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BOSBRIEVEN 
AAN ONZE BURGEMEESTER, HERFST 2003 

the final M-letters… 

 

Na de wijze woorden van Jean-Luc Dehaene lees je de final M-letters, 

historische brieven aan de burgemeester van Brugge die Scone... 
 

0) "Het is in de steden dat het nieuwe democratische weefsel moet groeien." 

 

De emancipatie van de burger vertaalde zich in een totaal gewijzigde verhouding tussen burgers en 

politici. De burger verwacht steeds meer dat de politica/us zijn (persoonlijke) problemen oplost. De 

politica/us moet ten dienste staan van de individuele burger, terwijl de politica/us er is om het 

samenleven tussen de burgers te organiseren en te valoriseren. Zij/hij doet dit met het oog op het 

algemeen belang : de maatschappelijke organisatie moet een toegevoegde waarde hebben voor het 

geheel van de burgers. Algemeen belang is dus iets anders dan de optelsom van de individuele 

belangen. Meer nog, het algemeen belang kan in botsing komen met het individueel belang. In de 

politiek gaat het dus op de eerste plaats om het samenleven van de burgers. Hierbij moet benadrukt 

worden dat het de burgers zijn die samenleven...Men kan dat samenleven dus niet organiseren 

zonder hun medewerking. Daar draait de burgerzin om... 

 

Andere tijden vragen om een andere politiek, andere politici. En die nieuwe aanpak zal uit het 

stedelijk milieu moeten komen.... 

 

Er bestaan geen pasklare formules voor die nieuwe aanpak. Maar ik ben er zeker van dat de 

burgerdemocratie in een impasse zal terechtkomen. Er moet worden gewerkt aan nieuwe 

samenlevingsvormen die het 'ik' opnieuw voldoende 'wij' laten worden. We hebben nood aan een 

nieuwe vorm van personalisme. Ik ben ook overtuigd dat dit van onderuit moet worden opgebouwd 

in de steden en de wijken. Daar leven de mensen samen, daar moeten die nieuwe vormen van 

samenleving groeien en politiek begeleid worden... 

 

aldus Jean-Luc Dehaene in een voorpublicatie van zijn boek "er is nog leven na de 16" 

verschenen in een voorpublicatie in Knack 4/9/2002 

 

 

1) Geachte heer Burgemeester, 

 

U staat aan het hoofd van één van de mooiste steden van België. 

Een stadje wereldwijd beroemd om zijn rijke geschiedenis, zijn prachtige 

huizen, zijn water, zijn zwanen, zijn bomen. De Groene Gordel hoort bij dat 
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erfgoed van onze vaderen. Het is bijzonder belangrijk om de schoonheid en 

aantrekkingskracht van Brugge en ommeland te vrijwaren. 

 

Ik begrijp dat industrie en werkgelegenheid voor u belangrijke 

aandachtspunten zijn. Maar volgens mij moet er een manier bestaan om die 

noden te verzoenen met een verstandig natuur- en omgevingsbeleid. Is het 

echt nodig om zo dicht bij de stad industrie in te planten, terwijl er toch 

een indrukwekkend havengebied met veel industrie en werkgelegenheid is, waar 

industriële functies netjes gegroepeerd zijn en waar wellicht oude sites 

voor nieuwe bedrijven vrijgemaakt kunnen worden. 

 

Net nu een aantal steden hemel en aarde verzetten om opnieuw een Groene 

Gordel te creëren (en daar miljarden aan gespendeerd hebben of zullen 

spenderen, zie bv. Barcelona en Antwerpen), mag Brugge niet de vergissing 

maken om de Groene Gordel die er nog effectief is, al te gemakkelijk op te 

offeren. Wilt u daar in ons aller belang eens heel diep over nadenken. 

 

Hoogachtend, 

 

Peter Theunynck 

schrijver en lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur 

actief in de Lappersfort Poets Society 

 

 

2) Geachte heer burgemeester, 

 

'In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige,' schreef Karl Kraus ooit. 

 

De uitspraak maakt duidelijk dat men, staande voor een dilemma, heel goed kan weten wat de juiste 

keuze is en toch twijfelen of men die ook maakt. Volgens Kraus, en ik sluit me bij hem aan, moet 

men in dergelijke gevallen niet zeuren maar gewoon die juiste keuze maken.  

 

Ik ben zeker dat u in de zaak van het Lappersfortbos goed weet dat de enig juiste keuze voor uw 

prachtige stad en voor het groen in Vlaanderen het behoud van het bos is. Toch schijnt u te 

twijfelen, sterker nog, u helt over naar de foute keuze. 

 

Ik heb er het gissen naar welke invloeden hier in het spel zijn, maar ik wil er enig begrip voor 

opbrengen dat u in dat krachtenveld van belangen even ten prooi bent gevallen aan twijfel. Wat ik 

evenwel niet kan begrijpen is, dat u zo láng bent blijven twijfelen en nu nog altijd niet gekozen 

heeft voor wat u, als u bereid bent uw eigen geweten te raadplegen, zeker als de juiste keuze 

beschouwt. 

 

Mag ik u daarom vraag komaf te maken met uw twijfels en nu de juiste keuze te maken. Ik bedoel 

daarmee de keuze die niet het privé- maar het gemeenschappelijk belang dient. Ik bedoel daarmee 

de keuze die past in een groene langetermijnvisie. Ik bedoel daarmee de keuze die in elk geval geen 

onherstelbare schade aanricht - een gevelde oude boom kan men een jaar later niet terugplanten. 

 

Concreet en op korte termijn verzoek ik u het gesprek met het niet alleen door mijzelf maar ook 

door veel van mijn collega's gesteunde Lappersfortboskomitee "Groene Gordel Front" weer op te 

nemen en te luisteren naar hun argumenten. 
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Ik vertrouw erop dat u dan vanzelf en zonder nog verder te aarzelen de juiste beslissing zult nemen. 

 

Met hoogachting, 

 

Willy Van Doorselaer, schrijver en lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de 

Chartreusenatuur 

 

 

3) Geachte heer Burgemeester, 

 

Als voorzitter en woordvoerder van "Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken" 

(voorheen: Netwerk van kritische christenen en Basisgroepen) roep ik u op om uw eigen 

democratisch potentieel te laten spreken en alles in het werk te stellen om in dialoog te blijven met 

mensen die vanuit een basisdemocratische gevoeligheid en vanuit een grote zorg om het milieu en 

om de toekomst van onze kinderen ijveren voor het behoud van een minimum aan "groen" in en om 

uw mooie stad. 

 

Het moet toch mogelijk zijn om niet alleen louter economische motieven te laten spelen bij 

dergelijke belangrijke beslissingen, maar ook humane en milieumotieven, die op de langere termijn 

veel ingrijpender zullen zijn voor onze toekomst. Politici hebben toch de heilige plicht om niet 

alleen korte termijn motieven te laten spelen, maar ze moeten toch op de eerste plaats ook durven 

kijken naar de langere termijn. Naar mijn bescheiden aanvoelen zijn de meestal jonge verdedigers 

van het Lappersfortbos en de Groene Gordel deze denkers op de lange termijn, terwijl dat laatste 

juist van volwassenen zou verwacht worden. Maar helaas, volwassenen, die eenmaal denken 

belangrijk te zijn, worden blijkbaar verlamd in hun lange termijn denken omdat ze verblind zijn 

door de macht en hun eigen opgeklopte belangrijkheid (lees maar eens het prachtige sprookje "De 

KLeine Prins" van Antoine de Saint Exupéry). 

 

Geachte heer Burgemeester, 

Ik denk dat zeker van een zich christen en democratisch  noemende politicus mag worden verwacht 

dat hij de dialoog niet schuwt, vooral niet met mensen die onbaatzuchtig de toekomst en het leven 

liefhebben. 

 

Paul De Witte,  woordvoerder basisweging voor democratie in samenleving en kerken en lid 

van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur 

 

 

4) Geachte heer Burgemeester, 

 

Al een hele tijd volgen we ook in Mechelen het lot van het Lappersfortbos en andere groene longen 

in uw stad en omgeving, en de zovele akties die door de vrienden van een duurzame samenleving 

op touw worden gezet om deze levensnoodzakelijke groene longen te beschermen en uit te breiden 

uit terechte bezorgdheid voor deze en toekomstige generaties. 

  

In de pers vernemen we nu dat de dialoog, die het Groene Gordel Front steeds constructief met o.a. 

uw Stadsbestuur wilde verderzetten, op een dood spoor dreigt te geraken...    

 

We lezen dat u het noodzakelijk vindt om nieuwe bedrijventereinen te vinden. Maar - de 

noodwendigheid van nog méér bedrijventerreinen en de daaruitvoortvloeiende speculaties laten we 
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in het midden - we kunnen maar moeilijk geloven dat er elders geen alternatieven meer zijn zodat 

dit stuk stadsbos onaangeroerd kan blijven. 

  

We vragen u met aandrang, als Stadsbestuurder rekening te willen houden met de terechte 

verzuchtingen van de Bruggelingen om het stadsbos in zijn huidige toestand te behouden en te 

bewaren. We zijn er zeker van dat u met zo'n gebaar de ontgoocheling, die er bij de aktievoerders is 

ontstaan in hun ijver voor een duurzame stad en samenleving, wegneemt en dat hun vertrouwen in 

uw beleid zal zijn hersteld! 

  

We kijken uit naar een hoopvol teken. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Mark Maes, voor van onderuit! 

basisdemocratische beweging Mechelen 

Van onderuit! doet aan netwerkvorming, stimuleert de autonome wijkwerking en ijvert voor 

meer inspraak in het beleid en is lid van het Groene Gordel Front 

 

 

5) Geachte Heer Burgemeester, 

 

Van bij het eerste uur heb ik me aangesloten bij het beschermcomité, niet vrijblijvend maar uit 

overtuiging en respect. Respect voor de natuur die niet voor zichzelf kan opkomen en respect voor 

de bezetters die onvoorwaardelijk kozen voor het behoud van het Lappersfortbos. Als Agalev-

mandataris heb ik kunnen vaststellen dat er langzaam  een constructieve dialoog op gang kwam en 

ik vraag U met aandrang die dialoog te blijven 

voeren. 

 

Het kan toch niet dat we alleen op grote VN-hoogmissen en bij regeringsverklaringen de mond vol 

hebben over Duurzame Ontwikkeling, de verzoening van ecologie, economie en sociaal. U hebt 

hier een unieke kans om de burgers van Brugge, de Vlamingen en de rest van Europa te tonen  dat 

het menens is met de duurzame ontwikkeling van Brugge. 

 

Ik vertrouw op de traditie van historisch Brugge om met respect voor de omgeving te besturen en in 

die zin  geschiedenis te schrijven in de 21ste eeuw. Andere steden  deden het voor U, recent besliste 

Antwerpen nog ruimte te maken voor een Groene Gordel. Brugge hoeft echter de Groene Gordel 

niet te creëren, alleen nu te beslissen om die Gordel te behouden. Wij rekenen op U ! 

 

Hoogachtend, 

 

Leen Laenens, industrieel ingenieur specialisatie landbouw & oud-parlementslid Agalev en 

lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur 

 

 

6) Beste burgemeester en schepenen, 

 

Als lid van het Groene Gordel Front stel ik het zeer op prijs dat ons Brugge nog steeds een groene 

long heeft. Ik zou dit ook graag zo houden. Daarom vind ik het ook zo jammer dat er al lange tijd 

een soort doofpotoperatie wordt gehouden. Het is zo stil geworden rond ons Lappersfort en het 

Chartreusegebied. 
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Deze kleine stukjes natuur zijn belangrijk in een keten van andere kleine stroken natuur. Zodat 

fauna en flora onze op mensgerichte maatschappij kunnen overleven. Dit is niet alleen voor fauna 

en flora belangrijk, maar ook voor een heel klein stukje daar uit: de mens. En dan denk ik vooral 

aan onze kinderen en toekomstige nakomelingen. Ook zij hebben recht op een natuurvriendelijke 

wereld. Ook zij hebben recht op een normaal leven met een bos om in te wandelen, met het 

beluisteren van de natuurgeluiden om zich heen,... En dit kan alleen als de huidige generatie zorg 

draagt voor de wereld. En dit dan te beginnen met ons eigenste Brugge.  

 

En zoals wij allen weten is het onmogelijk om zoiets te realiseren buiten de gemeenteraad om. Het 

lijkt mij en vele anderen veel beter om samen te werken, om samen de verantwoordelijkheid te 

dragen voor onze weinige stukjes natuur die in Vlaanderen nog overblijven. Daarom pleit ik graag 

voor een open dialoog met de buurt en met de andere Bruggelingen over het Lappersfortbos en het 

Chartreusegebied.  Laten we nu samen zoeken naar een milieuvriendelijke oplossing en samen er 

voor zorgen dat onze nakomelingen ook hiervan kunnen genieten.  

 

En mij lijkt het probleem van de industrie al lang opgelost: er zijn in het Brugse namelijk meer dan 

genoeg (op dit ogenblik) niet gebruikte industriegebieden en -gebouwen. Daar heeft het Groene 

Gordel Front U al een mogelijke oplossing voor aangeboden. Op die manier kunnen we samen naar 

een oplossing zoeken.  

 

Laat ons Brugge een gezellige stad blijven om van te genieten en niet een grootstad worden, waar 

je met je neus dicht door moet rijden wegens de stinkende gassen.  

 

Natuurvriendelijke groet 

 

Hoogachtend, 

 

Lowie Verdonck, lid Groene Gordel Front en student DLO 

 

 

7) Mijnheer de Burgemeester, 

 

Ik volg als Limburger van op afstand de ontwikkelingen rond het Lappersfortbos. Ik ben er vorig 

jaar ook op bezoek geweest met mijn huisgenoten. Ik was zeer aangenaam verrast dat, aanvankelijk 

voornamelijk jonge mensen,  zich nog kunnen engageren voor een maatschappelijke doelstelling. In 

deze samenleving waar de meeste mensen vooral met zichzelf bezig zijn, moet ieder democratisch 

en maatschappelijk initiatief en engagement ook ernstig genomen worden en zelfs ondersteund 

worden. Ik heb begrepen dat ook u, als kind van de Christelijke Arbeidersbeweging, daar niet 

ongevoelig kunt voor blijven. 

 

Meningen kunnen verschillen, maar de dialoog moet blijven. Als burgervader heeft u daarin een 

voorname en grote verantwoordelijkheid. U kan de rol opnemen van moderator in het debat en 

misschien iets minder als betrokken partij. Ik hoop dan ook dat u als burgemeester, ondanks andere 

meningen, voldoende openheid aan de dag legt om het gesprek gaande te houden. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Flor Orij. 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Agalev. 
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8) Mijnheer de Burgemeester, 

 

Als lid van het 'beschermcomité van het Lappersfortbos' verzoek ik u met aandrang de dialoog met 

de beschermers van het Lappersfortbos niet uit de weg te gaan en de directie van de Fabricom 

groep ervan te helpen overtuigen om zo snel mogelijk het Lappersfortbos aan de Vlaamse Overheid 

te verkopen en zo het Lappersfortbos & De Groene Gordel te helpen redden! 

De komende generaties zullen u daar dankbaar voor zijn. 

 

Met mijn hoogachting 

 

Willy Spillebeen, auteur en lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de 

Chartreusenatuur 

 

    

9) Geachte Heer Burgemeester, 

 

Bossen worden wereldwijd bedreigd. In Vlaanderen zijn de bossen reeds eeuwen geleden 

verdwenen en aangetast. Misschien hadden mensen toen geen andere keuze. Nu hebben wij wel de 

mogelijkheid om te kiezen voor het behoud van het bos. Steeds meer blijkt hoe belangrijk bos is 

voor het overleven van vele andere dieren- en plantensoorten en dus voor de mens. En het bos is 

niet alleen een huis voor vele anderen, het behoedt ons tegen al te extreme omstandigheden. Het 

verfrist de zomer en beschermt tegen al te gure winden. 

Het bos heeft echter een groot nadeel, het duurt zolang vooraleer het er is , het duurt veel langer 

dan een mensenleven. Dat maakt het zo moeilijk verplaatsbaar. Je kan niet in een handomdraai een 

nieuw Lappersfortbos bouwen. 

 

Vandaar geachte Heer Burgemeester zou ik U willen vragen om samen met het Groene Gordel 

Front, een samenwerking tussen 88 organisaties, te zoeken naar alternatieven. 

 

Hoogachtend, 

 

Isabel Vertriest, Bosbouwingenieur en oud-parlementslid Agalev, lid van het beschermcomité 

van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur 

 

 

10) Geachte Heer Burgemeester, 

 

Ik begrijp ten volle uw standpunt met betrekking tot het Lappersfortbos en het Chartreusegebied.  

Tewerkstelling is belangrijk.  Brugge is belangrijk.  De uitstraling van de stad na 'Brugge 2002' is 

enorm en er werd heel goed gewerkt en campagne gevoerd. 

 

Niettemin dwingt de realiteit ons om na te denken over de doelstellingen van stad en maatschappij.  

Eens te meer hebben we deze week moeten vaststellen wat een contract met het bedrijfsleven 

waard is.  Na Renault, Sabena en nu Ford Genk moeten we gezamenlijk concluderen dat de 

afspraken en contracten met het bedrijfsleven niets waard zijn.  Enkel de economische 

wetmatigheid  wordt gerespecteerd.   
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Deze economische wetmatigheid draagt niets duurzaams in zich.  Zelfs werkgelegenheid heeft geen 

enkele graad van duurzaamheid.  Geen rendabiliteit is geen tewerkstelling.  Daartegenover staat dat 

de natuur wel als duurzaam beschouwd moet worden.  Wij hebben sedert decenia geprofiteerd van 

de giften van de natuur, het is hoog tijd dat we iets terugdoen om deze natuur en de aarde naar 

waarde te schatten en te beschermen. 

 

Als burgemeester van Brugge heeft u de mogelijkheid om zowel het Lappersfortbos als het 

Chartreusegebied te beschermen tegen de loze beloften van het puur economisch denken en het 

aanvaarden van loze beloften en op te treden als beschermheer van deze natuurgebieden en het 

respect van de bevolking te winnen. 

 

Ik begrijp ook uw reactie tegenover het Groene Gordel Front (GGF) met wie je dikwijls in de 

clinch lag en misschien is uw vastberadenheid geinspireerd door een soort van wraak wat altijd een 

negatieve emotie is en dus niets constructiefs kan opleveren. 

 

Geachte heer burgemeester ik droom van de dag dat het GGF u een tuil bosanemonen kan 

aanbieden en het volledige gebied onder uw bescherming kan bloeien en groeien.  Ik droom van de 

dag dat het volledige gebied met respect de naam 'Burgemeester Moenaert Gebied" zal dragen in 

plaats van 'Chartreuse Headquarters'. 

 

Tot slot wil ik eindigen met een vrolijke noot, want dat ontbreekt al te dikwijls als het gaat om 

belangrijke beslissingen.  Daarom deze limmerik : 

 

Er was eens een burgemeester in Brugge 

Die sprak over geld, 't was een vlugge 

Maar 's nachts lag hij constant te dromen 

Over werk en angsten over brood en bomen 

Maar ook hij werd gebeten door 't idee van groene muggen. 

 

Dirk Ghyoot, Partijsecretaris Agalev in Zedelgem en lid van het Groene Gordel 

Beschermcomité 

 

 

11) Geachte burgemeester, 

 

Als Brugse jongerenvereniging zouden wij graag zien dat u het Groene 

Gordel Front, de VBV en de BBL als volwaardige gesprekspartners zou 

aanvaarden. Verder vragen wij u om in dialoog met die verenigingen 

oplossingen te zoeken voor de problemen rond het Lappersfort, de 

Chartreuse en de Groene Gordel. 

 

Als politieke jongerenvereniging hopen wij dat de politieke beslissingen 

die rond de Groene Gordel genomen worden, geïnspireerd zijn door een 

duurzame kijk op de maatschappij. En dat die beslissingen de belangen 

van mens, milieu en economie maximaal proberen te verzoenen. En dat die 

beslissingen niet ingegeven zijn door partijpolitieke motieven. 

 

Hoogachtend, 

 

voor Jong Agalev Brugge 
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Joost Cammaert, student burgerlijk ingenieur en lid van het beschermcomité van het 

Lappersfort en de Chartreuse 

 

 

12) Geachte Heer Burgemeester, 

 

Wij sluiten ons woord voor woord aan bij de brief die collega-dichter Peter Theunynck u mailde. 

Wij hopen, samen met veel anderen, dat de beslissing die zal genomen worden, niet enkel zal 

worden beïnvloed door louter economische motieven.  

We zien - helaas - waar deze zuiver 'econmische' overwegingen toe leiden. In Genk kunnen ze daar 

jammer genoeg van meespreken. Beslissingen die geen rekening houden met het hart en de ziel van 

de mensen zijn meestal slechte beslissingen... 

 

Met hartelijke groeten 

 

Jean Pierre Dumoulin en Patricia Lasoen, geboren en getogen Bruggelingen en als auteurs lid 

van het beschermcomité van de Brugse Groene Gordel 

 

 

13) Geachte Heer Burgemeester, 

 

Attac Vlaanderen en Attac Brugge doen een gezamenlijke warme oproep tot 

een constructieve dialoog met het Groene Gordel Front met het oog op het behoud 

van het Lappersfortbos in zijn geheel als een mooi stukje natuur dichtbij 

de stad Brugge. Het is een unieke gelegenheid om de Brugse mensen en de 

Brugse politiek weer dichter bij elkaar te brengen en blijk te geven van uw 

intentie tot het bewaren van de natuur en tot een verzoening te komen met 

een groep van mensen met een niet aflatende inzet voor maatschappelijke 

goede doelstellingen ten bate van iedereen. 

 

Van harte dank bij voorbaat 

 

Voor Attac Vlaanderen, Eric Goeman 

Voor Attac Brugge, Jan Dumolyn 

Beiden lid van het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse 

 

 

14) Geachte, 

 

Als Brugse jeugdvereniging kunnen ook wij niet lijdzaam toekijken hoe de aankoop van het 

Lappersfortbos telkenmale wordt uitgesteld. Wij steunen ook de visie van het "Groene Gordel 

Front" voor de volle honderd procent en vinden het spijtig dat deze ondertussen grootse 

overkoepelende organisatie door het stadsbestuur genegeerd wordt. 

 

Hieronder in bijlage volgt een tekst van 26/09 opgesteld door  Groene Gordel Front, Vereniging 

voor Bos in Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Vriendelijke groeten, 

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming 

Coudenys Peter 
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Het Groene Gordel Front (GGF), Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) en Bond Beter 

Leefmilieu Vlaanderen (BBL) doen een vriendelijke oproep aan de directie van de Fabricom groep 

om zo snel mogelijk het Lappersfortbos aan de Vlaamse Overheid te verkopen. In afwachting 

vragen we dat de Fabricom groep de principiële verkoopsovereenkomst die ze destijds met Vera 

Dua sloot zou verlengen zodat de moeilijke slotonderhandelingen over duurzame compensaties 

(voor ons best in de stationsomgeving en/of in de filosofie van duurzaam, inbreidend en zuinig 

ruimtegebruik) weer de nodige zuurstof krijgen. Wat ons betreft kan de verkoop van het 

Lappersfortbos gewoon doorgaan zonder compensatie-overeenkomst met de stad Brugge, het gaat 

hier immers slechts om 7 ha. industriegebied. Noch het GGF, VBV en BBL, noch de Vlaamse 

Overheid, noch Fabricom koppelen de verkoop van het Lappersfortbos aan de realisatie van een 

headquarterszone in het Chartreusegebied. 

 

Het Groene Gordel Front, VBV en BBL danken het kabinet van minister Sannen voor de goede 

ontvangst en het duidelijke engagement van de Vlaamse Overheid om het integraal behoud van het 

Lappersfortbos spoedig te realiseren. Dat ook de financiële kant van de zaak geregeld is stemt ons 

hoopvol ! We namen ook de gelegenheid om ons "Groene Gordel Charter voor duurzaam 

ruimtegebruik" zie www.ggf.be te overhandigen.  

 

Het Groene Gordel Front, VBV en BBL doen een dringende oproep aan het stadsbestuur van 

Brugge en aan burgemeester Moenaert om ons ernstig te nemen en de dialoog aan te gaan 

met het Groene Gordel Front, VBV en BBL & onze duurzame alternatieven. Wij willen als 

positieve medekrachten het Brugse Groene Erfgoed integraal bewaren en het is de logica zelf 

dat bos, natuur, open ruimte en Groene Gordels niet langer aangetast worden. Het Groene 

Gordel Front wordt breed gedragen door 88 samenwerkende verenigingen en het 

beschermcomité van de Groene Gordel en staat voor "duurzame ontwikkeling" ! Het heeft 

ons bloed, zweet en tranen gekost om duurzame alternatieven uit te werken en we bieden ze 

graag aan als uitweg uit de patstellingen. 

 

Ook de wereld van de ruimtelijke ordening zal moeten leren leven met de principes van 

duurzaamheid. De gewenste 'ruimtelijke taakstelling' (WVI) dient te gebeuren in overleg & co-

productie, communicatie en betrokkenheid met de burgers (cf.voorstel communicatieraad in 

Lappersfort-manifest). De burgers van Brugge en Ommeland willen hun Groene Gordel behouden. 

Of de Chartreuse en het Lappersfort nu binnen of buiten het 'stedelijk gebied Brugge' liggen : ze 

verdienen integrale en maximale bescherming !  

                                                                                                                                                                                                                                                

we hebben de aarde niet geërfd van onze ouders maar geleend van onze kinderen ! 

Samen zuurstof geven aan een duurzaam Vlaanderen : opdat 

het hart van de schilpad nooit ophoudt met slaan... 
 

( Pietje de Leugenaar in  ‘Terug naar Oosterdonk‘ )    

 

Ondertussen vind & lees je alles van het Lappersfortbos op www.poeziebos.be   

http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars U kan  
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken 
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013  
 
www.natuurenbos.be/lappersfortbos 

 

http://www.poeziebos.be/
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013
http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos

