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Activisten Groenfront! bezetten opnieuw Lappersfortbos in Brugge

‘Desnoods blijven we twee jaar’
Het Brugse Lappersfortbos is
sinds vrijdagnacht weer bezet.
Zo’n twintig milieuactivisten
hebben hun kamp opgeslagen
hoog in de bomen. Ze willen
verhinderen dat 3,5 hectare
van het bos verdwijnt om
plaats te maken voor loodsen
en kantoorgebouwen. Zeven
jaar geleden werd het bos al
eens veertien maanden bezet.
Ilse Snick

T

ijdens de nacht van vrijdag op
zaterdag namen zo’n twintig
actievoerders van Groenfront! hun intrek in het Brugse Lappersfortbos. Net als zeven jaar geleden werden er hoog in de bomen
hutten gebouwd. De milieuactivisten willen met deze nieuwe bezetting verhinderen dat er bomen gekapt worden. Sinds 2 september
heeft de nv Fabricom een kapvergunning op zak. Het bedrijf wil op
3,5 hectare zes loodsen en twee
kantoorgebouwen realiseren. Vanaf 28 september kan er met de kap
gestart worden. ‘Wij zijn er klaar
voor’, zeggen de actievoerders, die
zich vastketenen in de bomen. ‘In
vergelijking met zeven jaar geleden
zijn we nog beter getraind en georganiseerd. We zullen niet wijken.
Desnoods blijven we twee jaar in
het bos wonen’, zegt woordvoerder
Didier Caestecker van Groenfront!.
In 2001 werd het Lappersfortbos al
eens veertien maanden bezet. Na
de ontruiming op 14 oktober 2002
kwamen er ruim vijfduizend mensen op de been om te protesteren.
Dat deel van het bos is intussen
parkgebied geworden. Ook drie
weken geleden werd het bos een
nachtlang bezet. Een enorme politiemacht van 250 agenten werd
toen opgetrommeld om de tien actievoerders uit de bomen te halen.
De stad Brugge liet 1,2 hectare bomen rooien om de Vaartdijkstraat

te verbreden. ‘In tegenstelling tot
begin september bevinden de actievoerders zich nu op privédomein.
Zolang er geen klacht komt van de
eigenaar Fabricom kan de politie
niet ingrijpen’, reageert Greet Verleye van de Brugse persdienst.
Volgens de milieuactivisten gaat de
nieuwe bezetting niet alleen over

‘Ik ben mijn pa
opgevolgd als
bosbezetter. In 2001
verbleef ik als kleine
jongen maandenlang één
week op de twee bij hem
in het bos’
Daan (17)
Actievoerder
de 3,5 hectare van het Lappersfortbos die bedreigd zijn. ‘We beschouwen dit bos als een symbooldossier
voor alle zonevreemde bossen in
Vlaanderen’, stelt Didier Caestecker. De bezetters komen uit heel
Vlaanderen en Nederland. De mensen uit 2001 steunen vanop de zijlijn. Zij riskeren elk een schadeclaim van 50.000 euro als ze deelnemen aan een nieuwe bezetting.
De 17-jarige Daan was er zeven jaar
geleden wel al bij. ‘Ik ben mijn pa
opgevolgd als bosbezetter. In 2001
verbleef ik als kleine jongen maandenlang één week op de twee bij
hem in het bos. Na schooltijd speelde ik tussen de bomen. Ik bewaar
daar de beste herinneringen aan’,
zegt hij. Daan bouwde een hele
week aan zijn boomhut. Dat hij met
een bijl een stukje van zijn vinger
hakte, verandert niets aan zijn gedrevenheid. ‘Ik ben hier in de eerste
plaats voor het bos. Mijn ouders
steunen mij volledig. Tegelijk vind
ik het fantastisch om weer tussen
de bomen te wonen. Regen en kou
schrikken mij niet af.’ Intussen pleit
het Groene Gordel Front, de diplomatieke tegenhanger van het

De bosbezetters zeggen beter georganiseerd te zijn dan in 2001. ‘We zullen niet wijken.’ ©michel vanneuville

Meer bos gekapt
dan heraangeplant

Groenfront!, nog steeds voor duur- nietigverklaring bij uiterste hoogzame grondenruil. ‘Wij zijn nog al- dringendheid op te starten’, zegt
tijd bereid tot een open gesprek met Luc Vanneste van het GGF.
Fabricom. Als dit echter niets opleLezersservice
vert, trekken we naar de Raad van
Er is de jongste jaren meer zonewww.ggf.be
State. We overwegen ook om voor
www.groenfront.be
vreemd bos gekapt dan dat er
de vergunning een procedure in
nieuw bos aangeplant is. Dat
blijkt uit een antwoord van de
Vlaamse minister voor Leefmiwww.pot.be CASSINA MINOTTI B&B ITALIA GIORGETTI FLEXFORM AUPING JENSEN DE SEDE
lieu en Natuur, Hilde Crevits
LEOLUX ROLF BENZ HÜLSTA MOLTENI & C LABEL COR VITRA CLASSICON MOROSO CAPPELLINI
(CD&V), op twee parlementaire
vragen. Volgens het bosdecreet
ARCO JORI TEMPUR POLIFORM PRESOTTO EDRA FLOS MONTIS LINTELOO ARTIFORT GELDERLAND PASTOE
kunnen bossen die op het geFRITZ HANSEN VERARDO POLTRONA FRAU ARTEMIDE METAFORM PULLMAN SWISSFLEX SIEMATIC
westplan ingekleurd zijn als
woonzone of industriegebied, gekapt worden om te verkavelen of
te ontwikkelen, op voorwaarde
dat eenzelfde oppervlakte opnieuw bebost wordt. In de prakNa de verwoestende brand van 28 juni 2007 en een bescheiden heropenstelling
tijk blijkt die regeling niet goed te
met kerst 2007, schittert de interieurparel in het Zeeuws-Vlaamse Axel als nooit te
lopen.
voren. Met 15.000 m2 aan revolutionair mooi en exclusieve studio’s van alle denkbare
De afgelopen jaren werd in totaal
1.300 hectare zonevreemd bos
designmerken is Pot Interieur trendsettend voor de hele Benelux. Kunst in vormgeving
gekapt, terwijl er slechts 470 hecpur sang. Niet alleen door de kunst die in de studiopresentaties de meubelen verrijkt,
tare bos werd aangeplant. Crevits
erkent dat het aanplanten niet
maar ook in de meest letterlijke zin: de ontelbare meubels bij Pot Interieur zijn stuk
snel verloopt. ‘Er is weinig ruimte
voor stuk vormgegeven door ware kunstenaars. U komt ze allemaal tegen in Axel, de
in het dichtbebouwde Vlaandegeesteskinderen van o.a. Antonio Citterio, Pierre Paulin, Le Corbusier, Arne Jacobsen en
ren. In de gebieden waar wel bomen geplant kunnen worden, is
vele andere iconen. Uw reis naar Axel loont dan ook in alle opzichten...
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Miele Kookdemonstratie 20 en 21 september
Vrijdag 19 september geopend van 10.00 - 21.00 uur
bemiddeling nodig. Een pachtovereenkomst kan niet zomaar
Zaterdag 20 september en Zondag 21 september geopend van 10.00 - 18.00 uur Pot Interieur. Nieuwendijk 89. Axel. Zeeuws-Vlaanderen. T: +31 (0)115-562010
stopgezet worden.’ (ty)
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Pot Interieur is terug!

