
Lappersfort voor twitteraars www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be  

A. Anarchie : de 3 generaties bosbezetters waren tedere anarchisten (anarché = 

Grieks voor oorsprong, wortels) zie ook www.kapersnest.be bij ridders - Kafka 
B. Burgervader Landuyt: de opvolger van burgemeester Moenaert, die het 

bezette bos tussen 2002 en 2010 drie keer ontruimde 
C. Communicatieraad: inspirerend rondetafelmodel voor kleine en grote steden 
D. Dialoog : iets wat we allen elke dag opnieuw moeten uitvinden 
E. Educatie: NME (natuur & milieueducatie); groenbeheerders moeten er werk 

van maken 
F. Fietsdijk : bouwt het nieuwe stadsbestuur bruggen? Of komt er een 

autostrade tussen Minnewaterpark en Steenbrugge? Vaartdijkstraat was 
vroeger een bos… 

G. GGF: www.ggf.be Groene Gordel Front, werkte samen met www.wittepion.be  
H. Hanzestadcoalitie : netwerk van 13 burgerverenigingen vraagt 

participatiewijzer http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-
participatiewijzer-voor-brugge-2013  

I. Industrieterrein : 3,2 ha bos werd gered in 2002 maar werd door Moenaert & 

trawanten gekapt maart 2010 Het Lot, bosgedicht voor BPA Ten Briele & 
collectief Brugge anno 2000 

J. Joke Schauvliege : http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-
klaar-voor-zonevreemde-bossen Vlaanderens hoop in bange bosdagen 

K. KMO-zone Lappersfortbos: straks groen ingekleurd, met dank aan schepen 
Demon en oud-schepen Van Volcem 

L. Lappersfortbos: de moeder van alle 43.000 ha zonevreemde bossen of 
86.000 voetbalvelden http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud 

M. Meedogenloos: elke maand kapt Vlaanderen één Lappersfortbos; om de 36 
dagen verdwijnt ongeveer 18 ha Vlaams bos. Overheden wake up ! 
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2207698/2007/02/19/rsquo-
Bomenbarometer-rsquo-toont-terugloop-groen.dhtml# 

N. Niets: tussen alles en niets ligt de diplomatieke middenweg: een halfvol glas 
O. Overheden: als civil servants dienen ze het algemeen belang, hun beste rol ! 
P. Poeziebos: het geredde Lappersfort werd een Poëziebos (met dank aan het 

Vlaamse & het Brugse geld) met Hugo Clauspad & de muzes 
Q. Q-music : belde 4u. voor de tweede ontruiming op.  
R. Regulariseren: moeten we doen met elk bos/regenwoud zonder papieren ! 
S. StRatengeneraal : deelde dromen met Bruggelingen www.stratengeneraal.be 
T. Theunynck, Peter: tweede vrije stadsdichter van Brugge; volgde Hedwig 

Speliers op http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/ 
http://www.poeziecentrum.be/nieuws/hedwig-speliers-aangesteld-als-
officieuze-stadsdichter-van-brugge  

U. Unesco Werelderfgoed, Brugge: stenen, bomen, bossen & groene gordel 
V. Vogelvrij, Robin Hood: 3 generaties bosbezetters zijn niet langer vogelvrij 
W. Werelderfgoed: ook bomen zijn werelderfgoed, zie www.buitengoed.be  en 

http://www.10miljoenbomen.be/home-10mb 
X. X-factor: boomhuttentalent waarmee bosbezetters persaandacht kraakten 
Y. Yoga: en meer mindfulness zou zeker niet misstaan in de politieke arena 
Z. Zie ook : alfabet van de lappersfortbossen Lees hier het alfabet van de 

Lappersfortbossen van Brugge & Oostende  

 

http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos
http://www.poeziebos.be/
http://www.kapersnest.be/
http://www.ggf.be/
http://www.wittepion.be/
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013
http://www.poeziebos.be/Portals/0/Het%20lot%20een%20nieuw%20bosgedicht%20van%20Peter%20Theunynck.pdf
http://www.poeziebos.be/Portals/0/Het%20lot%20een%20nieuw%20bosgedicht%20van%20Peter%20Theunynck.pdf
http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen
http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen
http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2207698/2007/02/19/rsquo-Bomenbarometer-rsquo-toont-terugloop-groen.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2207698/2007/02/19/rsquo-Bomenbarometer-rsquo-toont-terugloop-groen.dhtml
http://www.stratengeneraal.be/
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/
http://www.poeziecentrum.be/nieuws/hedwig-speliers-aangesteld-als-officieuze-stadsdichter-van-brugge
http://www.poeziecentrum.be/nieuws/hedwig-speliers-aangesteld-als-officieuze-stadsdichter-van-brugge
http://www.buitengoed.be/
http://www.10miljoenbomen.be/home-10mb
http://www.ggf.be/pers/alfabetlappersfortbossen1.pdf
http://www.ggf.be/pers/alfabetlappersfortbossen1.pdf


We zouden niet verbonden zijn met http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php 
als we niet zouden eindigen met een verhaal & gedicht dat geschiedenis schrijft ! 

Bloei o land, een gedicht van na de Frietrevolutie 

Bloei o land, in eendracht niet te breken, 
bloei o land, een flinke voorschoot groot, 
waar we meer dan één taal horen spreken, 
bloei o land, als vredige chaoot. 

Bloei o land, hoe werelds is uw hoofdstad, 
bloei o land, van angstaanjagers vrij. 
U te splitsen, wat voor goeds belooft dat? 

Bloei o land van nous en wir en wij. 

Bloei o land, uw kust en uw Ardennen, 
bloei o land van frieten en van bier, 
leer ons weer elkaars gezicht te kennen. 

Bloei o land, wij allen zijn van hier. 

Bloei o land, van Clijsters en van Ensor, 
Maeterlinck, Conscience, Boon en Brel. 
Daar een kloof doorheen? Daar weer een grens voor? 

Bloei o land, als Europees model. 

Bloei o land, uw kans is niet verkeken, 
geen geknoei, geen eindeloos gevecht. 
Bloei o land, in eenheid niet te breken, 

voor friet, voor vrijheid en voor recht. 

Joke van Leeuwen, erestadsdichteres A 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/30/joke-van-leeuwen-op-het-frietplein-bloei-o-land  

Voor de wet staat een deurwachter. Een man van het platteland komt naar deze deurwachter en 
vraagt om tot de wet te worden binnengelaten. Maar de deurwachter zegt, dat hij hem nu niet kan 
toestaan naar binnen te gaan. De man denkt er over na en vraagt dan, of hij later zal mogen 
binnengaan. "Dat is mogelijk", zegt de deurwachter, "maar nu niet." Zulke moeilijkheden had de man 
niet verwacht; de wet zou toch voor iedereen en altijd toegankelijk moeten zijn, denkt hij, maar als hij 
de deurwachter met zijn pelsjas beter bekijkt, besluit hij toch maar liever te wachten tot hij 
toestemming krijgt om naar binnen te gaan. De deurwachter geeft hem een krukje en laat hem naast 
de deur zitten. Daar zit hij dagen en jaren. Hij probeert vaak binnengelaten te worden, en vermoeit de 
deurwachter met zijn gevraag. De deurwachter zegt telkens weer, dat hij hem nu nog niet kan 
binnenlaten. De man, die van alles had meegenomen voor de reis, gebruikt alles, hoe duur het ook is, 
om de deurwachter om te kopen. Deze neemt weliswaar alles aan, maar zegt erbij: "Ik neem het 
alleen maar aan om je niet het gevoel te geven dat je iets hebt nagelaten".Tenslotte verzwakt het licht 
in zijn ogen, en weet hij niet meer, of het om hem heen nu werkelijk donkerder wordt, of dat zijn ogen 
hem bedriegen. Wel onderscheidt hij nu in het donker een glans, die onhoudbaar uit de deur van de 
wet stroomt. Hij heeft nu niet lang meer te leven. Voordat hij dood gaat verzamelen alle ervaringen 
van de hele tijd zich in zijn hoofd tot een vraag, die hij tot nu toe nog niet aan de deurwachter gesteld 
heeft. "Iedereen streeft toch naar de wet", zegt de man,"hoe komt het dan dat in al die jaren niemand 
behalve ik heeft gevraagd om naar binnen te mogen gaan?" De deurwachter ziet wel dat de man bijna 
dood is, en om zijn wegebbend gehoor nog te kunnen bereiken schreeuwt hij: "Niemand anders kon 
hier naar binnen gaan, want deze ingang was alleen voor jou bestemd. Ik ga nu weg, en sluit hem".  
 
Met dank aan Franz Kafka, uit: Vor dem Gesetz ( ingekort www.hetvermoeden.tv ) 
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