Met www.poeziebos.be schreven we 2 toekomstbrieven. De vzw Groen – de anders
gaan leven beweging alhier http://users.telenet.be/a150254/ van groene fietsers & co –
verzamelde duurzame ideeën in Kopenhagen. U leest brieven bovenaan & onderaan.
Middenin de inspirerende ideeën voor Brugge, maar eigenlijk voor elke Vlaamse stad.
En zoals het past onderaan enkele nuttige links & 3 stadsgedichten die U toekomen !
“ We moeten leren onze dromen en verlangens te kennen en er een naam aan te geven.
Onze verlangens worden immers door enorme machtsapparaten beïnvloed, ingekleurd en
uitgebouwd. Verlangens die niet met geld te maken hebben worden nog nauwelijks geduld.
Verlangens die te maken hebben met ons samenleven; met de lucht, die jullie mijn
kleinkinderen, zullen inademen; met mijn broers en zussen die honger hebben en niet naar
school kunnen; maar ook met die andere familieleden, de bomen. “ ( wijlen Dorothee Sölle,
Duitse protestantse theologe in een brief aan haar kleinkinderen in Hamburg en La Paz,
geschreven kort voor ze eind april 2003 overleed )
People in a show, all lined in a row. We just push on by, it’s funny how hard we try. Don't you
wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get
lonely, from time to time. Don't let the system get you down. Soon our work is done, all of us
one by one. Still we live our lives, as if all this stuff survives. ( Big City Life
https://www.youtube.com/watch?v=cGqfJdeSBdM )
Beste ( toekomstige ) Bruggeling, beste ( toekomstige ) bezoeker van Brugge, beste Sofies,
wijze werkkrachten civil servants van Brugges Toekomst, brief 1
Toen we een jaar geleden een verzoekschrift (een aanbevolen participatie-instrument)
verdedigden in het Brugse stadhuis werd verwezen naar de Toekomst van Brugge. Toen nog
een vaag idee. Overmorgen wordt het echter concreet. Wij geloven in startpunten.
Beginnings. En elke dag hopen. Nu ook met www.detoekomstvanbrugge.be
Niet dat het verleden en het nu van Brugge zo mooi of goed zijn. We hebben zowel onder
Burgemeester Moenaert als Landuyt niet altijd goede ervaringen (*) met het stadhuis, dat
nog te vaak een grote anonieme machine is. Een zeer complexe omgeving met gladde
sfinksen en sluwe vossen. Als gewone burgers & burgeressen zijn wij op vele vlakken klein,
zoals Mattafix zingt in Big City Life. Algemeen belang is soms ver weg in de politiek, die 3
dagen na de verkiezingen vaak eindigt in lokaal of landelijk ruzie maken. Alsof ze ons
daarmee vertegenwoordigen? Dus doen we het zelf. Natuurlijk vinden wij dat er ook
analyses nodig zijn van het recente verleden van Brugge : waarom werden er
de voorbije 30 jaar zo weinig bruggen tussen overheid en burgers gebouwd?
( * zie voor alle nuances op http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx )
Er is werk aan de winkel om de bewoners van de stad sterker te maken. En niet alleen
in verkiezingstijden. Daar faalt de lokale democratie die vaak alleen zichtbaar is op grote
momenten. De grote woorden en mooie dromen zijn er wel; maar de onverschilligheid en
leegte zijn veel concreter. Bestuurders moeten zo veel naar Brussel of naar andere plaatsen
voor dubbelmandaten, ze zijn dagelijks zo druk bezig en hebben weinig tijd over om te
luisteren. Daarom is de Toekomst van Brugge zo hoopvol. Eindelijk maken ze er tijd voor.
Dat deed de Vlaamse overheid ook al eens met Thuis in de stad.
Wij hebben vanuit het Lappersfortbos elf jaar lang vele voorstellen gedaan voor een beter
toekomstig Brugge. Waar die voorstellen 2002 – 2013 heen zijn weten we ook niet. Hopelijk

niet in de vuilbak? Het beste idee vinden wij nog altijd de Turnhoutse Communicatieraad.
Daar zit heel wat nuttigs in, ook voor Brugge. ( zie http://www.ggf.be/partici/partstart.htm )
We hopen op meer synergie in de Brugse toekomst en dat we trotser kunnen zijn op Brugge.
Samen sterk verbindend. Participatie-wijzer…?
Tot slot onderaan ‘ de stem van de stad ‘ poëzie van onze vrije stadsdichters. Wij kaarten
het idee van een stadsdichter voor Brugge aan sinds 2006 en zoals het gaat met goede
ideeën moet je ze vaak zelf uitvoeren. Wat we ook deden. Voor 2015 engageren we ons
opnieuw voor boswandelingen langs het Hugo Clauspad in het Lappersfort Poëziebos. En
nieuwe Brugse stadsgedichten van een vierde vrije Brugse stadsdichter, de stem van brood
& bossen. De stem van de stad...
Brugge 13 september 2014
Luc Vanneste & Peter Theunynck, Poëziebosnetwerk. Diplomatie & poëzie van zonsopgang
tot zonsondergang http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voorpoetische-wandelaars www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE TOEKOMST VAN BRUGGE

Toekomstdag, 15.09.2014

ENKELE DUURZAAMHEIDSIDEEËN UIT KOPENHAGEN (stadsbezoek in juli 2014 door de Vzw Groen)

Ter Inleiding : waarom de Vzw Groen inspiratie zocht in Denemarken
Actiegroepen zijn vaak niet geliefd bij politici. Zij verstoren de illusie dat de getrapte democratie
perfect werkt. In Brugge hebben wij geluk: er zijn tekenen, in woord* en daad, die er op wijzen dat
in de Brugse politiek het traditionele competitief en bureaucratisch denken gecorrigeerd wordt door
oprecht empathie-denken. De Stad manifesteert uitdrukkelijk zijn bereidheid om rekening te houden
met de voorstellen en verzuchtingen van de inwoners. Daarom loont het zeker de moeite voor
Brugse actiegroepen om hun mening kenbaar te maken en constructieve voorstellen te doen.
*“Het stadsbestuur wil daarbij (bij het vorm geven aan de Toekomst van
Brugge) alle Bruggelingen betrekken en nieuwe vormen van inspraak en
projectmatige participatie stimuleren. Onder de noemer ‘De Toekomst van
Brugge’ wil het bestuur verenigingen, belangenorganisaties, individuen en
bedrijven samenbrengen op netwerkmomenten en zo bekijken welke ideeën
we samen kunnen realiseren.”
(Stad Brugge, Algemeen beleidsprogramma
2013-2018, p. 3)

Na het onderhoud, op 23 september 2013, van de Vzw Groen met Burgemeester Renaat Landuyt en
enkele Schepenen, suggereerde Philippe Pierins, Schepen van Openbare werken, stadsreiniging en
groen, dat wij er goed zouden aan doen voor interessante ideeën betreffende ‘Stad en
duurzaamheid’ ons licht op te steken in Freiburg, vaak ‘de ecologische hoofdstad van Duitsland’
genoemd. Dat is en blijft een goed idee.
Maar deze zomer klonk de roep van de Kleine Zeemeermin sterker dan het lied van de Lorelei. Op
zoek naar inspirerende duurzaamheidsideeën belandden wij niet in Duitsland maar in Denemarken.
We hebben het ons niet beklaagd. Het kleine Denemarken werpt zich stoutmoedig op als een leider

in de transitie naar een Groene Groei Economie (Cf www.stateofgreen.com). Vooral de hoofdstad
Kopenhagen vormt een rijke bron van inspiratie.

Foto: Het windmolenpark Middelgrunden in de haven van Kopenhagen. Individuele aandeelhouders uit
Kopenhagen financierden de helft van de turbines. De Stad plant de komende jaren nog een honderdtal
windmolens bij te plaatsen, met de bedoeling windenergie te exporteren (ter compensatie van
Kopenhagens resterende CO2 emissies).

DENEMARKEN, EEN LAND WAAR KWALITEIT PRIMEERT BOVEN KWANTITEIT
Denemarken is in menig opzicht een land waar kwaliteit primeert boven kwantiteit.
-Het is een tamelijk klein land dat zich uitstekend leent tot een verkenning per fiets. Als men de
Faroër Eilanden en het immense Groenland niet in rekening neemt, beslaat Denemarken slechts een
oppervlakte van 43.000 km2, hetzij 40% meer dan België. Het telt slechts half zoveel inwoners als
België (5,6 miljoen versus 11,2 miljoen). Dit impliceert dat de bevolkingsdichtheid er veel lager ligt:
gemiddeld 130 inwoners per km2 tegenover 366 in België (462 in Vlaanderen, zonder Brussel).
-Indrukwekkende bergmassieven, fjorden, wouden of andere landschapselementen moet men niet
gaan zoeken in Denemarken. De hoogste heuveltop is amper 171 meter. Toch is Denemarken een
paradijs voor sportieve fietsers want grote delen van het land zijn golvend tot heuvelachtig.
-Ook erg hoge gebouwen tref je in Denemarken nauwelijks aan. Lange tijd stonden er slechts twee
gebouwen van méér dan 100 meter hoog in het land (het hospitaal van Herlev, 120 m, en het
appartementsgebouw Domus Vista in Frederiksberg/Groot Kopenhagen, 102 m). Een paar hogere
gebouwen zijn momenteel onder constructie, maar van een megalomane wedijver (hoog-hogerhoogst) is geen sprake. Ook de nieuwe hoogbouw blijft beduidend onder de 150 m.

Foto’s :
Links: ‘De Zwarte Diamant’, de Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen, beoogt een architecturale
blikvanger te zijn, maar niet in de vorm van een macho fallussymbool.
Rechts: De 12 verdiepingen hoge Portland Towers in Nordhavn, een zone die in ijltempo ontwikkeld
wordt van een verwaarloosd havengebied tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied, is een
gecertificeerde ‘Greenbuilding’.

-Met een BBP van 331 miljard dollar in 2013 (België: 506 miljard dollar) is Denemarken geen grote
economie. Maar het land is wel een goed voorbeeld van het zogenaamde ‘Scandinavische
Welvaartsmodel’ dat aan alle burgers gelijke rechten op sociale bescherming biedt. Gezondheidszorg
en onderwijs zijn er in principe gratis. De werkloosheidsuitkeringen zijn hoog en de regering voert
een actieve arbeidsmarktpolitiek. De grote rol die de overheid speelt in het Deense maatschappelijk
model resulteert uiteraard in een hoge belastingdruk. Maar de Denen erkennen dat zij waar krijgen
voor hun belastinggeld. Op de Index van Menselijke Ontwikkeling 2014 staat Denemarken op de 10 e
plaats, België op de 21e plaats. Op de Index van de ‘Tevredenheid met het Leven’ staat Denemarken
aan de top.
-Denemarken staat niet bekend als een exporteur van volumineuze producten (met uitzondering van
windmolens), maar eerder van ingenieuze producten zoals Legoblokjes, Deens design en mode, de
sprookjes van Hans Christian Andersen, en zelfs mannelijk zaad (het Vikingenland exporteert meer
sperma dan eender welk ander land).

VERGELIJKING KOPENHAGEN – BRUGGE
Kopenhagen is met 1,25 miljoen inwoners (bijna 2 miljoen als de hele agglomeratie in rekening
wordt gebracht) een veel grotere stad dan Brugge. Bovendien is Kopenhagen de hoofdstad van het
Koninkrijk Denemarken, terwijl Brugge een provinciehoofdstad is. Sinds in 2000 een
brug/tunnelverbinding met de naburige Zweedse stad Malmö tot stand is gebracht fungeert
Kopenhagen als het centrum van een Deens-Zweedse metropolis van 2,6 miljoen inwoners.
Het verschil in dimensie en status tussen beide steden heeft uiteraard gevolgen, onder meer voor de
grootte van de financiële middelen die kunnen worden ingezet en de technologische partners die
kunnen worden aangetrokken.
Beide steden vertonen een aantal opvallende gelijkenissen die tot overeenstemmende uitdagingen
leiden. Zowel Kopenhagen (althans het oude centrum) als Brugge zijn historische steden die er
belang aan hechten hun erfgoed op de best mogelijke wijze in stand te houden voor de huidige en de
komende generaties. Ze besteden in hun beleid veel aandacht aan cultuur en toerisme. Het zijn
allebei milieuvriendelijke steden die een goed evenwicht nastreven tussen economische en
ecologische doelstellingen. Na een competitie met 17 andere steden behaalde Kopenhagen dit jaar
de titel van ‘Groene Europese Hoofdstad 2014’. Zowel Brugge als Kopenhagen zijn opvallend
fietsvriendelijke steden; ze voeren een actief beleid om het fietsen in en buiten de stad aan te
moedigen. Beide steden hebben een rijkdom aan zogenaamde ‘blauwe’ en ’groene zones’ die in

sterke mate identiteitsbepalend zijn (voor Brugge stad: onder meer de Reitjes, de vestingen, de
Groene Gordel) en die positief bijdragen tot de levenskwaliteit in de stad. Zowel Kopenhagen als
Brugge zijn overstromingsgevoelig. Beide steden zijn dicht bij de zee gelegen en hebben een haven.
Grote ambities
Zonder grote ambities geen grote prestaties, geen reden tot fierheid, geen hoop op bewondering.
De Stad Kopenhagen is niet bang om de aandacht van de hele wereld te vestigen op zijn
duurzaamheidsambities. Uit gesprekken met personeelsleden van de Stad blijkt dat het besef
dagelijks mee te werken aan de realisatie van deze ambities erg motiverend is.
Enkele van de meest in het oog springende ambities van Kopenhagen zijn:
-De beste fietsstad van de wereld zijn (Amsterdam is een niet zo gemakkelijk te kloppen
mededinger).
-De netste hoofdstad van Europa worden tegen 2015.
-Zich ontwikkelen tot het meest innovatieve cleantech cluster ter wereld.
-Als eerste hoofdstad in de wereld koolstofneutraal zijn tegen 2025.
Het is niet meteen duidelijk of het voor een relatief kleine stad als Brugge gemakkelijker of juist
moeilijker is dan voor Kopenhagen om een pioniersrol te spelen op het vlak van ecologische en
sociale duurzaamheid. Uiteraard beschikt Brugge over minder financiële, menselijke en technische
middelen, maar anderzijds slaan de benodigde duurzaamheidsinvesteringen ook op veel minder
inwoners, woningen, infrastructuren,…
Tip voor Brugge
Brugge zou zich kunnen spiegelen aan Kopenhagen om met lef de lat zeer hoog te leggen, om zich
publiekelijk te vergelijken met andere ambitieuze steden (in Vlaanderen bijvoorbeeld met Leuven,
Gent,…) en om ze uit te dagen met duurzaamheidsdoelstellingen die tot de verbeelding spreken.
Bravo voor Brugge als het zichzelf tot doel durft stellen “de beste fietsstad van Vlaanderen” en “de
eerste koolstof-neutrale stad in Vlaanderen” te worden.
ENKELE OPMERKELIJKE KOPENHAAGSE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN
DOELSTELLING: BESTE FIETSSTAD VAN DE WERELD WORDEN
De doelstelling om van Kopenhagen de beste fietsstad van de wereld te maken werd unaniem en
duidelijk geformuleerd door de Gemeenteraad. Deze doelstelling maakt integraal deel uit van de visie
van de stad Kopenhagen om een echte Milieuhoofdstad te zijn. Een buitengewone fietsstad zijn
wordt daarbij net zo belangrijk geacht als van Kopenhagen tegen 2025 een CO2-neutrale stad te
maken. Bovendien maakt de creatie van goede fietsvoorwaarden ook deel uit van de officiële
gezondheidspolitiek van de stad. Een fietsende burger is een gezondere, productiever en minder van
gezondheidszorg afhankelijke burger.

Foto: Net als in Brugge is de fiets in Kopenhagen een plezieriger en efficiënter transportmiddel dan de
auto.

Enkele decennia geleden kon je in Kopenhagen net zo veel autofiles aantreffen als in eender welke
andere grote stad. Welnu, tijdens ons zesdaags verblijf in Kopenhagen, in juli 2014, zagen wij géén
enkele autofile. Wel zagen wij overal grote aantallen gewone fietsen, koersfietsen en bakfietsen die
zich meestal tegen een zeer vlot tempo (gemiddeld 5 tot 10 km/u sneller dan in Brugge) door de
stad bewogen. De Nørrebrogade in Kopenhagen is momenteel de drukste fietsstraat ter wereld. Het
percentage van de Kopenhagenaars die dagelijks per fiets naar hun werk of naar school rijden steeg
van 36% in 2012 tot 41% in 2013. Wellicht wordt de doelstelling van de Stad om dit percentage tegen
2015 op te trekken tot 50% niet gehaald. Maar Kopenhagen blijft fors investeren in infrastructuur en
veiligheidsmaatregelen voor fietsers: nieuwe fietspaden, zogenaamde ‘snelwegen’ voor fietsers die
de voorsteden van Kopenhagen verbinden met het centrum, nieuwe fietsverbindingen in het
centrum waaronder architecturaal aantrekkelijke fietsbruggen in de haven.

Foto’s :
Links: De fietsbruggen in Kopenhagen zijn veilig, goed berijdbaar en esthetisch.

Rechts: Nieuwe fietsbruggen over het water leveren de fietsende woon- werkpendelaars dagelijks heel wat
tijdwinst op.

De verschuiving van auto naar fiets levert de inwoners van Kopenhagen tijdswinst en
verplaatsingsgemak op (voor 88% van de Kopenhagenaars hét motief om de fiets te prefereren) en
bovendien een betere gezondheid (iedere gereden kilometer zou volgens de Stad de kosten voor
gezondheidszorg van een fietser met 0,77 euro doen dalen, bijna niet te geloven). Niet enkel de
individuele fietsers halen profijt uit de verschuiving van auto naar fiets, maar ook de financiën van
Kopenhagen. Volgens berekeningen van de Stad levert iedere extra kilometer die inwoners fietsen in
plaats van de wagen te gebruiken een nettowinst op van 0,16 euro. Daarbij werden de kosten
vergeleken die gepaard gaan met luchtvervuiling, accidenten, verkeersopstoppingen, verkeerslawaai,
en de slijtage van de wegeninfrastructuur.

Foto’s: Op piekuren komen meer dan 20.000 fietsers Kopenhagen binnengereden.
De meest fietsvriendelijke steden in de wereld, volgens de Copenhagenize Index 2013
(www.copenhagenize.eu/index) waren net als in de voorgaande Index (2011) Amsterdam en
Kopenhagen. Er werden in 2013 wereldwijd in totaal 150 steden onderzocht tegen slechts 80 in 2011.
Utrecht kreeg de bronzen medaille. Bordeaux behaalde de vierde plaats dankzij de hoge waardering
voor het politieke leiderschap en het fietsdeelsysteem. Antwerpen stond verrassenderwijze op de
vijfde plaats, nog vóór de fietsvriendelijke Duitse hoofdstad Berlijn (8e plaats).
In zijn boek ‘Cargo Bike Nation’ (2013) presenteert Mikael Colville-Andersen, een expert in
stadsmobiliteit, tevens CEO van Copenhagenize Design Co. en in Denemarken bekend als groot
‘fietsambassadeur’, 725 foto’s die de verschillende rollen illustreren die bakfietsen kunnen vervullen
in een moderne stad, onder meer als familiaal vervoermiddel, voor de postbedeling, als
vervoermiddel voor de stadsdiensten, voor levering van kleine goederen en voor recreatie. De
meeste foto’s werden in Kopenhagen genomen. Mikael Colville-Andersen adviseert verschillende
steden elders in de wereld die zich tot doel stellen fietsvriendelijker te worden door inspanningen op
gebied van infrastructuur, planning en communicatie.

Foto: Op een van de talrijke wijkspeelpleintjes in Kopenhagen speelt een vader met een kleuter waarmee
hij een ritje maakte per bakfiets.
Elke dag begeven talrijke fietsers zich naar de metrostations van Kopenhagen. Daar zijn rekken
voorzien voor de fietsen, maar sommige haastige fietsers plaatsen hun fietsen liever eender waar
(ook waar zij de toegang van brandweer- of ambulancediensten zouden kunnen hinderen). In april
2010 startte de Stad een charme offensief met de bedoeling het gebruik van de fietsrekken te
verhogen. Een ploeg van ‘Fietsbutlers’ bracht dagelijks de slecht geparkeerde fietsen over naar de
rekken en liet een briefje achter met de vriendelijke vraag in de toekomst de fietsrekken te
gebruiken. De ‘wildplaatsers’ kregen geen boete aangesmeerd, maar vonden hun fietsen terug met
gesmeerde ketting en keurig opgepompte banden. Een staaltje van emotionele intelligentie vanwege
de Stad. Het resultaat van dit charmeoffensief bleef niet uit. Het aantal verkeerd geplaatste fietsen
daalde snel van 150 per dag naar 30 à 50.

Mogelijke tips voor Brugge
Vooreerst dient benadrukt dat Brugge de afgelopen decennia heel wat inspanningen heeft geleverd
om het fietsverkeer in en rond de stad gemakkelijker en veiliger te maken. Deze inspanningen
worden ook door het huidige stadsbestuur verder gezet. Brugge profileert zich als een echte
Fietsstad.
“De fiets is het ideale vervoersmiddel naar en in de binnenstad. Het stadsbestuur zorgt
voor een omkadering die het fietsverkeer aanmoedigt. Er wordt een ‘Fietsplan Brugge’
opgesteld waar de grote lijnen worden in uitgezet om Brugge veel fietsvriendelijker en
vooral fietsveiliger te maken.” (Stad Brugge, Algemeen Beleidsprogramma 2013-2018, p.
34-36).

Wat Brugge eventueel nog van Kopenhagen kan afkijken:
-Het instellen van ‘groene golven’ voor fietsers: in Kopenhagen wordt langs sommige drukke wegen
voorrang gegeven aan vlotter verkeer voor fietsers (niet voor wagens). De ‘groene golven’ voor
fietsers zijn afgestemd op een gemiddelde fietssnelheid van 20 km/u.
-Het opstellen van fietsentellers langs belangrijke fietswegen. Op deze tellers kan men aflezen
hoeveel fietsers er al gepasseerd zijn op de betreffende dag en tijdens het lopende jaar (evenals het
totaal aantal getelde fietsers tijdens het vorige jaar). Deze tellers brengen de boodschap dat fietsers

meetellen in Kopenhagen. Tegelijkertijd leveren zij de Stad actuele gegevens over de stedelijke
fietsactiviteit.
-Het creëren van een geïntegreerd fietsvriendelijk openbaar transportnetwerk. In Kopenhagen is in
de metro- en treinstellen voldoende ruimte voorzien voor de fietsen van passagiers. Het zou ook
fietsers, vertrekkend vanuit Brugge, gemakkelijker moeten worden gemaakt om met de fiets gebruik
te maken van treinen en lange afstandsbussen.
DOELSTELLING: DE STAD AANPASSEN AAN DE KLIMAATVERANDERINGEN
Het Klimaataanpassingsplan dat in 2011 door de Stad Kopenhagen werd opgesteld en in augustus
2012 werd goedgekeurd, houdt doelbewust rekening met de hoogste schattingen i.v.m.
overstromingsgevaar die voorkomen in de scenario’s van het IPPC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) van de Verenigde Naties. Dit plan is gerelateerd aan het Plan ‘Kopenhagen
Koolstofneutraal in 2025’.
Het Klimaataanpassingsplan van Kopenhagen ziet twee grote uitdagingen voor de stad: extreem
hevige regenval en overstromingen vanuit de zee.
Het is algemeen bekend dat waar ook ter wereld weinig politici enthousiast zijn om vandaag plannen
(en de daarmee gepaard gaande openbare uitgaven) goed te keuren waarvan niet zijzelf en hun
potentiële kiezers zullen genieten. In Kopenhagen hebben de overstromingen van 2 juli 2011 echter
een ommekeer teweeg gebracht. Door een hevige wolkbreuk stonden toen in drie uur tijd grote
delen van de stad twintig cm onder water. Jan Rasmussen, de verantwoordelijke voor het
Klimaataanpassingsplan van de Stad schatte de schade op 6 miljard Kronen, of bijna 1 miljard euro.
Het Klimaataanpassingsplan van Kopenhagen, dat na de overstromingen in recordtempo werd
opgesteld en goedgekeurd, voorziet in drie niveaus van actie:
1) Indien mogelijk, schade voorkomen, bijvoorbeeld door beschermende dijken te bouwen,
door in de stad hoger boven de zeespiegel te bouwen, en door de capaciteit van de riolen
te vergroten.
2) Als preventie onmogelijk is, de schade beperken bijvoorbeeld door de kelders waterdicht
te maken, en door zones te voorzien waar regenwater kan opgeslagen worden.
3) De kwetsbaarheid van de stad verminderen, bijvoorbeeld door voldoende waterpompen
te installeren, en door nieuwe gebouwen met platte daken te voorzien van een groene
laag die veel regenwater kan absorberen.

Foto’s : Een ook per fiets te berijden grotendeels groene dakbedekking tussen de SEB Bank en het Tivoli
Hotel in Kopenhagen.
De Stad gaat er van uit dat er in de toekomst boven Kopenhagen frequenter regenval zal zijn in de
winter en minder regenbuien in de zomer. Maar de zomerse regenbuien worden wél heviger. De
inwoners moeten er zich op voorbereiden dat zij regelmatig met overmatige regenval zullen
geconfronteerd worden. De stedelijke overheid neemt echter maatregelen om het water zoveel
mogelijk weg te houden van de wegen, de kelders en de commerciële gebouwen en het te richten
naar parkeerplaatsen, sportvelden en parken waar het veel minder schade zal aanrichten.
Wat mogelijke overstromingen vanuit de zee betreft gaat de Stad Kopenhagen er van uit dat het
zeeniveau de komende 100 jaar met 1 meter zal stijgen. Er is nog tijd om de nodige dijken te bouwen
en de havenmuren te verhogen.

Foto: Dijkverstevigingswerken in de ontwikkelingszone Nordhavn, waar de Stad Kopenhagen plannen
heeft voor 40.000 nieuwe inwoners en evenveel jobs.
Tip voor Brugge
Net als Kopenhagen zou ook Brugge dynamische overstromingsmodellen kunnen ontwikkelen en
verder verfijnen zodat de Stad steeds over een up-to-date instrument beschikt om de impact van
eventuele overstromingen en de gerelateerde economische én erfgoedschade realistisch in te
schatten. Op basis daarvan kan dan het Brugse klimaatactieplan, dat momenteel nogal eenzijdig
focust op “energiebewust wonen en bouwen, en groene energie in stad en haven”, verder worden
ontwikkeld.
DOELSTELLING: DUURZAAM BOUWEN
Uitgaande van de vaststelling dat 40% van de koolstofdioxide-emissies in Denemarken door
gebouwen veroorzaakt worden zet de Stad Kopenhagen zwaar in op ‘duurzame’ nieuwbouw en
renovatie. De technische oplossingen zijn grotendeels voorhanden en worden voortdurend verder
ontwikkeld. De voordelen zijn bijzonder groot: minder CO2-uitstoot, grote energiebesparingen over
de hele levenscyclus van de gebouwen, positieve impact op de gezondheid van de inwoners, meer
families die in de stad willen blijven. Leven en werken in duurzame gebouwen blijkt volwassenen en

kinderen te stimuleren om zelf klimaatvriendelijke initiatieven te nemen. Bovendien stimuleren
overheidsinvesteringen in gebouwen gelijkaardige privé-investeringen (gemiddeld tot 5 keer groter).

Foto: Het duurzaam gebouwde ‘Harbour House’ in Nordhavn (Kopenhagen) dat zowel een ecologische
als een schoonheidsprijs kreeg.
Tip voor Brugge
De duurzame renovatie van oude gebouwen in een historische stad als Brugge verdient alle
aandacht. De uitdaging bestaat er in met respect voor de esthetische en historische waarde van de
oude gebouwen de energie-efficiëntie toch sterk te verhogen. De woonkwaliteit en de
vastgoedwaarde van het woningpark zullen er wel bij varen. In Kopenhagen verwacht men dat de
renovatie-inspanningen tussen 2010 en 2025 zullen leiden tot een vermindering met 10% van het
elektriciteitsverbruik en met 20% van de verwarmingskosten.
DOELSTELLING: EEN DUURZAAM VOEDSELBELEID
Begin 2014 was al 79% van het voedsel dat in de stadsinstellingen van Kopenhagen werd
klaargemaakt ‘organisch’ voedsel. De Stad mikt nog hoger en wil dit percentage optrekken tot 90%.
Momenteel weet de Stad niet precies welk gedeelte van het voedsel dat wordt opgediend in de
restaurants, cafés en privé kantines in Kopenhagen organisch is. Maar Kopenhagen wil zijn inwoners
blijven aanmoedigen om meer organische producten te kopen zodat minstens 20% van het voedsel
dat geconsumeerd wordt in Kopenhagen organisch is.
Tip voor Brugge
In de discussie over duurzaamheid is voedselvoorziening één van de hoofdthema's . Ook een stad als
Brugge kan een rol spelen bij het creëren of althans promoten van een voedselsysteem dat
klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig is. Om te beginnen kan de Stad zelf al bij alle
voedselaankopen duurzaamheid voorop stellen en zijn vorderingen jaar na jaar (bv. via het
Stadsmagazine Brugge Inspraak) bekend maken en toelichten.
DOELSTELLING: HET VERKEERSLAWAAI REDUCEREN

Om de vijf jaar brengt Kopenhagen het stadslawaai in kaart, door ’s nachts aan de voorgevels van de
woningen metingen te laten uitvoeren. Uit de laatste metingen bleek dat het aantal woningen dat
blootgesteld is aan buitensporig hoog verkeerslawaai (meer dan 65 dB ’s nachts) gedaald was tot 1%.
Nog 24% van de woningen hadden af te rekenen met lawaai tussen 55 en 65 dB.
In 2013 ontwikkelde Kopenhagen een lawaaiactieplan dat onder meer volgende maatregelen inhield:
sommige stadsvernieuwingsprojecten voorzien in subsidies bij de vervanging van ramen (door
geluidswerende ramen); bij een verkeersdrukte met meer dan 2.000 voertuigen per dag en een
snelheid van meer dan 40 km/u wordt lawaai-reducerend asfalt gelegd; op diverse drukke wegen
wordt de maximum snelheid verminderd van 60 km/u tot 50 km/u of van 50 km/u tot 40 km/u; bij de
renovatie van scholen in drukke buurten is lawaaibestrijding een prioriteit.
Tip voor Brugge
Brugge zou een lawaaiactieplan kunnen ontwikkelen dat beter is dan dat van Kopenhagen doordat
het niet enkel op nachtelijke metingen wordt gebaseerd, maar ook op geluidsmetingen gedurende
de dag (bv. om het lawaai te monitoren dat veroorzaakt wordt door het auto- en busverkeer, de
koetsen voor toeristen en de bootjesgidsen).
DOELSTELLING: REDUCTIE VAN HET ENERGIEVERBRUIK
Denemarken was een pionier in de ontwikkeling van windenergie gedurende de zeventiger jaren.
Vandaag zijn er diverse leidende windturbineconstructeurs actief, waaronder Vestas en Siemens
Wind Power, en is er een sterke aanbodketting van onderdelenleveranciers. In 2012 verklaarde de
regering dat Denemarken tegen 2020 het aandeel van de windenergie in de totale
elektriciteitsproductie wil verhogen tot 50 procent. Dit lijkt een haalbare kaart. In 2013 stond
windenergie al in voor 33 percent van het nationale elektriciteitsverbruik. Tijdens de winderige
maand december 2013 overtrof het aandeel van windenergie zelfs 50 percent.
Kopenhagen geniet uiteraard mee van de nationale inspanningen en maatregelen op het gebied van
energiereductie en verduurzaming van het energieverbruik. Maar de Stad levert ook eigen
inspanningen. Zo startte Kopenhagen in 2013 een actie om 20.000 lampen en 8.000 lampposten te
vervangen, wat tegen 2016 zal resulteren in 50% besparing. Belangrijker nog zijn de moderne
installaties waar afvalhitte van elektriciteitscentrales gebruikt wordt om gebouwen warm te houden
via het Kopenhaagse netwerk voor wijkverwarming (het grootste ter wereld). De helft van de
binnenhuisverwarming in Kopenhagen komt van de verbranding van afval. Een significante
energiebesparing wordt ook gerealiseerd dankzij het gebruik van water dat vanuit de haven naar de
stad wordt geleid om er grootwarenhuizen, kantoorgebouwen, hotels en data centers af te koelen.
Tip voor Brugge
Brugge wil tegen 2020 de energie-efficiëntie op zijn grondgebied met 20% verbeteren.
Brugge sluit zich aan bij het Europees netwerk ‘Covenant of Mayors
(Burgemeestersconvenant)’. Hiermee engageert het stadsbestuur zich om de
energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op het
grondgebied te verhogen en zo zijn bijdrage te leveren aan het behalen van de
doelstelling van de Europese Unie om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te
verminderen, de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van

duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen.
Brugge, Algemeen Beleidsprogramma, p. 11).

(Stad

De Stad Brugge zou Kopenhagen de loef kunnen afsteken door sneller dan de Deense hoofdstad een
oplossing te vinden voor de zogenaamde ‘eigenaar-huurder’ val. Momenteel hebben eigenaars er
noch in Kopenhagen noch in Brugge een groot financieel belang bij woningen of kantoorgebouwen
door renovatie energie-efficiënter te maken. Eigenaars die veel geld investeren in de energieefficiëntie van hun verhuurde eigendommen zien de gerealiseerde besparingen naar hun huurders
gaan. Brugge zou een methode moeten uitwerken waarbij de kosten en besparingen van energieefficiënte renovaties billijk verdeeld worden tussen eigenaars en huurders.

DOELSTELLING: WONEN, ZWEMMEN EN ZONNEBADEN IN DE HAVEN
Vijftien jaar geleden was er zelfs geen denken aan dat haven en waterwegen in Kopenhagen gebruikt
zouden worden om te zwemmen. Rioolwater stroomde via bijna 100 overvloei-kanalen de haven en
waterwegen binnen. Dankzij een doelgerichte inspanning om het rioolsysteem te moderniseren kon
de waterkwaliteit sterk verbeterd worden. Op warme dagen wordt thans op diverse, daartoe
uitgeruste plaatsen, gezwommen in Kopenhagen terwijl het aantal zonnebaders niet te tellen is.

Foto: Op warme zomerdagen komen duizenden Kopenhagenaars zonnebaden langs de ligweiden in de
havenzone.
Gevolg van de verrichte investeringen: recreatie en toerisme rond het water namen sterk toe. De
vastgoedsector profiteerde van de opwaardering van de havenomgeving. De prijzen van
appartementen in de havenzone stegen met 50% tot 100%, en in de aanpalende straten met 10%.
Vele Kopenhagenaars verkiezen nu waterrecreatie in de stad boven een verplaatsing naar een strand.

Foto: Zwemmen, zonnebaden, wandelen, fietsen, het kan allemaal in de opgewaardeerde havenzone van
Kopenhagen.
Tips voor Brugge
Het lijdt geen twijfel dat het mogelijk maken van ‘wonen aan het water’ Brugge enorme kansen kan
bieden. Er zou een grondig debat moeten gevoerd worden over de toekomst van de Brugse
Binnenhaven die er nu al decennia zwaar onderbenut bijligt. Het aantrekken van ‘watergebonden
bedrijvigheid’ was geen succes. Waarom deze uitgestrekte site dan niet her-plannen voor
residentiële hoogbouw, kantoren en recreatieve functies?
“Bij de opmaak van RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) wordt ook rekening gehouden met de
rijke aanwezigheid van water op het grondgebied van Brugge. Er wordt via de RUP’s nagegaan of
wonen aan het water een opportuniteit kan zijn.” (Stad Brugge, Algemeen Beleidsprogramma, p.28)
In Brugge stelt zich de vraag of het upgraden van de waterkwaliteit, met het oog op
openluchtzwemmen, beperkt moet blijven tot een gedeelte van de Reitjes. Mits voldoende
saneringsinspanningen moet het wellicht mogelijk zijn ook zwem- en zonnebadmogelijkheden te
creëren langs de Vesting (bv. van Boeveriepoort tot Bloedput).
DOELSTELLING: GROTE KANTOORGEBOUWEN INPLANTEN DICHTBIJ EEN STATION
De drie pijlers van de stadsplanning in Kopenhagen zijn : slimme planning methodes, voortdurende
dialoog met de burgers, gebalanceerde financiering .
Een van de slimme planning methodes is het toestaan van hogere bewoningsdensiteit in de buurt
van metro- en treinstations. Tevens wordt er op toegekeken dat grote kantoorgebouwen ingeplant
worden binnen een straal van 500 meter rond een station.
Tip voor Brugge
Ingeval de Stad, uit andere dan holle prestigeoverwegingen, een hoofdkwartierenzone zou willen
oprichten, dan is de Chartreuse –ver van het station van Brugge gelegen- niet de juiste plaats. Ook de
vervanging van het bestaande Jan Breydel voetbalstadion door twee nieuwe voetbalstadions op
diverse kilometers van station en stadscentrum is geen goede keuze.

DOELSTELLING: GOEDE BETREKKINGEN ONDERHOUDEN MET VRIJSTAD CHRISTIANA
De anarchistische Vrijstad Christiana, in het Kopenhaagse stadsdeel Christianshavn , kan men qua
sfeer en uitzicht enigszins vergelijken met de voormalige nederzetting van de Lappersforters in
Brugge (de idealistische jongeren die het met kapping bedreigde gedeelte van het Lappersfortbos
bezetten). Christiana is echter veel groter: zo’n 850 mannen, vrouwen en kinderen wonen er op een
gebied van 34 hectaren.

Foto: De Vrijstad Christiana was onder meer een pionier voor het vervaardigen en gebruiken van
bakfietsen.
Tip voor Brugge
Wat inspirerend kan zijn voor het Brugse stadsbestuur in zijn contacten met actiegroepen,
jeugdbewegingen, feestende jongeren en alternatieve burgers en groepen allerhande, is de
geduldige, niet op confrontatie gerichte aanpak van de Stad Kopenhagen. De Stad erkent de waarde
van het ‘sociaal experiment’ Christiana (bijvoorbeeld de organisatie van vormen van directe
democratie en van collectieve eigendom), maar neemt zijn verantwoordelijkheid op waar het de
veiligheid en gezondheid van de inwoners van Christiana betreft.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezorgde bosbrief 2014 aan minister president Geert Bourgeois & ministers!
Beste Geert Bourgeois & medeministers, beste Vlaamse regering 2014 – 2019, brief 2
Nog voor de verkiezingen beloofden wij al om de nieuwe regering een brief te schrijven. We
houden woord. Mobiliteitsbrief tegen de Zuidelijke Ontsluiting aan de volgende Vlaamse
regering & co. Vooravond Brugse gemeenteraad februari 2014

Nu het nieuwe politieke jaar van start gaat, geven wij een vredevol schot voor de boeg met
de 30.08 nacht van de Lappersfortvleermuze http://activiteiten.natuurpunt.be/Activiteit/13978
en deze brief tegen de verdere zuidelijke ontsluiting van de Vaartdijkstraat.
Onze vraag aan jullie is duidelijk: investeer aub. geen Vlaams geld in de tweede Brugse
expressweg. Langs het Lappersfortbos & kanaal Brugge-Gent naar Oostkamp & Loppem.
Gebruik dat geld om knelpunten aan te pakken. Zoals een betere brug aan Steenbrugge,
fietstunnels en veilige oversteekplaatsen. Over de politiek hierrond in Brugge valt weinig te
zeggen. De meesten hullen zich in zwijgen en geheimhouding. Moenaert of Landuyt, als het
om wegen aanleggen gaat zijn ze elkaars gelijke. Grote mannen. Kleine inspraak.

We zijn niet principieel tegen een nieuwe beurshal. Als men qua mobiliteit inzet op openbaar
vervoer, fietsers en voetgangers, is de stationsomgeving aanvaardbaar. Als men prioriteit
geeft aan ‘automobiliteit’, dan moet de beurshal maar ingepland worden bij de 2 stadions (*)
die voetballend België droomt voor Brugge. Daar ligt de A11 http://www.a11verbindt.be/
waarbij we hopen dat Brugge een voorbeeldstad mag zijn en niet die van de schone schijn.
Tot slot – en dat kunt u ook lezen op www.poeziebos.be onze website – waardering voor de
inzet van bosminister van ruimtelijke ordening Joke Schauvliege. Op 4 mei 2014 hadden we
haar woordvoerder op bezoek in het Lappersfortbos. We hopen dat de Vlaamse regering met
haar verdere aanpak van de ruimtelijk bedreigde bossen het zonevreemde karakter van onze
Vlaamse ademruimte naar de geschiedenisboeken mag verwijzen. Brugge 30 augustus 2014
Luc Vanneste, coördinator Poëziebosnetwerk. Lies Van Gasse, Peter Theunynck & Hedwig
Speliers, vrije stadsdichters Brugge. Diplomatie van zonsopgang tot zonsondergang
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
PS. oorlogsrelict met erfgoedwaarde aan kanaal Brugge - Gent ter hoogte Lappersfortstraat,
Assebroek. ( Bunker gelegen ter hoogte van de Tragelweg zonder nummer, Brugge West-Vlaanderen
) Gebouwd tijdens de Wereldoorlog. Opgetrokken in baksteen en gewapend beton. Om niet binnen 20
jaar in Vlaamse Velden vast te stellen dat het oorlogsrelict fataal verloederd is, stellen wij voor een
beschermingsdossier op te starten. Het minimum is instandhouding en herinnerings-plaatjes met wat
uitleg en duiding oorlogsverleden Brugge. Meer kan indien mogelijk.
( * noteer dat de meerderheid milieu & natuurbeweging twee stadia & blauwe toren locatie in landbouwgordel niet echt
genegen is )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE STEM VAN DE STAD
Ik ben al eeuwenlang uw stad: in het zilver
van uw reien, in het brons van uw burg.
Ik zal uit de hoogte van uw hoge schouwen
rookpluim na rookpluim sturen over uw muren.
Ik leg uw huizen aan uw enkels kettingvast,
ik streel de voetzool van uw burgers.
Ik spreid de milde mantel van mijn liefde
in verstrengeling van deur en vensters.
Het mag een godshuis zijn bespottelijk klein,
een lichaam dat de maat meet van het bloed.
Goudhoudende stemmen stromen zonder
vermomming, zonder masker en schmink.

Ik leg mijn hand op uw arm, ik luister
naar de polsslag en het ritme van uw adem.
Ik, die uw stad ben al eeuwenlang, ik ken
en waardeer het juweel van uw fluwelen stem.
Hedwig Speliers, vrije stadsdichter Brugge www.poeziebos.be

ZOMER IN BRUGGE
Elk huis ontvangt met open armen.
Elk glasgordijn wil zomerjurk zijn.
Daartussen vliegt John Dowland uit
op de schouders van Andreas Scholl.
Langzaam giet de hemel smeltend lood.
Alle straten zweten van de mensen.
Alles loopt op eindeloze benen.
Alles hongert plots naar bier en schaduw.
Laat Salvator dan een hand van marmer
leggen in je hals. Laat de schippers op de Reien
je omhelzen met hun water. Ga in Groeninge
met Christus de Jordaan van Gerard David in.
Valt de avond, duik dan met de mussen
in de heggen van de vesten, of met de ransuil
in het lover van het Lappersfort en Klein Appelmoes.
Met de zwanen van het Minnewater wordt het vederzacht ontwaken.
Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge www.poeziebos.be

DERTIENDUIZEND RUIMTELIJK BEDREIGDE BOSSEN
Hadden deze bomen
handen, kruipend in de grond,
lange, maar knoestige tengels,
ze zouden statig uit de zon gaan staan,
uw schuilplaats zijn voor regen.
Hadden deze bomen
bloemen, blad of huid,
ze zouden wijde armen sieren.

Was er wind, ze stonden recht in koor,
zingend, met hun open monden mee,
wortelend in uw woorden
en had u pijn, en was er tijd,
ze zouden hongeren.
Hadden deze bomen
meer dan een generfde huid,
meer dan stugge wortels,
waren zij dieper dan gebladerte,
ze zouden zich verzetten.
Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres Brugge www.kantenstad.blogspot.be powered
by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be
Een geschenk voor de Toekomst van Brugge & de inwoners en bezoekers van Brugge.
Stadsgedichten over Brugge van Hedwig Speliers
Een cadeau voor de Bruggelingen & de Toekomst van Brugge. En haar vele bezoekers.
Stadsgedichten over Brugge van Peter Theunynck
A gift 4 the future of Bruges. City poems from free city poet Peter Theunynck. Tanx to the
translator Annmarie Sauer.
Bruggen bouwen naar de toekomst. Lees hier het antwoord van het Brugse stadsbestuur &
de voltallige Brugse gemeenteraad op het achtste verzoekschrift Participatie vanop de
gemeenteraad 17.09.2013
Twee verdedigingen ten stadhuize verzoekschrift, Brugs berek vrijdag 13 september 2013
met burgervader Landuyt & lokale raadsleden/ambtenaren

Achtste verzoekschrift van 9 wakkere bruggelingen. Participatie : BRUGGE in & uit SPRAAK
Tien gouden spelregels voor de Toekomst van Brugge ? Een goed idee van het
Poëziebosnetwerk in Hanzestadcoalitie
De toekomst van Brugge ? Participatie & bruggen bouwen. In- & uitspraak. Lees hier onze
tips komende herfst
http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/idee%C3%ABn-voor-de-stad/stadsgedichten-opstraat
http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/idee%C3%ABn-voor-de-stad/samen-thuis-de-stad

