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EXTREME VRIESKOU SCHRIKT BEZETTERS LAPPERSFORTBOS NIET AF

Het
vriest de jongste dagen dat het kraakt, maar dat deert de doorgewinterde bezetters van het Lappersfortbos niet. Zij blijven
de bomen bezetten. ‘We zitten hier nog altijd met een reden en een duidelijke visie.’

‘We eten veel, kleden ons
warm en blijven bewegen’

De boomhutten zijn geïsoleerd. Emmers met warme stenen houden het er warm. © Eric de Mildt
VA N O N Z E M E D E W E R K E R

STAN VERTESSEN
BRUGGE Het was

gisteren opmerkelijk warmer in Brugge dan
in de Brusselse binnenstad. Het
sneeuwtapijt was zo goed als weggesmolten en de ijslaag op de
plassen zag er al wat minder stevig uit. Dat wil daarom niet zeggen dat het al aangenaam vertoeven was in de buitenlucht. De
koude kroop nog steeds door de
kleren.
De eerste actievoerders die ik in
het Lappersfortbos tegenkom,
blijken Duitsers te zijn die me
vriendelijk de weg wijzen naar
hun kamp. Ze lopen er warm ingeduffeld bij en gaan met jerrycans drinkwater halen.
Aan de ingang van het kamp
wordt er op acrobatische wijze in
een boom geklommen. ‘Van klimmen krijg je het direct warm’, ver-

Het koud hebben is
relatief, ons lichaam
is aangepast aan de
buitentemperaturen
telt de Vlaamse ‘Zieke’, die er ondanks deze zelfgekozen naam
zeer gezond uit ziet.
‘We dragen ook verschillende kleren over elkaar, zodat we al een
isolatielaag hebben. ’s Nachts nemen we een emmer mee naar onze boomhut, met stenen die we
opgewarmd hebben in het vuur.
De hutten zijn ook geïsoleerd met
een soort mousse die we kregen
van een meubelmaker. Daarnaast
is het belangrijk veel en warm te
eten en in beweging te blijven’,
zegt ze. ‘Soms houden we zelfs

een sessie ochtendgymnastiek.’
‘Het koud hebben is ook relatief ’,
vult collega-actievoerder Gust
aan. ‘Als we nu een warm café binnengaan, stroomt het zweet letterlijk van ons af. Dat geeft dan
echt een ziek gevoel. Ons lichaam
is aangepast aan de buitentemperatuur. We zitten hier nu al meer
dan drie maanden en er is nog
niemand ziek geworden. De vrieskou is uiteindelijk ook niet het
ergste, ik verkies haar zelfs boven
regen. Ploeteren in de modder
met natte kleren zijn zaken die
hoger staan op onze lijst van ongemakken.’
Naast een stapel brandhout is een
geïmproviseerde tent opgericht.
Er zit een handvol actievoerders
rond een klein kampvuurtje. ‘We
verblijven hier met mensen uit alle windstreken: Nederlanders,
Fransen, Duitsers, Britten en

Lappersfort nog altijd niet voor de bijl
BRUSSEL
Het Lappersfortbos is een symbool in het dossier
van de zonevreemde bossen. In
2002 bezetten enkele actievoerders maandenlang het bos, omdat het dreigde te moeten verdwijnen. Begin vorig jaar kochten de stad Brugge en de Vlaamse overheid een groot deel van
het bos, dat parkgebied wordt.
Maar de overige 3,5 hectare,
waarvoor de bezetters strijd voeren, moeten toch voor de bijl.
Begin september liet de stad
Brugge al enkele bomenrijen
kappen langs de Vaartdijkstraat.
De bomen moesten verdwijnen
om de weg naar het industrieter-

rein te verbreden. Meer dan 250
agenten werden opgetrommeld.
Toch slaagden enkele actievoerders erin het bos tijdelijk te bezetten. Na enkele uren, en onder
veel media-aandacht, kon het
bos worden ontruimd.
In het najaar kreeg Fabricom een
kapvergunning voor de laatste
3,5 hectare, die zijn ingekleurd
als industrieterrein. Daar moeten kantoorgebouwen en loodsen komen. Wanneer het bedrijf
met de kap wil beginnen, is nog
niet duidelijk. Een twintigtal actievoerders bezet het bos alweer
enkele maanden om de kap te
verhinderen. (yd)

