
Mededeling van het  Bosbeheer .                                                                                  
 

DE BELLA’S KOMEN ER AAN. 

Het botanische beheer van dit beekvallei-grasland in het Lappersfortbos start een nieuw hoofdstuk. 

Na een eerste maaibeurt in het voorjaar, worden Bella en Bella verwacht. 2 koeien zullen ons helpen 

bij het beheer en herstel van de floristische waarde van dit grasland. 

Nadat enkele jaren gepoogd werd 2x per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, zien we 

positieve resultaten. De brandnetels en smeerwortels zijn sterk teruggedrongen en grassen als grote 

vossenstaart en witbol namen hun plaats weer in. Ook de 

Pinksterbloem komt weer opzetten. 

Dat is dan weer goed nieuws voor 

het Oranjetipje, een 

voorjaarsvlinder die samenleeft met 

deze Pinksterbloem. Maar ook 

andere insecten en vlinders zullen 

van de toenemende diversiteit in 

planten en door de koeien aangebrachte structuurvariatie profiteren. De randen worden ‘wild’ 

gelaten om die insecten een overwinteringsplek/broedkamer te bieden. 

Een afsluiting (met prikkeldraad en schrikdraad, jawel) om de dieren veilig binnen te houden wordt 

aangebracht eind maart/begin 

april. De restanten van de oude 

afsluitingen zijn nog steeds 

aanwezig op het terrein en 

worden dan ook door nieuwe 

vervangen. 

 

De koeien zijn van een 

landbouwer. Ze nemen het 

traditionele beheer weer op: 

maaien en nabegrazen in de ze 

beekvallei. 

Voor meer info: 

ANB Boswachterij Torhout – Brugge Zuid: 0474/897367 K. Maertens. 
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Bella en Mella in het Lappersfortbos 

  
een beekvallei en haar beheer 
wie zal dat voor ons dragen? 
wel, twee koeien en niet meer: 
met hun  gretige tong en vele magen 
  
zie, de pinksterbloem komt pinken, 
het oranjestipje keert al weer; 
we spannen schrikdraad aan de wilgen 
en dat schrikken doet ons zeer 
  
Bella en Mella zullen grazen, 
de boer hoeft niet te maaien; 
vergeet de netels en de dazen: 
vlinders zullen hier nu zaaien 
  
en zie in deze beekvallei: 
de witbol en de vossenstaart, 
het werk van Bella met een zuster 
aan haar zij – zo blijft een landschap bewaard 
  
Staf De Wilde, Lappersfortbos www.poeziebos.be  
  
( de mensen horen haar in dezelfde tuin ) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO  
Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be 
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars U kan 
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken 
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013 
http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx  

 

 

Mogen de koeien stoeien! 
Binnenkort, in Lappersfort, 
zullen de dichters loeien. 

  

Boshaiku Marcus Cumberlege 
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