Beheerkap & boomverjonging Lappersfortbos november 2015
Na de beheervergadering & de beheerwandeling in het aangekochte Lappersfortbos
( klankfragment http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36386 ) werd een
beheerplan opgemaakt en openbaar op www.natuurenbos.be/lappersfortbos
Er werd regelmatig gedialoogeerd met boswachters op de seizoenswandelingen.
Plannen op http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/BeheerLappersfortbos.aspx
Als Poëziebosnetwerk kennen we de kwaliteit van onze ANB boswachters en we
vertrouwen er op dat deze beperkte beheerkap & boomverjonging een sterk
Lappersfortbos zal laten groeien voor de volgende generaties. Als bomenliefhebbers
kijken we uit naar sterkere nieuwe bomen en meer biodiversiteit. En nieuwe kansen
voor jong fris groen als buffering van de aanpalende industriezone. Het Lappersfort is
symbool van de enorme waarde van bossen voor mensen. En van de noodzaak om
er veel te planten en te behouden.
U vindt ons live terug op de volgende seizoenswandeling op zondag 31 januari 2016
om 14u30 aan de ANB-hoofdingang hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat
( 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

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 )

"The pleasure we derive from journeys is perhaps dependent more on the
mindset with which we travel than on the destination we travel to. "
Alain de Botton

