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Het ‘Lappersfortbos’ te Brugge - St.-Michiels ligt tussen de stationsbuurt met
spoorwegen, de industriezone ‘Ten Briele’ en het ‘kanaal Brugge - Gent’.

Het is gelegen in drie verschillende stedenbouwkundige bestemmingen:
• gebied voor industrie
• gebied voor nijverheid en ambachtelijke bedrijven
•
parkgebied en openbaar groen

Ik kan u aankondigen dat de Stad Brugge en het Vlaams Gewest (Agentschap
voor Natuur en Bos) de krachten bundelen om het parkgebied zoals voorzien in
het Gewestplan en het BPA (8,90 ha) alsook de zuidelijk aanpalende KMO-zone
(4,85 ha) aan te kopen. Het gaat om een totale oppervlakte van 13, 75 ha.

Wat betreft de kostenverdeling beogen we een verdeelsleutel van 50 % voor het
Vlaams Gewest en 50 % voor de Stad Brugge, waarbij we uitgaan van de
schattingsprijs die 1.365.915 euro bedraagt.

Natuurwaarde
Het Lappersfortbos maakt deel uit van de groene structuur rond Brugge. De
ecologische waarde wordt versterkt doordat het verbonden is met het ommeland
via de groene vinger het kanaal Gent-Brugge

De laagst gelegen zone, zijnde het gebied voor ambachtelijke bedrijven of voor
KMO van het Lappersfort bestaat uit populierbos. De hoogst gelegen zone, zijnde
de zone met parkbestemming in het gewestplan, is vrij droog. Hier staan de
oude en zeer waardevolle parkbomen.
Door de afwisseling van nat populierenbos met het overige park ontstaat een
brede gradiënt aan biotopen met elk hun eigen fauna en flora. Dit laaggelegen
gebied fungeert o.m. als waterbuffer voor de nabije omgeving.
(Na aankoop is het de bedoeling om de stedenbouwkundige bestemming te
wijzigen naar Parkgebied zoals aangegeven in het RSB.)

Sociaalrecreatieve waarde
Door een aantal inrichtingswerken door ANB werd het parkbos in 2006 reeds
toegankelijk gemaakt. Momenteel maken al heel wat wandelaars gebruik van het
parkbos.
Het is niet de bedoeling het laag gelegen gedeelte toegankelijk te maken voor
het publiek omdat het erg nat, kwetsbaar en op zichzelf niet echt geschikt is als
wandelgedeelte. Het draagt wel bij tot de belevingswaarde door zijn eigenheid
t.o.v. het parkbos zelf.
Dit bos heeft ook een zekere culturele waarde door de belangstelling van
kunstenaars en hun publiek. Door de lange ‘strijd’ die zowel natuurminnaars als
kunstenaars voerden om dit bos te beschermen vormt de huidige aankoop hun
zorgenkind. Ze zijn er allen emotioneel mee verbonden.

Toekomstig beheer

Het geheel van het aangekochte Lappersfortbos zal in de toekomst door het
Agentschap voor Natuur en Bos beheerd worden. Wij voorzien daarbij het
populierenbos op termijn te kappen om deze moerassige zone tot een spontaan
inheems broekbos te laten evolueren. Het blijft daarbij zijn functie behouden als
waterbergingsbekken. De open zone tussen het Zuidervaartje en het kanaal zal
gedeeltelijk bebost worden en gedeeltelijk als open grasland of natte ruigte
beheerd worden.

