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Aan de raad voor de vergunningsbetwistingen & de meelezende dienaren van het 

algemeen belang & de politici van Brugge en ommeland, oudejaarswende 2011 

Gelieve hierna onze verzuchtingen naar waarde te schatten. Met dank en waar-

dering. Onze tekst in de rand van de betwistingsmogelijkheid is een verzuchting die 

van heel ver & diep komt en die kadert in de twist tot nut van het algemeen belang. 

de bosGezellen van het Poëziebosnetwerk Luc Vanneste 050/390957 & Peter 
Theunynck 0486/737220 http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-
clauspad-voor-poetische-wandelaars www.poeziebos.be  
 
Het Groene Gordel Front www.ggf.be hield van oudere bomen en heeft daarom 

gepleit voor respect en behoud van oude bomen en bossen in Brugge. Daar liggen 

53 bomen geveld, afwegingen GGF bij mogelijke kapvergunning 53 Populieren 

Nu kapvergunning 53 oude populieren aan zuidelijke grens van het  Lappersfortbos 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx bijna 

klaar ligt, nemen wij met pijn in het hart afscheid. Goed wetende dat boswachter en 

groendienst hun uiterste best hebben gedaan om ons maximaal tegemoet te komen. 

De 53 populieren worden als dreefbomen vervangen door Gewone Es aangevuld 

met begeleidende struiken. Er is ook beslist dat vanuit de stad Brugge zal nage-

streefd worden dat de groenzone in het aansluitend NMBS-terrein ingeschakeld 

wordt in wandellus rond het Lappersfortbos. We juichen deze hoopvolle intentie in 

alle geval toe. Het is een oude belofte. Na de dromen en de woorden nu graag 

dringend daden ! Het werd al in de krant aangekondigd begin 2007 en ondertussen 

stroomde er toch al veel water naar de zee…Huur Lappersfortbos kost 1.900euro  

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GTV17HE8S  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003135786146  

Tevens herhalen wij onze beleidsvisie op de brede Lappersfortbosomgeving en 
kondigen wij een visitatie in 2012 aan bij de Brugse Groendienst. Moet het nog 
gezegd worden dat we in het internationaal jaar van de bossen liever geen nieuwe 
zonevreemde kap zouden zien gebeuren in Brugge. Misschien moet er aan de 
achterkant van Sint-Michiels geen beursgebouw & geen studentenhome komen ? 
Drie voorstellen aan de schepenen van Brugge in nieuwe zonevreemde bosdossier 
parkbos de Groene poort  Maar net zoals in alle grote verhalen zal men later zeggen 
: ze hadden gelijk. Als het te laat zal zijn en de spoorwegkant van Sint-Michiels een 
woestijn zal zijn met veel uitlaatgassen van auto’s en weinig bomen om het fijn stof 
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en de C02 te compenseren en op te slaan. Onze woorden waren vaak antwoorden in 
de wind en het voelt als roepen in de woestijn. Gelukkig werkt bosminister Joke 
Schauvliege aan een zonevreemd Vlaams bossenplan… Plan van aanpak 
zonevreemde bossen: bosbrief van minister Joke Schauvliege, advent 2011 en is er 
een resolutie in het Vlaams Parlement http://www.dirkpeeters.info/2011/11/25/na-de-
kap-op-de-keyserlei-%E2%80%98bomencharter%E2%80%99-moet-stadsbomen-
beter-beschermen/ en scherpen de schepenen Van Volcem en Demon de groene 
potloden in het aangekochte zonevreemde KMO-deel Lappersfortbos. 

PS. Welke is de bredere beleidsvisie op de Lappersfortomgeving gekoppeld aan 
toekomstige groenuitbreidings- en of behoudsplannen voor de brede stations-
omgeving die nood heeft aan extra zuurstof en ademruimte. Als nulste punt van 9 ter 
ere van de bomen die blijven een gedicht van Willy Spillebeen, vriend van het 
Poëziebos & bosdichter van het eerste uur. 

0) Mist, uit 'Land van vergeten' ( 1995 ) Willy Spillebeen  
 

Wortels in wortels houdt 
een boom zich staande in een bos. 
Gisteren in de open vlakte 
waaiden opnieuw populieren omver. 
En vanmorgen is mist een dichter 
die hun lijken verbergt. 
 

Ik ben geen boom in een bos. 
Ik sta alleen in de dichte mist. 
Maar ik leun hartstochtelijk tegen hem aan 
en tracht met mijn adem die witte nacht 
open te spreken. 
 

( heb als boerenzoon zowat mijn hele kindertijd en jeugd tussen de bossen 
geleefd. Alle bomen, maar vooral populieren  liggen me na aan het hart. Ze 
zijn mijn hele werk door, zowel in proza als in poëzie, letterlijk en symbolisch 
aanwezig. Ook de titel van de roman die in 2012 moet verschijnen, 
‘Zomersneeuw’ verwijst naar de pluisjes van de populieren )  

 

1) Lege plekken langs de spoorwegberm Spoorwegstraat heraanplanten. 
Zuurstof zinvol ! Dertien bomen welkom ? Infrabel & Stad : werk samen ! 

 

2) Op de oude foto zie je de 
hoofdingang Lappersfort 
Poëziebos bij ANB-bord op hoek 
Ten Briele /Vaartdijkstraat.  
 
Concreet dient de aangekochte 
Vlaamse KMO-zone ook op 
papier Groenzone te worden. 
Schepenen Mercedes Van 
Volcem & Franky Demon 
beloofden daar werk van te 
maken. Want in Brugge worden 
de groene potloden geslepen. Het 
stadsbestuur zal op termijn 4,6 
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hectare – nu nog als kmo-zone ingekleurd – van het aangekochte (13 ha) 
Lappersfortbos inkleuren als groen gebied. Dan is het Lappersfortbos niet 
langer zonevreemd (wellicht eind 2012). Beloftes nakomen is positief. Het 
stadsbestuur kwam in actie na een verzoekschrift aan de gemeenteraad van 
wakkere burgers & het Groene Gordel Front. In dat verzoekschrift vroeg het 
GGF om het resterende zonevreemde deel ook groen in te kleuren. Zij werden 
daarin gesteund door VBV en BBL. Lees alles na op www.ggf.be november en 
december 2010.  

 

3) De onderhandelingen tussen NMBS (Infrabel) en ANB over het uitbreiden van 
de wandelroute (nu stopt die midden in het bos) dienen spoedig te starten, 
zodat een wandelroutelus gemaakt kan worden van de hoofdingang Ten 
Briele tot aan het einde op NMBS-terrein om dan terug te keren langs de 
andere kant van het Zuidervaartje. Ook in de brede Lappersfortbuurt is 
waakzaamheid geboden. Hier wil de stad de ruimtelijke ontwikkeling en 
kwalitatieve herbestemming van de terreinen Rammant & Verhelst én het 
achterliggend gebied van Infrabel bekijken; alsook het W & Z gebied aan de 
overzijde van het kanaal (BPA 102 Baron Ruzettelaan Zuid-West) dat op de 
kanaalfolder van Natuurpunt "Onder de Katelijnebrug" werd gedoopt. Als stem 
van de bossen en het leefmilieu willen wij pleiten voor het maximaal behoud 
van de groene longen in de brede stationsbuurt. Er zijn hier mogelijkheden om 
groen in de buurt te beschermen als 'ecologische stapstenen' voor de 
verbinding van de natuurwaarden langs het kanaal met de Brugse vesten. 
Graag een antwoord ? 

 

4) Participatie(informatie) in modern jasje steken. Nood aan een participatie-
renaissance Tot slot dient opgemerkt te worden dat alle openbare onder-
zoeken best gebundeld zouden worden op een toegankelijke stadssite. Nu 
breek je bijna de benen om op het terrein de gele/witte brieven te gaan lezen. 
Moderne inspraak aub., dus ook online te consulteren in de nabije toekomst ? 

 

5) Wat de bomen betreft die heraangeplant zullen worden langs de Zuidgrens 
van het Lappersfortbos. Wij hadden indien behoud van één of meerdere rijen 
geen alternatief was, liever dat er gekozen werd voor de aanplant van de oude 
langzaam groeiende scheve soort Marilandica  of van zwarte populieren ? 
Zodat ze toch weer meer dan 2 generaties meegaan! Duurzame hoge 
nieuwe bomen die oud mogen worden. Maar hier zeggen we dus niet dat we 
niet van Essen houden. 
 

6) Ook hadden we graag antwoord of het deels zonevreemde bedrijf (komt daar 
nu ook een opslag van zwaar gevaarlijke stoffen?) dat ernaast staat ook 
verhuist. Dan krijgen de nieuw aangeplante bomen maximale groeikansen. De 
recent aangeplante bomen langs de nieuwe Vaartdijkstraat door het bos 
indachtig – 2 op de 3 zijn verdord – zou het ook nuttig zijn om de groei te 
monitoren met voldoende groeimest en water. 

 

7) Wat de 2 berkebomen in de Spoorwegstraat betreft. Het is uiterst grof om te 
zeggen dat een boom dood is als dat niet waar is. En in alle geval – indien er 
toch gekapt moet worden – zou men dat moeten koppelen aan een 
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heraanplantplan voor de lege plekken. Er is ruimte voor een 15-tal nieuwe 
bomen als de stad en Infrabel van goede wil zijn.  

 

8) Voor het industriegedeelte van het zonevreemde en gekapte deel van het 

Lappersfortbos dienen de nieuwe plannen voor het invullen van de 

industrieruimte nauwlettend opgevolgd ( conform de stedenbouwkundige 

verordening )  te worden. Op de plannen is er groenaanleg voorzien, nl. een 

bufferzone van 6 m. + 4 m. versterkte grasstrook achteraan het 

industrieterrein, en de aanplant van 73 hoogstammige bomen op het terrein 

(tussen de verschillende industriegebouwen).  
 

9) Correcte cijfers over natuur, groen, bos en bomen die verdwijnen… In ons 

recente Lees hiet het zesde Brugse evaluatie-verzoekschrift verzoekschrift (6) 

dat men weigerde te behandelen ceci n' est pas un verzoekschrift hebben wij 

het  gebrek aan correcte cijfers aangekaart. Daar vindt U ook een link naar 

ons tweede bosverzoekschrift en we kregen enkel antwoord over wat er aan 

groen bijkwam/is. Niet over wat er verdween. Dit hebben we dan ook gemeld 

in onze nieuwjaarsbrief 2011 aan de schepen van groen Vanaf vandaag heeft 

ook Brugge zijn schepen van actiegroepen. GGF schrijft nieuwjaarsbrief aan 

schepen Demon en we hopen spoedig een eerlijk antwoord te krijgen over wat 

er verdwijnt en bijkomt.  Bouwen we Brugge vol? Bomen, bos & groen blijven 

verdwijnen   Volledige cijfers groen Brugge?   www.wes.be studie 

leegstand Hoeveel ruimte is er nu echt om te ondernemen in West-

Vlaanderen?     De grond van de zaak...  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
We zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande groene 
ruimte in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht is voor 
toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter ondersteuning daarvan. We maken ook 
werk van het in kaart brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar dat 
nuttig en mogelijk is. ( De Lappersfortbosstrijd inspireerde het Vlaamse regeerakkoord 09 – 14 )  

 

Arbre à palabre ( & de 10 Takken van verwondering  Meer info onderdeel  groepsstadsgedicht de VERTELBOOM ) 

 

kat, hond en vos gapen naar de maan 

fazanten die uit wandelen gaan 

eend, gans en zwaan pluizen in de zon 

dun boompje gerasterd in beton 

uitgeveegde dromen, slang die lacht 

blaas de sterren aan en hou de wacht 

tien takken groeien in uitzondering 

over muren in de schemering 

wolkenmacht, op het ros van de nacht 

stad, waai open, bont is onze vacht 

  

uit eeuwig zijn de dingen die wij  

zingen die wij zingen 

verzamel u rond  

deze boom  

nu stil  

( Peter Holvoet-Hanssen, Lappersfort Poets Society & stadsdichter Antwerpen www.kapersnest.be  ) 
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