
Ter info Toyo Ito (*) gedachtenwisseling www.poeziebos.be   

 

(1) Wat vindt u van de beslissing van Vlaams Minister Geert Bourgeois? 
 

Met gemengde gevoelens - tussen begrip & onbegrip - leggen we ons neer bij de exit 
van het Paviljoen van Toyo Ito, weg van de Brugse burg. Net als het concertgebouw 
was het een deel van onze stad geworden. Met liefde begonnen we er langzaam van 
te houden. Het paviljoen functioneerde voor actiegroep GGF als thuisindestadplek. 
Buiten voor het stadhuis.  Want de weg naar binnen door de muren van het stadhuis 
was onbestaande. We maken ook de vaststelling dat diverse Brugse meningen naast 
elkaar leven maar niet met elkaar dialogeren. Modern versus postmodern. 
 
(2) Wat moet er nu met het paviljoen gebeuren volgens u? Men stelt een 
nieuwe locatie voor. Waar zou u het een ‘nieuwe bestemming geven’?  
 
Misschien een bescheiden participatieve bevraging doen onder de Bruggelingen. 
Onze voorkeur gaat allereerst naar het Groeningemuseum ( als relict van Brugge 
2002 ) & als respect aan Ito die met Van Gogh vergeleken wordt. Ook zijn wij de 
zinvolle herbestemming genegen naar de site van het Lappersfort Poëziebos, het 
witte dorp Lissewege, het Minnewaterpark of de stationsbuurt bij de groene bomen 
van de Visartvesten waar de nieuwe voetgangersdoorsteek gepland is. 
 
(3)    Wat moet er volgens u nu gebeuren met dat deel van de Burg? 

Misschien eerst bruggen bouwen. Werken aan de diepgaande heraanleg van de 
stadsdialoog en het on speaking terms brengen van de diverse visies rond de tafel. 
Een participatiewijzer Brugge. Anders zal elke concrete heraanleg van die plek 
blijven leiden tot spraakverwarring en kloven met onbegrip. De toren van Babel 
indachtig.   

De burg is voor ons het politieke hart van de stad. Dus zeker heraanleggen met 
aandacht voor ontmoeting en open ruimte ademruimte. Een forum ?  

  

namens het Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be & de Lappersfort Poets Society 

Luc Vanneste, coördinator Poëziebosnetwerk & secretaris wijlen GGF www.ggf.be  

Vooraankondiging : Beheerwandeling Lappersfortbos met ANB-boswachter Koen op 13 oktober 2013 
om 14u30. Wees welkom ! 

( * ) Toyo Ito's Paviljoen was voor ons onder Moenaert de enige thuisindestadplek in 
hartje Brugge waar burgeractiegroepen free speech ruimte hadden ( dak boven het 
hoofd als het regent ) . Zie oa. http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28308 
Lees de oude dichterswens http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=353 
Noteer : in het Brugse dichtersbos, onder de lover, is er voor Ito plaats over ! aldus 
bosdichter Paul Saccasyn bij eerste inwandeling Lappersfortpoëziebospad 2007.  
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Het gedicht verscheen toen daags na gedichtendag 25 januari als lezersbrief in het 
Brugsch Handelsblad en werd voorgelezen bij de inwandeling van het Lappersfort 
Poëziebos met de bosdichters Marcus Cumberlege en Paul Saccasyn & in 
aanwezigheid van de ANB-boswachters & directie.  

 

http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/581-participatiewijzer-brugge-
met-antwoorden-politieke-partijen?cat=27  Meer participatie in Brugge. Negen 
wakkere Bruggelingen dienen achtste verzoekschrift in bij hun gemeenteraad op 
feestdag heilige Thomas ( ons bredere hanzestadnetwerk ) 

  

De meeste gedichten van de Brugse vrije stadsdichters vindt men op 
http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx 
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/    
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php  

 

Beluister erestadsdichter Hedwig Speliers 
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901 bij de presentatie van 
dichtbundel ' De stem van de stad ' te koop on line & in boekhandel De Reyghere. 
Beluister voorganger Hedwig Speliers oud-stadsdichter Brugge Anthonis de Roovere 
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32107    

 

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be 
www.natuurenbos.be/lappersfortbos   
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/581-participatiewijzer-brugge-met-antwoorden-politieke-partijen?cat=27
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/581-participatiewijzer-brugge-met-antwoorden-politieke-partijen?cat=27
http://www.poeziebos.be/Portals/0/PDF/Brugs%20verzoekschrift%208%20(%20site%20).pdf
http://www.poeziebos.be/Portals/0/PDF/Brugs%20verzoekschrift%208%20(%20site%20).pdf
http://www.poeziebos.be/Portals/0/PDF/Brugs%20verzoekschrift%208%20(%20site%20).pdf
http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32107
http://www.poeziebos.be/
http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars

