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Het einde van een bezetting
Nieuwe perspectieven voor het Lappersfortbos
18 oktober is het zover. Vanaf dan verlaten de bezetters van het Lappersfortbos in
Brugge definitief hun boomhutten. I n ruil voor de vrijwillige aftocht gaat grondeigenaar
Fabricom samen met de actievoerders en de Vlaamse overheid rond de tafel zitten, om
een grondenruil te bespreken.
Deze minnelijke schikking is het resultaat van vijftig dagen intensief onderhandelen
tussen de eigenaar van het terrein, de bezetters ( www.lappersfort.tk ) zelf en het Groene
Gordel Front ( www.ggf.be ), die – samen met de advocaten meesters Sergeant en Van
Caenegem – als voornaamste bemiddelaar optrad.
M et dit opmerkelijk akkoord komt een einde aan de 27 maanden durende bezetting van
het bedreigde bos.
Tweede bezetting
Als op 18 oktober 2009 de laatste bezetters
het Lappersfort verlaten, betekent dat het
slotstuk van de tweede bezetting van het
bos. Deze bezetting, die in oktober dertien
maanden geduurd zal hebben, begon eind
september vorig jaar. Actievoerders vielen
destijds voor de tweede maal het terrein
binnen om het kappen van de bomen te
verhinderen.
De eerste bezetting van het bos was er
reeds in 2001-2002, en duurde uiteindelijk
veertien maanden. Toen werd het terrein
hardhandig ontruimd door de politie. Een
herhaling van dit scenario wou elke
betrokken partij nu dan ook ten stelligste
vermijden.
Verrassing
Voor velen komt het huidige akkoord als
een totale verrassing. Grondeigenaar
Fabricom (dochter van het Franse GDF

Suez) had in het verleden een grondenruil
altijd uitgesloten.
Luc Vanneste van het Groene Gordel Front
(GGF) nuanceert: “ Wij wisten al eerder dat
men bij Fabricom bereid was om te praten
over een grondenruil. Er is altijd een groot
verschil geweest tussen hun houding
tegenover ons, en die naar de buitenwereld.
Bedrijven als Fabricom moeten soms stille
diplomaten zijn.”
Hij vervolgt: “ Eigenlijk was er in februari
2005 al sprake geweest van een mogelijke
grondenruil. Toen al kregen we het signaal
dat Fabricom een grondenruil helemaal
niet uitsloot.”
Waarom komt men dan nu pas, midden
2009, tot een dergelijk akkoord?
“ Daar zijn verschillende redenen voor”,
verklaart Vanneste. “ Je mag zo’ n akkoord
nooit in het ijle zien. Het gaat meestal om
een combinatie van factoren.”
و
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Regeerakkoord
Eén van die factoren bleek het nieuwe
Vlaamse regeerakkoord te zijn.
Daarin was te lezen dat de Vlaamse
regering nieuwe stimulansen voor het
boscompensatiefonds en het herbestemmen
van de zonevreemde bossen aankondigde:
“ …We zorgen voor meer toegankelijke
stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief
hoogstaande groene ruimte in de stad,
speelbossen en natuur- en bosgebieden,
waarbij er steeds aandacht is voor
toegankelijkheid. We activeren het
boscompensatiefonds ter ondersteuning
daarvan. We maken ook werk van het in
kaart brengen van de zonevreemde
bebossing en herbestemmen de bossen
waar dat nuttig en mogelijk is…”
Bron: Vlaams regeerakkoord 09
De invloed hiervan is niet te onderschatten.
De bosbezetters en verenigingen als het
GGF kregen plots een belangrijke hefboom
in de schoot geworpen, om de
onderhandelingen opnieuw op te starten
met Fabricom.
Ook bij het energiebedrijf waaide een
nieuwe wind. De grondeigenaar zocht
begin juni dit jaar opnieuw toenadering en
heropende de dialoog. Volgens de
bosmilitanten is dit vooral te wijten aan het
nieuwe management van het bedrijf, dat
tegenwoordig veel jonge mensen telt en
open staat voor nieuwe ideeën.
GGF
Natuurlijk mogen we de invloed van de
actievoerders zelf niet vergeten. Het
Groene Gordel Front heeft altijd al een
bepalende rol gespeeld in de communicatie
tussen bezetter en eigenaar. Daarnaast

heeft de vereniging ook steevast de hand
uitgereikt naar de politieke wereld.
“ We hebben van in het begin met zo veel
mogelijk politieke families over dit dossier
gecommuniceerd. Eigenlijk hebben we de
partijen altijd als potentiële partners
beschouwd” , vertelt Luc Vanneste.
Ook in de periode tussen nu en de
ontruiming zal het GGF nog een bepalende
rol spelen. Samen met Fabricom, de
bosbezetters en de Vlaamse overheid
moeten immers nog concrete afspraken
rond een grondenruil gemaakt worden.
3.5 hectare
Het mag duidelijk zijn dat het zwaartepunt
van het bereikte akkoord in het concept
van ‘ grondenruil’ schuilt.
Beide partijen, bezetter en eigenaar,
hebben daarmee keurig de bal in het kamp
van de Vlaamse overheid gelegd. Die moet
in de komende drie maanden met een
aantrekkelijk alternatief voor de 3,5
hectare industriegebied op de proppen
komen.
De eerste reacties van de betrokken
ministers lijken positief. Zowel minister
van Milieu Joke Schauvliege (CD& V) als
minister van Ruimtelijke Ordening
Philippe Muyters (N-VA) lieten al weten
aan het GGF, bereid te zijn om mee te
helpen zoeken naar een constructieve en
duurzame oplossing.
Drie maanden blijft natuurlijk een zeer
korte periode voor een complex dossier dat
al jaren aansleept.
Dat beseffen ook de bosmilitanten. Toch
blijven ze positief. “ Nu is het gewoon
essentieel om de politieke wil, die duidelijk
aanwezig is, concreet om te zetten in
D
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daden. Of dat nu een periode van drie
maanden of twee jaar is, maakt weinig uit” ,
vindt Vanneste.
Schadeclaims
Over één zaak is het onderlinge akkoord
zeer duidelijk: op zondag 18 oktober
blazen de bezetters onherroepelijk de
aftocht. In de weken erna krijgen ze nog
even de tijd om hun spullen op te halen en
het terrein in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen.
Indien er tegen dan geen oplossing uit de
bus is komen vallen, lijkt Fabricom alsnog
van plan om met zijn bouwplannen,
inclusief het kappen van de bomen in het
gebied, door te gaan.
Het bedrijf belooft wel om de
schadeclaims tegen de bezetters, die
opliepen tot 50000 euro, te laten vallen bij
een probleemloze ontruiming van het bos.
Toekomst – nieuwe perspectieven
Met het einde in zicht valt binnenkort het
doek over één van de belangrijkste
symbooldossiers van het probleem
‘ zonevreemde bossen’ in België.
Deze bossen zijn bedreigd, omdat ze in een
ruimtelijk structuurplan ingekleurd staan
als industriegebied, woongebied of
recreatiegebied. Voor veel milieubewuste
verenigingen is dat onaanvaardbaar.
Het GGF zal, met goede hoop op een
positieve uitkomst in oktober, alvast niet
treuren om het verlies van één hun meest
mediagenieke projecten. “ In zeven jaar
actievoeren hebben we enorm veel
geleerd” , vertelt Vanneste. “ Uiteindelijk
zijn we nu in een situatie aangekomen, die
we nooit meer hadden verwacht. De kans

op slagen is groter dan ooit. Dat is enorm
bevredigend, na al die jaren.”
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gelachen, in het zelfde oor
gefluist erd, m et het zelfde hart
gebonsd. Worden dezelfde verhalen
beluist erd.
Op een dag keren uit gest orven
diersoor t en t erug, ruikt de st ad naar
vioolt j es, hars en gedicht en. Op een
dag dansen bom en en banen de
t ango, heffen bazen en bossen het
glas. Op een dag verhoogt iem and
het brut o nat ionaal geluk. Richt st ad
na st ad zij n gouden boom st oet in.
Pet er Theunynck, Lappersfort Poet s
Societ y
ht t p: / / www.regiobrugge.be/ lappersfo
rt poet s.php

Stijn ( Plantijnhogeschool )
Op e e n da g gelegenheidsgedicht
nav. m innelij ke bosschikking
03.08.09
Op een dag neem t de rast am an de
lift uit de kruin van zij n boom ,
klaut ert de direct ie- assist ent e m et
t ouw en m usket ons uit haar kant oor.
I em and vouwt alle vooroor delen op,
legt angst aan de leiband, doet
want rouwen op slot .
Op een dag lopen driedelige
m aat pakken op dreadlocks en
piercings af. Op een dag drinkt m en
koffie op het zelfde t er ras. Op een
dag wordt m et dezelfde m ond
ي

