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Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in het Lappersfort
• November 1987: Fabricom koopt het Lappersfort (18 ha) over van
wapenfabrikant FN voor de prijs van € 890.000. Fabricom maakt
de opslagplaats van FN met de grond gelijk.
• Juni 2000: De Brugse gemeenteraad keurt unaniem een Bijzonder
Plan van Aanleg over het bos goed: het hart blijft parkgebied (8ha),
een zuidelijk deel wordt KMO-zone (4,85 ha) en een noordelijk deel
wordt industriezone (3, 2 ha). Hiermee bevestigen ze de
gewestplannen van de jaren 70. De Lijn toont interesse voor het
terrein om er een bussenstelplaats te realiseren. De gemeenteraad
keurt ook de zuidelijke ontsluiting ( Agalev stemt tegen ) goed. Dit
is een 4 vaks-baan van aan de Chartreuse tot aan het station door
het Lappersfort. Als reactie daartegen richt Peter Mahieu samen
met de bewoners van de Vaartdijkstraat en de Heidelbergstraat de
Actiegroep Zuidelijke Ontsluiting (AZO) op.
• 10 mei ‘01: AZO organiseert een eerste fietstocht tegen de
Zuidelijke Ontsluiting met boswandeling in het privéeigendom park
Ten Briele naast de Vaartdijkstraat, samen met Fietserbond en
JNM.
• 7 juli ’01: Een tweede fietstocht wordt georganiseerd, ditmaal in
het centrum van Brugge en zonder goedkeuring van de politie. In
het centrum voeren een 80-tal actievoerders straattoneel op.
• 11 aug. ’01: begin van de officiële bezetting van het Lappersfort.
De eerste tenten worden geplaatst, waarna men snel begint met
het bouwen van de boomhutten, dit door de jongeren van het
Anarchistisch Collectief Uitgezonderd.
• Paasvakantie 2002: persconferentie ‘Chartreuse’ in Lappersfort:
250 dagen bezetting met een storm van media-en cameraaandacht. Op 1 mei is er een reclaim the streets van de ik-zie-jegraag-activisten

• Voorjaar 2002: minister Stevaert roept De Lijn op een andere
locatie te zoeken voor de bussenstelplaats.
• Dag van de Aarde april 2002: Ontstaan Groene Gordel Front
www.ggf.be (GGF) als lokaal actiecomité en beschermring rond het
Lappersfortbos en de Chartreusenatuur en zijn bezetters.
• 12 juli ’02: bezoek van Vlaams minister van leefmilieu Vera Dua in
het Lappersfortbos.
• 22 juli ’02: Beslissing minister Stevaert: bussenstelplaats wordt
definitief geschrapt. Dit na een bezoek van GGF en bosbezetters
aan Brussel.
• 25 juli ’02: Boseigenaar Fabricom laat van zich horen en wil dat de
bosbezetting binnen de 14 dagen stopt. De bezetting gaat
onverminderd door.
• 5 aug. ’02: Bezetters voeren actie in de tuin en op het dak van het
huis van burgemeester Moenaert. Ze willen hun eisenpakket
persoonlijk afgeven. De politie pakt 6 mensen op.
• 11 aug. ’02: Feest 1 jaar bezetting van het Lappersfortbos.
Burgemeester Moenaert voor het eerst op bezoek in het
Lappersfortbos.
• 16 aug. ’02: Burgemeester wil Referendum over Lappersfort als
GGF en de bezetters 10% (12.000) handtekeningen inzamelen,
zodat bewezen is dat er draagkracht is voor referendum.
• 24 aug. ’02: Fabricom daagt 22 bosbezetters voor de vrederechter.
• 5 sept. ’02: Proces voor vrederechter.
• 9 sept. ’02: Vonnis: Bezetters moeten bos verlaten. De bezetting
gaat onverminderd door.
• 17 sept. ’02: In de pers raakt bekend dat minister Dua Lappersfort
wil kopen.
• 14 okt. ’02: Ontruiming Lappersfort net na de Week van het Bos,
midden onderhandelingen voor aankoop en tijdens Brugge 2002,
culturele hoofdstad van Europa.
• 20 okt. ’02: Betoging tegen ontruiming brengt 4.500 mensen op de
been. Agalev, Spirit en SP.a steunen in een landelijke advertentie
het Lappersfortbos en Brugges groene gordel.
• Eind okt. ’02: Onderhandelingen tussen Vlaamse overheid,
Brugse stadsbestuur en Fabricom springen af.
• Feb. ’03: Korte bezettingsactie stationsgebouwen als duurzaam
alternatief.
Gedurende een vijftal jaar is het stil in het bos, maar blijven de lokale
actievoerders via tal van ludieke activiteiten, een legendarisch geworden
e-mailstroom en acties naar pers en achter de schermen lobbyen om te

zorgen voor het integrale behoud van het Lappersfortbos. Zo zijn er
wekelijks/maandelijks boswandelingen in het Lappersfort, onderneemt
men voettochten & fakkeltochten, en worden er tal van persacties
georganiseerd. Trekkende kracht daarin is het Groene Gordel Front, met
secretaris Luc Vanneste als draaischijf. Het dossier blijft echter
geblokkeerd. Tot de overheid ( driekoningenbesluit 2005 ) definitief
beslist om het industriedeel van 3,2 ha niet te kopen en de andere
stukken te huren met een aankoopoptie op langere termijn. Eind
september 2006 is het dan zover. Bosminister Peeters en burgemeester
Moenaert wandelen het gehuurde Lappersfort stadsbos van Brugge in.
Na Peeters wordt Crevits bosminister. Zij belooft het GGF te ontvangen
maar doet het niet. Zo zijn onze integrale bosbehoudseisen niet
aanwezig op de onderhandelingstafel overheden en Fabricom. Er wordt
onderhandeld over aankoop. Maar de 3,2 ha industriedeel zit niet in de
deal.
• Met gedichtendag 2007 wandelen de boswachters van ANB en de
bosdichters van het Groene Gordel Front het gedichtenpad in het
Lappersfort in. Twaalf gedichten uit de dichtbundel stem van brood
en bossen van de Lappersfort Poets Society sieren het wandelpad.
• In de nacht van 2 naar 3 september 2008 is het zover: een rij
populieren wordt gekapt ( voor de aanleg van de 2 vaksbaan, minizuidelijke ontsluiting light ) en de politie is massaal aanwezig.
Toch moeten ze van de pers vernemen dat er een 7-tal
actievoerders in de bomen zitten, ondanks de friese ruiters en
politiebewaking.
• In de nacht van 19 op 20 september sluipt een “tweede generatie”
bosbezetters het bedreigde industriebos in en verschanst zich in
het laatste bedreigde deel van het Lappersfort van 3, 2 ha. De
tweede bezetting is geboren.
• Waar verwacht werd dat de bezetters snel zouden afdruipen, blijkt
de bezetting permanent te worden. Maar liefst 14 maanden heeft
deze bezetting geduurd. Als een samenspel van bosbezetters en
Groene Gordel Front. Diplomatie en actie.
• 21 November 2008. De Vlaamse overheid en de stad Brugge
hebben het belangrijkste deel van het Lappersfortbos definitief
aangekocht van de NV Fabricom. De hiertoe benodigde
formaliteiten werden vandaag vervuld, zegt Vlaams minister van
Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V). Al in het voorjaar hadden stad en
Vlaams Gewest aangekondigd dat ze het bos samen wilden kopen.
Het Vlaamse Gewest en de stad Brugge leggen elk 662.000 euro
op tafel.
Door deze aankoop ontstaat er ongeveer 13 ha openbaar bos in de
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rand van Brugge, waarvan een belangrijk deel toegankelijk zal zijn.
Het zuidelijke gedeelte van het bos van zowat 4,85 ha groot had
als bestemming KMO-zone maar wordt door de aankoop definitief
gevrijwaard van industriële ontwikkeling. De Stad Brugge wordt
eigenaar van ongeveer 8 ha 'Parkgebied', dat het centrale en
oostelijke deel van het Lappersfortbos uitmaakt. Dit deel betreft
een mengeling van beboste stukken en natte graslanden.
3 augustus 2009: een zeer opmerkelijk initiatief: 3 bosbezetters,
het Groene Gordel Front en eigenaar GDF SUEZ FABRICOM
sluiten een akkoord om gezamenlijk een oplossing ( grondenruil )
voor het behoud van het Lappersfort te vinden. Ze zullen hiervoor
de Vlaamse regering aanspreken. De 3 bezetters engageren zich
om – als dit overleg mislukt – tegen eind oktober het bos te
verlaten.
16 september 2009: het overleg met de Vlaamse Regering
(minister van Leefmilieu Schauvliege en minister van Ruimtelijke
Ordening Muyters) vindt plaats. De Vlaamse Regering weigert de
grondenruil of het resterende deel van het Lappersfort aan te
kopen, maar engageert zich wel om een gelijkaardig bedrag te
investeren in bosbehoud elders in Vlaanderen. (Over de effectieve
realisatie van dit laatste engagement is er tot op heden geen
informatie.) Hiermee mislukt echter wel de gezamenlijke poging tot
bosbehoud van GGF, bosbezetters en eigenaar. Er is nog een
geldinzamelingspoging ( zuurstofbos ) met Friends of the Earth en
de bosbezetters beginnen aan hun vrijwillig opkuisplan.
20 november 2009: de 3 ondertekende bezetters Lassie, Dita en
Pompier worden uit het bos gezet door een groep dissidente,
nieuwe bosbezetters, die de derde bosbezetting starten. GGF en
de drie bosbezetters distantiëren zich van dit initiatief dat het
contract kraakt. Er zijn immers grenzen aan actievoeren.
Met gedichtendag 29 januari 2010 wandelen de bosdichters
van het Groene Gordel Front samen met de boswachters het
Hugo Clauspad in. Het wandelpad door het geredde bos kreeg
een naam en bevat 21 nieuwe gedichten.
Samen met kinderboekenschrijver Marc de Bel vragen GGF &
bosdichters de Vlaamse regering om werk te maken van wat ze
afspraken ( Omdat zuurstof en bos onze kinderen doen leven ) in
de Vlaamse regeerakkoorden van 2009 : " We zorgen voor meer
toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande groene ruimte
in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht is
voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatiefonds ter ondersteuning
daarvan. We maken ook werk van het in kaart brengen van de zonevreemde
bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is. "

• 4 maart 2010: Ontruiming en kap van bezette bos. Poëziebos blijft.

