Vanaf zondag 21.11 zijn er weer 2 lappersforten in onze West-Vlaamse Provincie.
Lappersfort Poëziebos Brugge : http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugoclauspad-voor-poetische-wandelaars Lappersfort Zuurstofbos Oostende :
http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/ Hierna alfabet & historische
duiding
uit Brugge die Scone, december 2002

Het Lappersfort
N.a.v. de perikelen rond het Lappersfortbos vraagt een lezer wat de naam
Lappersfort betekent. Laat ik alvast zeggen dat het Lappersfort op Sint-Michiels niet
het enige is. Er is een Lappersfort in Ichtegem, in Craywick (Frans-Vlaanderen), in
Leke (1666 tLappersfort), in Zwevezele. Het Lappersfort in Sint-Michiels noemt De
Flou (IX, 279-9) 'Eene sterkte, later eene herberg en eene wijk' en hij geeft als oude
vindplaatsen: 1580 het Lappers Fort ghemaect up den grond van die van Sint
Janshuys, 1633 in tlappersfort ende steene redoubte. Bovendien zijn er nog andere
plaatsnamen met Lapper: Lapperbeke in Meulebeke, 1661, den Lappersbusch, 1724
den Lappers bosch in Oostkamp, 1540 het Lapperkin, een stuk land in Ardooie, 1498
Lapperkins pit in Stavele, 1623 lappers braecke in Zedelgem, 1698 Lappersdijcq in
Beveren-Roeselare, 1695 tlappershof in Aartrijke, 1687 het Lappershof in Loker, het
Lappershol in Sint-Laureins, 1650 Lappers pitten in Hooglede, 1680 tLappersticq in
Zerkegem, 16de eeuw Lapperstratkin in Poperinge, 1609 tLappers wal in Krombeke
en Westvleteren. Wat betekent nu de naam? In zijn artikel over Het Lappersfort en de
Lappersfortwijk (Brugs Ommeland 1965, 159-165) ziet G. Franchoo in lapper de
naam van een soort snip, die De Bo een poelsnip noemt. Maar een genitiefvorm
lappers van een vogelnaam zou wel heel ongewoon zijn. Vermoedelijk is de
oorspronkelijke vorm Lappers Fort, zonder lidwoord zoals in Lappers Brake, Lappers
Dijk. Lappersfort is m.i. het fort van de Lapper, of het fort gebouwd door De Lapper.
De Lapper is nl. een bestaande familienaam, een bijnaam voor de schoenlapper of
klerenlapper. ( Frans Debrabandere, blz. 64 ).

Alfabet van de Lappersfortbossen van Brugge & Oostende
U aangeboden door de bosmuzes
Aanplant: in Oostende wordt een tweede Lappersfortbos aangeplant. Het gaat om
10 hectare bos. Brugge heeft zijn bewaarde Poëziebos, Oostende straks zijn
aangeplante Zuurstofbos
Boeboeks : Aarde-wezens uit de boeken van Marc de Bel die het Lappersfort tot
Boeboeksbos uitriepen en beschermen. Zie ook www.ggf.be voor bosverzoekschrift.
Compensatiebos : Een compensatiebos wordt aangeplant door zij die toestemming
krijgen om bossen te kappen. Vaak ook als geldelijke bijdrage gestort in het
boscompensatiefonds.
Dichters van het GGF : Of de bosdichters van de Lappersfort Poets Society.
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

Enkel de daad : ‘Enkel de daad’ van Marijke Libert is één van de drie boeken die
verschenen over het bezette Lappersfortbos. Andere boeken zijn het Vlaamse
Filmpje Slapen in de armen van een boom van Ludo Enckels en Bioboy van Inge
Misschaert. Zie ook : Schrijvers keren terug naar het Lappersfortbos.
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30075.
Friends of the earth : www.motherearth.org actief binnen www.foei.org de grootste
milieu-organisatie ter wereld. In Vlaanderen raakte de organisatie actief bekend via
het dansproject van Nic Balthazar www.thebigask.be.
Groene potloden : www.groenepotloden.be de campagne van JNM (Jeugdbond
voor Natuur en Milieu) en VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen) om de
problematiek van de zonevreemde bossen blijvend in de politieke aandacht te
houden. De JNM www.jnm.be kampeerde in 2010 in het Lappersfortbos, met
vergunning.
Hanzestadcoalitie : Het brede netwerk onder wiens paraplu www.ggf.be het Groene
Gordel Front in Brugge en Oostende schuilt. Met een groep Hanze-planners
droomden zij een duurzaam alternatief: het Hanzestadproject: een toekomstproject
met respect voor de resterende bomen en de groene gordel.
Industriezone : Het Lappersfortbos lag deels in industriezone. Deze 3,2 ha bos werd
op 4 maart 2010 gekapt.
Joke : Beter bekend als bosminister van leefmilieu Schauvliege
www.natuurenbos.be.
KMO-zone : Een deel van het aangekochte Brugse Lappersfortbos is nog steeds
ingekleurd als KMO-zone. Dit stuk moet op de plannen zo snel mogelijk groen
ingekleurd worden, zodat het bos voor altijd veilig is. Zie ook bij de V : Vlacoro
positief…
Legalizeren : De zonevreemde bossen maken ongeveer één derde uit van de
bossen van Vlaanderen. Minister Schauvliege en haar diensten brengen die nu in
kaart en zullen die waar nuttig en mogelijk bewaren.
Moeder der zonevreemde bossen : Een andere naam voor het Lappersfortbos. De
naam wijst op de grote symboolwaarde die dit bos na een jarenlange strijd heeft
gekregen.
Nonkel BOB : Wijlen nonkel Bob was één van de belangrijke figuren binnen de
Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be. Hij lanceerde de ‘plant een boom’
actie
Oostende : Stad aan zee waar een zusje van het Brugse Lappersfortbos wordt
aangeplant. Dit is geen compensatiebos maar een volksbos (communitywood).
Poëziebos : In het aangekochte Brugse Lappersfortbos – het geredde stuk van 13
ha – bevindt zich het Hugo Clauspad waar men dagelijks van zonsopgang tot

zonsondergang 21 gedichten kan lezen. Op 16.10 ( Staf De Wilde ) en 12.12 zijn er
poëziewandelingen ( Paul Demets en Peter Theunynck ).
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/redirect-from-cultuurweb/5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL?id_event=5009986C-D79F76AA-F8FBC846485DFA84&language=nl&locale=nl-NL

Quadriljoen : Miljoen in de vierde macht ( het cijfer 1 met 24 nullen erachter ) Zo
ambitieus moeten we zijn voor de ontboste wereld. In Vlaanderen alvast ambitieus
gestart met www.1miljoenbomen.be. Natuurlijk begint bosuitbreiding bij het bewaren
van de bestaande bossen.
Ridderen : Op een mooie pinksterdag ridderden de Kaperskinderen & de
vagebonden van www.kapersnest.be de bomen en de mensen van het
Lappersfortbos. Uit hun midden groeide de Antwerpse stadsdichter Peter HolvoetHanssen, kompaan van de GGF-voorzitter Peter Theunynck.
Struikrover André : Eén van de oudste militanten en pleitbezorgers van een goede
bospolitiek in Vlaanderen. Omdat bos doet leven.
Transcendentie : De muzes van het bos naar wiens stemmen van brood & bossen
de bosdichters luisteren http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php kozen
Brugge als uitvalsplek, omdat de stad Unesco werelderfgoed is
(www.erfgoedforumbrugge.be).
Uitwaaien : Een goede manier om stress te voorkomen is uitwaaien in de bossen
van het dichtbebouwde Vlaanderen, zie ook www.openruimteademruimte.be
Verzoekschrift : Nieuwe mogelijkheid om wakkere burgers te betrekken bij de
lokale democratie. In Brugge zijn we toe aan ons derde verzoekschrift rond
participatie en ons tweede rond bedreigd bos en groen.

Vlacoro adviseert positief om gekochte KMO-zone Brugse Lappersfortbos
groen in te kleuren : Vlacoro-advies RUP afbakening regionaalstedelijk gebied
Brugge 23/8/2010 is on line op www.vlacoro.be Op blz. 8 lees je het positieve advies
om de aangekochte KMO-zone Lappersfortbos groen in te kleuren ( 12. algemene
opmerkingen ) ' 12.a Voor het aangekochte deel van het Lappersfortbos dat bos
blijft, pleit Vlacoro er voor om dit in het kader van het voorliggend ontwerp
RUP op te nemen en te regelen ( deelgebied met de gewijzigde bestemming ). '
Download : 368 Advies RUP regionaal stedelijk gebied Brugge.pdf (1241,24 kB)
Interessant is dat het advies van de nieuwe VLACORO van 23/08/2010 over het RUP
voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge op 27/08/2010 werd
bezorgd aan minister Muyters. Diezelfde minister ( & minister Schauvliege naar wie
bosbezetters, GGF en Fabricom - een jaar geleden samen op bezoek trokken ) kan
nu de aangekochte Lappersfortbos kmo-zone spoedig groen inkleuren. U vindt het
advies onder de rubriek 'adviezen'. Het betreft een advies van de nieuwe Vlacoro
uitgebreid met de 12 leden van het maatschappelijk middenveld van de SARO.
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.12152/2.
12153/1.852480 ( www.vbv.be over het Lappersfort nog niet groen op gewestplan )
Week van het bos & welkomstgedicht: www.weekvanhetbos.be in het
Lappersfortbos dit jaar in het teken van de nacht van de duisternis.
Welkom boombaby’s in oostende
zomereik en winterlinde
herfstige esdoorn en lenteschietwilg:
a forest for all seasons
spadesteek wortelgewenning
zuigen uit aarde en fier rechtop:
love beyond reasons
Hilde Keteleer, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
Xylometer : Toestel om de kubieke inhoud van een stuk hout te bepalen, liefst uit
duurzaam beheerde bossen. Zie ook www.groenhart.be
Yell : Kreet of schreeuw. We hebben ons zelfs ooit tot president Sarkozy gericht met
een genadeverzoek voor een terdoodveroordeeld bos. De beweging van de
bosbezetters & hun vrienden van de aarde zijn één lange schreeuw voor een betere
bospolitiek in Vlaanderen.
Zonevreemd : www.vbv.be/zonevreemdbos ( in het echt bos, maar op het papier
van de ruimtelijke kaarten een andere bestemming – industrie, wonen, landbouw,
wegen,… – en dus weinig wettelijke bescherming )

Zuurstofbos : het geld ingezameld via www.saveforest.be om het bedreigde
industriedeel van het Lappersfort in Brugge aan te kopen wordt nu gebruikt om het
Oostendse Lappersfort Zuurstofbos aan te planten. Zie www.buitengoed.be en
persmap op www.ggf.be ( juni ). Hierna ook de toespraak vanop de Paulusfeesten bij
de publiekslancering 15 augustus 2010. Zie ook voor foto’s en klankfragment op
http://www.kunstdoel.net/nl/nieuws/lappersfort-zuurstofbos-contract-ondertekendoostende http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30657 http://www.lefonline.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1281971484&display=record
De stad ademt in wat wij uitademen, laat het in hemelsnaam liefde zijn. (Italo Calvino)

