
Zwaarden & bijlen omsmeden tot ploegijzers & pennen. Nu nog Vlaamse zonevreemde bossen ! 

LS, weet je nog die dag dat we wandelden & praatten in het bezette Lappersfortbos ? Of de jaren na de 

ontruimingen vanaf 2002 ? Na actie of wandeling belden we ? Of na de aankoop ? Wellicht spraken we 

jou vergaderend ergens te lande ? Volgende stap lees je in het Nieuwsblad hieronder. We zijn 2013, Joke 

http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen  

www.poeziebos.be  

  

Lappersfortbos definitief groene zone  

  

De groene activisten kunnen op beide oren slapen. ‘De KMO-zone van 4,6 hectare is nu groene zone’, 

zegt schepen Franky Demon.  

Stadsbestuur wil oud rangeerstation van NMBS kopen om Lappersfortpark te maken 

BRUGGE - Het oude rangeerstation in Sint-Michiels staat voortaan ingevuld als 
recreatieve zone. Als de NMBS de lap grond verkoopt, dan kunnen er 
sportvoorzieningen, een park en een woonzorgcentrum in de plaats komen. 

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD & V) heeft het nieuwe ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) voor de Vaartdijkstraatzone voorgesteld. Het gaat om het gebied 
dat afgebakend wordt door het kanaal Brugge-Gent, industriezone Ten Briele, de 
spoorweg Oostende-Gent en de grens met Oostkamp en beslaat het Lappersfortbos en 
het oude rangeerstation van de NMBS. 

Het NMBS-terrein moet in de toekomst plaatsmaken voor een groene recreatieve zone. 
Volgens Demon is dat immers de ideale locatie voor een sportpark. ‘Want op dit moment 
heeft Sint-Michiels geen sportvoorzieningen zoals bijvoorbeeld Sint-Kruis dat met de 
Gulden Kamer en Sint-Andries met de Koude Keuken dat wel hebben’, zegt de 
schepen, die het idee van het Lappersfortpark lanceert. Zo zouden voetbal-, tennis- of 
basketbalvelden, een BMX-piste en een speelplein tot de mogelijkheden behoren. ‘Let 
wel, het gaat hier uitsluitend over het creëren van de mogelijkheden’, zegt Demon. De 
terreinen zijn nog steeds eigendom van de NMBS. ‘Maar zij hebben wel het signaal 
gegeven om de grond te verkopen op middellange termijn, pakweg zes à zeven jaar.’ 

De bedrijfszone met de sites Rammant en Verhelst zijn voortaan ingekleurd als 
woonzones en verwachten dus de komst van nieuwe woningen en appartementen. De 
plannen voorzien ook de komst van woon-zorgcentra. ‘Vooral door de nabijheid van het 
bos en het kanaal zou dit een heel mooie plaats kunnen zijn voor ouderen’, vindt 
Demon. 

Kmo-zone Lappersfort 

http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen
http://www.poeziebos.be/


Met het nieuwe RUP verandert de als KMO-zone ingekleurde lap grond van 4,6 hectare 
in het Lappersfort ook definitief naar groene zone. Daarmee mogen de natuuractivisten, 
die jarenlang voor de aanpassing geijverd hebben, hun vrees voor verdere ontginning 
van het Lappersfortbos definitief opbergen. ‘Dat is fantastisch nieuws. Hiermee geeft 
Brugge het goede voorbeeld voor heel Vlaanderen, want de beste manier om bos bij te 
krijgen is om de aanwezige bossen te behouden’, zegt Luc Vanneste van het Groene 
Gordel Front. Toch heeft Vanneste ook een puntje van kritiek. ‘Het werd anderzijds ook 
tijd, want sinds 2002 werd ons de aanpassing achtereenvolgens beloofd, ingetrokken, 
weer beloofd en zelf eens vergeten.’ Met dank aan Koen Theuns & Het Nieuwsblad, 
donderdag 13 juni 2013 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130612_00620561 

---------------------------------------------------------- 

AUX ARBRES CITOYENS & PARLEMENTS  

De meeste gedichten van de Brugse vrije stadsdichters vindt men op www.poeziebos.be  

http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx 

http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/    

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php    

  

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos   

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.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php    
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