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. Nav. zijn recent overleden kwamen warme herinneringen op aan deze
tedere mens met Spirit. Vandaar postume 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. Namens de muzes www.poeziebos.be ( onderaan
herinnering nog minister op bezoek & perstekst voorbije Groene Gordel Griffels )

PAUL VAN GREMBERGEN
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

Toelichting bij de bescherming van het archeologische monumenten
van het Chartreusegebied
Brugge, 22 juli 2003

Dames en heren,

Vlaanderen is sinds eeuwen één van de dichtstbevolkte regio's van
Europa; er komen nauwelijks gebieden voor die ongerept zijn of waar de
menselijke invloed tot op vandaag onbeduidend is gebleven.

Het archeologisch patrimonium van Vlaanderen is bijzonder rijk. De
bodem registreert immers nauwkeurig elke ingreep van de mens door de tijd
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heen. Geen enkele kuil werd gegraven, geen enkel gebouw werd opgetrokken,
geen enkel terrein werd opgehoogd zonder sporen na te laten in de bodem. Dit
bodemarchief maakt bijgevolg evenzeer deel uit van ons Vlaamse erfgoed.

Ook de Brugse regio en in het bijzonder het Chartreusegebied heeft een
ongekend rijke ondergrond. Reeds in de 19de eeuw werd melding gemaakt van de
vondst van diverse vuurstenen werktuigen. Pas met de luchtfotografische
prospectie, uitgevoerd door de heer Jackie Semey en de Vakgroep Archeologie en
Oude Geschiedenis van Europa (van de Universiteit Gent) kwam de uitzonderlijke
archeologische rijkdom van het Chartreusegebied aan het licht.

Het gaat hierbij om:
twee circulaire sporen, waarschijnlijk grafheuvels uit de midden bronstijd;
drie lineaire sporen, wellicht een grachtensysteem ter afbakening en/ of
verdediging van waarschijnlijk een prehistorisch site;
een ‘dubbel-ovaal-vormig’ spoor; wellicht een prehistorisch funerair of
religieus monument,
talrijke verspreide vlekken, mogelijk kuilen, graven, paalsporen, e.d.

Het meest tot de verbeelding sprekende spoor van dit ensemble is het
grachtencomplex dat de vorm heeft van een ‘dubbele ovaal’. In Vlaanderen,
maar ook in de buurlanden, is vooralsnog geen tweede voorbeeld gekend.
Mogelijk had het een rituele functie en maakt het, evenals de circulaire sporen,
deel uit van een begraafplaats uit de midden bronstijd (derde millennium vóór
Christus) waarvan in de onmiddellijke buurt sporen zijn gevonden.

Het gaat om structuren die de restanten zijn van zogenaamde grafheuvels. De
ronde grafheuvel zelf is door eeuwenlange landbouwactiviteiten met het
loopvlak gelijk gemaakt.
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Dames en heren,

Algemeen is bij opgravingen van soortgelijke complexen gebleken dat
deze structuren - die toch geruime tijd zichtbaar aan het oppervlak herkenbaar
zijn geweest - steeds een grote aantrekkingskracht op de mens hebben
uitgeoefend. Niet zelden treft men bij dergelijke grafmonumenten dan ook
archeologische sporen uit latere tijden (IJzertijd, Romeinse periode, Vroege
Middeleeuwen) aan. Het gaat hierbij soms om nederzettingscontexten, maar
vooral om grafvelden die het funerair karakter van het gebied niet enkel
onderstrepen maar ook voortzetten in de tijd. In elk geval concentreren de
archeologische sporen zich niet enkel op de terreinen die direct aansluiten bij de
‘dubbele ovaal’.

Over de juiste interpretatie en/of datering van dit belangrijke
archeologische complex kan slechts een uitspraak gedaan worden na grondig
archeologisch onderzoek. De aanwezigheid van een necropool uit de
middenbronstijd is in ieder geval zeer waarschijnlijk. Wat daarnaast nog verder
wordt vertegenwoordigd door de talrijke andere sporen of niet zichtbaar is in de
sporen, is uiteraard zonder een dergelijk vooronderzoek niet te achterhalen.

Door zijn grote kwetsbaarheid is het bodemarchief bijzonder gevoelig
voor

allerlei

vernietigingsfactoren

zoals

erosie,

diepploegen

en

infrastructuurwerken. Opdat dit collectief geheugen niet ongeregistreerd op de
schop of de graafmachine zou gaan, is de nood aan een geïntegreerd
archeologisch monumentenbeheer zeer groot.

Met het instrumentarium op basis van het decreet op het archeologisch
patrimonium, wil ik als Vlaams minister, bevoegd voor de erfgoedzorg, de
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uitzonderlijke concentratie van archeologische sporen in het Chartreusegebied
beschermen als archeologisch monument. Ik heb de afdeling Monumenten en
Landschappen dan ook de opdracht gegeven mij eerstdaags het ministerieel
besluit hiertoe ter ondertekening voor te leggen. Daarenboven zal ook de
site met de historische hoeve ‘Groot Magdelenagoed’ als dorpsgezicht
worden beschermd.

Een dergelijke bescherming beoogt de vrijwaring van het bodemarchief en
de bewaring van de resten “in situ”. Indien een dergelijke bewaring niet
gegarandeerd kan worden, dwingt de bescherming voldoende tijd en middelen af
om het gehele complex te onderzoeken en te documenteren via archeologische
opgravingen.

Met deze beslissing wordt voor het eerst in Vlaanderen invulling gegeven
aan het Europees verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed
van de Raad van Europa (Malta, La Valletta – 19 januari 1992). De Vlaamse
regering hechtte op 12 oktober 2001 haar goedkeuring aan dit Verdrag en
ondertussen heeft België op 30 januari 2002 dit verdrag namens de drie
Gewesten ondertekend.

Het Verdrag van La Valletta bepaalt onder meer dat de zorg voor het
archeologisch patrimonium een integraal onderdeel moet worden van het
ruimtelijk beleid en dat archeologisch vooronderzoek een verplicht onderdeel
moet worden van de voorbereiding van structuur- en bestemmingsplannen.
Nu de plannen voor een “bedrijfszone” aan de hier nabij gelegen E40
vorm krijgen, wil ik als Vlaams minister bevoegd voor het erfgoed, de zorg voor
het archeologisch patrimonium inschrijven in het beleid inzake ruimtelijke
ordening.
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Mijn collega Van Mechelen gaf onlangs de opdracht tot het opmaken van
een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Chartreusegebied. Met
mijn beslissing tot de bescherming van het de archeologisch waardevolle zones
en het Groot Magdalenagoed ben ik er van overtuigd dat men bij het eventuele
uitvoeringsplan minstens terdege rekening zal houden met de hier aanwezige
erfgoedwaarden.
Dames en heren,

Het is misschien ongebruikelijk maar toch wil ik vandaag bijzondere
waardering uiten. Ik wil mijn appreciatie uitspreken voor de deskundigheid en
gedrevenheid waarmee de mensen van het Groene Gordel Front de vrijwaring
van de Brugse Groene Gordel verdedigen. Ze doen dit vanuit een eigentijdse
visie op duurzame mobiliteit en duurzaam ruimtebeleid. Ze steken hun nek uit in
tijden waarin het 'kortetermijn' al te vaak de bovenhand neemt, waarin de
belangen van de huidige generaties niet worden afgewogen tegen deze van
toekomstige generaties.

Dergelijke basisbewegingen zijn voor een overheid niet de makkelijkste
klanten. Maar organisaties als het Groene Gordel Front, gewapend met
onderbouwde argumenten, doen politici wel ontwaken uit hun stoutste dromen,
proberen pleisters te leggen op gapende wonden, duwen de mensen in de
richting van maatschappelijke

actie. Ze

houden de

maatschappelijke

bewogenheid van de politici hoog. Dat lijkt me goed.

Als politici hebben we het daar niet altijd even makkelijk mee. Dergelijke
organisaties verstoren ons eigen grote en al te evidente gelijk, zetten een kras in
onze ijdelheid. En waarom? Het is geen schande om als politicus op basis van
gefundamenteerde argumenten of nieuwe feiten je mening bij te schaven of te
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herzien. Ook al gebeurt dat onder impuls van atypische basisbewegingen als het
Groene Gordel Front.
Ik dank u,
PAUL VAN GREMBERGEN
Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER VERA DUA
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW
Vrijdag 12 juli 2002

Minister Vera Dua op ontbijt bij “boskrakers”
Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua bezocht
vrijdag het Lappersfortbos in Brugge. De minister gaat daarmee
in op een uitnodiging van de “boskrakers”, de milieuactivisten die het Lappersfort bezetten. Minister Vera Dua
betoont met haar bezoek haar steun aan diegenen die ijveren
voor het integrale behoud van het Lappersfortbos als
stadsnatuurreservaat. Ook de leden van het Groene Gordel
Front, die ijveren voor het behoud van het Chartreusegebied
als bufferzone tussen de woonkernen van Sint-Michiels en de
omliggende gemeenten, kunnen op de steun van de minister
rekenen.
Vrijdagmorgen offreerden de “boskrakers van het Lappersfront” een “ecologisch ontbijt” aan
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua. De minister sprak tijdens het ontbijt
met de bezetters van het Lappersfortbos en met de vertegenwoordigers van het Groene Gordel
Front in Brugge en Ommeland.
Het Lappersfortbos, een gebied van 30 hectare groot, waarvan
17 hectare bebost, is een erg waardevol gebied op amper enkele
kilometers van het Brugse stadscentrum. De Brugse Mina-raad
adviseerde de stedelijke overheid in april ll. dit gebied
integraal te behouden als natuurverwevingsgebied. De Mina-raad
acht het wenselijk dat voor het Lappersfortbos een
inrichtingsplan wordt opgemaakt zodat dit gebied kan
uitgroeien tot een stadspark met een sociale en educatieve
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functie. Om die eisen kracht bij te zetten wordt het gebied
bezet door milieu-activisten, gekend als de “boskrakers van
het Lappersfront”. Zij nodigden Vlaams Minister Vera Dua uit
voor een ecologisch ontbijt. De minister zegde de boskrakers
toe hun bezorgdheid omtrent het integrale behoud van dit erg
waardevolle gebied te delen. Een zelfde boodschap had de
minister voor de vertegenwoordigers van het Groene Gordel
Front in Brugge en Ommeland. Het Groene Gordel Front – waarin
niet minder dan 50 organisaties zijn vertegenwoordigd – ijvert
voor het behoud van het zogenaamde Chartreusenatuurgebied. Dat
gebied, niet enkel ecologisch maar ook archeologisch erg
waardevol, beslaat zo een 60 hectare en vormt een groene
buffer tussen Sint-Michiels en de omliggende woonzones. De
minister is ervan overtuigd dat dit gebied, waarbinnen de
middeleeuwse, omwalde hoeve Het Groot Magdalenagoed is
gelegen, als open ruimte moet worden behouden. Overeenkomstig
de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
kan het Chartreusegebied afgebakend worden als “buitengebied”.
Het Groot Magdalenagoed kan, ter vrijwaring van dit uniek stuk
cultuurhistorisch erfgoed, als beschermd monument geklassseerd
worden.

info

:

e-mail:

Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
persdienst.dua@vlaanderen.be

( 2013) Ter ere van 30 jaar groen/agalev www.groen.be in parlementen hierna
bezoeken van een agalev-minister en een spirit-minister aan Lappersfort &
Chartreuse 9 en 10 jaar geleden. Met www.poeziebos.be blijven we verbindingen
leggen en brugge(n) bouwen !
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/581-participatiewijzerbrugge-met-antwoorden-politieke-partijen?cat=27 hoe zorg voor de stad terug
moet naar de bossen, de straten en de pleinen. Niet voor niets is onze partner
vzw Groen http://users.telenet.be/a150254/ ( vernietigde foute locatie
Headquarterszone voor de raad van state ) de Brugse afdeling van de anders
gaan leven herlevingsbeweging & de groene fietsers van Luc Versteylen, Hugo
Van Dienderen, Vera Dua, Mieke Vogels & Marjet van Puymbroeck & co. Na
www.groenegordel.be www.greenbeltmovement.org www.ggf.be
www.europeangreenbelt.org www.wittepion.be nu www.groenegordelbrugge.be
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Persbericht 10 mei 2015. Je suis Chartreuse. Groene Gordel Griffel
Vorig jaar rond deze tijd ( vier mei ) waren BOS+ en Groen op bezoek in het Lappersfortbos
samen met de woordvoerder van bosminister Schauvliege. Dertien jaar geleden hield wijlen
het Groene Gordel Front www.ggf.be haar eerste persmoment op bezette Chartreuse Magdalenahoeve. De tijd is snel gevlogen en veranderd. Brugges Toekomst kan geschiedenis
schrijven met het verder groen kleuren bedreigde, aldus muzes www.poeziebos.be die 75
jaar na tweede groote wereldbrand een vredeswandeling hielden in bedreigde Chartreuse.
Eerste Groene Gordel Griffel voor 4 politici & vzw van goede wil in Brugge die Scone.
Proficiat ( voor gedeelde inzet groenkleuren KMO-zone Lappersfortbos ) & doe zo voort in
Brugges groene gordel. Pioniers van de groene beweging in Brugge, de groene fietsers van
weleer binnen de anders gaan leven beweging zijn nu nog altijd de mensen van de vzw
Groen http://users.telenet.be/a150254/ en samen met 4 meerderheidspolitici van CD & V ,
SP.a, NVa en OPEN VLD krijgen zij de eerste Groene Gordel Griffel. Proficiat aan Mercedes
Van Volcem, Franky Demon; Wilfried Vandaele, Philip Pierins en Erik Ver Eecke.
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 de Groene
Gordel Griffel wordt nu gelanceerd op de actiegerichte chartreusewandeling van 10 mei
2015. Deze mensen krijgen de Groene Gordel Griffel voor bewezen diensten in de KMOzone van het Lappersfortbos waar zij als drie bosmusketiers handelden. Daar kleurden zij
groen wat voorheen ruimtelijk bedreigd was. En werden Brugse gangmaker voor wijs plan
bosminister Schauvliege & Muyters om de ruimtelijk bedreigde bossen te ontzonevreemden.
Nu is er werk aan de winkel om groene gordels groen te kleuren op de ruimtelijke kaarten
van Brugge die scone. Burgemeester Moenaert mag dan al weg zijn; de droom van een
industriesite op Brugges mooiste inrijpoort blijft woekeren en telkens weer opduiken. We zijn
niet tegen industrie, enkel tegen foute locaties. En we zijn verheugd met de 41 ha leegstaande industriegrond zopas ontdekt… " 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 Er is dus één bood-schap. Ga tijdens de Triënnale voor Brugges Toekomst
zonder Chartreuseverminking !
SOBER GELUK ( Brugs stadsgedicht vanop de actiegerichte Chartreusewandeling )

http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx www.marcuscumberlege.com
MARCUS CUMBERLEGE, vrije Brugse Groene Gordel Stadsdichter http://groenegordelbrugge.be/
Weg is de vrees van vroegere jaren,
Eenzaam gevoel tussen de menigte.
Nu wandel ik als een krijger op straat,
Ga binnen aan het goede adres.
Ik ben mijn achternaam vergeten,
Er wordt gelachen naast de kachel.
Ik ga verder, onder hoge bomen,
Knuffel ze en neem hun kracht tot mij.
Vrij van ziekte, alcohol en tijd,
Vrij van mijn eigen eigenzinnigheid
Verdwijn ik tussen de wandelaars.
De hemel schenkt mij een sober geluk.
Volgende boswandelingen met Marcus & co zaterdag 29 augustus 2015 ( nacht van de Lappersfortvleermuis 20u30 ) * zondagen 18 oktober 2015 & 31 januari 2016 (L -bos 14u30) www.poeziebos.be
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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 ( 22 mei 2016 )
Nu de wereld snakt naar vrede werd 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 vond
plaats 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/Boswandelingen.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 ?
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http://www.standaard.be/cnt/dmf20160604_02323712
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160604_02323733

Bij de eedaflegging als burgemeester Foto: vum
Gewezen Vlaams minister en voormalig burgemeester van Evergem Paul Van
Grembergen is zaterdag op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek.
Van Grembergen was een van de boegbeelden van de Volksunie en koos na de
splitsing van die partij voor Spirit.
https://www.youtube.com/user/ActuaTV/videos
https://www.youtube.com/watch?v=2G8kRj91i7Q ( villa infantila quote )

http://www.focus-wtv.be/nieuws/groene-gordel-griffel-voor-wilfried-vandaele#
http://www.ademloos.be/evenementen/groene-gordel-griffel-teken-van-barmhartigheid-voor-bomen
http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx
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