Ook bossen verdienen respect ( zie aanleiding in bijlage )
Het Lappersfortbos...
1970 – 1974: Herinneringen van toen je een kleine spruit bent, heb je niet veel.
Veel van mijn herinneringen komen tot leven door foto' s en dia´s te bekijken.
Het Lappersfortbos is voor mij een “aards paradijs”, ik heb nog steeds de beelden van een
uniek en prachtig park, een park met bos waar schoolkinderen op bezoek komen om over “het
bos” te leren. Een park waar het frisse groen langzaam groeide en de grote open plaatsen
tussen de bomen versierde. Immense bomen waar gods zonnestralen doorheen glinsteren en
een tafereel van “immense schoonheid” schilderen.
Het Lappersfortbos… een stilte die enkel door vogels verbroken wordt.
Glimlachende mensen, genietend van de natuur…
Dat is wat het Lappersfortbos voor mij is.
In september ben ik het bos en zijn ruïne gaan bezoeken, onder de uitvoerige uitleg van mijn
ouders, die met tranen in hun hart een herconstructie dienden te maken van het prachtige park.
Wat mij opviel was dat heel veel mensen kwamen wandelen, een beetje gods “nieuwe”
schoonheid komen opsnuiven. Nieuw vermits het park zich grotendeels heeft omgevormd tot
een echt bos.
Wat mij voor de borst stoot bij deze politieke strijd, is dat de politiek elke dag opnieuw
spreekt van bezuinigingsmaatregelen, belastingen en bewustmaking om de natuur te
verschonen, om het broeikaseffect tegen te gaan. Wetende dat één boom hetzelfde koeleffect
heeft als minimum 5 airconditionings, dan is het rekensommetje snel gemaakt, dat er op deze
18 hectaren Lappersfort een echte “natuurfabriek” bestaat, een paradijselijke constructie met
duizenden “afkoelelementen” die wij zo hard nodig hebben.
Wanneer zal meneer de politieker eindelijk eens zijn gezond verstand en zijn daden kunnen en
durven verenigen? Of moet men zoals altijd wachten tot het de tijd is dat beloften gemaakt
worden, beloften die enkel dienen te gedijen tot de kiesbrief is ingevuld?
De macht van cement en geld is vaak sterker dan de kleur groen en de geur van natuur.
Brugge heeft één prachtig park, aan het “zuid”, de mogelijkheid ligt zo voor de hand om een
fantastische trekpleister te construeren met wandelpaden voor de Bruggelingen, met een stilte
voor de weinige vogels die er nog zijn, een broedplaats zodat deze weinigen tot velen kunnen
worden…
Een raadgeving aan elke politieker: ga eens RUSTIG, alleen zonder collega´s of constructeurs
in het bos gaan zitten… bekijk de lucht, de bomen, de bloemen, de grootsheid van dit bos.
Snuif de bast van de bomen, de aarde… en weet dat je daar veilig bent. Als je dan terug naar
huis gaat, zal je misschien beseffen waarom dit bos bestond en verder dient te bestaan....
Aan elkeen die voor dit bos vecht of gevochten heeft: dank je ... zonder jullie bestond dit bos
waarschijnlijk al lang niet meer… de enkele idealisten die blijven geloven in het ideaal… het
ideaal dat ik heb mogen “beleven” toen in klein kindje was!
Aan allen : geniet van het bos nu het nog kan en geef de hoop niet op.. .vereniging maakt
macht!

Ik steun bij deze de bede van het Groene Gordel Front & partners ( www.ggf.be ) die als
Brugse bos beweging opkomt voor het integrale behoud van het Lappersfortbos. Waarom
moeten bossen steeds wijken voor kantoren, loodsen en wegen? Wie heeft de moed om de
jarenlange verwaarlozing van het groene erfgoed eindelijk een halt toe te roepen?
Zo’n 10 ha van het huidige Lappersfortbos wordt voor 5 jaar gehuurd door de Vlaamse
overheid. Dit stuk van het bos is voorlopig veilig. 3,5 ha blijft echter acuut bedreigd! 1,5 ha
kan ingenomen worden voor een 2-vaksbaan. Die 5 ha. mogen niet verloren gaan, want het
sterk verstedelijkte Vlaanderen heeft meer dan ooit nood aan groene longen. Daarom steun ik
hun oproep aan politici van goede wil , in het bijzonder aan de nieuwe bosminister Hilde
Crevits :
Bestudeeer alle mogelijke pistes om het integrale Lappersfortbos als stadsbos te
vrijwaren ( aankoopoptie industrieel gedeelte, BPA-wijziging, nieuw groen RUP,
duurzame grondenruil, Fabricom-bos-stichting met schenking voor 1 symbolische euro,
…).
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