
WELKOM IN HET POËZIEBOS  
 

Bladert u even mee door dit bos? Langs het Hugo Clauspad staan 10 poëzieborden. U vindt 

er 20 gedichten over liefde voor mens, natuur en bos. Zuurstof voor u en voor het leven.  

Deze poëzieroute staat onder de hoge bescherming van de dichters en dichteressen van de 

Lappersfort Poets Society. Dit bos is ook een boeboeksbos, een kindvriendelijk bos, onder de 

bescherming van Marc de Bel.   

Hier vindt u rustpunten. Kom even op adem, zodat u morgen weer 

onvermoeibaar mee kunt ijveren voor meer dierbaarheid voor bomen en 

bossen. Meer info op www.poeziebos.be. 

 

- Ingewandeld ter gelegenheid van de week van het bos 2017 - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



De Lappersfort Poets Society is een poëziebosnetwerk van dichters die de bezorgdheid voor 

de bossen in poëzie heeft gegoten. Net zoals in de film ‘Dead Poets Society’ van Peter Weir 

ervaren zij de natuur als een onmisbare bron van leven en schoonheid. Dit bos dat u 

bewandelt schreef zonevreemde geschiedenis tussen 2001 en 2010 en is nu aan de goede 

zorgen van de ANB boswachters toevertrouwd. Dank aan de bosbezetters en 

de bosbeweging die de steentjes van de berg deden rollen… U kan dagelijks 

wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en u ademruimte 

schenken van zonsopgang tot zonsondergang. Zeg het verder.  

 

  

 

 

 

Hierna een fragment uit een verhaal over dit bos. 

  

Hanne - het jongere zusje van Lies - één van de ex-bezetsters van het bedreigde Reuzenbos schrijft 

een ultieme brief aan de ministers: 

  

‘Mijnheer, mevrouw de minister, ik schrijft U omdat ik niet meer weet wat ik kan doen om 

Reuzenbos te redden. U bent mijn, onze laatste hoop. Zonder twijfel bent u op de hoogte van ons 

probleem, want het gevecht voor het behoud van het bos is al vaak in het nieuws geweest. 

Reuzenbos ligt niet zo heel ver van ons huis. Wij hebben er vaak gespeeld. Er is heel veel wat ik niet 

begrijp mijnheer, mevrouw de minister. Hoe kan het nu dat een bos misschien zal verdwijnen als 

zoveel mensen het willen behouden? En hoe kan het dat Lies, die echt een heel goed mens is, naar 

de gevangenis moet en gestraft zal worden? Omdat ze in dat bos ging wonen om te tonen hoe graag 

de mensen dat stuk groen willen behouden? Om te tonen hoeveel ze ervan houden, hoe erg ze dat 

stukje groen nodig hebben? Ik hoop, mijnheer en mevrouw de minister, dat U nu beter begrijpt wat 

hier eigenlijk gebeurd is. En dat Reuzenbos mag blijven. Heel erg bedankt dat U mijn brief hebt willen 

lezen. Ik hoop dat U een goede oplossing zult vinden.’ Hanne 

  

UIT SLAPEN IN DE ARMEN VAN EEN BOOM van Ludo Enckels (dank aan Uitgeverij Averbode) 

 

  


