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Groene Gordel Front
,,Lappersfortbos en Chartreusegebied zijn waterbufferingszones''
BRUGGE
Het Groene Gordel Front waarschuwt voor nog meer waterellende in de Brugse regio als het Lappersfortbos en
het Chartreusegebied worden ingepalmd voor ambachtelijke bedrijvigheid en hoofdkwartieren.
,,Het gaat om twee belangrijke waterbufferingsgebieden. Betonneer ze en Sint-Michiels, Loppem en Oostkamp
lopen gevaar. Brugge is omgeven door cuestas, oude heuvelruggen, bijvoorbeeld in Oedelem en Wijnendale. Al
het water van deze gebieden loopt richting Brugge waar het opgevangen moet worden in meersen,
valleistructuren en laagliggende polders als de Assebroekse Meersen, het Lappersfort of de Chartreuse of de
riviervalleien in het Ommeland, als bijvoorbeeld de Kerkebeek. Het zou ondoordacht zijn om de
waterbufferingscapaciteit van deze gebieden te vernietigen. Denk maar aan het Novotel aan de Chartreuseweg
dat ternauwernood gespaard bleef van een evacuatie'', zegt het Groene Gordel Front.
Het verwijst daarbij naar de beslissing van het gemeentebestuur van Middelkerke. Dat schrapte een nieuwe
woonwijk omdat ze in een overstromingsgebied ligt. (MCa)
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Zo'n 150 tot 200 leden en sympathisanten van het Groenegordelfront hielden gisteren in de vooravond een
tocht in Brugge voor het behoud van het Lappersfortbos en de rest van de Groene Gordel. Zij trokken
van het Provinciaal Hof richting Graaf Visartpark. Daar sprak een woordvoerdster van de Antwerpse
Straten-Generaal hen toe. door Stefaan VAN VOLCEM
Die Antwerpse Straten-Generaal bundelt net als het Groene Gordelfront in Brugge een aantal verenigingen en
organisaties, die opkomen voor het milieu. ,,Ook in het nieuwe jaar blijven we achter dezelfde eisen staan. Het
Lappersfortbos en de rest van de Groene Gordel moeten worden ontzien'', sprak Luc Vanneste, namens het
Groene Gordel Front.
Vanneste had Francine Verminnen, woordvoedster van Fabricom, uitgenodigd om getuige te zijn van de tocht en
zij was hierop ingegaan. Veel nieuws uit Brussel bracht zij niet mee. ,,We hopen nog steeds dat er zo spoedig
mogelijk een oplossing uit de bus komt'', aldus Verminnen. ,,Ik heb de indruk dat de partijen naar elkaar toe aan
het groeien zijn. Een oplossing lijkt in de maak. Al wil ik me niet vast laten pinnen op een deadline.''
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Vlaams Agalev-parlementslid Veerle Declercq wou dit wel: binnen de maand. ,,Het sleept allang genoeg aan.
Fabricom moet de speculatieve vraagprijs voor het bos laten zakken. Er moet een billijke prijs gevraagd
worden'', aldus Declercq, die als contactpersoon fungeert tussen het kabinet van minister van Milieu Vera Dua en
Agalev Groep Brugge. ,,In ruil voor het vrijwaren van het Lappersfort mag er geen koehandel ontstaan. We gaan
akkoord met een compensatie, maar die kan niet in het Chartreusegebied liggen'', aldus nog Declercq.
Bos schenken
Namens de Antwerpse Straten-Generaal lanceerde Noortje Wiesbauer nog een opmerkelijk voorstel.
,,Wereldwijd groeit het aantal ondernemingen dat z'n maatschappelijke verantwoordelijkheid wil opnemen. Zij
richten stichtingen op, waarmee ze zich engageren voor cultuur, natuurbehoud en wetenschap. Waarom
bezegelen Fabricom en Electrabel hun verloving niet met een stichting, waarmee zij het Lappersfortbos ter
beschikking stellen van de gemeenschap? Op die manier kunnen zij zichzelf de natuur teruggeven, die hen
misschien ontgroeid was'', stelde Wiesbauer.
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De Lappersfronters
Barbara VUYLSTEKE;
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«U hoort nog van ons»
Kurt Stans (23) was één van de tientallen koppige bezetters van het Lappersfort, het natuurgebied in Brugge dat
het stadsbestuur eerst niet en uiteindelijk wel wilde inruilen voor een industrieterrein. Op 10 oktober werd de
zaak hardhandig ontruimd en hadden de 140 federale politieagenten zeven uur nodig om Kurt met hanenkam en
al uit zijn eigenhandig gegraven konijnenpijp te roken en het bos uit te zetten. «We geven niet op. Elk stuk
natuur in Vlaanderen dat wordt bedreigd, zullen we proberen te redden. U hoort nog van ons».
Kurt: «Een jaar lang in de vrije natuur wonen en plots weer tussen vier muren zitten, da's hallucinant, hoor. Ik
voel me echt gevangen. En elke Lappersfronter heeft er last van. We missen het ontwaken met fluitende vogels,
de geur van de natgeregende aarde. Nu ondervinden we ook opnieuw hoe kil en onverschillig de maatschappij is.
Het jaar in het bos leefden we in volstrekte harmonie. Het respect en het warme hart dat we hebben voor de
natuur, toonden we namelijk ook voor mekaar. Bovendien hebben veel Lappersfronters nog steeds geen nieuwe
thuis gevonden. De huisjesmelkers staan duidelijk niet te springen om mensen als ons een huurcontract te geven.
Ze hebben blijkbaar een pak vooroordelen over 'onze soort'. Zielig, vind ik dat».

VERGADERINGEN
«De Lappersfronters komen nog regelmatig bij mekaar, ja. Om te vergaderen. Om erover te waken dat de
strijdlust niet begint te tanen. Ze hebben misschien onze vaste stek kunnen afpakken, maar dat betekent niet dat
ons ideaal ook is vervlogen. We plannen alleszins een heleboel acties om het Lappersfort alsnog te redden, maar
kijken ondertussen ook uit naar andere bedreigde natuurgebieden. Je begrijpt dat ik niet concreter kan zijn dan
dat. Het moet een verrassing blijven».
2

«We zijn niet onder de indruk van onze zogenaamde 'nederlaag'. En dat terwijl bijna iedereen van ons een proces
boven zijn hoofd heeft hangen. Weet je, ik ben heel trots op deze groep mensen. Terwijl de rest van het land
klaagt over een verzopen zomer en het hoofd breekt over het al dan niet aanschaffen van een dvd-speler, hebben
wij vier seizoenen doorg esparteld voor onze idealen. Je moet het maar doen, hé».
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"We laten het bos niet los"
Kari Van Hoorick;
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Op 14 oktober maakte een indrukwekkende politiemacht met hoogtewerkers, bulldozers en
overvalwagens een einde aan veertien maanden vreedzame bezetting van het Brugse Lappersfortbos. Zo'n
35 jonge actievoerders hadden ruim een jaar in zelfgemaakte boomhutten geleefd, in de hoop het bos zo te
redden van de hakbijl. Een tweede winter in het nog steeds bedreigde bos komt er niet. Geen lampjes en
lichtjes te bekennen tijdens deze kerst. Maar de bewoners laten hun vroegere stekje nog lang niet los.
Miljoenenboete blijft ex-bewoners Lappersfort boven het hoofd hangen
BRUGGE - Twee maanden na de hardhandige ontruiming door de politie, hangen de vroegere bewoners nog
steeds rond in de buurt van het Brugse Lappersfortbos. Ze logeren er bij vrienden, hokken in een bestelwagen of
een gekraakt pand, maar smeden nog even enthousiast nieuwe actieplannen. "De eerste weken voelde ik me wel
wat down, maar we zetten de strijd door. Met die miljoenenboete krijgen ze ons niet klein. Het beperkt natuurlijk
onze vrijheid. We hebben onze ouders gevraagd ons te onterven. Fabricom gunnen we geen cent", zeggen exbosmensen Kurt Stans (24) uit Lommel en Johan Willemarck (29) uit Brugge.

De metershoge omheining die eigenaar Fabricom rond het Lappersfortbos liet aanrukken na de gedwongen
uitdrijving, kan de vroegere bewoners niet bepaald weren. Kurt en Johan, twee diehard bezetters die vanaf de
eerste dag mee de bomen in klauterden, wijzen zonder verpinken alle gaten in het beveiligingssysteem aan. "Elke
zondag houden we ook geleide wandelingen met verenigingen in de buurt. Dat is opnieuw toegelaten. Kamperen
of in het bos verblijven niet meer", merken ze fijntjes op.
Jullie 'kennismaking' met de politie tijdens de uitdrijving verliep niet bepaald rimpelloos. Jullie betichtten de
agenten er zelfs van martelmethoden te gebruiken, terwijl de pers uit het bos werd gehouden?
Kurt en Johan: Wij hebben ons zelf altijd aan geweldloos verzet gehouden. Zonder wapens of wat dan ook. We
waren ervan overtuigd dat de politie ons uiteindelijk wel zou losmaken, maar op een zachtaardige manier. We
waren naïef, beseffen we nu. De politie maakte er een pure blitzactie van. Met heel veel onnodige risico's zijn
mensen uit boomhutten gesleurd, op tien meter boven de grond, en zonder veiligheidstouwen. Het is zonder
overdrijven een wonder dat niemand ernstig gewond raakte.
Kurt: De meeste bewoners waren door de politie-inval verrast en konden niet meer tijdig de verdedigingstunnels
induiken. Ik zat daar dus als enige, met mijn armen in een lock-on. Dat is een soort metalen pijp met in het
midden een pin. Aan die pin had ik mijn handen vastgeklikt met een metalen ring. Rond de lock-on was een
zwaar betonblok aangebracht. Toegegeven, we wilden het de politie zo lastig mogelijk maken. Zo'n betonblok
uitbreken, zou uren vergen, hadden we berekend. Maar ze rolden me eerst met betonblok en al twintig meter
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verder. Dan moet je koprollen maken om niet te verongelukken. Nadien plaatsten ze een klem op mijn voet. Ik
kon kiezen: mijn voet laten breken of mezelf losklikken. Volgende keer zullen ze mijn voet mogen verbrijzelen.
Volgende keer? Bedoel je...
Kurt: Het is nog lang niet afgelopen hé. We zijn alleen een stuk creatiever en minder naïef geworden. Ik ben nu
een systeem aan het uitwerken waarbij ik mezelf vastmaak in een lock-on met een slot, dat uitsluitend geopend
kan worden door het betonblok uit te breken. Keerzijde is dat dit grote risico's inhoudt. Stel dat ik ziek of onwel
word, dan kan het heel slecht aflopen als ze me niet tijdig kunnen bevrijden. Maar met een voetklem kunnen ze
me dan niet meer intimideren. Ik ben constant bezig met het zoeken naar nieuwe systemen. We hebben zeker wat
opgestoken uit die politieactie. Wij zijn behandeld alsof we zware criminelen waren. In de cel namen ze achteraf
zelfs foto's van onze tatoeages. Stel je voor.
Jullie werden ook afgeschilderd als grote vervuilers van het bos. De ontruimers vertelden met onverholen trots
aan de pers dat ze 15 containers afval naar buiten hadden gesleept.
Kurt: Dat is nog zoiets. Wij hadden vooraf gezegd dat we alles tot het laatste papiertje zouden opruimen en onze
hutten afbreken, van zodra het voortbestaan van het bos was verzekerd. Maar wij kregen de kans niet. Zij
stormden binnen met de grote middelen. Die zogenaamde vijftien containers rotzooi bevatten het materiaal van
onze boomhutten. Verder ruimden ze onze persoonlijke spullen en kleren, die we overigens nooit meer
terugzagen. Zo krijg ik ook snel vijftien containers 'afval' vol. We hebben achteraf het bos trouwens nog
opgeruimd. Het lag vol rommel van de ontruimers.
Jullie geven het bos nog niet op?
Kurt en Johan: We wonen er niet meer, maar vechten nu op andere niveaus verder. De onderhandelingen tussen
minister Dua en Fabricom lopen nog. Zolang daar geen definitieve oplossing voor het bos uitkomt, voeren wij
acties. We hebben het moeilijk met politici die zeggen dat ze absoluut bossen willen aanleggen, terwijl ze aan de
andere kant bestaande bossen met de grond gelijk laten maken. Zogezegd om de files op te lossen. We spreken
dan over twee keer een kwartiertje per dag.
Kurt: Zelfs al rooien ze het Lappersfortbos uiteindelijk toch, hebben we nog niet helemaal verloren. Door onze
actie van het afgelopen jaar hebben we sowieso dingen in beweging gebracht en heel wat mensen aan het denken
gezet. Voor een groot deel van de publieke opinie hebben we aangetoond dat politici, zoals de Brugse
burgemeester, hier veel gezichtsverlies hebben geleden. Niet wij, maar onze tegenstanders verliezen hun
geloofwaardigheid. Door de overdreven gewelddadige politie-actie en door het feit dat ze na twee jaar nog steeds
geen oplossing hebben uitgedokterd.
Jullie hebben er geen spijt van?
Kurt en Johan: Zeker niet. Het is toch ongelooflijk hoeveel we met die bezetting in één jaar bereikt hebben. We
hebben een Groene Gordel Front opgericht, waar ruim 70 verenigingen zich bij hebben aangesloten.
Multinationals als het WWF en Greenpeace raakten eveneens gecharmeerd door onze strijd. Zij zagen mee
hierdoor in dat lokale actie even belangrijk is en hebben hun steun toegezegd. Ook de vooroordelen tegenover
ons hebben we weten te slopen. Door ons kapsel en onze gescheurde kleuren, werden we vroeger vaak als
vuilaards en anarcho's afgedaan. Nu kijken velen ook verder dan dat uiterlijk. We hebben in dit bos alle soorten
mensen rondgeleid: van kleuters of gehandicapten tot jongeren en zelfs bejaarden. Die laatsten keken eerst nog
raar op van onze ringen en bellen. Maar na vijf minuten vielen de vooroordelen weg.
Intussen kijken jullie wel aan tegen het kostenplaatje van de ontruimingsactie. Een factuur die geschat wordt op
minstens 25.000 euro en die Fabricom nog 30 jaar kan terugvorderen. Hoe gaan jullie dat oplossen?
Kurt en Johan: We weten dat die boete boven ons hoofd bengelt, maar voorlopig hebben we nog niets in de bus
gekregen. Die factuur zit ook mee in het pakket van de onderhandelingen met Fabricom. Ze proberen er ons wel
klein mee te krijgen. Dertien bewoners zijn 'solidair' veroordeeld. Dat betekent dat we samen aansprakelijk zijn
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voor de totale som. Dus als ooit iemand van ons een grote erfenis krijgt, of een goede job heeft, zullen ze die
eerst komen pluimen. Heel onrechtvaardig natuurlijk. Dat doen ze bewust zo. Ze rekenen erop dat de rest van de
groep solidair zal reageren en mee de som vereffent. Maar wat maakt zo'n geldboete uit als je een bos kan
redden?
Zonder geld leven is toch ook bepaald moeilijk?
Kurt: Met wat creativiteit lukt dat best. Kijk, alles wat ik heb, zit in mijn oude bestelwagen. En dat kan je
allemaal samenproppen in nog geen twee koffers (proest het uit). Maar ik vind niet dat ik wat tekort kom. We
hebben het ruim een jaar in het bos uitgezongen zonder centen. Het 'verlicht' ook een boel dingen. Want wat je
niet hebt, daarmee kunnen ze je niet raken. Dreigen met nog een boete? Zet ze maar mee op de rekening,
meneer! Zij zijn gevoelig door hun bezit en kapitaal, maar wij verzetten ons precies tegen zo'n levenswijze. Het
enige nadeel is dat wij hierdoor wel een deel van onze vrijheid inleveren.
Johan: Omdat die boete nog 30 jaar en eventueel langer kan worden teruggevorderd, heb ik mijn ouders wel de
raad gegeven me te onterven.
Kurt: Ik ook. Ik heb veel liever dat mijn zus alles krijgt dan Fabricom.
Missen jullie dat leven in het bos nog? Of is er toch wat opluchting dat je dit keer een warmere winter kan
meemaken?
Johan: We missen dat leven enorm. Dat is veel meer geworden dan een gewoon actiekamp. Het was een heel
natuurlijk bestaan. Opstaan en fikkie maken, zelf je eten bij elkaar zoeken, water halen. Samen ontbijten met een
potje koffie bij het vuur. Voordien woonde ik bij mijn ouders in de buurt van het bos. Ik was werkloos. De eerste
weken na de actie, had ik het moeilijk om weer te wennen aan dat andere levensritme en opnieuw tussen vier
muren te leven. De meeste vroegere bewoners missen het bos. Bijna iedereen is min of meer in de buurt blijven
plakken. Sommigen wonen bij vrienden, in een gekraakt boerderijtje of in een huis dat ze ter beschikking kregen.
Kurt: Ik kende de streek hier totaal niet, maar ik ben al jaren een natuurfreak. Toevallig had ik over het bos horen
spreken bij mensen van de actiegroep Wildgroei in Gent. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik had niet echt een
vast adres. Soms logeer ik bij mijn vriendin, bij vrienden onderweg of in mijn bestelwagen, waarmee ik
rondzwerf. Zo leef ik sinds de uitdrijving opnieuw. De eerste weken na die ontruiming, heb ik me wel wat down
gevoeld. Van de ene dag op de andere waren we alles kwijt. Dat was een koude douche. Ook door de manier
waarop dat allemaal is gebeurd. Maar lang heeft dat gevoel niet geduurd. We hebben gewoon onze tactiek van
actievoeren veranderd.
Heeft dat jaar jullie veel bijgebracht?
Johan en Kurt: Zeker. Op verschillende vlakken. Praktisch was het een enorme leerschool. We leerden klimmen,
hutten sjorren en flikten zelf onze verwarming in elkaar. We werden rasechte doe-het-zelvers en overlevers.
(lacht).
Kurt: In dit land kan je in elk bos gemakkelijk overleven. De afvalmaatschappij produceert zoveel dat we de
dagelijks geschooide restjes zelfs niet opkregen! We konden probleemloos dertig mensen voeden met wat we
kregen aan oud brood en afval van de supermarkten. Elke dag schuimden we de warenhuizen en de bioshops af
naar overschotten. En we keerden met twee of drie volle karren terug. Een beperkte buit, als je weet dat ze de
gedateerde potjes yoghurt en platte kaas met kilo's buiten smijten. Maar als veganisten raken wij geen vlees, vis,
eieren of zuivel aan.
Ik leef al jaren van wat ik opduikel uit de containers van supermarkten. Een manager die me eens betrapte bij het
zoeken, heb ik mijn systeem uitgelegd en hij was zo onder de indruk dat hij er voortaan een winkelkarretje bij
plaatste. (lacht)
En wat nu? Gaan werken ?
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Kurt: Ik klus af en toe. Als ik geld nodig heb. Ik heb ook een tijdje gewerkt toen ik nog in het bos woonde, maar
een vaste job zegt me echt niks. Zo'n acht uur per dag in de fabriek staan, spreekt niemand van ons aan. Wij
voelen ons geen profiteurs. Waarom? We stempelen af en toe, dat klopt, maar we hebben wel al meer dagen
gewerkt. Momenteel ben ik continu bezig met het bos. We stellen dossiers samen, zoeken knipsels bijeen en
houden vergaderingen met het gordelfront. En ik hoop ook nog wat actiekampen in het buitenland mee te doen.
Waar en hoe zie je jezelf dan over dertig jaar?
Johan: Ik denk niet dat ik ga cocoonen. Ik hou ervan samen te leven met een groep mensen, waar je dingen
samen doet en toch ook heel wat privacy behoudt. Autonoom in groep leven, zo zie ik mijn toekomst.
Kurt: Ik sluit niks uit. Wie weet eindig ik wel met huis en tuin. Maar ik leefde het liefst samen zoals in het bos.
Waar iedereen op zijn manier voor iedereen zorgde. Kwam je te laat van het werk, dan stond er altijd wel een
bordje met eten voor je opzij. Allez, meestal toch. (giert).
Kari Van Hoorick
© 2002 De Vlijt n.v.
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Het jaar van ...
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Nu het jaar bijna afgelopen is, nemen we even de tijd voor een terugblik. 2002 was alvast een woelig jaar
in onze regio, denk maar aan de strijd om het Lappersfort, de pyromaan in Brugge, de zandoorlog tussen
Blankenberge en Zeebrugge, het verzet aan de kust tegen windmolens in zee en de overstromingen in
Beernem. Verder brandde ook het warenhuis Spegelaere uit en sloot Ciné Kennedy de deuren. Gelukkig
was er dit jaar ook van alles leuks te beleven in Brugge dankzij haar verkiezing tot Europese Culturele
hoofdstad van 2002...
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Moenaert toont beklijvende beelden ontruiming Lappersfort
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Na afloop van de eindejaarsgemeenteraad dinsdagavond toonde burgemeester Moenaert voor het eerst
beklijvende beelden van de ontruiming van het Lappersfortbos.
BRUGGE
Met de videobeelden wilde de burgemeester bewijzen dat de politie wel degelijk menselijk te werk is gegaan. Ze
tonen hoe een Lappersforter zijn arm in een blok beton had vastgeklonken en daardoor zichzelf had
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geïmmobiliseerd. Met de grootste omzichtigheid moest de jongen uit zijn boom worden gehaald. De politie kon
niet anders dan met uiterste voorzichtigheid de slijpschijf hanteren om de jongen, die zichtbaar pijn leed, te
bevrijden. Het was Moenaert zelf die ter plekke moest beslissen of de agenten al dan niet mochten doorgaan met
hun delicate werk.
Er werden ook internetbeelden getoond van de rellen voor de voetbalmatch Club Brugge--Galatasaray. Daarop is
te zien hoe Club Brugge-hooligans zonder de minste aanleiding in de Steenstraat Turkse supporters opdrijven,
tegen de grond slaan en molesteren. Er werden ook beelden getoond van de auto van Turkse supporters die op de
Platse in Sint-Andries kort en klein werd geslagen.
Schokkende beelden aan het begin van een copieus eindejaarsfeest op het stadhuis: het stemde tot nadenken.
(MCa)
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Groene Gordel Front tegen headquarterszone in Sint-Michiels
11-12-2002
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,,Niet compenseren in Chartreusegebied'' Het Groene Gordel Front heeft bij de West-Vlaamse Intercommunale
bezwaar ingediend omdat het Chartreusegebied in Sint-Michiels uit het afbakeningsproces voor het stedelijk
gebied Brugge is gelicht en met voorrang wordt behandeld in een ruimtelijk uitvoeringsplan. door Marc
CARLIER
Doel is er snel een headquarterszone te ontwikkelen. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van
Mechelen (VLD) en burgemeester Moenaert (CD&V) zijn daar voorstander van. ,,De inplanting op de hoek van
de Expresweg en de Chartreuseweg druist in tegen de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen'',
meent Eric Ver Eecke van het Groene Gordel Front.
Agalev Brugge wil er dan weer niet van horen dat, bij een eventuele aankoop door Leefmilieuminister Vera Dua
(Agalev), de drie hectare ambachtelijke zone in het Lappersfortbos gecompenseerd zouden worden in het
Chartreusegebied. Zowel het kabinet Van Mechelen als het Brugse stadsbestuur sturen daarop aan.
,,Voor een ruil zijn alternatieven beschikbaar'', vindt Jürgen Balbaert, ,,Aan de stationsomgeving of langs de
Expresweg. Ook de kazerne van Lissewege kan worden omgevormd tot ambachtelijke zone.''
Agalev vraagt waarom de SP.a weer zo stil blijft in het dossier. ,,Is men bang dat burgemeester Moenaert nu al
een volgende coalitie met de VLD voorbereidt of, erger nog, tussendoor van paard wisselt?''
Het aangekondigde gesprek tussen de ministers Dua en Van Mechelen, het Brugse stadsbestuur en Fabricom
over het Lappersfort ging gisteren overigens niet door.
,,Er is eerst overleg nodig tussen de ministers Dua en Van Mechelen'', liet het kabinet weten.

© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.
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,,Geen koehandel rond Lappersfort''
10-12-2002
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BRUGGE
Het Groene Gordel Front is tevreden met het nieuwe initiatief van burgemeester Moenaert, de ministers Dua en
Van Mechelen en Fabricom om nieuwe gesprekken te voeren over het Lappersfortbos. Het Front wil er zelfs aan
deelnemen.
,,Maar dan niet om een koehandel te organiseren.'', zegt Luc Vanneste, ,,We staan als Groene Gordel Front voor
de integrale bescherming van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur en kunnen het ene stuk bos niet redden
door een ander stuk natuur op te offeren. Er kan alleen worden samengezeten met het oog op een duurzaam
ruimtegebruik in Brugge en het ommeland. De laatste snippers ruimte opofferen, is geen duurzaam
toekomstmodel.'' (MCa)
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BRUGGE
Nieuwe poging voor Lappersfort
Vlaams milieuminister Vera Dua doet een nieuwe poging om het Lappersfortbos te redden. Ze heeft de Brugse
burgemeester Patrick Moenaert en een vertegenwoordiger van minister van Ruimelijke Ordening Dirk Van
Mechelen uitgenodigd. Bedoeling is een alternatief te zoeken voor het KMO-gebied dat Brugge misloopt mocht
het Lappersfort een bos blijven.
Burgemeester Moenaert denkt daarbij aan het Chartreusegebied. Maar blijkbaar leven in het Brugse ook nog
andere ideeën. Zo zijn er mogelijkheden in Zeebrugge en in bepaalde militaire domeinen die niet meer gebruikt
worden.
BVC AEG BM
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Moenaert en Dua willen opnieuw praten over Lappersfort
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BRUGGE
Burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) van Brugge wil opnieuw bemiddelen in het dossier Lappersfort.
Minister Vera Dua ook. De burgemeester zou de komende dagen contact opnemen met Vera Dua (Agalev) en
Dirk Van Mechelen (VLD) en met boseigenaar Fabricom. Moenaert wil de partijen om de tafel krijgen om een
uitweg te creëren in dit dossier. Maar ondertussen heeft Vera Dua al Patrick Moenaert en een vertegenwoordiger
van minister van Ruimelijke Ordening Dirk Van Mechelen uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 10
december.
Eerdere onderhandelingen tussen Dua en Fabricom eindigden in een voorstel tot verkoop van Fabricom dat door
Dua werd afgewezen. Fabricom wilde zowat tachtig procent van het bos ter beschikking stellen van het Vlaamse
Gewest. De volledige ambachtelijke zone kon de minister kopen.
De zone die nu al als parkgebied is ingekleurd, mocht ze toegankelijk maken als ze het beheer op zich nam.
Enkel de zone tegen BN, ongeveer drie hectare groot, wilde Fabricom behouden. Minister Dua aanvaardde het
voorstel niet.
Burgemeester Moenaert wil nu de partijen opnieuw bij elkaar brengen maar blijft erbij dat, indien de
ambachtelijke zone in het Lappersfortgebied vervalt, er elders, bij voorkeur in het Chartreusegebied nabij
Loppem, een compensatie moet komen.
Blijkbaar leven in het Brugse ook nog andere ideeën. Zo zijn er mogelijkheden in Zeebrugge en in militaire
domeinen die niet meer worden gebruikt.
WGB, BM
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Het Groene Gordel Front hield gisteravond een sinterklaas-actie op de Burg. Rond de kerstboom zetten
de actievoerders een paar honderd schoentjes. Daarmee wilden ze opnieuw aandacht vragen voor het
Lappersfortbos. door Marc CARLIER
,,Leg het als stadsbos voor Brugge in ons schoentje'', luidde de boodschap voor de goede sint. Voordien had
burgemeester Moenaert op het stadhuis een delegatie van Vredeseilanden ontvangen..
,,We staan hier op de Burg met lege handen maar met veel schoentjes van mensen uit Brugge en het ommeland'',
zegt Luc Vanneste van het Groene Gordel Front. ,,Wij willen het dossier van het Lappersfort onder de aandacht
blijven brengen. Het bos moet stadsbos worden. Wij hopen nog altijd dat Vlaams minister van Leefmilieu Vera
Dua (Agalev) daaraan wil meehelpen.''
Chartreusegebied
,,De sint moet ook de kerstman waarschuwen opdat hij zou tussenkomen bij de afbakening van het stedelijke
gebied Brugge. We krijgen het signaal dat men het Chartreusegebied in Sint-Michiels wil opnemen in het
9

stedelijke gebied en wil opofferen voor de economische ontwikkeling. Nochtans is het een waardevol
natuurverbindingsgebied met archeologische sporen.''
Volgens Vanneste moeten burgemeester Moenaert en zijn schepenen ,,niet in de zak van Zwarte Piet''. ,,We
vragen alleen een constructieve dialoog over het ontsluitingsprobleem van Brugge. Ons alternatief Groene
Gordel-plan kan daarvoor de basis zijn.''
Klompje klei
Vredeseilanden van zijn kant overhandigde gisteren burgemeester Moenaert een brief, een blokje klei en een
stuk authentieke keramiek vanwege Costaricaanse pottenbakkers die mee oproepen voor het behoud van het
Lappersfortbos. ,,In Costa Rica voert onze zusteractie Fedeagua actie om de toegang tot een kleigroeve te
behouden voor de plaatselijke pottenbakkers. Medewerkers van Fedeagua zien parallellen met het Lappersfortdossier en roepen de Belgische politici in hun brief op om het bos, een collectief goed, te beschermen'', aldus
Vredeseilanden.
© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.
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Pietje De Dood op kruistocht van Lappersfort naar Brussel
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«Stop de vernietiging van natuurgebieden»
* BRUGGE/TORHOUT
De 23-jarige Torhoutse bioloog Jan Cappelle vertrok gisteren, verkleed als Pietje de Dood, van het Lappersfort
op een eenzame kruistocht richting hoofdkantoor van Tractebel in Brussel. Hij wil hiermee protesteren tegen de
plannen voor de aanleg van een levensbedreigend project in de Peruviaanse amazone. Fabricom, zusterbedrijf
van Tractebel, vervult volgens hem dezelfde negatieve rol in het omstreden dossier rond het Lappersfortbos.

«Concreet gaat het om het Camisa-plan voor de uitbating van drie gasreserves, de bouw van twee pijpleidingen
en een viertal gasplatformen. Als voorzitter van het nieuw opgerichte Proyecto Gato, dat mensen, dieren en
planten beschermt in Latijns-Amerika, wil ik daartegen op een niet mis te verstane manier protesteren», licht
Capelle toe. Daarom verkleedde hij zich als Pietje de Dood. «Dit verwijst naar de gevolgen van een vroegere
gelijkaardige actie van Shell en Mobil in 1980. De bouw van een reservaat kostte toen het leven aan bijna de
helft van de bevolking. Ze overleden aan koorts, griepvirus en pokken. De twee gasgiganten hebben daarna alle
plannen voor verdere uitbreiding geschrapt.»

nut van de actie
Capelle werd bij zijn vertrek niet uitgewuifd door medeleden van Proyecto Gato, maar dat kon zijn enthousiasme
niet temperen. «Met dit initiatief wil ik het probleem aankaarten. Later volgen nog een sensibiliseringscampagne
en indien nodig verdere acties. Ik hoop dinsdagavond Brussel te bereiken. Mijn vrienden zullen me onderweg
steunen met een opbeurend telefoongesprek of sms-berichten. Ik heb ook de zegen van mijn ouders, al twijfelen
ze aan het nut van de actie. Ze beseffen niet welke druk zo'n kruistocht op de verantwoordelijken van Tractebel
10

zal uitoefenen. Vooral aan het koninklijk paleis zal Pietje De Dood de nodige aandacht trekken», voorspelt de
eenzame wandelaar. (GGB)
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De Brugse hotelsector is tevreden met de resultaten die bereikt werden. Volgens Frederik Vanhaecke,
woordvoerder van vzw Hotels regio Brugge, blijkt uit cijfermateriaal dat de Brugse hotels een lichte
stijging kenden, zowel in prijs als bezetting. ,,Alleen blijft het jammer dat het programma te weinig
internationaal geörienteerd was en dat de Lappersfortsoap Brugge 2002 dreigt te overschaduwen'', aldus
Vanhaecke.
Frederik Vanhaecke van vzw Hotels
Geen boerenjaar, maar een goed, klassiek jaar. In die termen spreekt Frederik Vanhaecke, woordvoerder van
vzw Hotels regio Brugge, over 2002. ,,We zijn tevreden met het voorbije jaar. Of we dat nu op rekening van
Brugge 2002 moeten schrijven, weet ik niet, maar feit is dat we een lichte stijging van het omzetcijfer gekend
hebben.''
,,Dat is een opmerkelijk resultaat, want iedereen weet dat de toeristische sector wereldwijd moeilijke tijden
gekend heeft na die aanslagen van 11 september'', zegt Frederik Vanhaecke, woordvoerder van vzw Hotels regio
Brugge.
,,Vooral de Amerikanen en Britten blijven weg en ook de markt van de incentives en congressen kent een
duidelijke krimp.''
Een geluk bij een ongeluk is dat Brugge minder afhankelijk blijft van deze businessmarkt. De hotelsector moet
het hier vooral van gewone toeristen hebben.
,,We hebben gemerkt dat de Jan Van Eyck-tentoonstelling een echte lokker is geweest, vooral op de Franse en
Duitse markt. De Nederlandse en Engelse markt was heel wat minder. Jammer dat het programma van Brugge
2002 niet meer zulke internationale trekpleisters in zich droeg. Dat is iets wat er volgens ons aan ontbrak in het
Culturele Jaar'', aldus Vanhaecke.
Lappersfort
,,Het is ook spijtig dat het positieve elan dat Brugge 2002 onze stad gebracht heeft -- je mag spreken van een
ware facelift, de stad ziet er prachtig uit, de musea zijn geprofessionaliseerd enzoverder -- de voorbije maanden
wat ontsierd werd door de deining rond het Lappersfort.''
,,Toch meen ik dat Brugge op de internationale kaart zal blijven staan. We verwachten nog mooie jaren.''
SVV
© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.
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Fabricom wijst het bod op het Lappersfortbos van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua
(Agalev), af. ,,Zij wil alles, ook het deel dat industriegebied is. Dat is onaanvaardbaar.'' Dua kijkt nu naar
collega Dirk Van Mechelen (VLD) voor een oplossing, maar erg enthousiast reageert die niet.
Na de hardhandige ontruiming van het Lappersfortbos door de Brugse politie op 14 oktober gingen eigenaar
Fabricom en milieuminister Dua voor de derde keer rond de tafel zitten om te onderhandelen over de verkoop
van het bos. Dua deed daar een nieuw ,,realistisch bod''. Donderdag werd het besproken door de raad van bestuur
van Fabricom.
Dieper in
portemonnee tasten
,,Minister Dua wil het hele bos, ook het deel dat erkend is als industriegebied'', zegt bedrijfsleider Philippe
Casier. Maar dat stuk industriegebied wil Fabricom niet verkopen. Volgens Casier gaat het om ,,slechts 20
procent'' van de eigendom.
Fabricom wil wel het moerasgedeelte verkopen dat staat ingekleurd als KMO-zone. ,,We kunnen ook de park- en
groenzone verkopen. Maar als dat te duur is voor het Gewest, willen we het wel zelf onderhouden'', zegt Casier.
Hij liet verstaan dat Dua dieper in de portemonnee zal moeten tasten om het moerasgebied te kopen.
,,We hebben met dat industriegebied voor werkgelegenheid gezorgd hier in Brugge. Waarom moeten wij dat
zomaar opgeven?'' besluit Casier.
Dua houdt vast aan het hele Lappersfort -- inclusief industriegebied -- en wordt daarin gesteund door het Groene
Gordel Front. Ze gaat aan de minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) vragen om te
onderzoeken of de bestemming van het hele Lappersfortdomein groen kan worden. Maar Van Mechelen zegt dat
dit instrument niet dient ,,om specifieke gebieden van lokaal belang een andere bestemming te geven''.
IVD
© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.
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Lappersfort niet verkopen
Dua laat compromis met Fabricom liggen Eigenaar Fabricom heeft het aankoopbod van minister van Leefmilieu
Vera Dua (Agalev) op het Lappersfortbos niet aanvaard. Dat bedroeg maar 1,54 miljoen euro (of 62 miljoen
12

frank). Te weinig, vindt Fabricom. Daarom wil de eigenaar de drie hectare ambachtelijke zone aan Ten Briele
ontwikkelen als industriegebied. Fabricom is nochtans wel bereid de moerassige KMO-zone, dieper in het bos, te
verkopen aan de minister en wil ook het parkgebied, centraal in het bos, openstellen voor het publiek als het
wordt onderhouden door de overheid. Geert WEYMEIS en Marc CARLIER
Maar minister Dua wilde gisteren onbegrijpelijkerwijs niet ingaan op dat compromis. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik
het hele bos zou kopen, anders niets.''
Nochtans laat het voorstel van Fabricom haar toe viervijfde van het bos publiek te maken. Het Lappersfortbos is
in totaal 17 hectare groot, de ambachtelijke zone beslaat daar maar drie hectare of twintig procent van. De
minister zou alleen het moerasgedeelte, in het gewestplan ingekleurd als KMO-zone, moeten kopen, wat haar
budget voor bosaankoop minder zou belasten. Het parkgebied blijft eigendom van Fabricom maar zou kunnen
worden opengesteld als Dua wil instaan voor het onderhoud.
De minister zelf legde de schuld voor de mislukking bij Fabricom en de stad Brugge. ,,Zij hebben onvoldoende
bereidheid getoond om dit potentieel zeer waardevolle stadsbos te beschermen en ter beschikking te stellen van
de Brugse bevolking die daar nochtans om vraagt'', meende Dua.
Omdat een vrijwillige verkoop niet mogelijk blijkt, zal zij nu aan haar VLD-collega voor ruimtelijke ordening
Dirk Van Mechelen vragen of de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan mogelijk is. Dat zou het
Lappersfortbos een groene bestemming moeten geven. Maar het is de vraag of daartoe bereidheid bestaat. Dua
herhaalde ook haar vraag aan het Brugse stadsbestuur om het bpa Ten Briele te herzien. ,,Dat is de snelste weg
om het bos te redden.''
Sociaal
Gedelegeerd bestuurder Philippe Casier van Fabricom reageerde verbaasd op de kritiek van de minister.
,,Minister Dua laat een unieke kans liggen. Ze kan tachtig procent van het bos redden. Het moerasgedeelte willen
wij tegen een redelijke prijs afstaan. Maar de minister moet beseffen dat het dossier ook een sociaal luik heeft:
de tewerkstelling veilig stellen.''
Het Groene Gordel Front deelt het standpunt van minister Dua: ,,Extra industrie zal de druk op het bos te groot
maken. Wij verzetten ons tegen elk compromis'', reageert Luc Vanneste van het GGF. Het Front plant voor
zondagochtend een bezoek aan het bos en wil het opruimen.
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Vier oorspronkelijke bewoners van het Lappersfort wonen sinds enkele dagen in twee caravans onder de
,,Verloren Bruggen'' in Varsenare. Dat betekent niet de start van een nieuwe protestactie. De
Lappersforters geven aan momenteel geen andere oplossing te hebben.
VARSENARE
De 32-jarige Tom Timmerman uit Brugge woont samen met vrouw Sonja en haar 21-jarige zoon Michael in een
caravan onder de ,,Verloren Bruggen''. Sijselenaar David Watteny betrekt de andere caravan.
13

,,We hebben nu geen andere mogelijkheid, maar we zoeken een betaalbaar huurhuis op het platteland. We willen
hier zo vlug mogelijk weg,'' zeggen Sonja en Tom Timmerman. Het stel bleef via een vriendin hangen in het
Lappersfortbos en verlengde zijn huurcontract van een Brugse rijwoning niet.
,,De groep die gestart is in het bos, was gebouwd op democratie. Elke beslissing was gedragen door de groep,''
vertelt Sonja, door de jongeren uit het bos 'mama' genoemd. ,,Maar mettertijd kwamen er naast ecologisch
bewuste jongeren ook jongeren bij die niet in eerste instantie voor het bos opkwamen maar zich eerder in de
'protestfase' bevonden. Als wat oudere personen hadden we het daar wat moeilijk mee.''
Vooral het soms overmatig drankgebruik en het in de nacht uit het bed lichten van burgemeester Moenaert kan
hun goedkeuring niet wegdragen. Na de zomer scheurden ze zich af van de groep en woonden in een van de zes
bunkers op het terrein. In die tijd spaarden ze om een huurwaarborg en huur te kunnen betalen. Toen het
bevelschrift er kwam, vertrokken ze. ,,We hadden, in tegenstelling tot de meeste bosbewoners, geen alternatief
onderkomen,'' legt Tom Timmerman uit. ,,Maar een woning konden we niet direct vinden. Met twee oude
caravans en het busje keken we eerst uit naar een camping, maar dat is onbetaalbaar.''
Toen begon de zoektocht. Eerst werden ze door de politie Sint-Pieters begeleid naar de zigeunerparking in het
noorden van Brugge. ,,Daar zijn we, door de komst van 100 zigeuners, vertrokken. Nu staan we hier al enkele
dagen. We zoeken zo vlug mogelijk een huis. Leven met de natuur was mooi, maar het is genoeg geweest.''
Wie Sonja en Tom Timmerman een betaalbare woning kan aanbieden, kan bellen naar 0472-92.88.99
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Minister Dirk Van Mechelen (VLD)
Het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat aan het volledige Lappersfortbos een
groene bestemming moet geven, is niet onmiddellijk aan de orde. Dat zegt het kabinet van minister van
Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) als reactie op het voorstel van minister Dua (Agalev).
,,Bij het afbakenen van het regionaal stedelijk gebied Brugge zou eventueel zo'n uitvoeringsplan overwogen
kunnen worden'', luidt het voorzichtig. ,,Daarbij moet rekening worden gehouden met een evenwichtige
afbakening van industriegronden, ecologisch waardevolle gebieden en woongebieden.''
Het kabinet Van Mechelen wijst erop dat een gewestelijk RUP niet dient om specifieke gebieden van lokaal
belang als het Lappersfort een andere bestemming te geven. Ook burgemeester Moenaert weigert het bpa Ten
Briele te wijzigen in functie van een groene bestemming voor het bos. ,,Anders moeten we Fabricom planschade
betalen.'' (MCa)

© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.
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,,Voor de 17 hectare van het Lappersfortbos heeft minister Dua Fabricom een bod gedaan van slechts 1,54
miljoen euro of amper 62 miljoen frank'', reageert burgemeester Moenaert op het nieuws dat de minister
met Fabricom geen overeenkomst heeft bereikt. ,,De minister voert nu als drogreden aan dat zij niet is
willen zwichten voor de speculatie van Fabricom. In werkelijkheid verbergt zij dat zij nooit een serieus
bod heeft gedaan.''
Brugs burgemeester Patrick Moenaert
Stelplaats
,,Het bod van de minister is nauwelijks meer dan de 1,5 miljoen euro (of 60 miljoen frank) die het Vlaams
Gewest nog dit jaar bereid was te betalen voor een klein deel van het Lappersfort, met name de drie hectare aan
Ten Briele waar De Lijn een nieuwe stelplaats wou bouwen'', weet Moenaert uit goede bron. ,,Minister Dua wist
perfect dat het comité van aankoop die drie hectare op 60 miljoen frank had geschat. Voor de 14 resterende
hectare van het bos had ze nog nauwelijks twee miljoen oude franken veil. Dat is niet ernstig. Meer zelfs, de 17
hectare van het Lappersfortbos had het comité van aankoop nog geen maand geleden op 3 miljoen euro of 120
miljoen oude franken geschat. In werkelijkheid bood minister Dua dus met moeite de helft.''
Onteigening
,,Fabricom pakte met 5 miljoen euro of 222 miljoen frank uit met een irrealistisch cijfer'', vindt ook Moenaert,
,,Maar in werkelijkheid hoefde Dua niet met Fabricom tot een akkoord te komen. Zij kon ook gewoon
onteigenen: daartoe volstond het bedrag dat het aankoopcomité had bepaald, met name 3 miljoen euro of 120
miljoen frank, met daarbovenop een onteigeningsvergoeding van 17 miljoen oude frank. Met andere woorden:
voor 3,4 miljoen euro of 137 miljoen frank was de Vlaamse regering eigenaar geworden van het Lappersfort.
Maar blijkbaar vond minister Dua dat bos niet de moeite waard. Omdat de streek rond Brugge al voldoende
bossen heeft? Of omdat het Lappersfortbos niet opgenomen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk en dus veel
minder waard is dan het symbool dat men ervan gemaakt heeft?''
Compensaties
,,Misschien is de ware reden wel dat minister Van Mechelen (VLD) minister Dua duidelijk had gemaakt dat de
ruimtebalans gehandhaafd moest worden, dat wil zeggen dat elke hectare industrie- en KMO-grond die ze in het
Lappersfortbos kocht, elders in Brugge gecompenseerd moest worden. Minister Dua had zich neergelegd bij dat
principe maar dat kon zij moeilijk aan Agalev Brugge en het Groene Gordel Front verkopen'', meent Moenaert.
,,Daarom kiest zij nu liever voor de vlucht voorwaarts: zij probeert zichzelf een flink imago te geven terwijl ze in
werkelijkheid camoufleert dat ze nooit een serieus bod heeft gedaan en dat ze terugschrikt voor de compensaties
waartoe ze verplicht wordt.''
Ann Bats, woordvoerster van de minister, wilde gisteravond niet zeggen hoeveel Dua precies had geboden maar
noemde de 1,54 miljoen euro toch ,,dicht in de buurt''.

© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.
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Ook Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) is vragende partij om de sereniteit in het dossier
van het Lappersfort te herstellen. Dat gaf ze gisteren te verstaan in het Vlaamse Parlement. door Marc
CARLIER
,,Wat er de jongste weken ook gebeurd is in het dossier van het Lappersfort, wat er ook gezegd en geschreven is
in de media'', zei het kabinet Dua gisteren, ,,de minister zoekt geen polarisatie met het Brugse stadsbestuur en
met burgemeester Moenaert. Het blijft onze bedoeling om in goede verstandhouding met Brugge het
Lappersfortbos aan te kopen en op die manier de Bruggelingen een mooi stadsbos te geven. We menen te hebben
begrepen dat ook burgemeester Moenaert hoopt dat deze onderhandelingen lukken. We zijn niet rancuneus om
wat gebeurd is, we blijven altijd vragende partij om te spreken en samen te werken.''
,,Het was initieel de hoop van de minister dat het Brugse stadsbestuur zelf het initiatief tot aankoop van het bos
zou nemen omdat ze het verwerven van stadsbossen een gemeentelijke bevoegdheid vindt, zij het dat het
Vlaamse Gewest daarin altijd steun verleent.
Toen Brugge daartoe niet bereid bleek, vatte ze zelf rechtstreekse onderhandelingen met Fabricom aan. Een
toekomstige samenwerking tussen Gewest en stad in het Lappersfortbos blijft nochtans altijd mogelijk.''
Het kabinet gaf gisteren nog mee dat uit metingen gebleken is dat de bodem van het Lappersfortbos niet
verontreinigd is. Het blijft nu alleen nog wachten op het antwoord van Fabricom. Dat wordt vandaag verwacht.
Het standpunt van het kabinet Dua geeft aan dat de Realpolitik in het dossier gaandeweg weer het overwicht
krijgt.
Ook burgemeester Moenaert nam al het initiatief tot nieuwe gesprekken met minister Stevaert over een
duurzame mobiliteitsoplossing voor Brugge. Een positieve ontwikkeling want de Brugse bevolking is met
blijvende polarisering en gevoelsmatige reacties niet langer gediend.
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Burgemeester Moenaert heeft het Lappersfortdebat dinsdagavond in de gemeenteraad zonder problemen
doorstaan. Met omstandige argumenten weerlegde hij alle kritiek. ,,Wij eisen het ontslag van de
burgemeester'', probeerde Agalev-fractieleidster Marleen Ryelandt de toon te zetten. Maar haar betoog
kwam zo geforceerd over dat de Groenen uiteindelijk weggehoond werden door de rest van de raad.
BRUGGE
16

Het Lappersfort is voor Agalev geen comfortabel dossier. In 2000 keurden de Groenen het bpa Ten Briele goed
en stonden zij een ambachtelijke zone in het bos toe. Maar aangepord door hun achterban en de bezetting stelden
zij hun houding bij.
Een gedroomde voorzet natuurlijk voor de CD&V- en SP.a- fractieleiders Wouter Bossuyt en André Van
Nieuwkerke die maar moesten binnen trappen: ,,U bent een wispelturige partij bij wie een ja morgen een neen
kan zijn.'' Toen Ryelandt de ontruiming ,,rechtsmisbruik'' noemde, vroeg Bossuyt of Agalev dan geen respect
meer had voor vonnissen of eigendomsrecht. ,,Was het niet uw partij die eiste dat illegale bouwwerken desnoods
met bulldozers afgebroken moesten worden?''
De Groenen -- waren ze gepusht door de bosbezetters en het Groene Gordel Front? -- eisten zelfs het ontslag van
Moenaert. Maar die voelde zich sterk en haalde uit: ,,U zult op uw doodsbrief kunnen zetten welke dossiers u
hebt tegengehouden in Brugge.''
Boydens
De voltallige oppositie had het wél gemunt op schepen van Ruimtelijke Ordening Moniek Boydens (CD&V) die
zo onverstandig was geweest om een internetenquête over het bos te proberen beïnvloeden. ,,Uw mening
daarover'', vroeg Jacques Devolder (VLD) ,,en ook over collega Landuyt die niet kan kiezen tussen Brugge en
Brussel.'' ,,Ik keur de daad van de schepen niet goed, maar ze gaf haar fout toe, dus is het incident gesloten'',
vond Moenaert. Een uitspraak over Landuyt ontweek hij met een lachje.
De kritiek van Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Blok) dat Moenaert het dossier had laten verrotten door
niet van in het begin op te treden, schoof de burgemeester door naar minister Dua die al in juli het bos had
bezocht maar pas drie maand later een poging ondernam om het bos te kopen.
De terechte kritiek van Pierre Chevalier (VLD) dat Moenaert slecht gecommuniceerd had over het dossier,
wuifde hij weg: ,,Wat we ook deden, de nationale media wilden scoren op mijn rug.''
Pjotr, Pat Percquy en andere bosbezetters raakten zo gefrustreerd over het verloop van het debat dat ze roepend
de zaal verlieten. Zo niet Eric Ver Eecke (GGF) die, verkleed als begrafenisondernemer, zijn stille protestactie
tot het eind volhield. (MCa)
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,,Ik ben de ongenuanceerde standpunten over het Lappersfort, ook vanwege mijn eigen partij Spirit,
beu'', zegt Zeger Collier, kersvers OCMW-raadslid in Oostkamp, in een persoonlijk standpunt.
OOSTKAMP
,,Ik ben absoluut overtuigd van de natuurwaarde van het Lappersfortbos. Het moet maximaal behouden
worden.'', zegt Collier, ,,Maar even goed moet het eigendomsrecht van Fabricom worden gerespecteerd. De
ontruiming was dan ook de loutere uitvoering van een rechterlijk vonnis. Daarover moord en brand schreeuwen
is ongepast.''
17

Wulgenbroeken
,,In verband met de zuidelijke ontsluiting heb ik mij indertijd als Oostkamps gemeenteraadslid verzet tegen een
van de twee denksporen, met name een nieuwe weg door de Oostkampse Wulgenbroeken. Na overleg tussen de
burgemeesters van Oostkamp en Brugge is dat spoor daarna afgevoerd.''
,,De tweede optie, de verbreding van de Vaartdijkstraat, wordt nu weggewuifd door de bosbezetters en hun
medestanders. Maar als ik moet kiezen tussen het opofferen van twintig procent van het Lappersfortbos, of de
volledige opoffering van de Wulgenbroeken, kies ik voor het eerste. Volgens schepen Jean Van den Bilcke kan
een weg van zes meter naast het bos volstaan.
Die optie houdt in dat minimum tachtig procent van het bos behouden kan blijven en worden ingericht als
stadsbos. Daar ben ik voorstander van.'' (MCa)
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BRUGGE -- Bijna vierduizend Bruggelingen trokken gisternamiddag door de binnenstad om te protesteren tegen
de gewelddadige ontruiming van het Lappersfortbos afgelopen maandag en tegen de plannen van de stad om een
deel van het bos in te richten als ambachtelijke zone en om de weg ernaast te verbreden. ,,Het Lappersfort is een
symbooldossier. Het gaat om meer dan het bos alleen'', zegt actievoerder Christian Schroeder. ,,Fundamenteel is
ons protest gericht tegen het onevenwicht tussen de ecologie en de economie, de macht van het geld.''
Gistermorgen drongen tweehonderd mensen het Lappersfortbos binnen. De politie deed vaststellingen, maar liet
betijen.
De betoging verliep zonder incidenten. Vooraan in de betoging liepen kinderen met groen en bloemen.
Burgemeester Patrick Moenaert moest het ontgelden met slogans als ,,Red het bos, Moenaert is een os'',
,,Smoelaert, 0 procent voor de Bruggelingen'' en ,,Dank voor de cultuur, nu graag een jaartje natuur''. (MCa)
Heel wat kinderen spraken zich uit voor het behoud van het Lappersfortbos.
FOTO
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Een kleine vierduizend mensen stapten gisternamiddag mee op in de betoging van het Groene Gordel
Front pro Lappersfortbos. Hoedanook een belangrijk signaal dat een pak Bruggelingen niet akkoord gaat
met de plannen van de stad om een deel van het bos in te richten als ambachtelijke zone en de
Vaartdijkstraat te verbreden. door Marc CARLIER en Geert WEYMEIS
Burgemeester Moenaert was de kop van jut. ,,We zijn gestart met 15 mensen, nu staan we hier met 4.000'',
triomfeerde bosbezetter Pjotr.
Opvallend veel jonge mensen maar ook heel wat gezinnen met kinderen stapten mee in deze geweldloze
protestactie door de Brugse binnenstad. De meerderheid bestond uit milieubewuste Bruggelingen. Van de
politieke partijen vielen belangrijke delegaties op van Agalev en Spirit. SP.a-mandatarissen waren er weinig
hoewel het nationale partijbestuur opgeroepen had om deel te nemen. Het Torhoutse kamerlid Dalila Douifi en
de Gentse senator Fatma Pehlivan waren er wel. SP.a Brugge bleef weg (zie hiernaast).
Verkracht
,,Burgemeester Moenaert is de leenheer van het koninkrijk Fabricom die ons op een tergende manier uit het bos
heeft gezet'', scandeerde Pat Percquy, die het ontslag van het hele schepencollege eiste, ,,Neen aan de zuidelijke
ontsluiting, neen aan compensaties in het Chartreusegebied, ja voor het behoud van de Groene Gordel rond
Brugge.''
Pjotr
,,We zijn gestart met vijftien, nu staan we hier met vierduizend mensen.''
,,Vandaag ben ik blij en verdrietig'', riep bosbezetster Joke. ,,Blij om zo'n hoge opkomst, verdrietig omdat we
vanmorgen met 200 mensen het bos hebben bezocht en gezien hebben hoe het is verkracht. We zullen er alles
aan doen om de bomen te herplanten en het definitief te beschermen.''
Peter Mahieu van het Groene Gordel Front verzette zich tegen de geplande kantoorcomplexen aan de voor- en
achterkant van het station. ,,Want de Brugse ring kan niet meer verkeer verdragen. Plant het cinemacomplex in
op een andere plek.''
Evenwicht
De betogers droegen de Brugse schandpaal mee, trommelden en scandeerden slogans als ,,Moenaert de boom
in''. Op spandoeken droegen ze leuzen mee als ,,Waarom moet het Lappersfortbos weg? Voor het geld'', ,,Red het
bos voor mens en dier'', ,,We willen groen. Liever dan poen''.
Een teken dat deze betoging meer was dan protest tegen een aantasting van het Lappersfortbos maar ook
fundamentelere vragen stelde over het evenwicht tussen ecologie en economie in deze wereld.
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De Brugse socialisten zijn boos op hun nationaal partijbestuur. ,,Zonder overleg hebben de nationale
partijbonzen beslist dat de SP.a mee opstapt in de betoging van zondag pro Lappersfortbos'', zei
fractieleider André Van Nieuwkerke zaterdagavond, op de vooravond van het protest. ,,Wij zijn in ons
hemd gezet. Want SP.a Brugge distantieert zich met klem van deze betoging.'' Vandaar dat
gisternamiddag geen enkele Brugse SP.a-mandataris mee opstapte.
SP.a Brugge heeft moed betoond de jongste dagen. ,,We hebben te lang over het Lappersfort gezwegen, omdat
het strategisch verstandiger leek ervan af te blijven'', geeft Van Nieuwkerke toe, ,,Maar vrijdag konden we niet
langer zwijgen. De avond voordien vernam ik dat SP.a nationaal achter onze rug en op vraag van Spirit en
Agalev beslist had mee op te stappen in de betoging voor het Lappersfortbos en tegen de plannen voor de
Zuidelijke Ontsluiting. Omdat wij met die houding niét akkoord gaan, hebben wij vrijdag alsnog ons standpunt
de wereld ingestuurd: SP.a Brugge is voor de aanleg van de ambachtelijke zone in het Lappersfortbos en voor de
verbreding van de Vaartdijkstraat.''
Vrijdagavond tijdens een provinciaal SP.a-congres in Roeselare maakten de Brugse socialisten hun standpunt
diets aan nationaal voorzitter Patrick Janssens en verlieten daarna de zaal. ,,We worden gesteund door onze
leden'', zegt voorzitster Viviane Nollet.
Evenwichtig
,,Het BPA Ten Briele en de verbreding van de Vaartdijkstraat z0ijn evenwichtige dossiers omdat milieu, verkeer
en werkgelegenheid er gelijkwaardig worden behandeld. We blijven collegiaal achter deze beslissingen staan'',
stelde schepen van Openbare Werken Jean Van den Bilcke, ,,,,Over mijn lijk'', heb ik tegen mevrouw Dua
gezegd, ,,dat Brugge het BPA Ten Briele zal opgeven.'' Maar ik heb haar een tegenvoorstel gedaan: blijf van
onze ambachtelijke zone af, koop eerst het parkgebied en daarna de KMO-zone, tot slot de achterliggende spie
NMBS-gronden en u hebt een stadsbos van 25 hectare. Fabricom wilde praten en ook minister Dua zag het licht.
Maar toen ze op 9 oktober terugkwam, had ze niets ondernomen.''
Ruil
,,Ik ben ervan overtuigd dat minister Stevaert de verbreding van de Vaartdijkstraat zou hebben betaald, was die
bosbezetting er niet geweest'', meent Van den Bilcke, ,,want we waren met het kabinet zeer dicht bij een akkoord
om in de binnenstad de gewestwegen Academiestraat, Vlamingstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat te
ruilen voor de Vaartdijkstraat die nu nog een gemeentelijke weg is. Maar het kabinet heeft me nu te verstaan
gegeven dat het dossier Lappersfort deze ruil tot nader order blokkeert.'' (MCa)
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Als de verbreding van de Vaartdijkstraat alsnog wordt uitgevoerd, dan is het de bedoeling om van de huidige
weg een recreatief fietspad te maken. Daarbij blijft de rij populieren langs de vaart staan. ,,Het is de bedoeling
een situatie te creëren zoals die al bestaat ter hoogte van de Brugeoise waar er al een tweevaksweg ligt'', zegt
schepen van Openbare Werken Jean Van den Bilcke. ,,Aan het kruispunt van Ten Briele en de Vaartdijkstraat
willen we deze straat doortrekken richting Steenbrugge. Daarvoor hebben we slechts een strook van zes tot acht
meter nodig binnen de grenzen van de reserveringsstrook voor het kanaal.''
20

Ondertussen raakte bekend dat minister Dua 2,95 miljoen euro wil betalen voor het Lappersfortbos. Het
schattingsverslag hield het op 2,5 miljoen, Fabricom vraagt 5 miljoen euro. Fabricom kocht het Lappersfort
vijftien jaar geleden voor 890.000 euro.
MCa
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tegen ontruiming Lappersfort BRUGGE
Het Groene Gordel Front (GGF) organiseert zondag een protestbetoging tegen de ontruiming van het
Lappersfortbos. De start is voorzien om 15 uur op het Zand. 's Morgens organiseert het ACW in het CMontmoetingscentrum, Koningin Astridlaan 2 in Sint-Michiels vanaf 10.30 uur een discussie over het dossier.
Het GGF vindt dat burgemeester Moenaert de kosten voor de ontruiming zelf moet betalen en dat ze niet
afgewenteld mogen worden op de dertien veroordeelde bosbezetters. Dat staat nochtans zo in het vonnis van de
vrederechter gestipuleerd.
Volgens het Front was de gewelddadige ontruiming ,,barbaars'' en ,,een Europese cultuurstad onwaardig''. (MCa)
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SP.A Brugge schenkt klare wijn
De SP.A, de coalitiepartner van burgemeester Moenaert in het Brugse schepencollege, heeft eindelijk een
duidelijk standpunt ingenomen over het Lappersfortdossier. De socialisten pleiten nu ook met open vizier voor
het behoud van de ambachtelijke zone aan Ten Briele en voor de verbreding van de Vaartdijkstraat. Minister
Dua mag wel het parkgebied en, als het niet anders kan, ook de voorziene KMO-zone in het Lappersfortbos
kopen om er een natuurgebied te ontwikkelen.
,,Wij kiezen onomwonden voor Brugge, de mythe voorbij'', zegt SP.A-fractieleider André Van Nieuwkerke.
Lang gezwegen
De SP.A heeft lang gezwegen. De partij zat ongemakkelijk want Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert,
ook SP.A, had onder invloed van de bosbezetting de inplanting van de bussenstelplaats aan Ten Briele geschrapt.
Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid, nam liever geen standpunt in omdat hij moeilijk tegen
21

zijn partijgenoot Stevaert en minister Dua kon ingaan. Hij heeft hun steun nog nodig in andere Brugse dossiers.
SP.A-schepen Jean Van den Bilcke verzette zich wél met klem tegen de bosbezetting want hij is zelf de auteur
van het BPA Ten Briele. Burgemeester Moenaert vond in hem een bondgenoot aan de onderhandelingstafel met
minister Dua.
Nu zwijgt ook SP.A Brugge niet langer. ,,Het Lappersfort is een mediadossier geworden waarbij voortdurend
aan foutieve beeldvorming wordt gedaan'', zegt André Van Nieuwkerke, ,,Zo is het alsof alleen de bosbezetters
en Agalev opkomen voor bos en groen en het Brugse CD&V/SP.A-stadsbestuur niets anders wil dan bomen
kappen. De werkelijkheid is anders. Dertien procent van het Brugse grondgebied bestaat uit openbaar groen.
Voortdurend kopen we bij, recent nog het Chartreusinnengoed. Maar dat was geen nieuws.''
,,De SP.A keurde het BPA Ten Briele mee goed omdat we de bussenstelplaats van De Lijn uit het dichtbevolkte
Assebroek wilden overplaatsen naar het Lappersfort. Deze operatie zou de leefbaarheid ten goede komen. Ook
de Vlaamse regering keurde het plan goed. Geen kat die bezwaar maakte. Het was pas toen de media van het
Lappersfort een evenement maakten, dat enkele ministers in actie kwamen. Minister Stevaert schrapte de
bussenstelplaats aan Ten Briele, minister Dua wil het bos kopen. Fabricom ziet zijn grond in waarde dalen en
vraagt 5 miljoen euro. Het resultaat is een patstelling.'' (MCa)
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Gedeputeerde Dirk De fauw (CD&V) haalde gisteren zwaar uit naar wat hij de politieke hypocrisie in het
Lappersfortdossier noemt. ,,Ik moét nu spreken want de aanval tegen burgemeester Moenaert is
onterecht'', zegt De fauw. Zijn standpunt heeft het nodige gewicht: in de vorige legislatuur was hij nauw
betrokken bij de onderhandelingen over de zuidelijke ontsluiting. Bovendien wordt De fauw door heel wat
Brugse politici, van alle partijen, geacht om zijn integriteit. door Marc CARLIER
,,Niemand heeft zich tot nu ooit om het Lappersfort bekommerd'', zegt De fauw, ,,Integendeel, iedereen vond dat
het stuk bos aan Ten Briele van nature bestemd was voor een kleine ambachtelijke zone. Ook Agalev. Als
fractieleidster Marleen Ryelandt nu beweert dat de Groenen niet wisten dat het gebied ecologisch zo waardevol
was, zouden de Agalev-raadsleden beter ontslag nemen.''
Wulgenbroeken
,,De zuidelijke ontsluiting is nodig. Als oud-schepen van Openbare Werken heb ik de besprekingen daarover van
nabij meegemaakt. Daarbij gingen we niet over een nacht ijs. Het plan voor een nieuwe weg, van de Expresweg,
door het prachtige natuurgebied De Wulgenbroeken, naar de Kortrijkstraat in Oostkamp, wezen we af. We
opteerden daarentegen voor de aanpassing van een bestaande weg, oorspronkelijk nog met een bocht over de
NMBS-visvijver, later nog alleen met een verbreding van de Vaartdijkstraat. Deze plannen werden gesteund én
gestimuleerd door het bestuur Ruimtelijke Planning Brussel en zelfs door het kabinet Stevaert. Wat hebben al
diegenen, die nu van gedacht veranderd zijn, in die vergaderingen zitten doen?''
De fauw begrijpt niet dat minister Stevaert de bussenstelplaats aan Ten Briele heeft geschrapt.,,Het was een
fantastische plaats. Het VLD-voorstel om de stelplaats nu in te planten aan het station is misschien bespreekbaar
maar zeker veel duurder. Welke belangen dient Stevaert? Die van het openbaar vervoer of die van de platte
politiek?''
22

,,Wie wordt beter van de aankoop van het Lappersfort?'', vraagt De fauw zich af, ,,Toch alleen Fabricom, dat van
minister Dua een geschenk krijgt met uw en mijn centen? Gemeente- en provinciebesturen kunnen alleen grond
aankopen tegen de schattingsprijs. Waarom gelden die regels dan niet voor de minister? Waarom heeft zij wel
geld voor het Lappersfort en geen voor waardevollere bossen in het Brugse?''
,,Als minister Dua beweert dat burgemeester Moenaert als hoofd van de politie kon weigeren mee te werken aan
de uitvoering van een vonnis, dan moet zij dringend een cursus recht volgen. Neen, burgemeester Moenaert en
het voltallige schepencollege valt niets te verwijten. Het handelde rechtlijnig, met visie, en respect voor het
eigendomsrecht. Niet zoals zovele politici die draaien als de wind uit vrees een stem te verliezen.''
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De ontruiming van het Lappersfortbos bleef ook gisteren van alle zijden reacties losweken.
,,We stemmen in met het politieoptreden'', zegt NVA Brugge, ,,omdat een rechtstaat alleen kan functioneren als
er respect wordt getoond voor vonnissen. Maar we blijven gekant tegen de plannen voor de zuidelijke
ontsluiting. M.a.w. we scharen ons achter het doel van de Lappersforters maar verwerpen hun middelen.''
Het Vlaams Blok ziet een dieperliggend probleem: ,,Als Brugge nu in een slecht daglicht staat, komt dit voor een
groot stuk door een gebrekkige voorlichting- en communicatiestrategie vanwege de stad. In het dossier
Lappersfort zijn de Bruggelingen en de nationale media nauwelijks ingelicht over de vele aspecten van dit zeer
ingewikkelde dossier. Daardoor heeft alleen nog het groen aandacht gekregen terwijl de leefbaarheid van de
buurt en de complexe problematiek van de zuidelijke ontsluiting, geen elementen in het dossier meer waren.''
NCD Brugge klaagt het machtsvertoon aan, in schril contrast met de vredige actie van de bosbezetters: ,,De stad
en Fabricom hebben gekozen voor een nummertje wie is de sterkste dat niets te maken heeft met het al of niet
behouden van het Lappersfort''.
Spirit zal in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken Duquesne interpelleren over de inzet van zoveel
federale politie.
De christelijke vakbond ACV pleit voor het behoud van de ambachtelijke zone aan Ten Briele maar kan er wel
akkoord mee gaan dat de dieper gelegen KMO-zone opgeheven worden als de milieuverenigingen het gebied
willen beheren. Als aan het Lappersfort bedrijventerreinen worden geschrapt, moeten ze elders gecompenseerd
worden. De vakbond wijst erop dat de Vaartdijkstraat nu al als gevaarlijke sluipweg wordt gebruikt. De
verbreding ervan is nodig om de ontwikkelingen aan het
station te ontsluiten, zegt het ACV.
Raadslid Lucien Decoorne keurt de ontruiming af. ,,Het is een bewijs van de onkunde van de stad om te
onderhandelen.'' (MCa)
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BRUGGE - Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua heeft een bod uitgebracht bij Fabricom om het pas
ontruimde Lappersfortbos aan te kopen. Een realistisch voorstel volgens het groene kabinet, peanuts want
30 procent lager dan de 5 miljoen euro die we vroegen, aldus Fabricom. Volgende week volgt een nieuw
rondje Lappersfort-onderhandelingen. Intussen schuiven de Brugse burgemeester Moenaert en minister
Dua de schuld voor de gedwongen ontruiming verder in elkaars schoenen.
De eerste rechtstreekse onderhandelingen tussen minister Dua en Fabricom-topman Philippe casier hebben nog
steeds geen duidelijkheid opgeleverd over de toekomst van het Lappersfortbos. "Wij hebben een realistisch bod
geformuleerd. Lager dan de vraagprijs, maar hoger dan de prijs die we normaal voor een bos zouden betalen. We
houden er rekening mee dat dit bos niet in een natuur- maar een KMO-zone is gelegen. Maar we kunnen
natuurlijk niet hoger gaan dan het schattingsverslag van het Comité van Aankoop. We springen zuinig om met
belastinggeld en rekenen erop dat Fabricom ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen", legt
woordvoerder Ron Hermans van het kabinet Dua uit.
Fabricom dat het bod aan zijn raad van bestuur gaat voorleggen, bruist niet meteen van enthousiasme over het
bod. "We hadden vroeger al een mondelinge verkoopovereenkomst met De Lijn, voor 30.000 vierkante meter
van dit gebied. Die prijs lag bijna net zo hoog als wat de minister nu wil bieden voor 24 hectare. Met zo'n bod
vrees ik dat we nog jaren praten", reageert Julien Landuyt van Fabricom.
Intussen gaat het welles-nietesspelletje over wie nu het initiatief nam tot de omstreden ontruiming verder. Dua
haalt uit naar burgemeester Moenaert die ondanks haar mail om te wachten op de onderhandelingen de
ontruiming toch doorzette. De groene minister kreeg gisteren onverwachte steun van Fabricom-woordvoerster
Francine Vernimmen, die plots verklaarde dat de ontruiming ook voor Fabricom als een complete verrassing
kwam. "Wij hebben daartoe niet het initiatief genomen", luidde het. Lees: burgemeester Moenaert gaf het
startschot voor de actie.
"Fout," reageerde die dan weer.
"Vijf partijen waren op de hoogte, waaronder Fabricom dat het initiatief nam om het vonnis te laten uitvoeren."
Een stelling die door de Fabricom-onderhandelaar in de loop van de avond dan weer bevestigd werd. "Het
initiatief kwam wel van ons, maar buiten mij was om veiligheidsredenen niemand in het bedrijf - zelfs de
woordvoerster niet - op de hoogte van de ontruimingsdatum. Een misverstand dus", besluit Julien Lan-duyt.
Kari Van Hoorick
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Minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) heeft gisteren Fabricom een officieel bod gedaan op het
Lappersfortbos. De raad van beheer engageert zich om binnen de week te beslissen over een mogelijke
verkoop. Hoe hoog het bod ligt, is niet bekend. Lager dan 5 miljoen euro, wat Fabricom oorspronkelijk
vroeg, maar hoger dan de normale prijs voor een bos in natuurgebied. Het schattingsverslag sprak van 2,5
miljoen euro.
Brugse burgemeester verdedigt optreden
,,We zijn bereid rekening te houden met het specifieke karakter van het Lappersfort, maar we kunnen niet ingaan
op buitensporige eisen'', zegt Dua. ,,De Vlaamse regering wil Vlaanderen van voldoende bos voorzien, maar
anderzijds moet het belastinggeld goed besteed worden.''
Dua wil van het Lappersfort een stadsbos maken met een recreatieve en educatieve functie. Fabricom zal het bod
nu afwegen tegen de industriële bestemming die zij voor het terrein had voorzien.
Woordvoerster Francine Verminnen bevestigt dat Fabricom op de hoogte was van de ontruiming op maandag 14
oktober, maar dat het voor de eigenaar die dag niet echt hoefde.
Een uitspraak die burgemeester Moenaert in een lastig parket brengt, want hij had maandag gezegd dat de
operatie gebeurde op verzoek van Fabricom. ,,Fabricom had een vonnis. Zijn raadsman Filip Van Caenegem had
van bij het begin gezegd dat zijn cliënt aandrong op de uitvoering ervan'', verdedigt Moenaert zich.
,,Op de vergadering van 19 september met minister Dua hadden we 9 oktober als deadline voor deze uitvoering
afgesproken. Omdat een operatie van dergelijke omvang grondig moest worden voorbereid, hielden de
verantwoordelijken rekening met deze datum.''
,,Met akkoord van de Fabricom-advocaat werd de mogelijke interventiedatum vastgelegd op 14 oktober, met
dien verstande dat de operatie afgeblazen kon worden als minister Dua op 9 oktober een akkoord met Fabricom
kon voorleggen.''
,,Toen er die dag geen antwoord was, heb ik minister Dua uitstel verleend tot 11 oktober. Ook dan had ze geen
resultaat. Ze stuurde wel die bewuste mail dat de onderhandelingen met Fabricom op woensdag 16 oktober
zouden starten en een interventie ongelegen zou komen. Maar omdat we niet zeker waren dat deze
onderhandelingen tot een akkoord zouden leiden, hebben we in samenspraak met de deurwaarder en de
vertegenwoordiger van Fabricom beslist de operatie van 14 oktober te laten doorgaan.''
Mca
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BRUGGE - Een privé-firma heeft in opdracht van eigenaar Fabricom het Lappersfortbos dinsdag verder
ontruimd. "Zo'n 19 boomhutten, het versterkte fort en de gekraakte constructies werden ontmanteld en in
18 containers afgevoerd", zegt Filip Van Caenegem, advocaat van Fabricom. Intussen gaat het protest
tegen de ontruiming onverminderd voort, met betogingen aan de Fabricom-hoofdzetel en een wake aan
het bos. Vandaag onderhandelen Fabricom en minister van Leefmilieu Dua verder over een eventuele
verkoop.
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Over de schade die de ontruiming aanricht lopen de meningen uiteen. Het Groene Gordelfront plant zondag een
inspectiewandeling in het bos. "Bij de ontruiming door die hoogtewerkers zijn bomen gesneuveld", zegt Luc
Vanneste.
Fabricom beweert dat de bezetters zelf voor veel afval en schade zorgden. "Na een jaar bezetting is de fauna
weg. Het bos ziet er veel beter uit, nu alle afval en constructies zijn weggehaald", zegt Van Caenegem.
Om nieuwe bezetters te weren, hield de politie de wacht. Vandaag neemt een bewakingsfirma met honden die
taak over. Enkele sympathisanten poogden nog het bos te bereiken, maar werden onderschept. De bezetters die
maandag manu militari door de politie werden opgepakt, zijn intussen vrijgelaten.
Vandaag komt er misschien duidelijkheid over de toekomst van het bos. "Fabricom wil het verkopen, maar tegen
de prijs die het bedrijf voor ogen heeft", situeert Van Caenegem de gesprekken met minister Dua, die het
Lappersfort als stadsbos wil behouden.

Kari Van Hoorick
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In een vertrouwelijke e-mail vroeg Vlaams minister van milieu Vera Dua (Agalev) de Brugse
burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) vorige week om het Lappersfort voorlopig niet te ontruimen. Ze
hoopt vandaag een akkoord te bereiken met Fabricom, de eigenaar van het bos, over de verkoopprijs. Een
ontruiming zou de onderhandelingen volgens haar bemoeilijken. Die e-mail, waar de redactie gisteren de
hand op kon leggen, verklaart Dua's woede toen ze maandag hoorde dat Moenaert toch al met de
ontruiming begonnen was. door Bart MOERMAN en Steven DE BOCK
Dua gaat vanmorgen weer aan tafel zitten met Fabricom, de eigenaar van het Lappersfort. De groene Vlaamse
minister zou het bos, dat veertien maanden lang door activisten werd bezet, graag kopen. Er gaapt nog een grote
kloof tussen de vraagprijs van Fabricom -- vijf miljoen euro -- en het bedrag dat Dua op tafel kan leggen. Toch
bestaat er bij de groenen hoop dat er alsnog een vergelijk uit de bus komt.
De voorbije weken waren er al enkele bijeenkomsten. Toen was de Brugse burgemeester Patrick Moenaert de
gastheer. Maar insiders zeggen dat net hij de onderhandelingen bemoeilijkte door ook zelf eisen te stellen.
Hij wou in ruil voor het behoud van het bos onder meer een flinke financiële inspanning van de Vlaamse
Gemeenschap om de Vaartdijkstraat langs het bos uit te bouwen tot een echte uitvalsweg voor Brugge.
Nochtans zou de CD&V-burgemeester al lang van minister Stevaert (SP.A) gehoord hebben dat daarvoor geen
geld is. Dua besliste daarom vorige week om de klip Moenaert te omzeilen en alleen met Fabricom om de tafel te
gaan zitten.
Moenaert, die gisteravond onbereikbaar was, schermde tijdens de ontruiming met de beslissing van de Brugse
vrederechter. Die had begin september beslist dat de bezetters het bos moesten verlaten. Fabricom had, via een
gerechtsdeurwaarder, gevraagd die beslissing ook te laten uitvoeren.
26

Fabricom had geen haast
Maar het is de vraag waarom Moenaert niet gewoon enkele dagen langer heeft gewacht. Dua had in een e-mail
duidelijk gevraagd niets te ondernemen voor de onderhandelingen van woensdag.
Ook voor Fabricom was er niet echt haast bij. ,,Wij wisten niet dat de ontruiming maandag zou plaatsvinden'', zei
woordvoerder Frederic De Schrevel gisteren. ,,Wij hebben daar niet om gevraagd. Voor ons had het ook enkele
dagen later gemogen.''
Ondertussen blijft het protest tegen de ontruiming voortduren. Zo'n honderd betogers verzamelden gisteravond
voor het gebouw van Tractebel, de moedermaatschappij van Fabricom, in Brussel. Onder hen opvallend veel
Agalev-militanten.
Ook de ABVV-delegatie van Fabricom heeft zich uitgesproken tegen de uitzetting, en dan vooral tegen de
hardhandige manier waarop de politie te werk ging.
Een VTM-cameraman die maandag enkele klappen kreeg en opgepakt werd omdat hij het politieoptreden wou
filmen, diende gisteren een klacht in bij het Comité P, dat de politie controleert.
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Nog de hele dag is gisteren gewerkt aan de opruiming van het Lappersfort. Het bos biedt intussen de
aanblik van een slagveld.
Negentien boomhutten zijn neergehaald. Dat geeft een hoop rommel op de grond. Het fort, dat de bezetters
gebouwd hadden met houten paletten en afval uit het nabijgelegen containerpark, is met de grond gelijk
gemaakt. Tegen de middag waren al vijftien containers met afval afgevoerd.
De politie heeft maandag bij de ontruiming zo'n tachtig sympathisanten opgepakt. Alle bosbezetters zijn weer
vrij. Een Brit is het land uitgezet omdat zijn papieren niet in orde waren. Vijf man die maandagnacht opnieuw
het bos in wilden, werden gesnapt door de spoorwegpolitie.
Genoeg geweest
Ook Pjotr (22), die als een van de laatsten het bos verliet, was maandagavond weer een vrij man. Aangeslagen,
maar niet gebroken: ,,Onze zaak is niet verloren. Als minister Dua het bos koopt, hebben we wat we wilden.
Doet ze dat niet, dan hebben we toch een groene beweging in gang gezet. Maar terugkeren naar het bos, neen,
dat doen we niet meer. Het is genoeg geweest.''
Pjotr klaagt over het optreden van de politie. ,,We zijn meegesleurd, opgesloten, gefilmd en kregen niets te eten.
Alleen een slok water.'' (MCa)
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De Kamer voor Handel en Nijverheid van West-Vlaanderen schaart zich als één man achter burgemeester
Moenaert. ,,Het Lappersfort is een symbooldossier waarin emoties voorgaan'', stelt afgevaardigd bestuurder Jo
Libeer vast. ,,Daarbij dreigt de karikatuur: met de uitvoering van de juiste beleidsmaatregelen wordt een foute
beeldvorming gevoed, alsof een inbreuk gepleegd zou worden op de leefbaarheid van Brugge.''
,,Wil Brugge nog wel een leefbare economie?'' vraagt de Kamer. ,,Ondanks de inzet van het Brugse stadsbestuur
zien wij dat de headquarterszone aan de Chartreuseweg, de zuidelijke ontsluiting en de plannen aan het station
geblokkeerd zijn, dat het Lappersfort een twistappel is, dat de Zeebrugse haven voortdurend wordt
tegengewerkt.''(MCa)

© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.

Edities Algemeen

Desimpel wou kantoren bouwen in Lappersfort
Steven Samyn;

15-10-2002

pagina 4

242 woorden

(tijd) - Wijlen Aimé Desimpel wou vorig jaar nog kantoren bouwen aan de rand van het betwiste
Lappersfortbos in Brugge. Desimpel, het boegbeeld van het West-Vlaamse financiële en economische
leven dat eind september overleed, was als investeerder aangetrokken door de Brugse
projectontwikkelaar Idearch. Die werd al in 1990 door eigenaar Fabricom aangezocht om een
kantorenproject te ontwikkelen.
Projectontwikkelaar twistte met Fabricom
Aimé Desimpel stond met Immo Desimpel vorig jaar nog dicht bij de realisatie van de eerste fase van een
kantoorproject in Ten Briele, aan de rand van het betwiste Lappersfortbos in Brugge.Desimpel was als
investeerder aangetrokken door de Brugse projectontwikkelaar Idearch, die een mandaat had van eigenaar
Fabricom voor de valorisatie van deze zone. Fabricom blies de plannen af en Idearch claimt nu bij de rechtbank
haar niet-ontvangen honorarium.Al in 1990 kreeg Idearch een mandaat van Fabricom voor de ontwikkeling van
een kantorenproject op een zone van 6 hectare in Ten Briele aan de rand van het Lappersfortbos, op de strook die
is ingekleurd als zone voor industrie en kantoren. De projectontwikkelaar Idearch deed op zijn beurt een beroep
op de Brugse architect Axel Ghyssaert. Die tekende plannen voor de bouw van vijf kantoormodules van telkens
vier verdiepingen en met plaats voor ruim 1.500 werknemers.Gunstig adviesBegin 1991 kreeg dit project een
gunstig advies van het Brugse gemeentebestuur, met als voorwaarde evenwel het vinden van een oplossing voor
de verkeersafwikkeling langs het kanaal Gent-Brugge.Volgens Axel Ghyssaert kreeg Idearch, en dus Fabricom,
ruim twee jaar geleden een bouwvergunning voor de realisatie van een eerste kantoormodule. Idearch kon Aimé
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Desimpel einde vorig jaar overtuigen om de investering te realiseren, maar Fabricom wees die piste naar verluidt
af, wellicht met het oog op de verkoop van de site aan De Lijn, voor de vestiging van een busstelplaats.JvI
Steven Samyn
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De partij die vandaag het hoogst van de toren blaast, die het een schande vindt dat de bezetters zijn
uitgedreven, heeft tot twee keer toe haar akkoord betuigd met de Lappersfortplannen.
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Voor de (gewezen) bezetters van het Lappersfortbos kan ik sympathie opbrengen. Jong en idealistisch, nog
bezeten van het heilige vuur dat wereldverbeteraars kenmerkt. Als jonge mensen voor niets meer strijden,
verroest de samenleving.
Dat zij af en toe wat rechtsregels vergeten, moeten we erbij nemen. In hun ogen moeten die gewoon wijken voor
het hogere doel, overtuigd als ze zijn van het eigen grote gelijk. Tenslotte is er de geruststelling dat er
rechtbanken zijn om ieder te geven wat hem of haar toekomt. En ondertussen hebben de actievoerders hun ding
kunnen doen. Een 'signaal' kunnen geven. Hebben zij de publieke opinie kunnen warm waken voor de goede
zaak.
Moet kunnen. Mits alles binnen de grenzen van het fatsoen blijft.
Bovendien wil ik ook graag geloven dat het Lappersfortbos van grote ecologische waarde is voor de Brugse
omgeving. Wie is er niét voor meer groen, voor meer vogels, voor rust en ruimte.
Maar soms moeten we kiezen.
Dat is trouwens wat de politici in deze affaire goed een jaar geleden hebben gedaan. Tégen het Lappersfortbos.
De partij die vandaag het hoogst van de toren blaast, die het een schande vindt dat de bezetters zijn uitgedreven,
heeft tot twee keer toe haar akkoord betuigd met de plannen om op de plaats van het bos een stelplaats van De
Lijn te bouwen.
Voor alle duidelijkheid, we hebben het dus over Agalev.
Begin 2000 heeft de groene partij het bewuste Bijzonder Plan van Aanleg mee goedgekeurd in de Brugse
gemeenteraad. Het was toen trouwens een unanieme stemming.
En mevrouw Vera Dua, Agalev-minister in de Vlaamse regering, heeft in september van vorig jaar de
milieuvergunning voor de stelplaats van De Lijn in Assebroek met vijf jaar verlengd. "om de
vervoersmaatschappij voldoende tijd te geven de verkoopsovereenkomst met Fabricom af te sluiten, er nieuwe
gebouwen op te trekken, en de verhuis naar het Lappersfort te organiseren".
Overigens is mevrouw Dua pas enige interesse voor het Lappersfort beginnen te tonen in januari van dit jaar. Zes
maanden nà het begin van de bezetting. Wellicht omdat de actievoerders toen enkele keren de tv hadden gehaald.
Dat helpt altijd bij politici.
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Maar kom, het zijn gekken die hun mening niet veranderen. Wat niet wegneemt dat mevrouw Dua ondertussen 9
maanden tijd heeft gehad om de groene 'stommiteit' - zo er dat een was - recht te zetten. En heeft ze dus nog
steeds geen oplossing.
Moet ze dan vandaag verontwaardigd doen over de ontruiming? Even ernstig blijven aub.
Maar er is een verklaring. Twee weken geleden zei een bezetter van Lappersfort in een interview: "Agalev heeft
ons aangeboden om de gerechtskosten te betalen, op voorwaarde dat ze reclame kunnen maken voor de zaak."
Veel hebben we daar niet aan toe te voegen...

© 2002 De Vlijt n.v.

Edities Antwerpen Kempen Antwerpen Mechelen Antwerpen Stad Noordrand-Brussel Pajottenland-Brussel Dender De Gentenaar
Limburg Eeklo-Deinze-Gent Oudenaarde-Wetteren-Gent Waas Brugge Kortrijk Roeselare Oostende-Westhoek Brabant Leuven

Lappersfort niet zonder slag of stoot ontruimd
15-10-2002

pagina 6

362 woorden

Bij verrassing heeft de politie gisteren de bezetters uit het Brugse Lappersfortbos verdreven. Terwijl de
ontruiming aanvankelijk vreedzaam verliep, werd de sfeer op het eind toch bitser. Er vielen zelfs klappen.
Toen enkele sympathisanten op de spoorweg begonnen te lopen, hield een trein zelfs even halt. In de
schermutselingen werden sympathisanten en een vtm-cameraman opgepakt. Toen een 50-tal actievoerders
gisteravond vreedzaam betoogden aan het politiekantoor in de Hauwersstraat deelde de politie klappen
uit. door Marc CARLIER Brugge
Omstreeks halfzes gisteravond was de laatste bezetter verwijderd. De man had zich vastgeklonken aan een
betonblok, maar door de kou was zijn arm zo gezwollen dat hij niet meer losgeraakte. Met betonblok en al werd
hij uiteindelijk weggebracht.
De ontruiming van het bos, die al een jaar duurde, begon gistermorgen omstreeks halftien. Agenten sloten de
toegangswegen hermetisch af. ,,Uit buitenlandse voorbeelden wisten we dat deze activisten onverzettelijk zijn en
zich vastketenen, bijvoorbeeld aan betonblokken, als ze daartoe de kans krijgen'', zegt de Brugse korpschef
Philippe De Wulf, ,,vandaar dat we hen wilden verrassen.'' Vijfentwintig en nog eens zeven activisten konden zo
snel worden ingerekend.
Vijf bewoners van een boomhut en een activist in een tunnel boden het langst weerstand. In de late namiddag
kwamen de boomhutters zelf naar beneden. De man in de tunnel werd uitgegraven.
Hoogtewerkers en bulldozers zetten ondertussen de beuk in de constructies in het bos. De bezetters hadden niet
alleen boomhutten gebouwd maar ook een houten fort. De kosten voor de opruiming zullen door Fabricom
worden verhaald op de bezetters.
De bezetters werden aangehouden. Er zaten enkele Britten, twee Nederlanders en een Italiaan bij. De meesten
werden gisteravond alweer vrijgelaten.
Toen de ontruiming bekend raakte, verzamelden een twintigtal sympathisanten aan Steenbrugge-brug. Hun
aantal groeide in de dag aan tot zo'n 150. Ze bezetten een tijdlang de brug, trokken daarna de binnenstad in en
betoogden onder meer op de Burg en op het Zand.
Minutieus voorbereid
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Milieu-activisten hielden het Lappersfortbos al meer dan een jaar bezet. Zij verzetten zich tegen de plannen van
het Brugse stadsbestuur om een deel van het bos om te vormen tot een ambachtelijke zone en er een nieuwe weg
naast te leggen.
De ontruiming gebeurde op verzoek van eigenaar Fabricom, maar met de uitdrukkelijke steun van burgemeester
Moenaert. Fabricom had sinds begin september een vonnis van de vrederechter in handen die de ontruiming
mogelijk maakte. ,,De operatie is minutieus voorbereid. We wisten al een hele tijd dat vandaag zou worden
toegeslagen'', zegt Filip Van Caenegem, advocaat van Fabricom. ,,Dat Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua
(Agalev) momenteel onderhandelt met mijn cliënt over de aankoop van het bos staat los van deze actie.''
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Na de ontruiming zal het Lappersfortbos bewaakt worden door een privé-firma. Dat gebeurt in opdracht van
eigenaar Fabricom. ,,Op die manier willen we voorkomen dat weer nieuwe bosbezetters aanrukken'', zegt
meester Filip Van Caenegem.
Nieuwe bezetters kunnen evenwel onmiddellijk opnieuw worden verwijderd want het vonnis van de vrederechter
bepaalt dat niet alleen de huidige bezetters maar ook mogelijke opvolgers op staande voet uit het bos kunnen
worden weggehaald.
MCa
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,,Burgemeester Moenaert heeft ons de oorlog verklaard. Wij zullen de handschoen opnemen. Hij kan
oorlog krijgen.'', reageert Pat op de ontruiming van het Lappersfort. Hij is de verbindingsman tussen de
Lappersfronters en het Groene Gordel Front, ,,De komende dagen plannen we nieuwe acties en voeren we
de druk op.''
Actievoerders geven niet op
De hele dag hebben sympathisanten betoogd tegen de ontruiming van het Lappersfort. Aanvankelijk waren ze
met twintig, later op de dag groeide hun aantal aan tot zo'n honderdvijftig. Op de middag hielden ze gedurende
een half uur de brug aan Steenbrugge bezet wat meteen zorgde voor verkeerschaos. Toen de politie ermee
dreigde het waterkanon in te zetten, trok de groep via de Baron Ruzettelaan en de Katelijnestraat richting
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binnenstad waar ze betoogden op de Burg, op het Zand, in de Hauwersstraat voor het politiekantoor en op de
ring. De politie liet hen begaan. Gisteravond keerden er nog een dertigtal terug naar de brug aan Steenbrugge.
,,De ontruiming is oneerlijk en laf. Ze hebben de bosbezetters op het onverwachte gepakt en met het nodige
machtsvertoon'', protesteert Nele, ,,onze politiespreker, die het contact onderhield tussen de politie en de
bezetters, hebben ze eerst opgepakt.''
Het Groene Gordel Front, die via politieke weg een oplossing nastreeft, houdt vanavond in Brussel een
protestwake aan de hoofdzetel van Tractebel, de moedermaatschappij van Fabricom.
,,Er worden boze mails gestuurd naar burgemeester Moenaert en de stad Brugge maar eigenlijk is Fabricom de
manipulator en de speculant. Zij wil als vertegenwoordiger van het grootkapitaal zoveel mogelijk winst slaan uit
de verkoop van het bos'', meent Eric Goeman van Attac Vlaanderen. (MCa)
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BRUGGE
Volgens het Groene Gordel Front is de ontruiming van het bezette Lappersfortbos nakend.
,,Wij vrezen dat vanaf vandaag vrijdag het bos en zijn bezetters vogelvrijen zijn'', suggereerde Luc Vanneste van
het GGF gisteren.
Noch eigenaar Fabricom noch burgemeester Moenaert wilden commentaar kwijt. Maar het kabinet van Vlaams
Leefmilieuminister Vera Dua (Agalev) had de geruchten ook opgevangen. ,,Het initiatief zou uitgaan van
burgemeester Moenaert'', zegt woordvoerster Ann Bats.
Zeker is dat in de eerste vergadering over het Lappersfortbos tussen de stad, minister Dua en Fabricom
afgesproken was dat tegen de bezetters niet zou opgetreden worden tot 9 oktober.
De onderhandelaars wilden daarmee de gesprekken tussen Dua en Fabricom over de aankoop van het bos niet
hypothekeren.
Nu Dua afgelopen woensdag niét met een overeenkomst kon zwaaien, is de deadline voor Moenaert alleszins
overschreden.
MCa
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Het dossier Lappersfort zit nog altijd muurvast. Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) heeft
geen akkoord met eigenaar Fabricom over een eventuele aankoop van het Lappersfortbos. Fabricom
vraagt te veel en daar moet de komende dagen nog over gemarchandeerd worden. Dat was de magere
boodschap gisteren na een nieuwe vergadering tussen het Brugse stadsbestuur, Vera Dua en een
kabinetslid van minister van ruimtelijk ordening Dirk Van Mechelen (VLD).
BRUGGE
Minister Dua kwam niet met een oplossing want er is nog altijd geen akkoord met Fabricom over de aankoop
van het Lappersfortbos. De eigenaar vraagt 5 miljoen euro (200 miljoen frank). ,,Ik ben bereid het hele bos te
kopen maar niet tegen elke prijs'', zei de minister.
,,Vandaar dat ik zo snel mogelijk een nieuwe afspraak maak met de eigenaar. De prijs moet haalbaar zijn want ik
moet rekening houden met mijn budget en het precedent dat deze aankoop kan scheppen.'' Het Lappersfortbos
blijkt ook niet opgenomen in het VEN, het Vlaams Ecologisch Netwerk, waarin alle waardevolle natuurgebieden
in Vlaanderen staan.
Compensaties
Aankopen moeten daar bij voorkeur gebeuren. Maar volgens Dua is dat geen struikelsteen. ,,Daarnaast kan ik
ook stedelijk groen met een sociale functie aankopen. Zoals het Lappersfort.''
Aangezien Dua niet kon zwaaien met een aankoopovereenkomst, bleef de stad bij zijn standpunt dat het geen
nieuw BPA Ten Briele opmaakt met de bedoeling het bos te bewaren. Dua had daar tijdens de vorige
vergadering op aangedrongen.
,,We hebben een unaniem goedgekeurd BPA en in de gemeenteraad is er geen meerderheid om het te wijzigen.
Daarbij, wij willen niet het minste risico lopen dat we aan Fabricom planschade moeten betalen'', zei
burgemeester Moenaert.
Maar ook de liberale minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen laat zijn groene collega Dua weinig
manoeuvreerruimte. Als de minister van Leefmilieu het Lappersfort koopt, dan eist Van Mechelen dat de
verloren gegane ambachtelijke zones in het bos elders gecompenseerd worden. Dua zei gisteren akkoord te gaan
met dat principe.
,,Als er gecompenseerd moet worden, dan heel graag in het Chartreusegebied'', zag Moenaert zijn kans schoon.
Maar Van Mechelens woordvoerder Patrick Declerck hield de boot nog even af: ,,Compensatie kan in het
Chartreusegebied maar dan alleen als het afgebakend wordt als stedelijk gebied. Dat proces is nog bezig.''
Zal het dan toch zo zijn dat Agalev in de Vlaamse regering uiteindelijk het zo door haar verwenste
Chartreusedossier zal goedkeuren in ruil voor winst in het Lappersfort? ,,We zullen zien'', hield Dua zich op de
vlakte.
Rest de vraag wanneer het Lappersfort ontruimd wordt. Er ligt een vonnis op tafel maar Fabricom geeft de
opdracht niet het uit te voeren.
,,Er is een stille afspraak dat de eigenaar niet optreedt zolang de gesprekken lopen, al besef ik dat deze bezetting
niet kan blijven duren. Daarom moet ik snel tot een overeenkomst zien te komen.'', gaf Dua toe, die de hete adem
van Moenaert in haar nek voelt.
,,Want aangezien er vandaag geen akkoord is, liggen de kaarten anders.'', meende Moenaert. (MCa)
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BRUGGE
Het Groene Gordel Front presenteerde gisteren aan burgemeester Moenaert en schepenen Boydens en Van den
Bilcke een alternatief plan voor de zuidelijke ontsluiting van Brugge.
Het plan bestaat uit tien voorstellen, in fasen uit te voeren:
1. De Bevrijdingslaan wordt op de Expresweg met een betere signalisatie gepromoot als hoofdinvalsweg naar
Brugge.
2. De Boeveriepoort wordt verbreed en de tunnels aangepast waardoor de Koning Albert I-laan beter als
invalsweg kan functioneren.
3. De Expresweg wordt heraangelegd, met het doorgaand verkeer richting Zeebrugge in een open sleuf.
4. Aan Steenbrugge komt een vaste, halfhoge brug: de pleziervaart kan er onderdoor; voor grote
containerschepen gaat hij open. Daardoor kan het verkeer op de Baron Ruzettelaan vlotter doorstromen.
5. In het midden van de Baron Ruzettelaan komt een dubbele busbaan. Voor wagens blijft één rijstrook over in
beide richtingen, met ruimte voor afslaand verkeer.
6. Aan Steenbrugge en de Koning Albert I-laan komt een randparking met een busverbinding richting centrum.
7. De headquarterszone krijgt plaats aan het station.
8. Ook de bussenstelplaats komt aan het station.
9. De Vaartdijkstraat wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf Ten Briele tot aan de houthandel.
10. Een nieuw BPA Ten Briele maakt van het Lappersfort een stedelijke educatief-recreatief natuurreservaat.
Burgemeester Moenaert wilde gisteren niet officieel reageren op het GGF-voorstel.
Toch lijkt nu al duidelijk dat het plan waardevolle elementen bevat maar ook hiaten. Zo is het niet denkbeeldig
dat alleen het toeristische verkeer richting Bevrijdingslaan kan worden geleid Vraag blijft of de randparking in
Steenbrugge zal worden gebruikt als het mogelijk blijft goedkoop te parkeren aan het station, in de ondergrondse
parkings. De 2002-randparking op Sint-Michiels faalde ook. Tot slot kanaliseert het voorstel heel wat verkeer
naar de grote rotonde aan het station waar een verkeerscongestie kan ontstaan. (MCa)
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In opdracht van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) wordt de toekomstige
ruimtelijke bestemming van het Chartreusegebied in Sint-Michiels bij voorrang behandeld. Naar verluidt,
steunt de minister daarbij de optie van de Gom (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij) om het gebied
in te kleuren als stedelijk gebied. Dat betekent dat een hoofdkwartierenzone en/of een innovatiecentrum
voor de machinebouw er alsnog zouden kunnen komen. door Marc CARLIER
Dat is gebleken tijdens een eerste vergadering over de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied Brugge.
Deze oefening gebeurt in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en moet uitmaken welke zones
in de Brugse regio buitengebied of open ruimte moeten blijven en welke tot het stedelijke gebied zullen worden
gerekend.
Alleen in stedelijk gebied zijn nog economische ontwikkelingen mogelijk. Omdat zo'n afbakeningsproces lang
duurt, is, om reden van hoogdringendheid, de deliberatie over het Chartreusegebied uit het totale
afbakeningsproces gehaald en wordt het bij voorrang behandeld. Al tegen eind 2002 moet een eindtekst klaar
liggen op basis waarvan een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal worden opgesteld.
Stedelijk gebied
,,De drie studiebureaus -- WVI, WES en Planning -- die betrokken zijn bij dit afbakeningsproces, poneren
inderdaad als uitgangspunt dat het Chartreusegebied moet worden ingekleurd als stedelijk gebied en niet als
buitengebied'', bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Moniek Claus-Boydens (CD&V).
,,De Gom verdedigt deze stelling en minister Van Mechelen steunt ze, mede omdat zij gedragen is door een zeer
brede meerderheid in de Brugse gemeenteraad. Alleen Agalev blijft tegen, CD&V, SP.a, VLD, N-VA en Vlaams
Blok zijn voor.''
Dat het Chartreusegebied daadwerkelijk stedelijk gebied wordt, is evenwel nog geen verworvenheid. Er volgen
nog nieuwe vergaderingen, onder meer met het middenveld. Daartoe behoren ook de natuurgroeperingen die
vanzelfsprekend pleiten voor een inkleuring als buitengebied.
Koppeling
Onder hen ook het Groene Gordel Front dat fel gekant is tegen de plannen voor de Chartreuseweg. ,,Wij krijgen
evenwel het signaal dat over het principe niet meer gediscussieerd zal kunnen worden, dat er alleen nog over
bouwdichtheid en -hoogtes gesproken zal worden.'', zegt Luc Vanneste van het GGF.
Ondertussen blijkt dat tijdens het recente onderhoud over het Lappersfort het Brugse stadsbestuur bij de
ministers Dua en Van Mechelen heeft aangedrongen op compensaties in het Chartreusegebied als Brugge de
ambachtelijke zone aan Ten Briele (drie hectare) en de dieper gelegen, waterzieke KMO-zone (vijf hectare) in
het Lappersfort zou moeten opgeven in ruil voor het behoud van het bezette bosje.
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De Brugse VLD-fractie stelt een alternatief voor de vestiging van de bussenstelplaats van De Lijn. Die
stelplaats staat nu midden in een woonwijk in Assebroek en zou verplaatst worden naar het Lappersfort.
Maar door de bezetting van het Lappersfort moet De Lijn nu opnieuw naar een nieuwe stelplaats
uitkijken. door Marc CARLIER
,,In het verlengde van het parkeergebouw aan het Station, geprangd tussen de spoorwegen en BN Brugge (de
zogeheten Brugeoise), ligt een braakliggend driehoekig terrein waar de bussen van De Lijn een geschikt nieuw
onderkomen zouden kunnen vinden'', menen de liberalen. Daarmee sluit ze zich aan bij het voorstel van de
liberale vakbond ACLVB.
,,Voor het terrein, met zijn wat vreemde vorm, zijn weinig andere bestemmingen mogelijk. Maar dat is niet onze
enige motivatie'', meent VLD-raadslid Hans Gevaert, ,,De voordelen ten opzichte van de huidige stelplaats in
Assebroek of het Lappersfort zijn legio. De gronden liggen meer dan twee kilometer dichter bij de bushaltes aan
het station wat voor De Lijn een fikse besparing in kilometers, brandstof en uurlonen kan betekenen. Bovendien
is het terrein, vlakbij de ring en het station, beter bereikbaar voor het personeel van De Lijn.''
NMBS
Volgens de VLD is het een groot voordeel dat de NMBS eigenaar van de grond is omdat de
eigendomsoverdracht daardoor vlotter kan verlopen. ,,Volgens onze informatie hebben de Spoorwegen er geen
plannen mee. Het terrein maakt geen onderdeel uit van een BPA. Het ligt grotendeels braak en bevindt zich niet
in een woongebied'', licht Gevaert toe. ,,Lijn zou zijn stelplaats in hartje Assebroek snel kunnen verlaten
waardoor Het Perretje vlotter dan voorzien heringericht kan worden voor de ontsluiting van de nieuwe
verkaveling Van Hollebeke langs de Blekerijstraat.''
Ontruiming
Over de bezetting van het Lappersfort is het standpunt van de VLD hard: ,,Deze chantage van de democratie en
grove schending van het eigendomsrecht is voor ons ontoelaatbaar'', zegt voorzitter Christophe Catry. ,,Waar
gaan we naartoe als een handvol niet verkozen mensen een beslissing van de meerderheid van de Brugse
gemeenteraad kan tegenhouden door het eigendom van een ander te bezetten?''
De VLD vindt dat burgemeester Moenaert onmiddellijk het Lappersfort moet laten ontruimen. ,,Er is een vonnis
maar blijkbaar durft de burgemeester zijn verantwoordelijkheid niet op te nemen en verwijst hij naar de eigenaar
Fabricom die volgens hem het initiatief moet nemen. Daardoor krijgen groene fundamentalistische acties een
schijn van rechtsgeldigheid en voelen de actievoerders zich boven de wet verheven. Daarom eisen we dat de
burgemeester eerstdaags optreedt en het vonnis onmiddellijk laat uitvoeren.''
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De bezetters van het Magdalenagoed op Sint-Michiels ontruimen ten laatste tegen maandag 17 uur de
hoeve. Dat zijn de collega's van de Lappersforters overeengekomen met OCMW-voorzitter Frank
Vandevoorde. De actievoerders hielden de leegstaande boerderij, eigendom van het OCMW, 140 dagen
bezet omdat ze niet willen dat in het Chartreusegebied een headquarterszone of een innovatiecentrum
voor de machinebouw wordt ingericht. door Marc CARLIER
De bezetters riskeerden liever geen juridisch dispuut. ,,Dat zou alleen energie hebben opgeslorpt die we
dringender nodig hebben in het Lappersfort'', zeggen Wouter en Katrijn. ,,We willen ook niet dat de bezetting
van het Magdalenagoed het geplande gehandicaptenproject in het gedrang zou brengen. We laten daarom het
initiatief over aan de provincie West-Vlaanderen, het Pido en het OCMW, zodat hier een vakantiecentrum voor
mensen met een handicap kan worden ingericht.''
Vaartdijkstraat
OCMW-voorzitter Frank Vandevoorde reageert opgelucht: ,,Blij dat we de zaak in der minne hebben kunnen
regelen. We maken nu zo snel mogelijk werk van de verkoop van de hoeve aan de provincie zodat het
gehandicaptenproject gerealiseerd kan worden.''
Agalev-fractieleidster Marleen Ryelandt juicht de vrijwillige ontruiming toe ,,maar wij willen niet dat het
gehandicaptenproject terechtkomt in een nieuw industriegebied''. Agalev blijft erbij dat de inplanting van de
headquarterszone elders moet gebeuren, bijvoorbeeld aan het station.
,,Zelfs dan is een verdubbeling van de Vaartdijkstraat onnodig. Het probleem van de zuidelijke ontsluiting kan
worden opgelost door de verbetering van de bestaande wegeninfrastructuur: 1. de doorstroming op de Koning
Albertlaan en aan de Boeveriepoort moet beter. 2. De Bevrijdingslaan moet worden gepromoot als belangrijkste
invalsweg naar Brugge. 3. De Expresweg moet dringend worden aangepakt. 4. Aan Steenbrugge moet een hoge
brug over het kanaal komen. 5. Zelfs de Baron Ruzettelaan is breed genoeg om er een baanvak voor auto's en een
aparte busbaan aan te leggen.''
Volgens Ryelandt suggereert de groep Planning in de studie over de ontsluiting van de Stationsomgeving dat de
verdubbeling van de Vaartdijkstraat wel de Baron Ruzettelaan zou verlichten maar dat zij geen duurzame
oplossing biedt voor de ontlasting van het Zand, de ring en de Koning Albertlaan.
Ook Spirit Brugge betuigde gisteren bij monde van coördinator Luc Grootaerdt dat het zich blijft verzetten tegen
de headquarterszone.
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Ondernemer Geert Maene (39) van de nv Maene op de ambachtelijke zone Waggelwater is niet te spreken
over de lakse manier waarop de bosbezetters van het Lappersfort worden aangepakt.
Ondernemer Geert Maene niet te spreken over aanpak bezetters Lappersfort
37

,,Er is een vonnis en toch wordt er niet opgetreden. Als de politici een compromis zoeken waarin de bosbezetters
als overwinnaars uit de bus komen, dan is in de toekomst geen enkele braakliggende ambachtelijke zone in
Brugge of Zeebrugge nog veilig'', waarschuwt Maene die in zijn productiebedrijf voor leuningen en balustrades
zo'n 25 mensen tewerkstelt.
,,De bedrijfswereld is door sensibilisering milieubewust geworden. Natuur en milieu zijn belangrijk maar het kan
toch niet dat de extreem-groene beweging de streekontwikkeling tegenhoudt'', vindt Maene. ,,Via gewestplannen
en bpa's is afgelijnd hoe de ruimte zal worden gebruikt, welke stukken bedoeld zijn voor natuur, welke voor
industrie. Deze plannen zijn op een democratische manier tot stand gekomen. Dan kunnen enkelingen dat toch
niet zomaar veranderen. Als de bosbezetters in hun opzet slagen, dan kunnen ze straks aan het Waggelwater het
braakliggende perceel van de voormalige kaarsenfabriek Hautekiet bezetten. Want dat is ondertussen ook een
biotoop geworden. Of in het havengebied verhinderen dat nieuwe stukken grond worden aangesneden. Of de
headquarterszone aan de Chartreuseweg tegenhouden.''
Maene waarschuwt ervoor dat dat uiteindelijk kan leiden tot schaarsheid van ambachtelijke zones in Brugge.
,,Bij tekort zal de prijs van de industriegrond stijgen, wat de Brugse ondernemers zal afschrikken en doen
wegtrekken. De volgende generaties worden daar de dupe van.'' (MCa)
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Volgens enquête
socialistische jongeren
Zesenzestig procent wil
Lappersfort behouden
BRUGGE
De Bruggelingen lopen niet warm voor een referendum over het Lappersfortbos. Dat blijkt uit een enquête van
Aspro, de socialistische jongerenbeweging, bij 200 Bruggelingen.
Uit de rondvraag blijkt dat 66 procent van de ondervraagden het Lappersfortbos wil behouden, 34 procent is
gewonnen voor de inrichting van een ambachtelijke zone en een verdubbeling van de Vaartdijkstraat.
Opvallend is dat maar 35 procent te vinden is voor een referendum over de toekomst van het bos, zoals
burgemeester Moenaert heeft voorgesteld.
,,De mensen die vinden dat het bos gekapt moet worden, ergeren zich vooral aan de bezetters. Het is duidelijk
dat niet elke Bruggeling sympathie koestert voor de bezetters van het Lappersfortbos'', zegt Pieter-Jan Staelens.
,,De Bruggelingen blijken niet te vinden voor een referendum, vooral wegens de hoge kostprijs en om het feit dat
het resultaat toch niet bindend is.'' Ook Aspro ziet het nut van zo'n referendum niet in en vraagt hoe de vraag zou
moeten worden geformuleerd.
38

Aspro benadrukt wel dat zij de acties van de bosbezetters niet expliciet ondersteunt. ,,Wij ijveren voor het
behoud van het Lappersfort maar dan wel volgens de democratische principes van de rechtstaat. Een nieuw bpa
moet snel worden opgemaakt.''
Om verdere discussies over de natuurwaarde van het bos te vermijden, wil Aspro dat de stad snel een studie laat
uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Zij begrijpt dan weer niet dat de stad enerzijds in Sint-Pieters een
geboortebos plant en aan de andere kant van Brugge evenveel bomen wil kappen. (MCa)
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Het provinciebestuur van West-Vlaanderen gaat het Lapperfortbos in Brugge niet kopen indien het Vlaamse
Gewest en het Brugse stadsbestuur dat niet doen.
Dat antwoordde gedeputeerde Patrick Van Gheluwe tijdens de provincieraad op een vraag van Kurt Ravyts. Er
was een ontmoeting tussen het Groene Gordel Front en de gedeputeerde waarop de vraag tot aankoop was
gesteld.
Volgens Van Gheluwe moeten de provinciale domeinen aan een aantal normen voldoen. Het Lappersfortbos doet
dat niet. Over de zuidelijke ontsluiting van Brugge wilde de gedeputeerde niets kwijt.
WGB
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De gemeenteraad keurde de aankoop goed van het Chartreusinnengoed, een bosgebied van dertien
hectare langs de Zeeweg in Sint-Andries. Het bos sluit uitstekend aan bij de stadsbossen van Beisbroek
(100 hectare) en Tudor (45 hectare) en zal er straks één geheel mee vormen. De stad telt 303.000 euro neer
voor het bos dat straks openbaar domein wordt.
SINT-ANDRIES
Het Chartreusinnengoed heeft een merkwaardige geschiedenis. Tot de zeventiende eeuw was het een
zogenaamde ,,woestenij''. Toen bouwden de Kartuizerinnen er hun nu verdwenen klooster ,,Sint-Anna-terWoestijne''.

39

,,De aankoop is het bewijs dat het Brugse stadsbestuur, in tegenstelling tot wat elders wordt beweerd, wel
degelijk aandacht heeft voor de uitbreiding van zijn bosareaal'', zei burgemeester Moenaert, bedekt snerend naar
de bosbezetters van het Lappersfort.
Groene gordel
Ook SP.a-fractieleider André Van Nieuwkerke beaamde dat:,,Wij juichen deze aankoop toe want het gaat hier
inderdaad om de versterking van de groene gordel rond Brugge.'' Wim Jans (Agalev) was ook content maar
betreurde dat de aankoop zo lang op zich had laten wachten. Al in 1994 lanceerde toenmalig schepen Govaert de
idee om het bos aan te kopen. ,,Dat bewijst nog maar eens dat de oprichting van een Groen Fonds voor de
aankoop van bos nodig is'', zei Jans. (MCa)
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BRUGGE
,,Wat betreft het dossier van de Zuidelijke Ontsluiting van Brugge wordt aan desinformatie gedaan. De
wandelingen die ook nu zondag in het Lappersfortbos georganiseerd worden, gaan integraal door in wat als
parkgebied is ingekleurd in het Bijzonder Plan van Aanleg dat in 2000 is goedgekeurd. In dat gebied, waar men
geen twijgje mag aanraken, heeft men boomhutten geïnstalleerd. De Zuidelijke Ontsluiting zal niet doorheen het
Lappersfort gerealiseerd worden. Het is enkel de bedoeling de Vaartdijkstraat te verbreden en daar ook een
losliggend fietspad te voorzien'', preciseerde burgemeester Patrick Moenaert afgelopen zondag tijdens een
ontbijtvergadering van de CD&V-secties Sint-Michiels en Sint-Andries in het parochiaal centrum Onze Ark.
,,Er is een grote ontwikkeling voorzien aan het Station, wat verkeer zal genereren, zeker tijdens de spitsuren.
Daarom wensen we ook de Baron Ruzettelaan terug te brengen tot één baanvak voor doorgaand verkeer en een
losliggende busbaan. Aan Steenbrugge plannen we ook een randparking. Al die elementen maken een verbreding
van de Vaartdijkstraat nodig'', aldus nog Moenaert.
Moderator Jos Demarest polste of een optimalisering van de Expresweg een mogelijk alternatief kon zijn. ,,Dat
kan enkel een goede aanvulling zijn. De verbetering van de Expresweg is momenteel op een schandalige manier
tot stilstand gekomen. Vorige maand ben ik nog met schepen Van den Bilcke bij minister Stevaert geweest. Er
zijn verkeerde berekeningen gebeurd in verband met de bruggen'', liet Moenaert nog weten.
Jeugd
Schepen Lieve Mus lichtte het jeugdwerkbeleidsplan toe. Ze benadrukte dat er heel wat geld gaat naar het
jeugdverenigingsleven. Zo zal de stad tussenkomen om de bouwplannen van o.a. Chiro Zonnehart, Oranje (Paul
Gilsonstraat), jeugdhuis Thope en Chiro Wilgenland te realiseren.
Werkend ere-voorzitter Gilbert Verstraete van Basket Racing Brugge juichte dat toe, maar vond dat de stad toch
ook de sportopleiding van jongeren van 6 tot 14 jaar moest ondersteunen. Zelf geeft Basket Racing Brugge
jaarlijks 12.400 euro uit aan huur van zalen. De stadstussenkomst bedraagt maar zo'n 590 euro.

40

Schepen Mus zei dat er vanuit het jeugdwerkbeleidsplan geen tussenkomsten voor sportopleiding konden
worden voorzien. Burgemeester Moenaert zou de zaak nog eens nagaan.
CG
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Gedwongen ontruiming van Lappersfort allicht onvermijdelijk
De bosbezetters van het Lappersfront boorden gisterennamiddag de hoop op een fair compromis onmiddellijk de
grond in.
,,Wij aanvaarden geen enkele oplossing waarbij het Brugse stadsbestuur en minister Dua akkoord zouden gaan
over de verbreding van de Vaartdijkstraat'', zeggen de actievoerders. ,,De bezetting is gestart als een actie tegen
de Brugse plannen voor de zuidelijke ontsluiting. Zolang die niet opgeborgen worden, blijven we in het bos.
Geen enkele boom mag sneuvelen. No compromise.''
,,We blijven de bosbezetters steunen'', zegt Luc Vanneste van het Groene Gordel Front. ,,Maar we willen de
dialoog openhouden. Daarom werken we hard aan een alternatief maar concreet ontsluitingsplan dat we aan
burgemeester Moenaert willen overhandigen tijdens de Week van het Bos. Met ons plan is een verbreding van de
Vaartdijkstraat niet nodig.''
Het Groen Gordelfront bezit al 12.000 handtekeningen van mensen die het Lappersfortbos en het
Chartreusegebied willen behouden en tegen de zuidelijke ontsluiting zijn.
Politie
Nu de bosbezetters op hun standpunt blijven, lijkt een gedwongen ontruiming met inzet van politie nog een
kwestie van uren of dagen. Minister Dua liet gistermorgen nog uitschijnen dat Fabricom de bezetters wat respijt
wou geven. Maar na gisternamiddag wordt dat twijfelachtig. Burgemeester Moenaert was al na afloop van de
onderhandelingen categorisch: ,,Er is een vonnis en dat moet worden uitgevoerd. Zodra Fabricom erom verzoekt,
zijn wij verplicht op te treden en de bosbezetters manu militari af te voeren.''
(MCa, WGB)
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Het Groene Gordel Front hield gisternamiddag op de Burg een steunactie voor het Lappersfort.
BRUGGE
Daarmee wilde het aandacht vragen voor de belangrijke vergadering die deze ochtend plaatsvindt tussen
burgemeester Moenaert, minister van Leefmilieu Vera Dua en Fabricom over de toekomst van het bos. Doel is
uit de impasse te geraken. Burgemeester Moenaert verbood dat de actievoerders een spandoek zouden
ontvouwen aan de gevel van het stadhuis.
,,Het hele bos, eigendom van Fabricom, moet terug naar de natuur, liefst met financiële steun van minister Dua.
De bezetters zullen geen compromis aanvaarden waarbij de stad de drie hectare ambachtelijke zone opgeeft maar
vasthoudt aan de verbreding van de Vaartdijkstraat als tweede ontsluitingsweg'', voorspelt Eric Ver Eecke.
,,Wij menen dat het probleem van de zuidelijke ontsluiting gerealiseerd kan worden met een herinrichting van de
Baron Ruzettelaan door middel van een aparte busbaan en een randparking met pendelbus aan Steenbrugge. Ook
een hoge, vaste brug over het kanaal kan de doorstroming al veel vlotter laten verlopen. Ook de verkeerssituatie
aan de Boeveriepoort moet anders. Dan is een verbreding van de Vaartdijkstraat niet nodig.''
Ook gisteren werd het Lappersfort niet ontruimd door de politie. Daarvoor wordt het allicht wachten op de
resultaten van de gesprekken van deze ochtend. (MCa)

© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.

Edities Brugge Oostende-Westhoek

Minister van Leefmilieu had geen bezwaar tegen vestiging in Brugs
18-09-2002

pagina 12

320 woorden

Lappersfortbos
Ook Vera Dua vond bussenstelplaats oké Ook Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) heeft zich
niet consequent gedragen in het dossier van het Lappersfortbos. Vorig jaar in september blijkt ze de
milieuvergunning voor de stelplaats van De Lijn in Assebroek met vijf jaar te hebben verlengd, precies omdat ze
de openbare vervoersmaatschappij voldoende tijd wilde geven om naar haar geplande bussenstelplaats aan het
Lappersfort te verhuizen. Het maximale behoud van het bos, dat de minister nu wel voorstaat, komt niet ter
sprake in haar ministeriële besluit. door Marc CARLIER
Dat de stelplaats van De Lijn nog tot 2006 aan het Gaston Roelantsplein mag blijven, kwam pas gisteren aan het
licht. Maar de beslissing zelf dateert al van september vorig jaar.
Tijdelijk
,,In maart 2001 kregen we van de bestendige deputatie een tijdelijke milieuvergunning tot 15 maart 2003, in
afwachting van onze verhuizing naar het Lappersfort'', zegt Yvan Bellaert van De Lijn.
,,Omdat we de termijn veel te kort vonden, gingen we in beroep bij minister Dua die ons gelijk gaf en de
vergunning voor onze stelplaats in Assebroek verlengde met vijf jaar om ons toe te laten de verhuizing op ons
gemak te organiseren.''
42

Bochten
Wie het ministeriële besluit van vorig jaar leest, constateert eens te meer hoe in het Lappersfort-dossier de
politici ,,bochten'' nemen onder invloed van de bosbezetters. In september 2001 -- de actievoerders van het
Lappersfront houden het bos dan al twee maanden bezet -- blijkt minister Dua nog helemaal geen bezwaar te
hebben tegen de komst van de nieuwe bussenstelplaats in het Lappersfort. Integendeel, ze verlengt de
vergunning voor de oude stelplaats in Assebroek met vijf jaar, precies om De Lijn voldoende tijd te gunnen om
de verkoopovereenkomst met Fabricom af te sluiten, nieuwe gebouwen in het Lappersfort op te trekken en de
werkplaatsen te verhuizen.
Een jaar later staat de wereld op zijn kop. Minister van Verkeer Steve Stevaert (SP.a) heeft het
onteigeningsbesluit, waarmee hij De Lijn aanvankelijk de toestemming gaf zich in het Lappersfort te vestigen,
ingetrokken. Kort voordien was minister Dua haar steun aan de bosbezetters komen betuigen.
Doorbreken
Donderdag zitten burgemeester Moenaert, minister Dua en Fabricom om de tafel in een poging zonder al te veel
gezichtsverlies uit de impasse te geraken. De minister zou eventueel bereid zijn Fabricom de planschade te
betalen en het bos te kopen. Maar dan moet het Brugse stadsbestuur het bpa Ten Briele willen wijzigen en de
drie hectare ambachtelijke zone in het bos willen omzetten in natuurgebied.
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BRUGGE (tijd) - Het Brugse Lappersfortbos wordt vandaag of morgen ontruimd. Een groep jongeren
bezet het domein van 30 hectare achter het station al meer dan een jaar. In die periode is de zaak
geëvolueerd van een verwaarloosd bos tot een mediageniek symbooldossier. Voor het stadsbestuur gaat
het om meer dan de strijd van een onderneming tegen de milieubeweging, van jongeren tegen de politiek.
Het gaat om de mobiliteit van de hele stationsbuurt.
Van verwaarloosd bos tot symbooldossier
Maandagmiddag aan de ingang van het Brugse Lappersfortbos. Volgens een vonnis van de vrederechter moeten
de actievoerders ten laatste om 12 uur het bos ontruimen en boomhutten en andere constructies afbreken. Op een
tiental journalisten en een paar actievoerders na is niemand te zien. De advocaat van eigenaar Fabricom laat later
op de dag weten dat de ontruiming ten vroegste dinsdag gebeurt. BPAFabricom kocht het domein in 1929 van
wapenfabrikant FN. In 1977 werd een deel van het bos op het gewestplan ingekleurd als KMO-zone, een ander
deel als parkgebied. Tot op het einde van de jaren 90 leek niemand echt geïnteresseerd in het domein in de
Brugse randgemeente Sint-Michiels. Toen besloot de stad Brugge drie nieuwe Bijzondere Plannen van Aanleg
(BPA) op te maken. Een eerste voor de stationsomgeving, een ander voor het gebied 'Ten Briele' waar het
Lappersfort deel van uitmaakt en een laatste voor de site van Bombardier naast het bos. Volgens Moniek
Boydens, de CD&V-schepen van Urbanisatie, zijn bij de opmaak van het BPA de gewone democratische
spelregels gevolgd. 'Er zijn informatievergaderingen gehouden en wie bezwaren had, kon een klacht indienen.'
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Uiteindelijk werd het BPA begin 2000 unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. 'Ook door Agalev', benadrukt
Boydens. Het domein werd opgedeeld in een KMO-zone, een parkgebied en een busstelplaats. Marleen
Ryelandt, de groene fractieleidster in de gemeenteraad, geeft toe dat Agalev het dossier enigszins verkeerd heeft
ingeschat. 'Op het moment van de beslissing wisten we weinig over de ecologische waarde van het gebied. We
hebben vooral aandacht besteed aan de inplanting van een containerpark naast het bos.' Na de start van de
bezetting in augustus 2001 wisselde de partij het geweer van schouder en besloot ze de actievoerders te steunen.
'In de politiek is het niet verboden van mening te veranderen', klinkt het verontschuldigend.'Het is een feit dat
eerst een democratische beslissing is genomen en er later een onwettige bezetting is gekomen. Toegeven aan de
actievoerders is de wereld op zijn kop zetten', zegt Boydens. Toch lijkt de CD&V-sp.a-coalitie de jongste weken
wat gas terug te nemen. Onder druk van het protest stelde de Brugse burgemeester, Patrick Moenaert, voor een
referendum te houden over de toekomst van het bos. De Vlaamse minister van Vervoer, Steve Stevaert (sp.a),
besliste eerder al de plannen af te blazen om een busstelplaats voor De Lijn in het bos aan te
leggen.GeduldVandaag of morgen volgt de ontruiming van het bos. 'We hebben al veel geduld gehad', klinkt het
bij Fabricom. De onderneming heeft naar eigen zeggen pas juridische stappen ondernomen, toen ze hoorde dat
de actievoerders een fuif op het domein wilden organiseren. 'U moet verstaan, wij blijven als eigenaars
verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.' De heisa rond het Lappersfortbos heeft belangrijke
gevolgen voor de mobiliteit in en rond Brugge. Naast het station verrijst binnenkort een groot urbanistisch
project, met onder meer een bioscoopcomplex, hotel en kantoren. Het stadsbestuur verwijst naar een
verkeersstudie van de Groep Planning waaruit blijkt dat het bestaande wegennet rond het station het bijkomende
verkeer niet kan slikken. De coalitie pleit dan ook voor een verbreding van de Vaartdijkstraat die langs het
kanaal Gent-Brugge loopt. Maar de aanleg van een extra rijvak en een fietspad zou de rand van het bos aantasten
en daar willen bezetters en milieubewegingen niet van weten. Agalev stelt voor te werken met randparkings en
de ophaalbrug van Steenbrugge te vervangen door een hoge, vaste brug. Als dat geen oplossing betekent voor het
mobiliteitsprobleem is een heraanleg van de Vaartdijkstraat voor de groenen bespreekbaar. De bezetters willen
echter niet wijken. 'Wij stoppen onze actie pas als het bos definitief omgevormd is tot groengebied', klinkt het.
CentenHoe de betrokken partijen uit de impasse kunnen geraken, is voorlopig niet duidelijk. De
milieubewegingen dringen aan op nieuw overleg. Fabricom is niet van plan daaraan deel te nemen. 'Wij willen
het terrein al meer dan een jaar verkopen', benadrukt de woordvoerster. 'De eindbestemming van het terrein is
onze zaak niet.' Op het stadhuis willen ze voorlopig ook niet toegeven. 'Als de Vlaamse minister van Leefmilieu,
Vera Dua (Agalev), zo graag wil dat het natuurgebied wordt, dan moet de Vlaamse regering met centen over de
brug komen', besluit Boydens. De actievoerders hingen gisteren een groot spandoek op een kraan achter het
stadhuis op de Burg. 'Hoort het volk mort. Geen beton in 't Lappersfort.' StS
Steven Samyn
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Het Lappersfort werd gisteren nog niet ontruimd. Dat kon niet omdat in tegenstelling tot eerdere
berichten het ultimatum nog niet verstreken was. Dat is pas gisteren om middernacht gebeurd.
BRUGGE
,,Vrijdag hebben we het laatste vonnis pas betekend omstreeks 16 uur in de namiddag. Het ultimatum van 72 uur
ging maar in om middernacht vrijdag'', licht het Brugse bureau voor gerechtsdeurwaarders Raes, Vynck en Leys
toe.
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De gerechtsdeurwaarder had gisteren nog geen opdracht gekregen van eigenaar Fabricom om daadwerkelijk op
te treden en met de hulp van de politie de gedwongen ontruiming uit te voeren. Mogelijk gebeurt dat vandaag of
morgen.
Wat eerst?
Bij het bos ontstond gistermiddag wel een discussie tussen meester Filip Van Caenegem, advocaat van Fabricom
aan de ene kant, en Pat (Lappersfront) en Bart Slabbinck (Groene Gordel Front) aan de andere kant. Volgens
Slabbinck komen de rechtszaak en de dreigende ontruiming op een slecht moment.
,,Het Groene Gordel Front is in contact met minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) en met minister van
Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) om te onderzoeken of het hele bos behouden kan worden.
Tegen eind september zouden we meer moeten weten'', zegt Slabbinck. ,,Het vonnis van de vrederechter komt
deze agenda nu ongelukkig verstoren. Zodra de Lappersforters zeker zijn dat het hele bos behouden kan blijven,
vertrekken ze. Dan is heel deze gedwongen ontruiming niet nodig. We dringen er dan ook op aan dat Fabricom
mee helpt nadenken over een oplossing.''
Maar meester Van Caenegem bleef op zijn standpunt: ,,Eerst willen wij dat de actievoerders onze eigendom
verlaten. Daar gaat het om. Wat nadien gebeurt, dat zien we dan wel.''
Burgemeester Moenaert liet ondertussen weten dat hijzelf eerstdaags een gesprek heeft met minister Dua en
Fabricom over het Lappersfort. Vraag is of Dua centen op tafel wil leggen voor de aankoop van het bos en of
Fabricom bereid is deze gronden, in het bpa deels bestemd voor ambachtelijke zone, te verkopen. (MCa)
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Agalev kroenkelt voor groene gordel
SINT-MICHIELS
Sportieve Agalev'ers bliezen gisteren omstreeks 10.30 uur verzamelen aan het KTA in Sint-Michiels om er deel
te nemen aan Kroenkelen. Tijdens een fietstocht van 45 kilometer droegen ze op borst en rug de boodschap
,,Fietsen voor een groene gordel rond Brugge''. Ballonnetjes en zwarte vaantjes (die ze net voor de start van het
Groene Gordelfront kregen) waren bijkomende aandachttrekkers.
,,Wij blijven ijveren voor een groene gordel rond Brugge en dus voor het behoud van het Lappersfort. In dit
laatste dossier heeft burgemeester Moenaert de sleutels tot de oplossing in handen. Hij kan een bpa-wijziging in
gang zetten en de onderhandelingen starten met minister Vera Dua. De bezetters van het Lappersfort zullen dan
met plezier het terrein verlaten. Indien er planschade wordt gevraagd -- voor zover deze door Fabricom
gevorderd wordt en aan alle voorwaarden voor het bekomen ervan is voldaan -- gaat dit hoogstens om drie
hectare'', aldus politiek secretaris Jürgen Balbaert van de Brugse Agalev-fractie.

45

Vanaf deze middag 12 uur kunnen de bosbezetters uitgedreven worden. Het vonnis van de vrederechter is hen
dan al drie dagen betekend. Precies zoveel tijd kregen ze om vrijwillig weg te gaan. Balbaert betwijfelt echter of
het allemaal zo'n vaart zal lopen, want hij vindt dat geen enkele partij gebaat is bij een uitdrijving.

CG
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BRUGGE -- De bezetters van het Lappersfort versterken met man en macht het houten fort dat ze in het bos
hebben gebouwd. Het vonnis dat hen nog drie dagen de tijd geeft vooraleer ze door de politie worden
uitgedreven, is hen gisteren officieel overhandigd.
Vanaf maandagmiddag 12 uur kan de gedwongen ontruiming volgen. De Lappersfronters bezetten het bos al
meer dan een jaar, omdat ze willen dat het integraal behouden blijft.
,,We willen zo lang mogelijk weerstand bieden'', zegt actievoerster Joke. ,,Ons verzet zal geweldloos zijn. We
hopen dat de ordediensten daar rekening mee houden.''
De bezetters versterken hun fort aan de binnenkant met prikkeldraad en zouden ook putten hebben gegraven.
Met palen hebben ze de ingang van het bos versmald. (MCa)
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De bezetters van het Lappersfort gaan niet in beroep tegen het vonnis van de vrederechter. Dat hebben ze
gisternamiddag beslist na advies van hun advocaten. Niet omdat ze akkoord zouden gaan met het oordeel
van de vrederechter, integendeel zelfs, maar wel omdat ze met een gerechtelijke procedureslag niets te
winnen hebben.
BRUGGE
,,De actie van het Lappersfront is niet gericht tegen eigenaar Fabricom, wel tegen de politici die de bestemming
van het bos moeten wijzigen. Een procedureslag zou vechten tegen de verkeerde vijand zijn'', zegt meester Frans
46

Smeets. ,,Bovendien kan een beroepsprocedure lang aanslepen. Als de bezetters het bos moeten ontruimen,
verliest de rechtszaak haar voorwerp.''
Het vonnis laat geen ruimte voor weer nieuwe bosbezetters, zoals burgemeester Moenaert vreest. ,,De
vrederechter zegt dat de bezetters tegen wie het proces is gevoerd ,,en de hunnen'' uit het bos weg moeten. Dat
laat weinig ruimte voor nieuwe actievoerders, tenzij zij zouden kunnen aantonen dat zij met de huidige bezetters
niets te maken hebben'', licht Smeets toe. ,,Het Groene Gordel Front heeft Fabricom ondertussen een plan
voorgesteld dat de bezetters zou toelaten het bos meer gespreid te verlaten.'' (MCa)
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De bezetters van het Lappersfortbos beslisten maandagavond dat zij het vonnis van de vrederechter naast
zich neerleggen. Zij zullen het bos niet vrijwillig verlaten. ,,We hebben ons doel nog altijd niet bereikt, dus
gaan we door'', zegt woordvoerder Dieter Vandenbroeck. Of ze ook in beroep gaan tegen het vonnis,
beslissen ze vannamiddag na overleg met hun advocaten. door Marc CARLIER
,,We hebben van in het begin gezegd dat we zouden blijven zolang het hele Lappersfortbos niet is ingekleurd als
natuurgebied en vaststaat dat het groen integraal behouden blijft. Die zekerheid is er na meer dan een jaar
bezetting nog altijd niet, dus ontruimen we niet'', zegt Dieter.
Dat kan betekenen dat het tot een confrontatie komt met de politie als Fabricom de gedwongen ontruiming
vraagt. ,,Dat zit erin'', zegt Vandenbroeck. ,,We zullen ons geweldloos verzetten. We zullen ons in onze
boomhutten en in ons fort terugtrekken. We zijn op alles voorbereid.''
Dialoog
Het Groene Gordel Front blijft de Lappersfronters steunen maar wil alsnog door dialoog een gedwongen
ontruiming verhinderen. ,,Waarom niet onderhandelen over een gefaseerde, vrijwillige ontruiming'', vraagt
woordvoerder Luc Vanneste. ,,We roepen burgemeester Moenaert en de ministers Dua en Van Mechelen op te
bemiddelen over een definitieve bescherming op papier, door het bpa of het gewestplan te wijzigen. We doen
ook aan Fabricom een ultieme oproep tot een gesprek. Bij een gedwongen ontruiming laat het Groene Gordel
Front de Lappersfronters niet in de steek. We zullen massaal maar geweldloos aanwezig zijn.''
Burgemeester Moenaert lijkt ook op dialoog aan te sturen. ,,Ik bewerkstellig een onderhoud tussen Fabricom, de
stad en minister van Leefmilieu Vera Dua. Ik wil weten hoe beide partijen zich positioneren'', zegt Moenaert. In
verband met het vonnis van de vrederechter wacht hij af wat Fabricom onderneemt. ,,Zullen zij het vonnis
effectief laten betekenen bij de bezetters en inderdaad overgaan tot een gedwongen ontruiming van het bos? Dat
moeten we nog afwachten. Ondertussen bereiden we de ontzetting voor met de lokale en federale politie.''
Moenaert is niettemin sceptisch over het effect van het vonnis: ,,Wie zal verhinderen dat een maand later het
Lappersfort door andere bezetters wordt bewoond?''
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gronden gelijk
Lappersfronters moeten weg De bezetters van het Lappersfront aan Ten Briele moeten het bos ontruimen. Dat
heeft vrederechter André Billiet gisteren beslist. Hij geeft Fabricom, eigenaar van het bos, over de hele lijn
gelijk. Volgens de vrederechter schenden de actievoerders wel degelijk het eigendomsrecht. Binnen de 72 uur na
de betekening van het vonnis moeten ze weg. Doen ze dat niet, dan kan Fabricom hen uitdrijven, als het moet
met de hulp van de politie. door Marc CARLIER
,,Fabricom krijgt over de hele lijn gelijk van de vrederechter: de actievoerders bezetten het Lappersfort zonder
recht of titel'', licht meester Filip Van Caeneghem, advocaat van Fabricom, het vonnis toe, ,,Binnen de 72 uur na
de betekening van het vonnis moeten ze eruit. Ze krijgen van de vrederechter ook het uitdrukkelijke verbod om
de overige terreinen van Fabricom te bezetten. De Lappersfronters moeten binnen de 72 uur na betekening van
het vonnis ook al hun boomhutten en andere constructies afbreken. Doen ze dat niet, dan kan Fabricom dat zelf
doen en de kosten voor de schoonmaak op de bezetters verhalen. De actievoerders zijn tot slot veroordeeld tot
het betalen van de gerechtskosten.''
Dwangsom
Om zijn vonnis meer kracht bij te zetten, legt de vrederechter de bezetters ook een dwangsom op van één
symbolische euro per dag per bezetter vanaf de vijfde dag na de betekening van het vonnis. ,,We vroegen
aanvankelijk 100 euro maar om het proces voort te kunnen zetten, reduceerden we dat bedrag ter zitting tot 1
euro. Het is Fabricom niet te doen om het geld, wel om een principiële beslissing'', aldus Van Caeneghem.
De vrederechter heeft de argumenten van de advocaten van de Lappersfronters naast zich neergelegd als zou hij
niet bevoegd zijn in het dossier. ,,De rechter acht de zaak integendeel hoogdringend'', zegt Van Caeneghem.
,,Omdat er een permanent risico van bouwovertreding bestaat. In een parkgebied en een ambachtelijke zone mag
men immers niet zomaar constructies optrekken. Bovendien, zegt de vrederechter, wordt het eigendomsrecht
permanent geschonden. Het is niet omdat de bezetters een sociaal-ecologische actie voeren, dat hen dat het recht
geeft het eigendom van iemand anders te bezetten.''
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De zitting van de OCMW-raad werd gisterenavond voor het eerst opengesteld voor het publiek.
Belangrijkste punt op de dagorde was de bezetting door Lappersfronters van het Groot Magdalenagoed,
een historische hoeve, eigendom van het OCMW in het Chartreusegebied in Sint-Michiels. Zoals bekend,
wordt de hoeve bezet uit protest tegen de plannen van de stad om in het gebied palend aan de leegstaande
boerderij een hoofdkwartierenzone in te richten.
BRUGGE
Het OCMW heeft totnogtoe de strikt juridische procedure gevolgd om de bezetters weg te krijgen. ,,Er is een
proces-verbaal opgesteld door de politie. Wij wachten op een antwoord van de procureur om de identiteit van de
bezetters te kennen. Dan pas kunnen wij een burgerlijke procedure tegen hen starten'', zei OCMW-voorzitter
Frank Vandevoorde.
Maar op aandringen van VLD-raadslid Chris Casier die een snellere aanpak voorstond, besliste de raad te
onderzoeken of een burgerlijke procedure tegen onbekenden kan worden gestart. Agalev-raadslid Joost De
Vriese drong aan op overleg met de bezetters en het Groene Gordel Front.
,,Waarover moeten wij overleggen?'' vroeg Vandevoorde. ,,Toch niet over de toekomstige functie van de hoeve
die voor een sociaal doel gereserveerd is? Als het overleg gebeurt met het oog op een snelle ontruiming van het
Groot Magdalenagoed, mij goed. Maar als de gesprekken moeten dienen om de bezetting te bestendigen, dan
niet.''
Geen koppeling
Vandevoorde weigert samen met het gros van de OCMW-raad, Agalev uitgezonderd, om de bezetting van het
Lappersfort te koppelen aan die van het Groot Magdalenagoed. ,,De bezetting van onze hoeve is geen actie voor
de bescherming van een goed, het is een zuivere bezetting van een eigendom die al beschermd is en waarvoor
een sociale functie is weggelegd. De provincie wil de Magdalenahoeve aankopen voor de uitbreiding van haar
gehandicapteninstelling Pido. De bezetting verhindert dat. Dat is onaanvaardbaar.'' (MCa)
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De NV Leisure Development Brugge, die het urbanistisch project aan het station wil realiseren, heeft na
de bouwaanvragen voor het nieuwe cinemacomplex en de voorliggende gebouwtjes bij de stad nu ook de
aanvragen ingediend voor de zogenaamde bouwkavels 2 en 3.
BRUGGE
Op de kavel 2, vlak naast het geplande cinemacomplex, zijn hotels gepland met alles samen zo'n tweehonderd
kamers. Op de kavel 3, naast de hotels, moet een kantoorcomplex komen waarvan de maquette voor het eerst
wordt afgebeeld. De plannen voor het kantoorgebouw zijn getekend door architect Jan De Greef van het
Antwerpse architectenbureau Storme & Van Ranst. Het bestaat uit zeven bouwlagen kantoren. De sokkel
voorziet in parkeerruimte voor auto's en fietsen.
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Moeizaam
Zowel architect De Greef als burgemeester Patrick Moenaert zijn karig met informatie over het bouwproject
omdat de bouwvergunning nog niet is toegekend. Het kantoorcomplex maakt deel uit van het project
Stationsomgeving waarover de gesprekken tussen bouwheer NV Leisure Development Brugge, Interparking en
het stadsbestuur moeizaam verlopen.
De discussie draait rond de kosten voor de (groen)aankleding van het bestaande parkeergebouw en rond de
compensatie van de parkeerplaatsen die op het dak verloren gaan. Het is immers de bedoeling dat het
cinemacomplex, de hotels en het kantoorcomplex worden gebouwd naast het bestaande parkeergebouw en dat de
bovenkant daarvan omgevormd wordt tot een groen plein.
De stad wil dat de verloren parkeerplaatsen gecompenseerd worden door de ingediende bouwprojecten.
Ontsluiting
Ook met de ontsluiting van het project Stationsomgeving zit de stad in zijn maag. Vandaar dat burgemeester
Moenaert de realisatie van de kavels 4 en 5, ook voorzien voor kantoren, bevroren heeft. Levert het verkeer van
en naar het cinemacomplex en de hotels geen noemenswaardige problemen op, dan kan een concentratie van drie
kantoorgebouwen met vaste werkuren wél voor een verkeersinfarct zorgen aan de rotonde aan het station, als een
goede ontsluiting van het project Stationsomgeving uitblijft.
De stad opteert daarom voor een verbreding van de Vaartdijkstraat langs het kanaal Gent-Brugge. Maar daar
stuit zij weer op de bezetters van het Lappersfort, die zich samen met het Groene Gordel Front verzetten tegen
een dergelijke verbreding. Zij worden daarin gesteund door Vlaams minister van Openbare Werken Steve
Stevaert (sp.a) die niet wil meebetalen in de verbreding van de Vaartdijkstraat (een stedelijke weg) omdat hij het
project Stationsomgeving beschouwt als een stedelijk project.
Het wordt dan ook dringend tijd voor nieuw, constructief overleg tussen de stad, het Vlaamse gewest en de
provincie over de ontsluiting van Brugge. Creatieve onderhandelingen moeten alsnog kunnen verhinderen dat
het dominosteentje van het Lappersfort alsnog neervalt en een goed urbanistisch project als dat van de
Stationsomgeving gehypothekeerd raakt.
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De zaak die eigenaar Fabricom heeft ingespannen tegen de bezetters van het Lappersfort bracht gisteren
heel wat kleurrijk volk naar het vredegerecht dat veel te benepen bleek om de 22 gedagvaarde
bosbezetters en hun vele sympathisanten fatsoenlijk te laten plaatsnemen. Na de pleidooien liet de
vrederechter weten uiterlijk over een week te vonnissen. door Cesare GREGORI
De raadsman van Fabricom drong aan op een principieel vonnis van uitdrijving, want herhaaldelijk verzoek om
de al een jaar durende bezetting te stoppen leverde niets op. Ook een officiële ingebrekestelling bracht geen
aarde aan de dijk. Integendeel, de gedaagden bieden ook al culturele activiteiten en gidsbeurten, terwijl ze geen
enkele rechtsgrond hebben om de Fabricom-terreinen te bezetten, luidde het.
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Als bezettingsvergoeding is per bezetter 100 euro per dag geëist, van 7 augustus tot aan de dag van de vrijwillige
of gedwongen ontruiming van de terreinen. Op de zitting zelf is een akkoord bereikt tot provisionele vergoeding
van één symbolische euro.
De verwerende partijen stelden dat het vredegerecht onbevoegd was en de zaak moest doorverwijzen naar de
arrondissementsrechtbank. Want de actie van de Lappersforters heeft niets te zien met het kraken van een pand
of met een bedrijfsbezetting. Door in het bos te verblijven, willen de jongeren permanent gebruik maken van hun
demonstratierecht en de politieke besluitvormers doen inzien dat ze eerder genomen beslissingen moeten
wijzigen.
Met succes, want zo heeft Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert een onteigeningsbesluit om een deel
van het gebied aan te kopen voor een stelplaats voor De Lijn weer ingetrokken.
Eigendomsrecht
De verweersters wezen er nog op dat Fabricom het gebied al sinds de jaren tachtig niet meer beheert en ook geen
plannen heeft er iets mee te doen. Als eigenaar maakt Fabricom dus misbruik van het eigendomsrecht. Dat
misbruik moet worden afgewogen tegen het demonstratierecht en tegen de sociaal-ecologische actie van de
Lappersforters, die het terrein als natuurgebied willen laten erkennen en vrijwillig zullen weggaan eens het
gebied beschermd is.
,,Demonstratierecht, akkoord, maar demonstreren kan je evengoed naast het terrein. Fabricom lijdt nu schade
door de actie die verre van tijdelijk is'', repliceerde de raadsman van de firma.

© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.

Edities Brugge

Bosbezetters vandaag voor vredegerecht
05-09-2002

pagina 10

226 woorden

Het Groene Gordelfront slaagde er gisternamiddag in zo'n 550 sympathisanten te mobiliseren voor een
incidentloze solidariteitsoptocht met de Lappersfronters die van het Zand tot net voor het (hermetisch
afgegrendelde) gerechtsgebouw leidde.
Senator Michiel Maertens riep er de Fabricom-directie nog eens op om de rechtszaak die ze tegen 22
bosbezetters inspanden te laten verdagen. Normaal gezien moeten de Lapperfronters vandaag voor het
vredegerecht verschijnen. Ze riskeren solidair een bezettingsvergoeding van 2.200 euro per dag te moeten
betalen, en wel vanaf 7 augustus tot aan de dag van de vrijwillige of gedwongen ontruiming van het
Lappersfortbos.
Namens het Groene Gordelfront liet Bart Slabbinck nog weten dat men eind september naar het stadhuis zou
gaan met een ,,alternatief groene gordel plan''.
,,Voor het Lappersfort komt het erop neer dat het hele bos ingericht wordt als stedelijk natuurreservaat. Wij
vinden dat het gedaan moet zijn met grondspeculatie en dat men vanuit Vlaanderen of Brugge werk moet maken
om het gebied anders in te kleuren. Wij schatten de kostprijs op zo'n 1,2 à 1,5 miljoen euro.''
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Die uitgave is zeker de moeite waard, vindt Slabbinck. ,,De Bruggelingen krijgen immers een schitterend bos in
de plaats en de kinderen een speelbos. We geven zeven biotopen de kans om open te bloeien. Fietsers en
wandelaars krijgen een attractieve route. De groene vinger, het kanaal Gent-Brugge, en de Brugse groene gordel
worden versterkt en voorts is het moeras een schitterend waterbufferingsgebied.''
CG
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De actievoerders van het Lappersfort, die ijveren voor het behoud van het bos, blijken in belangrijke mate
een stuk groen te bezetten dat al sinds het gewestplan van 1977 ingekleurd staat als parkgebied. Dat houdt
al een hoge graad van bescherming in. Het recente BPA Ten Briele Noord, waartegen de bezetters actie
voeren, heeft dat parkgebied trouwens integraal behouden. door Marc CARLIER
In het BPA staat expliciet dat het bewuste parkgebied bewaard moet worden en dat het bomenbestand er
maximaal gevrijwaard moet worden. De zone moet in de staat zoals hij is, bewaard worden of is bestemd ,,om zo
ingericht te worden dat het zijn sociale functie kan vervullen in het verstedelijkte gebied'', dixit het BPA. ,,Het
Groene Gordel Front moet de intellectuele eerlijkheid hebben duidelijk te stellen dat de discussie alléén draait
rond de drie hectare ambachtelijke zone die in het BPA voorzien is aan de kant van Ten Briele'', vindt
burgemeester Patrick Moenaert. ,,Het is bedenkelijk dat de wervende natuurwandelingen die het GGF
momenteel in het bos organiseert, voor het grootste deel door het parkgebied lopen. Terwijl dat zelfs niet
bedreigd is.''
Luchtfoto
Een luchtfoto van het volledige Lappersfortbos toont voor het eerst duidelijk hoe het gebied volgens het
gewestplan is ingedeeld. Cijfer 2 is het bewuste parkgebied dat in het gewestplan én het BPA Ten Briele Noord
garanties biedt aan de natuur. Cijfer 3 is een gebied dat in het gewestplan ingekleurd staat als toekomstige KMOzone.
,,Daarvan hebben we eerder al gezegd dat wij die groen willen laten in een nog op te maken tweede BPA Ten
Briele Zuid'', zegt Moenaert, ,,Planschade aan eigenaar Fabricom zullen wij daarvoor niet moeten betalen want
de zone is niet ontsloten door een degelijke weg.''
Cijfer 4 toont de reserveringsstrook die in het gewestplan is voorzien voor de rechttrekking van het kanaal GentBrugge. ,,Aangezien wij niet geloven dat het Vlaamse gewest deze rechttrekking ooit realiseert, willen wij op
deze strook de Vaartdijkstraat verbreed zien. Zo kan het project aan het Station ontsloten worden en op de Baron
Ruzettelaan een aparte busbaan worden aangelegd.''
Cijfer 1 tot slot toont de ambachtelijke zone waarrond het conflict zich afspeelt. Daar moest de bussenstelplaats
komen die nu door minister Steve Stevaert is afgevoerd. Volgens het Lappersfront en het Groene Gordel Front
mag deze zone niet aangesneden worden om de groene gordel rond Brugge te vrijwaren.
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In de gemeenteraad is twee uur lang gedebatteerd over de bezetting van het Lappersfort. De VLD is gekant tegen
het referendum dat burgemeester Moenaert voorstelt. ,,Omdat het een reactie is op een bezetting die onwettig is'',
zei fractieleider Bob Vanhaverbeke. Ook Pierre Chevalier vindt een volksraadpleging onnodig: ,,Over het BPA
Ten Briele zijn al twee openbare onderzoeken gevoerd. Het is goedgekeurd door de gemeenteraad, ook door
Agalev, én door de hogere overheid. U maakt een bocht om uw verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen.'' Ook
NVA-raadslid Jean-Marie Bogaert sprak duidelijke taal: ,,Wilt u het BPA wijzigen, keer er dan mee terug naar
de gemeenteraad.'' Ook voor de sp.a is de maat stilaan vol: ,,Het dossier raakt overroepen. Het bos wordt stilaan
een mythologisch plekje. Waarom het groen niet elders gecompenseerd? Laten we het algemeen belang
vooropstellen, ook in de geest van het goedgekeurde BPA.'', stelde fractieleider André Van Nieuwkerke. Voor
Agnes Bruyninckx (VB) heeft Moenaert weinig keuze: ,,Ofwel behoudt u het BPA en moet u Fabricom geen
planschade betalen. Ofwel bezwijkt u voor de bezetters en probeert u de factuur voor de planschade naar
Vlaanderen door te schuiven. Of dat lukt, is de vraag.''
Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Moniek Claus-Boydens zijn ondertussen vier alternatieven
opgedoken voor de nieuwe bussenstelplaats van De Lijn: gronden van Bombardier aan Ten Briele, terreinen van
UCO in het Brugse havengebied, toch weer het Lappersfort aan Ten Briele, of de Veemarkt op Sint- Michiels.
(MCa)
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Agalev Brugge is tevreden met de opening die burgemeester Moenaert heeft gemaakt in het dossier van
het bezette Lappersfortbos aan Ten Briele, maar geeft toch een waarschuwing. Een referendum vindt ze
niet nodig.
BRUGGE
Zoals bekend, stelt het Brugse schepencollege de Vlaamse regering voor het bosje aan te kopen. Gaat de regering
daar niet op in, dan wil de stad een referendum onder de bevolking organiseren over de gewenste bestemming
van het bos.
,,Het voorstel van het stadsbestuur schept de mogelijkheid voor een open discussie over hoe dit stukje natuur
gered kan worden'', zegt Agalev. ,,Vandaar dat wij pleiten voor doorgedreven overleg tussen de stad, de
provincie, de Vlaamse overheid en Natuurpunt. Op die manier hoeft de hete aardappel niet voortdurend te
worden doorgeschoven en kan samen worden gezocht naar een constructieve oplossing om het Lappersfortbos te
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bewaren. Of daarvoor eerst het bpa gewijzigd moet worden, moet het overlegcomité zelf uitmaken. De
burgemeester moet hierin het initiatief nemen.''
Agalev vraagt ook aan grondeigenaar Fabricom dat hij zijn klacht tegen de bosbezetters laat vallen. ,,Ook hier
kan de burgemeester het initiatief nemen om alle betrokken partijen, samen met de diverse overheden, om de
tafel te brengen. Agalev heeft de jongeren aangeboden om de gerechtskosten te betalen maar dat hebben die
geweigerd. De jongeren willen te allen prijze hun politieke onafhankelijkheid bewaren.''
Agalev is niet per se gekant tegen een referendum over het Lappersfortbos maar vindt het overbodig. ,,Het
dossier staat al zo ver dat met wat goede wil snel een oplossing gevonden kan worden'', menen de groenen. ,,Een
referendum lijkt erop te wijzen dat de burgemeester de hete aardappel wil doorschuiven naar de hogere overheid
of de burger. Dat is niet nodig.''
Komt er toch een referendum, dan eist Agalev dat er een breed draagvlak wordt gezocht rond de vraagstelling.
Bovendien moet de vraagstelling wetenschappelijk gebeuren en mogen geen dossiers tegenover elkaar worden
geplaatst. (MCa)

© 2002 Vlaamse Uitgeversmaatschappij n.v.

Edities Brugge

Groene gordelfront start met Lappersfortbosfonds
26-08-2002

pagina 15

157 woorden

BRUGGE
Hopelijk zal de Vlaamse regering het Lappersfort aankopen, waarna er werk kan worden gemaakt van de
definitieve bescherming van het gebied. Zo reageert het groene gordelfront in Brugge en Ommeland, nu bekend
raakte dat het stadsbestuur de Vlaamse regering zal aanschrijven met het voorstel het Lappersfort aan te kopen.
Het groene gordelfront doet ook een oproep tot de verschillende bevoegde overheden om de kosten billijk te
verdelen. Zelf is het groene gordelfront gestart met een ,,Lappersfortbosfonds''. Natuurliefhebbers kunnen een
symbolische euro storten op het rekeningnummer 001-3811845-15 van het groene gordelfront, als steun in de
rug voor de aankoop van het Lappersfortbos.
Als de aankoop door de Vlaamse regering niet doorgaat, overweegt het stadsbestuur een gemeentelijk
referendum over het Lappersfort. ,,Daar mogen geen voorwaarden aan gekoppeld worden en alle inwoners
moeten evenwichtig geïnformeerd worden. De informatie naar de bevolking toe moet tot stand komen door
samenwerking tussen het groene gordelfront en het Brugse stadsbestuur'', aldus het groene gordelfront.
CG
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