( 22 mei 2016 ) Groene Gordel Griffel in teken van barmhartigheid voor bomen !
GROENE GORDEL GRIFFEL VOOR BOSWACHTERS & GROENDIENST &
BOSZANGERS. OPROEP VANUIT HET GEREDDE LAPPERSFORTBOS TOT
MEER BARMHARTIGHEID VOOR BOMEN & BOSSEN
Nu de wereld snakt naar vrede wordt op de internationale dag van de biodiversiteit & het feest van de
drie-éénheid de tweede Groene Gordel Griffel als Bomengriffel uitgereikt. Aan de boswachters van het
Vlaamse Agentschap voor Natuur & Bos, de Brugse Groendienst & de Boszangers. De uitreiking
gebeurt straks in het Lappersfortbos bij de spirit/muze van hut bos. Met gelegenheid om bomenbeleid
van Brugge & Vlaanderen te duiden in samenscholende dialoog. De eerste Groene Gordel Griffel (*)
werd uitgereikt op de Chartreusewandeling 2015 voor politici van goede wil & vzw Groen die ijverden
voor de groene boskleur van de kmo-zone in de moeder der zonevreemde bossen. De bomengriffel
is een veelkleurig potlood vergezeld van het bomenboek over het verborgen leven van de schepping
http://www.tzum.info/2016/04/recensie-peter-wohlleben-verborgen-leven-bomen/

Aux arbres citoyens & gouvernements !
Nu de KMO-zone in het Lappersfortbos niet langer ruimtelijk bedreigd is en de groene boskleur kreeg,
is de bomengriffel een schouderklopje voor het vele ongeziene werk van mensen die professioneel
met bomen bezig zijn in plannen, planten & zang. Een aanmoediging om veel jong groen nieuwe
kansen te geven. Maar tevens oproep voor een sterkere verbinding met vele (oude) bomenliefhebbers.
Omwille van de ademruimte & de biodiversiteit bruggen bouwen, bossen behouden en bomen
planten ! http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx
We roepen de actoren die zich professioneel of vrijwillig in het woud begeven op om de bomen door
het bos te blijven zien. Dit kan door een bomenplan, een bomenwandeling, een actieve communicatie
naar bossen- en bomennetwerk, een bomenverzoekschrift, meer barmhartigheid. Al te veel zien we
dovemansgesprekken en mensen die tegen elkaars muren aanlopen. Daarbij zijn bomen en bossen
niet gediend en niet geplant.
Ook al is ons verhaal van het Lappersfortbeheer niet perfect, toch was het een eiland van dialoog en
samenwerking tussen boswachters, groendienst & actievoerders-diplomaten-bosdichters. Meer van
dat. Ook de komende seizoenen verwachten we nog veel. Naast kansen voor het nieuw aangeplante
buffergroen zijn dit onze ANB-vragen voor de verdere toekomst van het Lappersfortbos : Nieuwe
gedichten-borden voor de vierde editie van het Hugo Clauspad * Verdere inkleding van speelbosfort Rabauwenborg * Een schuil – en waarnemingprieel op de fundamenten van de kleurrijke bunker *
Inrichten/renoveren/herbestemmen van de laatste bunker tot vleermuisoverwinteringsplaats(en) *
Renovatie stenen bruggen * Toevoegen oude spoorweg Maldegem & zoveel mogelijk infrabel
randgroen aan historische Lappersfort
De komende wandelingen in het Lappersfort Poëziebos vinden plaats op zondagen 9 oktober
2016 ( stadsdichters Herman Leenders/Peter Theunynck ) + 29 januari & 15 oktober 2017 ( 14u30 )
( 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 dagelijks
wandelen op rust- & stilteplek waar muzes wonen in ademruimte & stilte
http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx http://www.poeziebos.be/Boswan
delingen.aspx ( hier hoor je de Boszangers live )
(*) De uitdrukking Een tien met een griffel ("een zeer goede beoordeling") ontleent haar ontstaan aan
een oud gebruik: had een leerling een voortreffelijke prestatie geleverd, dan kreeg hij of zij niet alleen
een tien, maar werd bovendien beloond met een nieuwe griffel. Belonen met symbolische griffels
bestaat nog in de wereld van het jeugdboek. Belangrijke prijzen voor schrijvers van jeugdliteratuur zijn
de Gouden Griffel en de Zilveren Griffel en zo werd de Groene Gordel Griffel gelanceerd door de
bosdichters in Poëziebosnetwerk op de actiegerichte chartreusewandeling mei 2015. Zie 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.
Bomenverzoekschrift Brugge. Bomenplan voor de stad van Visart ?

