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Dames en heren,

Dag vrienden van de poëzie, ik heb dan niet de wilde haren
van Wim Helzen, noch zijn voordrachtskunst, maar toch wil ik
jullie van harte welkom heten in het ondertussen roemruchte
Lappersfortbos,
Dit kleine Brugse natuurgebiedje is, na jarenlang een
sluimerend bestaan gekend te hebben, sinds een paar jaar
onderwerp van gesprek in de stad en ver daarbuiten.
Allerhande actieve & passieve, verbale en fysieke acties
verleenden het domein haast mythische proporties.
Ondertussen heeft de Vlaamse overheid een groot deel van het
gebied in huur genomen van de eigenaar. Gelegen nabij de
stadskern, is het een typevoorbeeld van een klein stadsbos.
Het domein was de laatste decennia weinig of niet beheerd
(erg verwaarloosd zouden sommigen misschien zeggen) ,
maar toch mooi en charmant. Oude bomen, ruines, ruig
grasland en het kabbelende Zuidervaartje nodigen de
Bruggeling uit om hier een korte wandeling te maken of even
te verpozen op een zitbankje.

Vandaag komt een extra facet de aantrekkelijkheid van het
Lappersfortbos verhogen. Het: gedichtenpad zal de bezoeker
ongetwijfeld halt laten houden, hem of haar verrassen,
laten nadenken over bepaalde zaken, mijmeren over het
verleden en fantaseren over de toekomst.
De gedichten zijn afkomstig uit de uitgave “Stem voor het
Lappersfortbos”, uitgegeven door het Groene Gordel Front –
beweging voor een groener Brugge. Het Agentschap voor
Natuur en Bos stelt zich tot doel om bij het beheer van haar
terreinen steeds in overleg te gaan met ieder die zich
betrokken voelt bij dit terrein. Het spreekt voor zich dat wij
niet altijd dezelfde mening delen, maar het moet wel steeds
mogelijk blijven naar elkaar te luisteren en – wat ANB betreft
– om onze beheersdaden steeds te motiveren of te
verantwoorden.
Het gedichtenpad is een tijdelijke tentoonstelling. Wij hopen
dat andere initiatieven in de toekomst de aantrekkelijkheid van
het Lappersfortbos blijvend kunnen verhogen.
Sta mij toe af te sluiten met de mooie woorden van een Engels
houtvester, Sir William Addison:
“It doesn’t matter whether we all agree or not, what matters is
that we all care”

