Lentegerichte Chartreusewandeling
Poëziebosnetwerk met medewerking van vzw Groen
& de Boszangers ! Eerder al te horen in 2009 in het Lappersfortbos
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28909 ( klankfragment archiefje )

Brugge – koester je groene gordel – zondag 20 maart 2016 14u30
Chartreusewandeling met boswachter & co. Gratis voor algemeen belang !
Start bij het Smisjesdennebos, Heidelbergstraat-Stuivenbergstraat voor spoorweg
aan ANB-bord op de grens van Sint-Michiels, Loppem en Oostkamp.
De Brugse zuidelijke groene gordel
blijft voor ons een plek om te
koesteren en te wandelen. Nadat we er
vorig jaar de Groene Gordel Griffel (*)
uitreikten, kiezen we voor een
jaarlijkse lentewandeling.
De groene gordel van Brugge is de
open ruimte die de bebouwde
agglomeratie scheidt van de
randgemeenten Sijsele, Oostkamp,
Loppem, Varsenare, …. Reeds in de
jaren 60 werd het toenmalig belang
van deze Groene Gordel voor natuur,
recreatie en landbouw onderschreven.
Het zuidelijk deel van de Groene
Gordel die Sint-Andries, Sint-Michiels en Assebroek scheiden van Varsenare, Loppem en Oostkamp
worden vandaag ingenomen door o.a. het kasteeldomein Tudor, Tilleghembos, het
Chartreusegebied, de Wulgenbroeken en de Assebroekse Meersen.
Projectontwikkelaars uit de sectoren bebouwing en industrie laten regelmatig hun oog vallen op
open stukken in Vlaanderen. In 2002 droomde men van een Headquarterszone. Maar daar stak vzw
Groen een stokje voor. In 2007 kwamen de plannen van Uplace en op de proppen om in het
Chartreusegebied een voetbaltempel met shopping center en kantoren te realiseren. De Vlaamse
Regering besliste met een ruimtelijk uitvoeringsplan dat dit mogelijk moest worden gemaakt. Deze
beslissing werd omstreden en de Raad van State vernietigde de plannen om het Chartreusegebied
vol te bouwen. Met dank aan de witte pionnen uit Loppem, Oostkamp & St. Michiels. Benieuwd hoe
de toekomst er volgens de nieuwe bestuurders van Brugge uitziet ? Kom dan wandelen ! Zie ook
https://www.natuurenbos.be/magdalenagoed https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/77851

Kom mee wandelen op 20 maart in Brugse groene gordel Chartreuse
Afspraak : Smisjesdennebos, Heidelbergstraat grens Sint-Michiels/Loppem spoorwegovergang
‘ Er is een stad waarin ik zing als een gebed voor liefde. Lies Van Gasse ‘
http://petertheunynck.wordpress.com/2014/01/24/voorlaatste-stadsgedicht/ over de dreiging...

Groene gordel * ceinture verte * grünes band * cintura verde * green belt * meer onderaan
http://users.telenet.be/a150254/ http://www.poeziebos.be http://www.ggf.be/chartr/chartreuse.htm

Je suis Chartreuse. Kleur Brugse stadsgordel groen
De boszangers - Presentatie lenteprogramma (20-03-2016)
Vaarwel Lappersfortbos werd geschreven als ode aan de bossen en de velden. Het
hekelt tegelijk het grote kapitaal met z'n gulzige geldzucht, dat ervan droomt om zo
snel mogelijk alles plat te walsen tot één grote betonnen winstgevende stad. Hier
hoor je enkele fragmenten http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28909
Ruimtelijke verordening is een aanklacht tegen het gebrek aan toekomstvisie
waarmee de voorbije eeuw het mooie groene Vlaanderen werd omgetoverd tot een
netwerk van lint-bebouwde wegen die steden en handelscentra met elkaar
verbinden. Kerkwegels werden omgeploegd en afgesloten met prikkeldraad, publieke
wandelpaden verhard voor koning auto. Het weinige groen dat overblijft is
afgebakend als "privaat - verboden toegang". Ook over de impact op het welbehagen
van onze kinderen, en de boodschap van Kurt Cobain.
Verlaten land is een lofzang op de natuur. Over kikkers en reigers, vlinders en
vliegen, grashalmen en bloemen, een schouwspel waar het leven zelf de grootste
kunst is. Ook het contrast met rijkdom, macht en roem, die god die ons zot drijft, en
hoe dit slechts tijdelijke beslommeringen zijn die er eigenlijk niet toe doen.
(*) http://www.focus-wtv.be/nieuws/groene-gordel-griffel-voor-wilfried-vandaele
Noot : opruimactie in het Chartreusegebied & Smisjesdennebos. We hebben altijd witte vuilniszakken
mee van lets do it in de vuilbak. Kaderend in de grote lenteschoonmaak van ons land in onze wereld
www.letsdoitbelgium.be www.facebook.com/letsdoitbelgium https://www.youtube.com/user/Letsdoitwo
rld No waste in/of woods & green belts ! http://groenegordelbrugge.be/
Lees hier bezwaar 2015 van Natuurpunt Brugge bij de herneming van de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge & ommeland
Lees hier bezwaar 2015 van vzw Groen bij de herneming van de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Brugge & ommeland Na pioniers Groen vzw http://users.pandora.be/a150254 tijd voor Brugge
met toekomst ! www.groenegordel.be www.greenbeltmovement.org www.europeangreenbelt.org
Je suis Chartreuse. Lees hier ons participatiebezwaar inspraak voor actualisatieplan-MER herneming
regionaalstedelijk gebied Brugge ( 2002 - 2015 ). Kleur de Brugse stadsgordel groen ! Noteer :
Chartreusewandeling 10 mei 14u30 aan het Smisjesdennebos. ( zie ook archief www.ggf.be )
Noot : andere wandelingen. In het Lappersfortbos telkens van 14u30 tot 16 u. Zondagen 22 mei en 9
oktober in 2016 en zondag 29 januari 2017 ( Poëzieweek ) Info www.poeziebos.be 050/390957
( verzamelen ANB-bord kanaalhoek Ten Briele/Vaartdijkstraat ) Wees welkom !!
( de mensen horen haar in dezelfde tuin ) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO
Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
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.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx

Ruimtelijke Verordening
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=756
Omdat het makkelijker is een bos om te kappen
Dan het reeds vervuilde industrieterrein op te knappen

Goedkoper om een functionaris te commissioneren
Dan de reeds vergiftigde grond te saneren
Met één pennestreek wordt het oordeel geveld
De dagen van het bos zijn zo geteld
We hoeven onze handen zelfs niet vuil te maken
Politie en beul zullen wel zorgen ...
voor de correcte afhandeling van onze zaken
Dus rij gewoon een blokje om
Je hoeft er niet mee te worden geconfronteerd
En wanneer je toch nog eens ongerepte natuur wil zien
Dan kun je nog op reis naar het buitenland
kuntzinnige lintbebouwing, strategisch ingeplante handel
Alhier floreert productie, investering, kapitaal
Want er ligt overal wel ergens een afrit,
Aan de vele autostraden die ons land dissecteren
Ik daag jullie uit om in ons vlakke Vlaanderland
Een onverhard wandelpad te vinden
Waarlangs je meer dan tien mooie kilometers
In vrijheid kan zwerven door het landschap ...
En geen verharde weg, prikkeldraad of bebouwde kom moet kruisen
Dus vul maar je zakken pak de poen!
het zal onze tijd wel uitdoen
Diegenen die na ons zullen komen
hebben dat toch niet van doen
Onze kinderen zullen zoals Kurt Cobain
Vragen om te worden geëntertained
Want wat je nooit hebt gekend
Zul je niet missen
pourquoi ont-ils tué Jaurès – Brel
nog dagelijks wordt hij omgebracht,
omgelegd als wild: de ijveraar
voor vrede die duidelijk begrepen had
de doden, de verminkten en de bedroefden
thuis: nooit zijn het de hoge heren, alleen
het volk wordt genageld aan dit kruis
doch altijd zijn er de leuzen en de vlag
en de woeste hormonen die opmarcheren,
moorden en bombarderen
ja, we zijn modern: de wapens
aangepast aan nieuwe tijden
maar een drone is maar een knots
om een schedel te splijten
hij voorzag wat zou gebeuren
samen met illustere namen:
zij hoorden het monster dat zou verscheuren
en miljoenen kruisjes ingegraven Staf de Wilde

TK, landschapsdichter 2009

