
Actiegerichte Chartreusewandeling 
Poëziebosnetwerk met medewerking van vzw Groen  

 
Brugge – red de groene gordel – op zondag 10 mei 2015 om 14u30 

  
Chartreusewandeling met met boswachter & co. 

Start bij het Smisjesdennebos, Heidelbergstraat voor spoorweg aan ANB-bord. 

 
De Brugse zuidelijke groene gordel 
wordt opnieuw bedreigd. Brugs Voka-
regiovoorzitter riep op tot realisatie 
van een strategisch 
onderzoekscentrum voor de 
mechatronicasector op Chartreuse.  
 
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 FC Brugge 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 & St. Michiels. 

Ondertussen staat de tijd niet stil en liggen er opnieuw plannen op tafel om het Chartreusegebied, 
een schakel van onze groene gordel, vol te bouwen met infrastructuur. VOKA  wenst hier 
bedrijvigheid te realiseren.  

Groen vzw onderkent het belang van bedrijven als één van de motors van onze economie. Groen vzw 
is echter van mening dat er betere plaatsen zijn voor vestiging ervan. 

Kom mee wandelen op 10 mei in het Chartreusegebied en geef hierbij het signaal aan 

het beleid dat A) het behoud van het Chartreusegebied belangrijk is voor zowel het welzijn van de 
bewoners van stad Brugge als dit van de randgemeenten   B) Er evenwaardige of zelfs betere opties 
zijn om bedrijvigheid te stimuleren …. ( details op blz. 2 ) 

 

Voor meer info zie http://users.telenet.be/a150254/ en http://www.poeziebos.be  

http://users.telenet.be/a150254/
http://www.poeziebos.be/


Kleur groene gordel Chartreusegebied groen ( want er is alternatief ) 
 
‘ 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...  
  
Eerstkomende wandeling zondag 10 mei 2015 om 14u30.  Je suis Chartreuse. Kleur mee de 
Brugse stadsgordel groen & kom wandelen. Chartreusewandeling Smisjesdennebos, 
Heidelbergstraat Sint-Michiels Brugge. Op de grens met Loppem bij/voor spoorwegovergang ) Nav. 
nieuwe dreiging zuidelijke groene gordel. ( Met boswachter & co. Met de vrije Brugse stadsdichter 
Marcus Cumberlege & zijn companen-bosdichters Staf De Wilde en Paul Saccasyn. In het gezelschap 
van de natuurpioniers van vzw Groen http://users.pandora.be/a150254 )  
  
Groene gordel * ceinture verte * grünes band * cintura verde * green belt * meer op www.poeziebos.be  
 

Je suis Chartreuse. Kleur Brugse stadsgordel groen 

 
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.  
  
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 www.groenegordel.be www.ggf.be 
www.greenbeltmovement.org www.europeangreenbelt.org nu tijd voor een Brugge met toekomst ! ( 
archiefje info http://www.ggf.be/chartr/chartreuse.htm ) 
 
 
PS. Drie andere wandelingen. In het Lappersfortbos. zaterdag 29 augustus 2015 ( L-bos nacht van 
de Lappersfortvleermuis 20u30 ) * zondag 18 oktober 2015 ( L-bos 14u30 ) * zondag 31 januari 
2016 ( L -bos 14u30 ) Info www.poeziebos.be 050/390957  ( verzamelen ANB-bord kanaalhoek Ten 
Briele ) 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.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013 
http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx  
  
http://difilm.me/2015/01/24/candid-cumberlege/ luister naar de vierde Brugse vrije stadsdichter 
http://www.lesvoyeursenroute.be/marcuscumberlege in zijn moedertaal. In zijn nieuwe Brugse taal 
lees je meer stadspoëzie op http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx  
  
 
Noot :  
 
nav. actiegerichte chartreusewandeling 10 mei ( zie http://www.poeziebos.be/Boswandelingen.aspx ) 
opruimactie in het Chartreusegebied & Smisjesdennebos. We hebben altijd witte vuilniszakken mee 
van lets do it in de vuilbak. Nu kaderend in Lets clean up Europe http://www.ewwr.eu/nl/take_part/lets-
clean-up-europe ( deel van www.letsdoitworld.org http://www.facebook.com/letsdoitworld  
http://www.twitter.com/letsdoitworld  http://www.youtube.com/user/Letsdoitworld www.letsdoitbelgium.
be  www.facebook.com/letsdoitbelgium No waste in/of the woods & green belts ! Protect now. 
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