Lappersfortbezetters verlaten vanaf zondag 18 oktober bos in hoop op
compromis

3,5 hectare industriegebied alsnog
gevrijwaard?
BRUGGE _ Maandagvoormiddag riepen de bezetters van het Lappersfortbos,
het Groene Gordel Front en vertegenwoordigers van het bedrijf FabricomGDF Suez, eigenaar van de 3,5 hectare grond in het Lappersfortbos die
ingekleurd staat als industriegebied een opmerkte persconferentie aan het
paviljoen van Toyo Ito op de Burg. Het compromis: vanaf zondag 18 oktober
verlaten de bezetters het bos in de hoop dat voor de voornoemde 3,5 hectare
een grondenruil kan bedisseld worden.
Ook aan deze soap komt maar geen eind. Door het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, waarin
de Vlaamse regering nieuwe stimulansen voor het boscompensatiefonds en het
herbestemmen van zonevreemde bossen aankondigde, werd kennelijk een opening gemaakt
voor wat voor milieubewuste buitenstaanders een aanvaardbaar compromis lijkt. De
actievoerders, die eind september vorig jaar het Lappersfortbos voor de tweede keer
kaapten, zijn overeengekomen om vanaf zondag 18 oktober, de laatste dag van de Week
van het Bos, de aftocht te blazen. „Deze operatie zal een kleine zes weken in beslag nemen
en moet eind november voltooid zijn. Op dat moment moet het bos er opnieuw bij liggen
zoals bij de start van onze kraak”, zegt bosbezetters Dita uit de Dijlevallei.
Brugge telt liefst 67 leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimtenIn

ruil voor die vrijwillige
aftocht gaat het bedrijf
Fabricom-GDF Suez, dat al sinds eind september vorig jaar de toestemming heeft om in het
3,5 hectare grote stuk bos dat ingekleurd staat als industriezone te kappen om er een loods
en kantoorgebouwen neer te poten, samen met de actievoerders en de Vlaamse overheid
aan tafel zitten om een soort ‘grondenruil’ te bespreken. Concreet: als Vlaanderen ergens
anders een economisch gelijkwaardig stuk grond vindt voor een loods en kantoorgebouwen
blijft ook het laatste stukje Lappersfortbos onaangeroerd. Volgens een woordvoerder van
Fabricom-GDF Suez moet die grondenruil zich ,,bij voorkeur in Brugge voltrekken”. Niet
noodzakelijk dus.
Koren op de molen van de twintig bosbezetters, een bont internationaal gezelschap met
amper een kwart Vlamingen, is dat er zich in Brugge alleen al liefst 67 leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruimten bevinden. „Waarom dan een stukje groen in een erg karig
beboste provincie als West-Vlaanderen aansnijden”, redeneren de bosbezetters. „Deze
bezetters van het bedreigde deel Lappersfortbos gaan samen met eigenaar Fabricom en het
Groene Gordel Front (GGF) een bestemmingswijziging beijveren bij de Vlaamse
overheid”, klinkt het bij Luc Vanneste van het Groene Gordel Front (GGF).

Schadeclaim van 50.000 euro
Als er geen oplossing komt tegen zondag 18 oktober wil Fabricom-GDF Suez alsnog zijn
plannen voor de bouw van een loods en kantoorgebouwen in het Lappersfortbos
doordrukken. „Als de bezetters weigeren om het bos te verlaten, zullen we alle kosten voor
de ontruiming verhalen op de drie bosbezetters die vandaag (afgelopen maandag, nvdr) het
akkoord met ons ondertekend hebben. Als de ontruiming wél probleemloos verloopt, laat
Fabricom-GDF Suez ook de schadeclaim van 50.000 euro vallen tegenover de eerste

bezetters van het bos, die tussen 2001 en 2002 al eens ruim een jaar het bos bezetten”, zegt
Filip De Caestecker, advocaat van Fabricom-GDF Suez.
Positief alvast is dat alles momenteel in het teken staat van de dialoog. De bosbezetters, het
Groene Gordel Front (GGF) en GDF Suez Energy Services International nv nodigen
Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) nog deze maand uit
voor een bezoek aan het Lappersfortbos. Voornoemde drie partijen zullen in september ook
een bezoek brengen aan het kabinet van Vlaams minister van ruimtelijke ordening Philippe
Muyters (N-VA). Woensdagvoormiddag liet het groene Gordel Front (GGF) ook nog weten
dat het kabinet van Joke Schauvliege een delegatie van voornoemde drie partijen zal
ontvangen. (SVV)

