Hanzestadcoalitie van GGF tot Poëziebosnetwerk

Je suis Chartreuse. Kleur Brugse stadsgordel groen www.poeziebos.be
We zijn bedonderd wel een keer of honderd door ieder kabinet, voor twintig jaar,
toen ze zelf niet wisten wat ze beslisten en als je inspraak kreeg , was het te laat.
Al gaan we nog zo tekeer, goed komt alles niet meer, ' t evenwicht is grondig verstoord.
Misschien staat er op een bordje later: hier heeft Rijkswaterstaat de zee vermoord.
( Markerwaardballade, naar Zuiderzeeballade van Astrid Nijgh, de razende bol, inspiratie muzes in een oud
Nederlands lied https://www.vagalume.com.br/astrid-nijgh/markerwaardballade.html )

Vijftien jaar geleden was afbakening nieuw woord in Brugge. Nu staat het voor doodlopend proces
van overheden die toch zo weinig mogelijk luisteren. Pretenderen onafhankelijk te zijn, maar zelf
rechter & partij zijn. Vijftien jaar geleden wou men een voorafname forceren. Nu is men iets
subtieler, maar toch : de bewoners, de mensen, de natuur, de bomen, de vleermuizen moeten
hard knokken willen ze iets veranderen of bereiken. Gelukkig blijven we elke dag hopen dankzij de
muzes anders waren we heel cynisch geworden. Hierna leest U onze bedenkingen bij de
afbakening 2017. In enkele woorden in de geest van de Markerwaardballade : vernietig zo weinig
mogelijk groen ! We bevinden ons als mensheid en als Bruggelingen immers in het Antropoceen.
http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/tijdperk-van-de-mens.html
In 2015 & 2016 werden Groene Gordel Griffels uitgereikt en zijn de Chartreusewandelingen
herstart. Al die moeite om de overheden te doen beseffen dat het groene erfgoed niet verkwanseld mag worden. Zeker niet wanneer in Brugge leegstand woekert ! Onderaan vermelden
we enkele links, maar het is aanbevolen om nog eens in het archief www.ggf.be rond te dwalen.
Zie erfgoedlinks http://www.ggf.be/chartr/chartreuse.htm http://www.ggf.be/thesis/index.html
Naar ons gevoel is dit het moment om te redden wat er nog overschiet van de Brugse Groene
Gordel. In alle geval meer projecten bundelen en synergie zoeken. En ook eindelijk eens werk
maken van de hemeltergende leegstand in de Brugse regio. We rekenen op de nuchterheid van
de afbakenende planners om het maximale uit de kan te halen voor onze overheden. Verder
wijzen wij op de voorstellen & suggesties van onze partners in behoud open ruimte & natuur, zie
links. Ook formuleren wij als GGF-erfgenamen Chartreusefront nog enkele concrete opmerkingen.
Visie open ruimte & groene gordels zie http://groenegordelbrugge.be/groenepolen/wulgebroekenen-de-chartreuse/ https://petertheunynck.wordpress.com/2014/01/24/voorlaatste-stadsgedicht/
www.greenbeltmovement.org www.europeangreenbelt.org www.groenegordel.be
Groen vzw, Brugse landbouwers, Natuurpunt Brugge, Natuurpunt Brugs Ommeland,
West-Vlaamse Milieufederatie (WMF), JNM Brugge, Velt Brugge, Lappersfort Poets Society &
Poëziebosnetwerk, Bos+, Brugge laat je bomen leven, vzw ’t Groot Gedelf steunen behoud open ruimte
Brugge & Ommeland. Lees hier 3 Koningen 2017 persbericht GRUP regionaalstedelijke afbakening : "
Brugge ruilt groen voor beton " Zie ook http://www.focus-wtv.be/nieuws/ook-landbouwers-roeren-zichstadiondossier
Postume Groene Gordel Griffel voor wijlen minister Van Grembergen. Juli 2003 kregen we als actiegroep
van Brugge het bezoek van een minister ter bescherming archeologische ondergrond van het
Chartreusegebied in Brugges Groene Gordel. Toespraak herlezen waard. Zeker nu bovengronds
Chartreuse nog altijd bedreigd Brugs erfgoed is. Tevens deelneming aan familie & vrienden & collega’s in
politiek als zorg voor stad & mens & landschap.
" Laat groen wat groen is " Volgens Groen vzw ligt langs de Pathoekeweg 41 ha industriegrond klaar voor
ondernemers. Met dank aan de Krant van West-Vlaanderen, Brugsch Handelsblad 17 april 2015
Vlaamse Triënnale-opdracht voor Brugge : Kleur de bedreigde stadsgordel groen ( je suis chartreuse )
Groene Gordel Griffel 2015 uitgereikt aan vier politici & één vzw van goede wil.
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Concreet
Nefaste plannen voor het Chartreusegebied -binnen de afbakening van het Regionaalstedelijk
gebied Brugge- schuiven problemen in de nek van toekomstige generaties. We pleiten dan ook
voor een andere locatie voor de geplande kantorenzone. Op de leegstand in de twee
Brugse havens of stationsomgevingen. Zie boven link 41 ha voor wie terreinen zoekt.
Binnen deze afbakening krijgen 214 hectare kwalitatieve open ruimte in de grotere regio van
Brugge en Zedelgem een andere, veelal harde, bestemming. Vlaanderen wil waardevol
landbouwgebied, maar ook permanente graslanden en 1hectare bos aan Chartreusegebied
permanent schrappen van de kaart. We focussen ons als erfgenamen op het Chartreusegebied.
Groene long Chartreuse weer bedreigd
Tot bij de Raad van State hebben vzw Groen & Witte Pion, ondersteund door omwonenden en
verschillende verenigingen waaronder de netwerkvereniging GGF www.ggf.be gepleit om de
Chartreuse als groene buffer tussen Brugge en zijn ommeland te behouden. Overheidsplannen
werden door de Raad van State uiteindelijk 2 keer afgekeurd. We hoopten dat de open ruimte van
de Chartreuse nu eindelijk zou bewaard blijven als deel van de groene gordel van Brugge. Dit
was buiten de nieuwe plannen van de Vlaamse & Brugse Overheid gerekend: open ruimte wordt
er nu omgezet in kantoren en studiecentra ? “Hoewel er nog heel wat beter ontsloten ruimte ligt
aan de stations en in de twee Brugse havens wil men dit symbolische gebied absoluut
betonneren. Onbegrijpelijk dat met deze plannen 24 hectare van de Chartreuse terug worden
ingekleurd als zone voor studiecentra en kantoren. Leert men dan echt niets van voorbije strijd ?
‘Groene’ fietsgordel door kantorenzone Chartreuse?
Reeds jaren investeren de overheid en andere partners in de groene fietsgordel rond Brugge. Dit
fietspad loopt door het Chartreusegebied, voorbij het Groot Magdalenagoed aan de Heidelbergstraat, naar de Koning Albert I - laan. De realisatie hiervan zou binnenkort starten. “Waar het de
bedoeling was om te genieten van een mooi stukje groene open ruimte, zal dit fietspad weldra
langs de hoogbouw lopen. Dit kan helemaal de bedoeling niet zijn.” https://www.brugge.be/aanlegfietspad-chartreuse
Chartreuse: laatste thuis voor zeldzame vleermuizen
De aanleg van de autostrade en heel wat wegen in de buurt, hebben het gebied versnipperd.
Toch hebben een aantal dier- en plantensoorten dit gebied als laatste toevlucht in het Brugse
gevonden. “Zo weten we dat er uiterst zeldzame vleermuizen huizen in dit gebied. Het zal je niet
verbazen dat deze vleermuizen niet zullen aarden tussen betonnen torens, zelfs al plant men
aangepaste verlichting. En de kans dat er in de buurt een nieuw territorium opduikt wordt, door het
veranderende landschap, steeds kleiner. Deze soort zal dan hoogstwaarschijnlijk ook hier
uitsterven. “Alleen door het gebied als open ruimte te bewaren kunnen de bijzondere soorten
gespaard blijven.”.
Chartreuse is slechte locatie volgens de Vlaamse Overheid
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen hoopte de files te beperken door ruimte voor kantoren te
voorzien, daar waar ze bereikbaar zijn met de trein en de bus (Aanbevelingen van de overheid zie
p. 366 RSV). We hadden dan ook verwacht dat de stationsomgeving van Brugge verder zou
benut worden voor deze gebouwen. Eerder koos ook de KULeuven voor deze locatie, omwille van
de bereikbaarheid en volgens de concentratieprincipes van de Vlaamse bouwmeester Leo Van
Broeck. Nu ook Syntra-West plannen heeft met haar gebouwen en het nieuwe centrum van de
KULeuven bijna is afgewerkt, is de aanduiding van Chartreuse een gemiste kans. “Zo wordt een

2

Hanzestadcoalitie van GGF tot Poëziebosnetwerk

ideaal samenspel voor technologische vernieuwing tussen onderwijs en bedrijfswereld op een
perfecte locatie uitgesloten”.
“Daarenboven is er veel kantoorruimte in de binnenstad vrijgekomen door verhuis van de
stedelijke diensten. Ook hier had men creatief kunnen zoeken. Brugge is immers een toeristische
stad met kwalitatieve horeca zodat men zich niet ver hoeft te verplaatsen om van deze troeven te
profiteren.
Chartreuse omgeven door overstromingsgevoelige gebieden
De problematiek van de Kerkebeek is alom bekend . Op 6 januari werd nog een charter
ondertekend tussen de gemeenten Brugge, Zedelgem, de Vlaamse overheid en de provincie om
de overstromingsproblematiek beter aan te pakken. In de voorliggende voorschriften spreekt men
van verplichte buffering op het industriegebied zelf. De vraag is hoe men dat zal realiseren bij
zware wateroverlast in een gebied omgeven door overstromingsgevoelige gebieden waar geen
infiltratie mogelijk is. Het aan te leggen wachtbekken in Sint-Michiels is alvast niet berekend om
extra watertoevoer van deze hectaren bijkomende verharde oppervlakte te bufferen. Ook via de
overstromingsgevoelige Wulgenbroeken is geen buffering voorzien.
Deze Plannen creëren in de Chartreuse 1 hectare zonevreemd bos
Hoewel de voorschriften voor het oprichten van dit industrieterrein bepaalt dat de gebouwen in
een groene omgeving moeten ingeplant worden, kleurt men toch het geheel als industriezone in
zonder rekening te houden dat op de randen in vorige plannen (gewestplan) stukken bos
beschermd waren. We vragen dan ook de blijvende bescherming van deze 1 hectare bos. De
groene longen zijn heel belangrijk voor de gezondheid van alle inwoners van Brugge! Het
bestaand randbos moet behouden blijven en dat kan alleen als dit ook planologisch vastgelegd
wordt. Niemand wil toch doodlopende debatten in het Brugse zoals rond Essers ? Tenzij dit een
vrijbrief is voor nieuwe anarchistische actie ? Ooit was er al een bezetting van het Groot Magdalenagoed vlakbij… http://www.ggf.be/pers/bezettehoeve.pdf
Geen verstening van de Groene Gordel
De verstening van de groene gordel rond Brugge en het dichtslibben van verstedelijkte gebieden,
is absoluut onaanvaardbaar. De voorziene inplanting van zgn. hoogwaardige bedrijven binnen
hoge kantoorgebouwen in het Chartreusegebied van de Brugse Groene Gordel komt bovenop de
Vlaamse ruimtevraag voor de industrie en is eerder een vraag van de stad Brugge. Bomen
kappen en landelijke open ruimte innemen voor kantoren is niet meer van deze tijd.
Het belangrijk negatief effect van aantasting van open ruimte als de groene gordel rond Brugge
kan niet worden gemilderd. Bovendien is de nood aan een belangrijke kantorenzone op geen
enkele manier bewezen. In haar arrest van 2013 heeft de Raad van State uitdrukkelijk gewezen
op het behoud van de groene gordel rond Brugge. Door opnieuw een kantorenzone op die locatie
in te plannen, gaat de Vlaamse Regering eigenlijk in tegen het arrest. Opnieuw is onvoldoende
ingezet op ruimtelijk rendement. De functie van kantoorachtigen kan perfect geintegreerd worden
in een multifunctioneel stadion of in een weelde van leegstand in Brugse havengebieden.
Het Chartreusegebied is een ankerplaats: een waardevol landschap met een geheel van
erfgoedelementen (biologisch, landschappelijk, bouwkundig, archeologisch). We verduidelijken
hieronder.
Biologisch: De terreinen zelf waar de kantoren zouden komen, worden momenteel verpacht en
gebruikt voor landbouwdoeleinden. Het geheel zorgt echter voor een groene verbinding tussen
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biologisch belangrijke gebieden als het Tillegembos, de Kerkebeek, de Wulgenbroeken (met
kasteel Schoonhove) en het park van Loppem. Daardoor is de intrinsieke ecologische waarde van
de bedreigde gronden toch niet te onderschatten (verbindingsfunctie).
Landschappelijk: De omgeving van het Groot Magdalenagoed (beschermd als dorpsgezicht) is
akker- en weilandgebied met een enigszins parklandschappelijk karakter, waarbij Zomereiken en
Canadapopulieren de aspektbepalers zijn. Rond de Magdalenahoeve ligt een mooie ringsloot
waarin Gele waterkers massaal voorkomt [...]. In het Smisjesbos [naaldbos gelegen op droge
zandgrond] broedt onder meer Ransuil en Boomvalk. De berm aan de Heidelbergstraat is een
waardevol schraal milieu, met typische plantensoorten en een rijke vlinderfauna.
Bouwkundig: Vlak naast de zone waar de kantoren zouden komen, bevindt zich een hoeve die
cultuurhistorisch erg belangrijk is. In de middeleeuwen hoorde het Groot Magdalenagoed immers
bij de Brugse leprozerie. Het is niet erg waarschijnlijk dat de realisatie van een bedrijventerrein de
hoeve en haar omgeving onaangetast zal laten. Waarschijnlijk zal ze minstens helemaal a-typisch
worden; losgerukt van de omgevende landbouwlanden. Een schoolvoorbeeld van schaalbreuk.
Archeologisch: Lees nog eens na wat wijlen Minister Van Grembergen zei bij de
bescherming van het ondergrondse erfgoed van het Chartreusegebied. Link boven.
Onderaan op blad 7 vermelden we nog eens wat WABO destijds suggereerde.
Prospecties vanuit de lucht hebben aangewezen dat het Chartreusegebied heel wat
archeologische erfgoedwaarden herbergt. Op tenminste vijf plaatsen wijzen groeiverschillen in de
vegetatie op het voorkomen van archeologische sporen in de ondergrond. Deze sporen vormen
evenwel slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. De gekende archeologische sporen
strekken zich uit over een gebied van 15 ha. Kans is groot dat ook buiten deze zone ( waar
kantoren voorzien zijn ) zich archeologische erfgoedwaarden bevinden. Respecteert een
erfgoedstad zijn verleden ?
Het Chartreusegebied heeft dus biologisch, landschappelijk en archeologisch een belangrijke
strategische waarde binnen de zuidelijke Brugse groene gordel met name de "open ruimte", de
ecologische functie als verbindings- en verwevingsgebied en de intrinsieke archeologische
waarden.
Bijkomende gebouwen zijn strijdig met natuurverweving en zijn een gevaar voor wateroverlast in
de nabije Kerkebeek. Ook de erfgoedwaarde van het Groot Magdalenagoed wordt erdoor
bedreigd, alsook het beschermd dorpsgezicht.
In het Ontwerp GRUP worden kantoren voorzien in het groene randgebied rond Brugge, waar
geen enkele stedelijke infrastructuur voorhanden is. Het Ontwerp GRUP deelgebied Chartreuse
behelst een stedenbouwkundig concept voor een bedrijventerrein dat gericht is op zichtlocaties en
autobereikbaarheid, waarbij hoge gebouwen contrasteren met de open ruimte er rond.
RSV : Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Concept kantoren in Chartreuse Groene Gordel past niet binnen de visie van het RSV om de
bestaande stedelijke infrastructuur van de stadskern optimaal te benutten (gedeconcentreerde
bundeling).
Het GRUP deelgebied Chartreuse maakt aldus een schending uit van het RSV die pleit voor de
verweving van activiteiten binnen de bestaande stedelijke infrastructuur.
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“Kantoorvoorzieningen genereren niet te verwaarlozen verkeersstromen. Daarom worden deze
voorzieningen zoveel als mogelijk geconcentreerd op belangrijke knooppunten van openbaar
vervoer.”(p. 366 RSV) (A-locatie) (stationsomgeving)
Het Chartreusegebied is een locatie die niet bereikbaar is met het openbaar vervoer en er is geen
enkel concreet initiatief voor de ontwikkeling ervan. Ook hier bieden de stedenbouwkundige
voorschriften voor ontsluiting en openbaar vervoer geen enkele zekerheid. Gelaagd parkeren is
ook hier niet voorzien.
De stationsomgeving van Brugge zou voor kantoorachtige bedrijfsgebouwen ook beter geschikt
zijn in de nabijheid van hogeschool Vives en een toekomstige afdeling van de K.U. Leuven
aangezien het de bedoeling is om de interactie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs te
stimuleren.
Het plan MER (pagina’s 273, 310, 312, 356, 395) formuleert bovendien voor dit deelgebied een
significant negatief effect voor: mobiliteit (doorstroming), bodem (profielwijziging),
oppervlaktewater, fauna en flora ( ecotoopinname, verstoring van fourageergebied voor de
ingekorfde vleermuis, versnippering van natuurverwevingsgebied, wijziging hydrologie,
waterproblematiek van de Kerkebeek), landschap en ruimtegebruik, landbouw en woonfunctie.
Het RSV stelt: ‘een gericht en doordacht verweven en bundelen van functies en activiteiten en een
goed gebruik en beheer van de bestaande stedelijke voorzieningen en infrastructuur.’ (p. 334
RSV). Het Ontwerp GRUP Brugge deelgebied Chartreuse bevat, in afwijking van het
bovenstaande, een grootschalig concept, op te richten in de Groene Gordel van Brugge, waar nu
nog geen stedelijke infrastructuur voorhanden is, waarbij immense bouwwerken contrasteren met
de open ruimte er rond.
‘Omwille van hun belang voor de stedelijke leefbaarheid moeten de stedelijke natuurelementen en
randstedelijke groengebieden worden behouden en ontwikkeld’ (p. 372 RSV). Het voorliggende
Ontwerp GRUP heeft een substantieel impact op de Groene Gordel rond Brugge en gaat
daarmee in tegen het behoud en de verdere ontwikkeling van de stedelijke natuurelementen en
randstedelijke groengebieden.
Schendingen
Omwille van het aansnijden en versnipperen van de groene zone, gaat het Ontwerp GRUP
Brugge deelgebied Chartreuse zonder uitzonderingsgrond in tegen het richtinggevend deel van
het RSV, en schendt daarmee artikel 1.1.4. VCRO. Daarenboven wordt artikel 1.1.4 VCRO
geschonden in de mate dat het GRUP Brugge onvoldoende rekening houdt met de gevolgen voor
het leefmilieu.
Het Ontwerp GRUP schendt artikel 36 § 4 van het Decreet Natuuurbehoud in de mate dat het
Ontwerp GRUP Brugge werd goedgekeurd zonder voldoende zekerheid omtrent het behoud van
de vleermuizenkolonie.
In het voornoemde deelgebied, dat deel uitmaakt van de groene gordel ten zuiden van Brugge,
zijn migratiecorridors en met zeer hoge waarschijnlijkheid foerageergebieden van vleermuizen
aanwezig, waaronder de Ingekorven Vleermuis (of Myotis emarginatus).
Meer concreet wordt de schade veroorzaakt door de doorsnijding van bepaalde gebieden, alsook
door de verlichting en de geluidsoverlast. Er zal mogelijk een betekenisvolle aantasting zal zijn
van de vleermuizenkolonie, of dat kan tenminste niet met zekerheid kan worden uitgesloten.
In het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge,
definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 4 februari 2011 staan volgende
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stedenbouwkundige voorschriften: artikel 24.1.5. Indien het voortbestaan van de
vleermuizenkolonies niet kan worden gegarandeerd, dan wordt het gebied, vanaf dat ogenblik
bestemd als gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde conform artikel 24. 4.
Het Ontwerp GRUP schendt artikels 6.2. en 6.3. van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG van 21 mei
1992 en de artikelen 1, 14, § 2 en 20, §§ 1 en 4 van het Besluit van de Vlaamse regering van 15
mei 2009 m.b.t. de soortenbescherming en soortenbeheer, want in de onmiddellijke omgeving is
de Ingekorven Vleermuis in belangrijke mate aanwezig. De Chartreuse is een foerageergebied
van beschermde vleermuizenpopulatie. (med. Bob Vandendriessche in Aeolus 2008).”

Wateroverlast
De wateroverlast in de laag gelegen woonwijk van Godelieve was ernstig tot midden de jaren
tachtig, tot men in Brugge een pompstation gebouwd heeft op de Kerkebeek aan Ketsbrugge. De
problemen mogen dan wel opgelost lijken, men mag extreme regenrijke perioden in combinatie
met klimaatverandering en de kwetsbare ligging niet uit het oog verliezen. Dit zou het opnieuw
hypothekeren van wateroverlast op de laaggelegen woonwijken ten zuiden van Brugge
betekenen.’ Treinreizigers zien soms nu nog dat het Zuidelijke Brugse ommeland watergevoelig is
De locatie van kantoren komt te liggen in een gebied met “een belangrijke overstromingsproblematiek”, zodat door de bijkomende verharding de realisatie ervan tot zeer significante
negatieve effecten leidt, die zelfs door een voorafgaande of gelijktijdige aanpak van de reeds
bestaande overstromingsproblematiek niet effectief kan worden verholpen. Dit betekent een
schending van artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Het Chartreusegebied biedt mogelijkheden ter voorkoming van overstroming. Grote delen van het
Chartreusegebied hebben nog altijd een doorlaatbare bodem, geschikt voor infiltratie van
hemelwater.
Naast Chartreuse, beginnend in de wijk Tillegem, aan de overkant van de Koning Albert I‐laan, ligt
het grootste grondwaterwingebied en beschermingszone van West‐Vlaanderen. Het streefbeeld
voor het bekken van de Brugse Polders vanuit het deelbekkenbeheerplan Kerkebeek geeft aan
dat op bepaalde plaatsen overstromingsgebieden zullen moeten worden afgebakend die ruimte
teruggeven aan de waterlopen. Die al dan niet gecontroleerde overstromingsgebieden en wacht‐
en bufferbekkens breiden de capaciteit voor berging uit en ze compenseren natuurlijke
overstromingsgebieden die al door bebouwing en industrie zijn ingenomen of voor andere functies
worden gebruikt. Het vrijwaren of vrijmaken van ‘ruimte voor water’ (zie Vlaams Adaptatieplan) is
één van de ordenende principes in de ruimtelijke ordening en cruciaal om de negatieve effecten
van klimaatverandering op de watersystemen en de maatschappij te milderen.
Het vernietigde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaalstedelijk gebied
Brugge” voorzag in een lozingspunt op het Zuidervaartje om het hemelwater van het
Chartreusegebied af te voeren. Het afgevoerde water zou druk leggen op de wijk Tillegem en op
het geplande buffergebied van de Kerkebeek op Sint‐Michiels.
Om de wijk Tillegem en het bufferbekken van de Kerkebeek (in opmaak) op Sint‐Michiels te
ontlasten stellen wij voor de vrije strook (30m) van de E40 in het Chartreusegebied uit te werken
als een infiltratiegebied en bergingsgebied van de Kerkebeek. (Zuidervaartje) We verwijzen naar
het studiewerk “Adaptatie aan meer hydrologische extremen in België” door Prof. dr. ir. Patrick
Willems Dept. Burgerlijke Bouwkunde Afdeling Hydraulica. Zijn wetenschappelijke besluiten zijn
o.a. verwoord in het beleidsplan, het milieurapport 2009 , tekst Mira rapport Milieuverkenning
2030, op het 11de waterforum van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.
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Studie natuurlijke groene en blauwe erfgoed
Het is opportuun om het Chartreusegebied te bestuderen vanuit de verwachte invloeden van de
klimaatverwarming in de kuststreek. De mening van Dr. Ir. Patrick Willems is van belang. Er moet
gezocht worden naar een toekomstgerichte invulling van het Chartreusegebied met aandacht voor
behoud van de Groene Gordel met een verrijking als infiltratiegebied. Het infiltratiegebied, met zijn
vele insecten, is een onderdeel van het foerageergebied van de beschermde vleermuizenpopulatie. Kan Brugge respectvol een voorbeeld worden van bescherming van het groene &
blauwe erfgoed ? In alle geval hebben we in 2003 al aan de alarmbel getrokken… Het zou jammer
zijn als onze strijd eindigt in een lamento voor onze blauwe planeet ? Zie slotgedicht.

Edities Brugge

Artikel zonder titel
11-01-2003

pagina 17

156 woorden

Groene Gordel Front
,,Lappersfortbos en Chartreusegebied zijn waterbufferingszones''
BRUGGE
Het Groene Gordel Front waarschuwt voor nog meer waterellende in de Brugse regio als het
Lappersfortbos en het Chartreusegebied worden ingepalmd voor ambachtelijke bedrijvigheid en
hoofdkwartieren.
,,Het gaat om twee belangrijke waterbufferingsgebieden. Betonneer ze en Sint-Michiels, Loppem
en Oostkamp lopen gevaar. Brugge is omgeven door cuestas, oude heuvelruggen, bijvoorbeeld in
Oedelem en Wijnendale. Al het water van deze gebieden loopt richting Brugge waar het
opgevangen moet worden in meersen, valleistructuren en laagliggende polders als de Assebroekse
Meersen, het Lappersfort of de Chartreuse of de riviervalleien in het Ommeland, als bijvoorbeeld
de Kerkebeek. Het zou ondoordacht zijn om de waterbufferingscapaciteit van deze gebieden te
vernietigen. Denk maar aan het Novotel aan de Chartreuseweg dat ternauwernood gespaard bleef
van een evacuatie'', zegt het Groene Gordel Front.
Het verwijst daarbij naar de beslissing van het gemeentebestuur van Middelkerke. Dat schrapte een
nieuwe woonwijk omdat ze in een overstromingsgebied ligt. (MCa) Vum
PS. Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland, Heemkundige Kring “Maurits Van
Coppenolle” Archiefje vorige eeuw rond de chartreusearcheologie bronstijdperk.
De Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland heeft kennis genomen van het voornemen
van minister Van Mechelen om in het Chartreusegebied alsnog een zone voor
hoogtechnologische dienstverlening in te planten. Dat hierbij de gekende archeologische
erfgoedwaarden en het Groot Magdalenagoed zouden worden ontzien, is een belangrijke
ontwikkeling die de pleitbezorgers van de archeologische monumentenzorg en van het
erfgoed in het algemeen toejuichen. Wel blijft de werkgroep aansturen op een wettelijke
bescherming; pas dan kan de hypotheek die blijft rusten op het voortbestaan van de site
definitief worden weggenomen.
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Ook mag niet uit het oog verloren worden dat in het gebied waar minister Van Mechelen
het project wenst te realiseren zich ook archeologische sites kunnen bevinden. Daarom is
het van het grootste belang dat ruim op voorhand de nodige middelen worden voorzien
om deze vindplaatsen te detecteren en te onderzoeken. In een eerste fase zou een
mechanische prospectie met proefsleuven moeten worden doorgevoerd over het volledige
areaal, zowel de 15 ha voorzien voor de eigenlijke bebouwing als de 15 ha voor de
groenvoorziening en de infrastructuur. Een dergelijk verkennend onderzoek moet toelaten
de aanwezige archeologische erfgoedwaarden te lokaliseren en te waarderen. Deze
kunnen dan in een volgende fase systematisch onderzocht worden. Deze opgravingen
moeten plaatsvinden vóór de effectieve start van de werkzaamheden aan het complex.
Conform de geest van het Europese verdrag ter bescherming van het archeologische
erfgoed (zgn. Conventie van Malta) moeten de middelen voor het onderzoek van de
bedreigde archeologische erfgoedwaarden door de bouwheer gedragen worden. Dit zgn.
veroorzakersprincipe – hij die baat heeft bij de aantasting van het bodemarchief moet ook
instaan voor de financiering van het preventief onderzoek van de bedreigde
archeologische monumenten - wordt in alle ons omringende landen reeds jaren
toegepast. Het is dan ook van het allergrootste belang dat de archeologen al in de
planfase bij het project worden betrokken en dat van bij het begin voldoende middelen
worden voorzien voor de preventieve opgravingen.
Lamento voor de planeet
Het lijkt vaker nu te waaien en stormen,
verdwenen zijn de oude vaste normen.
De zon wordt overal aan ’t oog onttrokken
in steden waar hij tegen smog moet knokken.
Zelfs op de begraafplaats krijgen de wormen
niet de tijd meer om menselijk stof te vormen.
Time is money, wij zitten met de brokken
van een trein die voor eeuwig is vertrokken.
Ach, iedereen moet zoveel mogelijk mobiel.
Maar van zoveel moois missen we de ziel
door onszelf voorbij te hollen in galop.
Dat de wereld eindig is en fragiel
dringt nu stilaan door, laat ons dus subtiel
de macht van ‘t grote geld verkrachten: stop!
Hilde Keteleer, Lappersfort Poets Society. Te lezen langs het Brugse Hugo Clauspad
Zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos
www.poeziebos.be https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84 U kan dagelijks wandelen op deze rust- en
stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken
Ik ging alleen maar even wandelen, en besloot uiteindelijk tot zonsondergang buiten te blijven. Want naar buiten gaan,
zo ontdekte ik, was eigenlijk naar binnen gaan. John Muir ( Dunbar 1838 - Los Angeles kerst 1914; geestelijke vader
Amerikaanse natuurparken, van Yosemite tot Yellowstone en ook de stichter van de Sierra Club, oudste natuurorganisatie van NoordAmerika - since 1892 - en allicht van de wereld }
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