en stad 

willen komen. Sloop die muur en laat het Lappers-fortbos bloeien. Als 

jullie net als wij geloven dat het algemeen belang en de levengevende 
zuurstof van de zonevreemde bossen van tel zijn dan hopen wij op een 

spoedig positief signaal. 

 

Deze open bosbrief van het Groene Gordel Front is breed gedragen door 
mensen en bewegingen rondom de Hanzestadcoalitie voor een duurzame 

http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=803


en dierbare stad, het netwerk dat groeide rond het bedreigde Lappersfort 

Poëzie-bos on line op www.ggf.be en 

www.regiobrugge.be/lappersfortpoets. Samen met de Lappersforters 

hebben wij met een luide existentiële schreeuw aan Vlaanderen en de 
wereld duidelijk gemaakt dat oude zonevreemde bossen legaal aan het 

verdwijnen zijn. We hopen gehoor te vinden bij mensen die in de 

jeugdbeweging actief geweest zijn en uit ervaring weten hoe belangrijk en 

heilzaam bossen voor mensen zijn. Laat ons er samen zorg voor dragen 
want de wereld die moet nog een eeuwigheid mee ! 

 

 

Brugge 15 mei 2007, tussen Moederdag en Onze Lieve Heer Hemelvaart 
 

Peter Theunynck, Voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 

& Woordvoerder Lappersfort Poets Society * Luc Vanneste, Secretaris 

Groene Gordel Front & Medewoordvoerder Hanzestadcoalitie voor een 

duurzame en dierbare stad * Inge Misschaert, Jeugdauteur ‘Bioboy’ * 
Ludo Enckels, Jeugd-auteur Vlaams Filmpje Averbode ‘ slapen in de armen 

van een boom ‘ * Willy Spillebeen, Bosdichter Lappersfort Poets Society * 

Veerle Dossche, Forest Campaigner Greenpeace * Jasse Cnudde, Directeur 

Vereniging voor Bos in Vlaanderen * Herman De Mol, Lid van de 
basisgroepen Brugge * Marc de Bel, Kinderboekenschrijver * Jef Peeters, 

Hoofdredacteur Oikos, forum voor so-ciaal-ecologische verandering * Joeri 

Orts, Secretaris Natuur 2000 * Jaak Perquy, Filosoof * Niels Benoot, 

Student Kunstacademie en Kunstfotograaf * Filip de Bodt, ’ t Uilekot 
Herzele * André Vandekerckhove, Zandvoordse Struikrovers * de andere 

Kris Peeters, Gemeenteraadslid Herentals * Stef Boogaerts, Erevoorzitter 

Groene Gordel Front en Schepen in Begijnendijk *  Michel Vanhoorne, 

Coördinator van LEF, Links Ecologisch Forum * Bart Deconinck – Kristin 

Donck, ACW-leden en Scouts- & KSA-ouders, Liefhebbers van natuur en 
van de stad B * Noëlla Elpers, Jeugdauteur * Het Kapersnest * Peter 

Holvoet–Hanssen, Dichter-auteur en Acteur * Paul De Vlam, Bestuurslid 

Natuurpunt en Witte Pion * Luc Vankrunkelsven, Norbertijn en Schrijver, 

werkzaam voor Wervel in Europa en Fetraf in Brazilië * Guy Plasschaert, 
bezorgde Dammenaar begaan met het in stand houden van het mooiste 

stukje Vlaanderen tussen de Kust en het Meetjesland * Godelieve Lagae, 

KAV-lid * Peter Mahieu, AZO, Axie Zuidelijke Ontsluiting * Jan Dumolyn, 

Historicus Universiteit Gent * Joris Denoo, Auteur, lid Lappersfort Poets 
Society * Bernard de Cock, Dominicaan, Docent filosofie en religie * Staf 

de Wilde, Dichter en Publicist * Frank Stappaerts, Docent Humanistiek, 

Voorzitter Humanistisch Verbond Antwerpen * Hilde Keteleer, Lappersfort 

Poetess en Bestuurslid PEN Vlaanderen * Wally de Doncker, Auteur * Klein 
Verzet, Libertaire Kempense Grassrootsorganisaties * Jan Maertens, 

educatief Medewerker vzw Durme, Bezoekerscentrum Donkmeer, 

Natuurbehoud langs Durme, Donk en Schelde * Filip Lersberge, actieve 

Buurtwerker en Ervaringsdeskundige * Erik Nobels, Coördinator 

Omgevingsfilosofie * Koen 
Cornelis, Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel * Mieke Teirlinck, 

beel-dend Kunstenaar * Geert Lejeune, Programmadirecteur WWF * Linda 

Van Mieghem, groene Vrouw en Jeugdauteur * Marcel van ‘de Keet‘ 

Beveren * ir. Louis De Bruyn, Bioingenieur en Gegradueerde in de 
Milieukunde en Voorzitter WERVEL, Werkgroep voor een Rechtvaardige en 
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Verantwoorde Landbouw * Hugo Van Dienderen, Voorzitter groene 

senioren * Dries Lesage, Politicoloog Universiteit Gent * Geert Tuerlinckx, 

West-Vlaamse basisgroepen * Willy Van Doorselaer, Schrijver, Ooike * 

Johan Vandevelde, Jeugdauteur * Don Fabulist, Verteller-schrijver, Ridder-
vagebond van het Kapersnest * Didi de Paris, Auteur * Ignace Tousseyn, 

COC – lid * Geertrui Daem, Auteur, beeldend Kunstenaar * Brigitte Minne, 

Jeugdauteur en TV-maker * Stefan Brijs, Schrijver * Erik de Smedt, 

Publicist en leraar Sint-Jozefscollege Turnhout * Patrick Lateur, Auteur * 
Eric Goeman, Woordvoerder Attac-Vlaanderen en Voorzitter Democratie 

2000 * Thomas Ducheyne, Beleidsmedewerker Steunpunt Lokale Agenda 

21 – Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling * Benno Barnard, Schrijver 

* Mong Rosseel namens alle Vieze Gasten * Koen De Bouw, Acteur * Jozef 
Decoster en Erna Willems, Leden Groen vzw * Jean-Paul Mulders, 

Columnist * Koen Stassijns, Dichter-vertaler-bloemlezer en 

Ondervoorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging * Hendrik Vos, 

Centrum voor EU studies Universiteit Gent * Lectrr, Cartoonist en 

Illustrator * Jo Roets, Artistiek leider Laika * Rudi Daems, Vlaams 
Parlementslid * Hedwig Speliers, dichter * Han Soete, Woordvoerder 

www.indymedia.be * Bernard Dewulf, Journalist * Geert van Geeteruyen, 

Hoofdredacteur de Koevoet, ecologisch magazine 

www.dialoog.be/dekoevoet * Piet Hardeman, Voorzitter Stichting 
Marguerite Yourcenar en Oud-Voorzitter vzw De Bron, Provinciaal 

Coördinator GR Paden vzw en Ondervoorzitter Trage Wegen vzw * Paul 

Saccasyn, Bosdichter Lappersfort Poets Society * Steven “Pinkje” 

Desanghere, actieve Dromer en Doorgever van Circuskunsten * Joke van 
Leeuwen, Auteur, Tekenaar, Cabaretière * Eva Cox, Dichter, aëroob 

Organisme * Frits van der Made, bewuste Bruggeling en kerngroeplid 

Witte Pion * Erik Ver Eecke, Voorzitter Groen vzw * Bart Moeyaert, 

Schrijver * Geert van Istendael, Dichter, Voorzitter PEN-Vlaanderen * 

Chris Werbrouck, Stichter van de Woudpekkkers – 
jongerennatuurvereniging – en Onderwijzer van de vrije Basisschool 

Loppem eerste leerjaar, teven Kajotter en bewonderaar van Cardijn * 

Daniël Van Hecke, dichter * Ivo van Strijtem, dichter * Noortje Wies- 

bauer, Docent filosofie, Voorzitter stRaten-generaal en Universiteit voor 
het Al-gemeen Belang * Wim Verdonck, blauwe Vakbondsafgevaardigde 

met een groen hart * Lies en Hanne Couckuyt, Leden JNM, Jeugdbond 

voor Natuur en Milieu * Siegfried van Ingelgem, voorzitter Natuurpunt 

Londerzeel * Bart en Bea Mostrey- Vanhaecke, Leerkrachten * Lin 
Ploegaert, Actief in stRaten-gene-raal, een organisatie van Straatego vzw 

* Raf Allaert, documentalist Wereld-centrum Oost-Vlaanderen vzw en 

voorzitter Vlaams Guatelama Comité * Marleen Lescroart, 

wijkwereldwinkel Sint-Michiels en actief op parochie – ik hou van bomen 
en weet dat ze levensbelangrijk zijn! Hou hun ziel levend! – *  

Filip Delmotte, voorzitter Masereelfonds Brugge * Jef Ravelingien, priester 

in de West-Vlaamse Basisgroepen * Natuur en Landschap Meetjesland vzw 

* Kris Janssens, producer * Frans Denissen, auteur en literair vertaler * 

Joeri Thijs, Transportcampaigner Greenpeace België   
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Graag bieden wij u bij deze gelegenheid twee fragmenten aan  

uit de jeugdroman Bioboy van Inge Misschaert : over de strijd 

voor Klapperbos, geïnspireerd naar het verhaal van het Brugse 

Lappersfortbos. Bioboy had een scout of een kind uit de ACW-
familie of de liberale familie kunnen zijn… 
 

“Op weg naar de open plek in het bos ging ik even langs bij mijn oude eik. 

Ik liet mijn vingers over de stam gaan. Overal zag ik nieuw leven in 

wording. Dit bos leeft, dacht ik. Het wil leven en niets mag dat beletten! 

Op de open plek zat een dertigtal mensen in een cirkel. In het midden 

stond een grote lamp. Ik wist niet goed wat ik moest doen, toen ineens 
een hand op mijn schouder me bijna een hartaanval bezorgde. ‘Bioboy, je 

bent gekomen!’  lachte een bekende stem. ‘Amira!’ Ze lachte om mijn 

verbaasde gezicht en omhelsde me. Ze trok me mee de kring in. Een man 

ging in het midden van de kring staan. Het werd meteen stil. ‘Beste 
vrienden,’ begon hij. ‘We hebben allemaal hetzelfde doel. We willen dit 

bos van de ondergang redden.’ Hij zweeg even.    ‘De massaconsumptie 

kunnen we niet tegenhouden. We kunnen niet veel doen tegen de 

globalisering van de wereldhandel. We hebben geen stem in de nationale 
politiek, en kunnen niets ondernemen tegen het gesjoemel van 

kwaadwillige politici.’ Gejoel steeg op. Hij keek de kring rond en het werd 

weer stil. ‘Maar in dit dorp hebben we wel een stem. Als we onze stem luid 

genoeg laten klinken, kunnen we dit bos redden.’ Iedereen begon 

spontaan te juichen en te klappen. Het was alsof alles in vertraagde film 
mijn netvlies passeerde. Dit was de eerste keer dat ik deelnam aan een 

actie tegen Het Systeem. Geen woorden maar daden. Ik was benieuwd. 

Want al werd gezegd dat we een stem hadden in dit dorp, ik had daar nog 

weinig van gemerkt. En ik was ook niet meteen onder de indruk van de 
opkomst. Hoeveel lawaai konden dertig stemmen maken? Een jongen was 

opgesprongen. ‘We moeten dit bos redden. We moeten!’ Hij gebaarde wild 

om zich heen. ‘Er staan waardevolle planten en bomen in dit bos, er 

huizen hier dieren. Mensen komen hier tot rust.’“ 
 

uit: Bioboy van Inge Misschaert, pagina 108 –109  

met dank aan Uitgeverij De Eenhoorn  

 
“Mijn naam is Bioboy. Dit is het laatste hoofdstuk van mijn 

kringloopverhaal. Mijn papier is bijna op en mijn balpen bijna leeg. Ik lig 

tussen de wortels van mijn oude eik en luister met gesloten ogen naar wat 

komen gaat. De kranten noemen dit groene maandag. De grond trilt. Mijn 

lichaam trilt mee. De haar-tjes op mijn armen staan recht overeind. Het 
dreunen en stampen wordt lui-der. Ik voel de druk op mijn 

trommelvliezen. Ik kijk om me heen. Het bos is vol leven. Nu nog wel. 

Machinegeweld kondigt de dood aan. Brutaal, vernede-rend. Ik leun tegen 

mijn oude eik. Wat komen moet, komt. Takken kraken. Stemmen. 
Hallucineer ik? Tientallen donkere gestalten lopen zwijgend op me af. Ik 

zal me verzetten. Ik zal mijn eik tot het bittere eind verdedigen. Ik slaak 

een oerkreet en spring naar voren. ‘Bioboy!’ ‘Amira!’ ‘Je bent niet alleen, 

Bioboy!’ ‘Rik?’ Ik begrijp het niet. ‘Je bent niet alleen,’ herhaalt Rik.  

http://www.earthday.org/
http://www.ggf.be/


Iemand neemt mijn hand. Jessica. Achter haar staat Kriekemans. Steeds 

meer mensen komen om me heen staan. Walter, Filip en andere leden van 

de actiegroep. Ook de mensen van de gemeente zijn gekomen. In de 

verte zie ik mijn moeder. Ze huilt als ze me ziet. En mijn vader. Hij slikt 
zijn tranen weg. Maya vliegt me om de hals. Zelfs de leerkrachten en de 

directeur zijn er. De bivakmuts glimlacht. Ik glimlach terug. In de verte 

klinkt gedonder. Druppels vallen. Sneller en sneller. Een stortbui. Wij 

houden stand. Dit is niet het einde. Dit is een begin.”  
 

Uit Bioboy van Inge Misschaert, pagina 150 – 151 

met dank aan uitgeverij De Eenhoorn 

  
http://www.eenhoorn.be/site/boeken/kinderboek.php?bkdetail=NDMxMw

==&bksrt=a2luZGVyYm9law==&bkonderverdeling=b2s=&bktype=bmlldX

c  

 

http://inge-misschaert.skynetblogs.be  
                                                                                 

 

...en ik tel mijn idealen, en ik raak er steeds meer kwijt...  

(Bram Vermeulen, verliezen tegen de Tijd)  
 

Open 1 mei brief aan Wendel Trio  
en kameraden Renaat en Johan 
 

 

Beste Wendel,  

Beste Renaat en Johan, 
 

Naar jaarlijkse traditie schrijven wij onze rode vrienden en vriendinnen op 

één mei een brief. Hij krijgt binnenkort een vervolg in een open brief aan 

de blauwe en oranje families. Heel binnenkort krijgen politici ook een 
verkiezingsmemorandum van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen waar 

wij ons als lokale afdeling graag bij aansluiten. 

 

Na Anne Provoost (bosbeschermcomité Lappersfortbos on line op 
www.ggf.be) die bij Groen! de krachten bundelt, zien we nu Wendel Trio 

die de rode gelederen versterkt. We zijn er blij om. Wendel was onze 

contactpersoon binnen Greenpeace (voor de Hanzestadcoalitie voor een 

duurzame en dierbare stad, het netwerk dat groeide rond het bedreigde 
Lappersfort Poëziebos). Wij vinden het zinvol dat mensen uit onze 

bosgroene beweging alle partijpolitieke kleuren van goede wil versterken, 

zoals we het ook goed vinden dat de omgekeerde beweging van 

partijpolitiek naar beweging plaatsvindt.  

 
Op onze feestdag ‘ de dag van de aarde’ stelden we een duurzaam Ten 

Briele alternatief voor (ons C–plan on line op www.ggf.be) in het 

Lappersfortbos. Het ging over mobiliteit, rust en bosbehoud in de 

kanaalzone die als groen lint door het landschap loopt. Het is een SOS-
noodkreet, want begin mei 2007 zou het compensatiedossier rond zijn en 

dan zouden de 3,5 ha Lappersfortbos genadeloos gekapt worden. Dit zou 

http://www.eenhoorn.be/site/boeken/kinderboek.php?bkdetail=NDMxMw==&bksrt=a2luZGVyYm9law==&bkonderverdeling=b2s=&bktype=bmlldXc
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echt een slag zijn in het gezicht van de brede bosgroene beweging. Het 

kan toch niet zo zijn dat de politiek onze bewegingen moe tergt en 

vervolgens bossen, die symbooldossiers geworden zijn, kapt met een 

welgemeende FUCK YOU !  
 

Met twee ministers, een rode schepen en een spirit-partijvoorzitter in ons 

bos-beschermcomité moet toch meer mogelijk zijn dan kappen wat Steve 

Stevaert uit de brand redde. Hij voorkwam de inrichting van een 
bussenstelplaats in het Lappersfortbos. Kan Minister Van Brempt het 

maken te investeren in de tweevaksbaan die het kabinet Stevaert een 

paar jaar geleden afwees? Zullen vijf jaar van onvermoeibare actie 

uitmonden in cynisme en ongeloof? Laat het dossier van het 
Lappersfortbos a.u.b. in de goede richting kantelen? Jullie hebben 

daarvoor ‘hefbomen’ in handen. 

 

 

 
Wat heel moeilijk te  aanvaarden zou zijn, is dat een open en eerlijke 

volksbeweging gecounterd zou worden door enkele onzichtbare tenoren in 

achterkamertjes die absoluut willen kappen. We hopen dat er in 

Vlaanderen nog moedige politici zijn die samen met ons een happy end 
willen schrijven aan het Lappersfortverhaal ? A never ending story die 

Vlaanderen en Brugge nu al meer dan 5 jaar in de ban van het BPA houdt 

...  

 
NOG HONDERDEN LAPPERSFORTEN NA BRUGGE  

 

Samen met de Lappersforters hebben wij met een luide existentiële 

schreeuw aan Brugge en de wereld duidelijk gemaakt dat bestaande oude 

zonevreemde bossen legaal aan het verdwijnen zijn (we besparen U de 
BPA- en RUP- details, u kent ze beter dan wij). Wij voerden een strijd ten 

voordele van bossen en van mensen (open bossen zijn sociaal-

democratisch, want ze zijn van iedereen en beschermen de gezondheid 

van iedereen). We gebruikten de wapens van burgerlijke 
ongehoorzaamheid en stille diplomatie. Straks loopt onze strijd ten einde. 

We hopen van harte dat de SP.a niet de bijlen maar de duurzame 

grondenruil levert! Een gedachte om op één mei even bij stil te staan… 

denkend aan de vele bossen die nog zullen volgen! 
 

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland & 

medewoordvoerder Hanzestadcoalitie : the fellowship of the Lappersfort, 

Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge  
en Ommeland & woordvoerder Lappersfort Poets Society 
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Aan het bos van de morgen kwam op een dag een houthakker aan met 

honderd bijlen om de heilige boom te vellen, vochtig van dauw. Het was 
een oude es met hemisferische kruin, dicht grijs gebladerte en bittere 
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vruchten. Zijn wortels zonken weg in de diepe bronnen waar de 

schikgodinnen beraadslagen over de menselijke lotgevallen. De 

houthakker met de honderd bijlen wilde stelen maken voor zijn lansen, 

bezet met ijzeren punten, druipend van bloed. Blind zag hij de pracht niet 
van de tempel die hij afbrak. Doof hoorde hij de arend niet in zijn takken 

noch de kwetterende vogels. Hij gaf de eerste slag op de dikke stam, 

splijtte de askleurige schors, ontwaardde het witte vocht. Maar bij de 

tweede slag brak de grond open onder zijn voeten en zonder zich aan iets 
te kunnen vastgrijpen viel hij in een hel van gevelde bomen. (Homero 

Aridjis, Mexico)  

 

De vijf mooiste GGF - momenten  

& open één mei brief in bijlage  

  

De laatste 6 maanden van de bezetting van het Lappersfortbos in 2002  
  
Waar we heel veel leerden over actie voeren en omgaan met media, politici, politie en heel de wereld 
ons leerde kennen. Tevens hadden we dan groene Agalev-minister Vera Dua en burgemeester 
Moenaert op bezoek. 
  

De fellowship of the Lappersfort  
  
Een breed netwerk van bosgroene vrienden en vriendinnen : Lappersforters, bosdichters, mensen uit 
de milieu-, natuur en bosbeweging, stads- en landgenoten, medeburgers, architecten, politici, ...on line 
op www.ggf.be  

  
De opening als stadsbos met bosminister Peeters tijdens week van het bos  

  
Sindsdien is onze moeilijke illegale positie verdwenen en is een deel van het Lappersfortbos niet 
langer vogelvrij. Nu nog de zonevreemde stukken redden. Recent verscheen hierover een jeugdboek 
'Bioboy' bij uitgeverij Eenhoorn. 
  

De Poëziewandelroute in het Lappersfortbos 

  
Uit de dichtbundel 'stem van brood en bossen ' van de Lappersfort Poets Society on line op  
http://ggf.regiobrugge.be  Elke dag tussen zonsopgang en zonsondergang  een vrij toegankelijke 
stilteplaats met gedichten in het drukke stadsleven.  
  

De vele politici en mensen van goede wil die ons pad kruisten 

  
We zijn 5 jaar lang overal ons bosdossier gaan bepleiten en hebben veel goede wil gezien. Gedreven 
mensen die worstelen met woorden, dromen en daden... 

 
                                                                    

http://www.ggf.be/
http://ggf.regiobrugge.be/

