LS, als je komt best ook je aanmelden bij de boswachter. Groet van www.poeziebos.be
http://www.facebook.com/lappersfortpoeziebos.poeziebosnetwerk blije reactie op kmo-zone die groen
ingekleurd is in het Lappersfortbos
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130612_00620561 op Reactie

poeziebosbeweging bij plannen Brugse overheid om oa. KMO-zone groen in te kleuren en
Lappersfortbos groter te maken met aanpalende Infrabel-gronden in de Lappersfortbuurt
----- Original Message ----From: Maertens, Koen Sent: Thursday, June 13, 2013 10:48 AM
Subject: voorstelling ontwerp beheerplan Lappersfortbos

Beste Lappersfortbezoeker, beste buur van het Lappersfortbos.
Om de een of andere reden kom je graag naar het domeinbos Lappersfortbos in Brugge.
Of heb ik je ontmoet in een domeinbos en peilde naar je interesse.
Als beherende boswachter, kreeg ik als opdracht in 2008 mee om dit bos klaar te maken voor de/een
toekomst.
Dit doen boswachters door een bosbeheerplan op te stellen.
Het voorzien van de basisinfrastructuur is nu quasi rond of gaat zijn laatste fase in. Wat gaan we de
volgende 20 jaar doen of aandacht voor hebben?
Ik wens dit plan voor te stellen voor de zomervakantie en met jullie te bespreken. Ik ben er zeker van dat
jullie nog wel interessante insteken kunnen geven.
Ik verkies dan ook om eerst de buurtbewoners te raadplegen, alvorens met dit plan naar de overheden
en instanties te trekken. Zodat ik zeker jullie stem mee heb.

Ik heb het over de geschiedenis van het bos, over beekvallei, over vroeger beheer, over bomen laten oud
worden, over natuurlijke potenties, over bomen kappen, over wat met dood hout, over nieuwe bomen
planten, over overstromingsgebied, over wandelpaden en speelzones, over dieren en planten, over vrij
toegankelijke zones en afgesloten moerasbos, over dichters, over recreatief medegebruik, over … (maar
niet over het Infrabelgebied met voetbalterreinen/joggingpistes/seniorenflats of uitbreiding van de
vaartdijkstraat van schepen Demon.)

Ik doe de voorstelling in het VAC gebouw (achterkant station).

Iedereen is welkom op 28 juni, vrijdagavond van 19.00u tot 20.30 uur. Stuur deze mail dan ook gerust
rond en vertel het voort.
Adres: Jacob van Maerlantgebouw – Koning Albert 1 laan nmr 1 / 2 in Sint Michiels.
Als je uit het station komt (aan de achterkant) loop je richting Boeveriepoort. Onderweegs zal ik een
bordje zetten (Lappersfortbos beheerplan).

Als je niet kan komen, kan je gerust nog vragen stellen of je insteek doorgeven.

We gaan alle opmerkingen bundelen en in de mate van het mogelijke een compromis zoeken tussen
jouw vraag en de draagkracht van het bos en de andere wensen.
In het najaar is er een wandeling voorzien op 13 oktober (week van het bos!) waar we de concrete zaken
op het terrein gaan aanwijzen.
Ook daar kunnen nog eens opmerkingen geformuleerd worden.
De eindfase is het afleveren van een beheerplan waar officiële instanties (gemeente, adviesraden,
overheden) ook gepolsd werden.
Maar eerst jullie.

Tot dan?
Koen Maertens
Boswachter
Boswachterij 16 Torhout – Brugge zuid
Agentschap voor Natuur en Bos
Regiokantoor Buitendienst West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw
K. Albert I - laan 1/2 bus 74
8200 Brugge
Tel. 050 24 77 40
Fax 050 24 77 45

wvl.anb@vlaanderen.be
Rechtstreekse tel. nummers en e-mail:

0474/897367
Koen.maertens@lne.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

wees teder
- voor Staf, Marc en Freddy & alle vrienden van bos & aarde leer vandaag het zachter spreken
de wereld smeekt om tederheid
bedaar vandaag de woede
die je bloed doet koken, dat beweert
een versleten frase
je bent in je dorp geweest
en je zag al katjes aan de wilgen
het bleke dons, en katjes
aan de hazelaar: de bomen
zijn reeds de vorst vergeten
en je hebt in het dorp vergaderd
samen gezeten en gezocht:
eer vandaag de vrienden
die het mogelijk maken
dat jouw woord gelezen wordt
zachter zal je spreken
want je bent van deze wereld
en smeekt om tederheid
je bent zo’n weke schreeuwer
een die zijn mond niet houden kan
maar het liefst wil zwijgen
op wandel op een dijk
waar de wilgen al voorbarig
bloeien en de hazelaar
zich haast naar een zachtere tijd
Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society www.regiobrugge.be

