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1. Situeer de plaats waar het probleem zich voordoet met behulp van GIS Vlaanderen. Duid
de locatie van jouw milieu probleem duidelijk aan op elke kaart of foto. Voeg bij elke
kaart een passende legende en een schaal. Beschrijf kort De ligging van jou gebied aan
de hand van het kaartmateriaal.



Kaartmateriaal: zie PowerPoint.
Ligging: Het Lappersfort is gelegen op grondgebied van Sint-Michiels. Het is ingesloten door
de vaart Brugge – Gent, het containerpark van Sint-Michiels en Ten Briele.

2. Beschrijf duidelijk de huidige ruimtelijke toestand van het gebied. Hoe ziet het gebied er
momenteel uit? Waaruit bestaat precies het ruimtelijke en/of milieuprobleem.
Het Lappersfort bestrijkt een gebied van zo’n 30 hectare. Het gebied is onder te verdelen in zeven
verschillende delen: (zie figuur 2.1)
1. Het eerste gebied is een 6 hectare groot. Het grenst aan de weg Ten Briele met
daartegenover de fabriek Bombardier. In het eerste deel staan vooral populieren. Het bos is
zonevreemd wat wil zeggen dat het bos niet gelegen is een groene gordel. Dit gebied wordt
bedreigd door de BPA. En wordt aangezien als industrieterrein.
2. Het tweede deel is 3 hectare groot en noemen we het parkbos.
3. Het derde deel is 2 hectare groot. Het ligt tussen het kanaal Gent-Brugge en het
Zuidervaartje. Dit deel is verwilderd met brandnetels, distels,... Dit deel wordt bedreigd door
de verbreding van het kanaal Gent-Brugge en de zuidelijke ontsluiting.
4. Het vierde deel is 8 hectare groot. Dit is het laagste deel van het Lappersfort en is daardoor
ook een moerassig gebied.
5. Het vijfde gebied is het Zuidervaartje.
6. Het zesde gebied is de oude spoorwegbedding van de vroegere verbinding Brugge – Eeklo.
7. Het zevende gebied is de visvijver.
Andere bedreigingen:
In het mobiliteitsplan en het ruimtelijk structuurplan van Brugge wordt voorgesteld om de
Vaartdijkstraat te verbreden. (figuur 2.2). Dit zou een groot stuk van het Lappersfort wegnemen. Dit
willen ze doen met de uitleg: “ruimtelijke ontwikkelingen aan de voorzijde van het station en van de
bereikbaarheid van de bedrijvenzone rond Ten Briele-Vaartdijkstraat”. Ondertussen zijn hiervoor
al 1,2 hectare verdwenen.
De lijn wou hun busstelplaats verhuizen naar het Lappersfortbos. Dit is mislukt door het neenwoord van minister Stevaert.
Er dreigt 3,5 hectare te verdwijnen aan bos. Die 3,5 hectare zou industriegebied worden.
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3. Welke mogelijke oplossingen voor het ruimtelijke en/of milieuprobleem worden/werden
voorgesteld? Door wie worden / werden ze geformuleerd?
Het groene gordel front heeft een beheersvoorstel (bijlage 1) uitgewerkt en wil het Lappersfort uit
bouwen tot een stedelijk natuurreservaat. Hieronder staan 12 argumenten uit het beheersvoorstel om
het Lappersfort uit te bouwen tot een stedelijk natuurreservaat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

natuur dichter bij de stad, bij de mensen brengen
7 unieke biotopen redden en versterken
een natuur-educatief reservaat uitbouwen: bvb. op de weide voorzien we educatieve poelen
het gebied vrijwaren van enige vorm van hinder (hetzij van nieuwe bedrijvigheid, hetzij van extra autoverkeer)
de groene vinger en de Brugse groene gordel versterken (aangepast bermbeheer is vereist)
fietsers, wandelaars, … een attractieve route geven
het stimuleren van alternatief vervoergebruik (het Lappersfort ligt immers op het kruispunt “oude spoorweg
Eeklo” en de LF- en GR-route naar Gent of Oostende
8. het verhogen van de toeristische troeven van Brugge en Ommeland
9. de kinderen ruimte om te spelen (in de vorm van een speelbos) geven
10. de waterhuishouding van bepaalde delen van Brugge veilig te stellen
11. de milieukwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren door de (gratis) waterzuivering door het
moerasgedeelte
12. kansarme, laaggeschoolden of langdurend werklozen reïntegreren op de arbeidswerk door hen in te schakelen
in beheerswerken
bron: http://www.ggf.be/lappersf/lappersfort.htm

Hieronder volgt een samenvatting van het beheersvoorstel van het groene gordel front.
Het beheersvoorstel kan je opsplitsen in twee delen:

algemeen beleid voor het gebied

beleid voor specifieke deelgebieden
Het groene front beschrijft in hun beheersvoorstel het behouden van het totale Lappersfort. (zie
figuur 3.1). Ze streven naar een extensieve begrazing met minstens 1 beest per hectare. Een
aangelegd wandelpad in de minst kwetsbare gebeiden van het gebied. En voor de natuurwandelaar
een aarde pad dichter bij de kwetsbare delen. Daarnaast willen ze een educatieve poel. Dit valt
onder het algemene beleid voor het gebied.
Daarnaast bestaat er ook nog het beleid voor specifieke deelgebieden. Dit wordt onderverdeeld in
de verschillende delen van het Lappersfort. Voorbeelden hiervan zijn:

De weg langs het kanaal uitsluitend voor fietsers;

Beton, steengruis en afval verwijderen uit het parkbos;

Een picknick plaats;

Het verwijderen van het sluikstorten op de spoorwegbedding;

...
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4. Werd er reeds gekozen voor een definitieve oplossing? Welke? Zijn er in het gebied reeds
acties/werken gestart om het ruimtelijke en/of milieuprobleem op te lossen? Hoe ver staan
de werken? Wat voorziet de toekomst?
In het Lappersfort zijn al vele acties gebeurd voor het behouden van het bos.
Op zeven augustus 2001 werd het Lappersfort bezet door activisten door de toenemende dreiging
van het wegkappen van het bos. De actie kreeg veel aandacht van de media waardoor vele mensen
het Lappersfort gingen bekijken. Ook scholen konden het bos gaan bezoeken. 250 dagen na 7
augustus 2001 werd het groene gordel front gesticht. Op 14 oktober 2002 werd het bos ontruimd
door de politie op een gewelddadige manier. Daarop brak een betoging uit in Brugge.
Een aantal weken later werden drie vestigingen van Fabricom (de eigenaar van het Lappersfort)
bezet. Hierop volgenden nog vele acties:

een voettocht van Brugge naar Brussel

bezetting van de Vaartdijkstraat

de advocaat van Fabricom werd met linzensmeersel besmeurd

spandoeken werden opgehangen + vele flyeracties.
Uiteindelijk werd de bouwaanvraag van Fabricom goedgekeurd door stad Brugge.
1 oktober 2006: “26 dichters geven stem aan bedreigde bossen, + elke zondag 10u30 wandeling
Lappersfort” (zie bijlage 2).
In september 2008 zet het verhaal zich verder. De politie stond met een leger agenten klaar aan het
lappersfort om de verbreding van de Vaartdijkstraat te kunnen realiseren. 10 activisten konden het
bos bereiken waarvan er 6 tot in de kruin van de bomen geraakten. De politie maakte er korte
metten mee. Er werd 1,2 hectare van het bos weggekapt.
Op 3 september 2008 werd aan Fabricom de bouw & kap vergunning overhandigt. Deze houdt in de
toestemming voor het slopen van twee leegstaande gebouwen en het bouwen van zes nieuwe
loodsen en twee kantoorgebouwen met parking.
Op 5 oktober 2008 werd met bosgedichten geprotesteerd tegen de kap. (zie bijlage 3, Persbericht
Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 5 oktober 2008, week van het bos)
Het kappen van 3,5 hectare bos is nog niet voor vandaag of morgen. Daardoor is er nog steeds de
mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Misschien is een eventuele grondenruil de oplossing.
Niemand die weet wat er in de toekomst zal gebeuren met de 3,5 hectare. 9 hectare parkgebied is
ingekleurd als parkbos. De andere 4 hectare als KMO-zone.
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5. Bronnen












ANONIEM, internet, (http://www.groenfront.nl)
ANONIEM, internet, (http://www.ggf.be/lappersf/lappersfort.htm)
ANONIEM, internet, (http://www.gisvlaanderen.be)
LAPPERSFORT, (lappersfortpoetssociety@skynet.be), (C - plan Vaartdijkstraat) naar een
nieuwe projectnota (02.11.07), e-mail aan VANHOVE, S, (vanhovetj@hotmail.com), 200810-08
LAPPERSFORT, (lappersfortpoetssociety@skynet.be), BID, knok, HOOP voor
LAPPERSFORT= bos (ga voor gezonder) , e-mail aan VANHOVE, S,
(vanhovetj@hotmail.com), 2008-10-08
LAPPERSFORT, (lappersfortpoetssociety@skynet.be), Fabricom houdt van de toekomst &
redt het zonevreemde bos nu, e-mail aan VANHOVE, S, (vanhovetj@hotmail.com), 200810-08
LAPPERSFORT, (lappersfortpoetssociety@skynet.be), Persbericht 01.10 (stem van brood
en bossen), e-mail aan VANHOVE, S, (vanhovetj@hotmail.com), 2008-10-08
LAPPERSFORT, (lappersfortpoetssociety@skynet.be), Groene Gordel Front blijft
dialogeren om Lappersfortbos, e-mail aan VANHOVE, S, (vanhovetj@hotmail.com), 200810-08
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6. Bijlage 1

Doelstelling
Wat?
Omwille van 12 goede redenen (zie hieronder) zouden we willen voorstellen om het Lappersfort uit te
bouwen als een “stedelijk natuurreservaat”.
Dit staat voor een synergie van natuur en recreatie: het creëren van een aantrekkelijk, gevarieerd en
“spannend” landschap met een relatief hoge natuurwaarde (niet de”top-natuur”) en met vrije toegang voor
wandelaar (liefst geen toegang voor mountainbikes, … ).
12 motivaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

natuur dichter bij de stad, bij de mensen brengen
7 unieke biotopen redden en versterken
een natuur-educatief reservaat uitbouwen: bvb. op de weide voorzien we educatieve poelen
het gebied vrijwaren van enige vorm van hinder (hetzij van nieuwe bedrijvigheid, hetzij van extra
autoverkeer)
de groene vinger en de Brugse groene gordel versterken (aangepast bermbeheer is vereist)
fietsers, wandelaars, … een attractieve route geven
het stimuleren van alternatief vervoergebruik (het Lappersfort ligt immers op het kruispunt “oude
spoorweg Eeklo” en de LF- en GR-route naar Gent of Oostende
het verhogen van de toeristische troeven van Brugge en Ommeland
de kinderen ruimte om te spelen (in de vorm van een speelbos) geven
de waterhuishouding van bepaalde delen van Brugge veilig te stellen
de milieukwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren door de (gratis) waterzuivering door het
moerasgedeelte
kansarme, laaggeschoolden of langdurend werklozen reïntegreren op de arbeidswerk door hen in te
schakelen in beheerswerken

Beheersvoorstel
Algemeen beleid voor het gebied:
•
Extensieve begrazing met (rustige) Galloways of Schotse hooglanders (ca, 1 beest per ha),
waartussen de mensen vrij kunnen wandelen (spectaculair, met goede resultaten voor natuur en
zonder problemen voor mens-dier interacties (cf. goede ervaringen in o.a. het "Amsterdams bos" in
Nl)). Honden zijn dan wel niet toegelaten omdat de dieren hierop agressief reageren. Indien honden
moeten toegelaten worden, dan zullen de dieren en mensen door een raster moeten gescheiden
worden.
•
wandelpadnetwerk met enerzijds een mooi aangelegd wandelpad op de minst kwetsbare
delen van het gebied (bestemd voor de zondagswandelaar met hoge hakken en kinderwagens) en
anderzijds een aarden (slijk) pad voor de natuurwandelaar die ook de meer kwetsbare delen aandoet.

Specifieke deelgebieden
- populierenbos - moeras:
o populieren verwijderen of laten omvallen : ontwikkeling naar halfopen moerasbos met natte, bloemrijke
ruigten
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o verstoring van huidige overstromingszone vermijden door afscherming tav. wandelaars; eventueel plaatsen
kijkhut (overbodig indien het terrein snel naar een moerasbos zou ontwikkelen) of kijkgaten.
- parkbos
•
•
•
•
•

verwijderen exotische boomsoorten, behalve de ornamentale parkbomen
beton, steenpuin en afval verwijderen
ruïne en bunkers inrichten voor vleermuizen en laten "overgroeien" door natuur
creëren van meer open plekken met schraal grasland, struweel en mantel/ zoom-overgang naar bos
accentuering van valleirandtalud

- Zuidervaartje (=Zuidleie):
•

•

Overdimensioneren van de waterloop aan de kant van het grasland, zodat de waterloop steeds
voldoende bergingscapaciteit heeft en niet meer hoeft geruimd te worden - wat steeds verstoring
betekent van de fauna en flora.
Spontane ontwikkeling toelaten, ook bomen die in water vallen, zolang er geen afdamming optreedt.

- grasland langs Zuidleie :
•
•

herstel bloemrijk hooiland door 2x per jaar maaien en afvoeren van maaisel (eind juni en september)
of tweede maaibeurt vervangen door nabegrazing
picknickplaats en ligweide inrichten in beperkte zone langs kanaal voor kanaalfietsers

- weg langs het kanaal:
•
•

uitsluitend voor fietsers
ecologisch bermbeheer (zodoende versterk je het effect van de groene linten in het landschap –creëer
je een groen lint richting bvb. de Miseriebocht)

- oude spoorwegbedding:
•
•
•

herstel specifieke natuurwaarden waar het nog mogelijk is
verwijderen van de sluikstorten
afspraken met de NMBS rond eventuele uitbreiding van terrein met vallei van de Leiselebeek

- varia
•
•

gezien de grote oppervlakte en de ligging nabij een woongebied pleit we ook voor de aanleg van een
"ontvangstzone" met vb. infopanelen, een picnic-bank, ...
momument voor de bosbezetters in het ‘Lapperskunstbos’: als dank en erkentelijkheid voor de moed
van de bosbezetters van het ‘lappersfront’ zou er zeker iets moeten bewaard blijven dat aan de eerste
boomhuttenbouwers herinnert.
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7. Bijlage 2, Persbericht, 01/10/2006:

26 dichters geven stem aan bedreigde bossen
+ elke zondag 10u30 wandeling Lappersfort
Zopas werd bij het Lappersfortbos in Brugge de dichtbundel Stem van brood en bossen voorgesteld. 26
dichters en dichteressen uit heel Vlaanderen gaven hun stem aan de stemloze en bedreigde bomen.
3,5 hectare van het Lappersfortbos blijft nog steeds met vernietiging bedreigd. De strijd gaat verder.
Stem van brood en bossen
Eindelijk krijgen de bedreigde bossen een stem. Vanaf 2.10.2006 is de dichtbundel Stem van brood en
bossen voor 5 euro te koop in de onafhankelijke Brugse boekhandels de Reyghere (markt) en De Meester
(Dijver). U kunt de bundel ook online bestellen via http://ggf.regiobrugge.be/ . De bundel bevat prachtige
teksten van onder meer Joris Denoo, Luuk Gruwez, Peter Holvoet-Hanssen, Hedwig Speliers, Willy
Spillebeen, Peter Verhelst en Willem Vermandere, maar ook pareltjes van minder bekende namen.
Red het integrale Lappersfortbos.
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! Die mogen niet verloren gaan, want het
sterk verstedelijkte Vlaanderen heeft meer dan ooit nood aan groene longen.
Vandaag roepen we minister Peeters, Minister-President Yves Leterme, OCMW-voorzitter Vandevoorde,
burgemeester Moenaert en de 2 Vlaamse ministers Bert Anciaux en Kathleen Van Brempt (beide laatsten
leden van het beschermcomité van het Lappersfortbos) op om alle mogelijke pistes te bestuderen 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, …).
Ook bossen verdienen respect
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? Op 01/10, dag van de
verdraagzaamheid, roepen wij op tot respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de bedreigde bossen.
Opnieuw elke zondag om 10u30 natuur- en boswandeling in Lappersfort met GGF-bosgids. We
verzamelen aan de tweede ingang na de markt aan Ten Briele in laatste deel Vaartdijkstraat bij wilgendreef.
Duurtijd : 1 uur
Peter Theunynck & Paul Demets, Lappersfort Poets Society, 0486/737220 *
Luc Vanneste, Hanzestadcoalitie, 050/390957 * Stef Boogaerts, GGF, Groene Gordel Front, 0497/537992 *
Rik De Vreese, Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw, 0485/360078 * Erik Ver Eecke & Jozef De Coster,
Groen vzw * Lies Couc-kuyt & Peter Degrande, JNM, Jeugdbond voor Natuur en Milieu * Joke Debaere,
Lappersfront * Peter Mahieu, AZO Aktie Zuidelijke Ontsluiting * Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen * Eric Vandorpe, voorzitter WMF, WestVlaamse Milieu Federatie * Kris Dekeyzer, voorzitter
HMV, Houtlandse Milieu Vereniging
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8. Bijlage 3
Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 5 oktober 2008, week van het bos

All we are saying is give peace a chance…
Zopas werd in het Lappersfort Poëziebos met bosgedichten geprotesteerd tegen de aangekondigde kap in het
zonevreemde Vrijbos BPA Ten Briele ( nu bezet door www.groenfront.be ) . Enkele protestgedichten lees je
hierna. Tevens vindt U hierbij onze hoop op ooit een keerpunt voor het verdwijnende bos in Vlaanderen.
Wij blijven open geloven dat GdfSuez - Fabricom Gti & de overheden beter kunnen. Willen is kunnen. We
duimen voor een wapenstilstand in de oorlog om de zonevreemde bossen. Hopelijk blijft de deur op 'deze
open bedrijvendag', alsook 'week van het bos' op een kier. Hoop en bos doen leven. Onze droom van een
Fabricom Vredesbos is te mooi om stuk te slaan?
Met enige verbazing stelt het Groene Gordel Front vast dat de mening over de “duurzame grondenruil”
anders
is
maandag
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25652
dan
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=LM218J9P zaterdag. Wellicht is de Suez-Fabricom
Gti bedrijfsslogan ‘U gaat van de toekomst houden‘ ook niet echt bedoeld om te geloven? Om die
liefdevolle toekomst is het ons nochtans te doen. Een duurzame toe-komst voor het Lappersfortbos en voor
onze dierbare kleinkinderen. Zijn we immers niet in de week van het bos? In het hoopvolle verhaal van Pluk
van de Petteflet was het wondermiddel om de torteltuin te redden: fantasie. De grondenruil is een courant
middel binnen kringen van landmaatschappijen en niet zomaar een utopische droom van ons. Maar van ons
mogen Suez - Fabricom Gti & de overheden alle middelen inzetten zolang ze maar duurzaam en goedkoop
zijn. Het is noch duurzaam, noch toekomstgericht om verder te gaan met het kappen van onze zonevreemde
bossen. De bosbarometer www.vbv.be spreekt boekdelen over de staat van onze bossen; we hebben er vooral
tekort. Is het dan niet cynisch om er in te gaan kap-pen? Is dit het arme Vlaanderen in actie? Het Vlaanderen
zonder fantasie en verbeelding om echte oplossingen te zoeken. Zou het geen toonbeeld van duurzame
bedrijfsethiek zijn om juist dat laatste lapje Lappersfortbos, de moeder van de zonevreemde bossen voor 1
sym-bolische euro (men krijgt er al 1,3 miljoen voor in de plaats) aan de Vlaamse boswachters te schenken?
Als start van een tijd waarin bedrijfsleven en politiek er alles aan doen om hun geloofwaardigheid en onze
bossen terug te winnen. Zuurstof voor het leven.
Het Groene Gordel Front legt er zich niet bij neer dat cynisme en doublespeak het codewoord en de norm
zijn. Wij blijven geloven dat Suez - Fabricom Gti en de overheden in staat zijn tot een gentlemen's
agreement voor het vredes- en poëziebos. BPA Ten Briele en de bouwvergunning zijn een collectief
menselijke vergissing waarbij iedereen vuile handen heeft. Laten we ze dan ook samen wit wassen en niet
verder heulen met de (weer)wolven in het bos. De nieuwe jonge bezetters (www.groenfront.be) van het
Lappersfortbos geloven in de toekomst van de aarde. Het doet pijn dat het enig mogelijke antwoord is ze
weg te jagen. Ondertussen zijn wij blij met de politieke steun van Vlaams Parlementslid voor Groen! Vera
Dua en we roepen alle andere politici van goede wil op om kleur te bekennen voor de zonevreemde bossen in
Vlaanderen. Speciaal gaat onze klimaatoproep naar de ministers Anciaux, Crevits, Keulen en Van Brempt.
Rood, oranje, blauw stop het kappen gauw.
Wij hebben als GGF nog één maand de tijd om naar de raad van state te gaan. Wij werken ook aan een day
after scenario, voor de dag, de week en het jaar nadat het redden/kappen is gebeurd. Op www.ggf.be leest u
over onze seizoenswandelingen in het Poëziebos in 2009.
Hierna drie nieuwe gedichten voor het Lappersfortbos. Twee van Paul Demets en één van Hilde Keteleer,
waarmee we beginnen. Tot slot een blik op 3 nieuwe gedichtenwandelingen.
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Ik ben een vreemde in dit bos
Ik ben een vreemde in dit bos,
De gast van schors en mos.
Ik ben verdwaald in struikgewas
Waarover ik ooit sprookjes las.
Ik kijk met nieuwe ogen
Naar zonlicht tussen de bogen
En gewelven van een kathedraal
Uit een oud woudverhaal.
Lieve muzen van de linden,
Laat ons onszelf weer vinden
Ver van het dagelijkse jagen.
Lieve bezetters van de bomen,
Laat ze niet aan deze schat komen,
Laat hun geweten knagen.
Hilde Keteleer, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Hoge bomen, een nieuw gedicht voor het integrale behoud van het Lappersfortbos.
Wat als we de bedrijfsleiders van Fabricom associëren met hoge bomen die beweren veel wind te vangen, de
slachtofferrol waar de heren graag in kruipen, onder druk van de Lappersforters, het GGF en de pers?
Tegelijk voelen de hoge bomen van Fabricom zich superieur en ongenaakbaar. Ze slaan de pertinente vragen
over of vertellen aan ieder een andere waarheid. Maar ook voor hen komt de dag dat ze vallen.
Daarover gaat het gedicht Hoge bomen.

Hoge bomen
Hoge bomen wijzen de lucht graag
met takkenvingers. Ze lekken hun gebladerte
uit, verslikken zich in de bast
waarmee ze onder een gelaten zon
langzaam uit de kleren gaan. Dan staan
ze daar naakt en willen van de hete adem
van wie zich verbaast niet weten. Iemand
stelt de vraag die steeds wordt overgeslagen.
Het is, tonen ze schouderophalend in hevig
weer, een zaak van schaduw en lichtinval.
Plooibaar zijn ze naar waar de wind vandaan
komt. Ze zijn de vlakke hand op de kont
van de wandelaar, de smachtende monden
van de kastanje die ontbolstert. Ruige schors
is hun gave huid. Laat maar waaien, denken ze.
Wortelen, stevig in hun stammen staan. Heren
van staat. Tot ze vallen. Alleen de vaart
ziet hoe het hen ruggelings vergaat.
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Paul Demets, 5 oktober 2008
Voor het integrale behoud van het Lappersfortbos
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Hierbij een gedicht dat kan dienen voor de dag dat de 3,5 ha toch gekapt wordt.
We moeten eerlijk blijven: wat vermag poëzie tegen boomzagen?
En is de wandelaar die door een bos wandelt niet iemand die denkt dat hij zich de natuur kan toe-eigenen?
Een bos is zichzelf. Het kan beter met vergankelijkheid om dan wij en dan poëzie, denk ik. We moeten de
bewaarfunctie als zin van de poëzie in vraag durven stellen. Wat niet betekent dat we niet over de dood van
de natuur moeten blijven schrijven.

Zin
Uit een zin staan bomen op, een haas
rept zich over een open plek en vogels kwetteren
mij tot de orde. Wat doet het herinnerde in de dingen
terwijl ze in zichzelf alleen bestaan, tot ik ze opschrik
en van het bos de bomen, van de vaart het water, alles
van mij wordt als ik hier handel en wandel? Zie dan mijn schoenen
die de bosgrond proeven, mijn neus die de droesem van gebladerte
drinkt, een stam die mijn handen wrijft. Ik rijm
met wat ik ervaar. Maar in een bos kan de kap,
voor de haas daar kan de klap van de val, voor vogels
lood. Wordt dat levende letter in wat ik schrijf?
Alsof in woorden niets bederft, geen distels
pluizen zaaien, voetjes aan de grond krijgen in een zin.
Een bos wel, maar een gedicht weet met de dood geen blijf.
Paul Demets, 5 oktober 2008
Over de zin om over het behoud van een bos te schrijven
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woord-voerder
Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris GGF & me-dewoordvoerder
Hanzestadcoalitie, 050/390957 http://ggf.regiobrugge.be www.ggf.be
http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D79F-76AAF8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL
(
levende
poëzieroute
Lappersfort
)
http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168
Kom in 2009 naar onze gedichtenwandelingen (telkens om 14u30) op gedichtendag donderdag 29 januari.
En op de zondagen 19 april (week van de aarde) en 21 juni (zomerzonne-wende). Meer info op www.ggf.be .
Elke dag van zonsopgang tot zonsondergang is de poëziewandel-route langs het Hugo Clauspad op deze
Brugse stilteplek vrij toegankelijk & leesbaar. Geniet ervan ! Meer info 050/390957
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Herfstig lispellied
Herfstwind lispelt zacht
Over dorre herfstbladeren:
Grillige guirlandes over kastanjes
Starend met romig oogwit
In het niets.
Bomen als geschonden triomfbogen
In avondlijke stormwind.
Blaren ruisen in het duister
Hun lot tegemoet.
Gone with the wind. Forever
Paul SACCASYN, Lappersfort Poets Society
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