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“Het Lappersfort is geen liefdesnest”
Laatste dag van de Week van het Bos is ook de laatste dag van de bezetting
Het bezette bos is een en al kunstwerk. Lassie (26) en Dita (30) zijn
de woordvoerders van het kamp. De rest, een 20-tal jongeren, waarvan iets meer dan de helft buitenlanders, houden zich afzijdig. “We
spreken elkaar niet met de echte naam aan. In het begin (september 2008, red) gaven we iedereen een nummer, maar na twee
maanden zaten we al boven de 300.”
De rust overvalt je meteen bij het betreden van het kamp. “De manier
waarop hier geleefd wordt, spreekt
veel mensen aan”, zegt Lassie.
“Vleeseters en vegetariërs leven hier
naast elkaar. Anarchisten, backpackers tot zelfs een oud dametje die hier
met haar hond komt wandelen, hebben hier hun vaste stek.” Lassie voelde zich een doodnormale jongen
toen hij het kamp twaalf maanden
geleden betrad. “De schellen vielen
van mijn ogen toen ik inzag dat ik
hier daadwerkelijk mijn steentje kon
bijdragen. Ik heb me nog nooit zo
vastgebeten in iets.”
GEEN CONTRACTBREUK
Lassie en Dita ondertekenden mee
het contract met Fabricom waarbij ze
beloven de bezetting op 18 oktober te

ring. Het is hier geen liefdesnest, hé.
We zijn allemaal sterke individuen
die strijden voor hetzelfde doel.” De
buurtbewoners dragen de bezetters
een warm hart toe. “Drinkwater krijgen we van de buren. Ons eten komt
van giften van de biowinkel, de
groentewinkel en een Indisch restaubeëindigen en het bos tegen 30 no- rant. Wekelijks krijgen we drie kruivember te verlaten. “Het is wrang, wagens met overschotten van de
het zal ongelooflijk veel pijn doen. markt.”
De meeste bezetters gaan wel akkoord om het bos te verlaten, toch OUTCASTS
heerst er een dubbel gevoel. Op dit Er is geen leider in het kamp. Iedermoment is de kans groot dat het bos een heeft taken die hij tijdig invult.
zal gekapt worden. Een bos waar wij De omgangstaal is meestal Engels. Is
meer dan een jaar in woonden.” Na samenleven moeilijk met niet-Bel30 november trekt Lassie opnieuw de gen ? “Het woord ‘buitenlanders’ is
wijde wereld in. Dita denkt er over na zo’n relatief begrip in Europa”, zegt
zich aan te sluiten bij bezetters in an- Dita. “Onze strijd gaat veel verder
dere delen van Europa.
dan het Lappersfortbos.”
De bezetters worden te vaak bestempeld als ‘outcasts’. “We hopen vooral
LEVEN VAN GIFTEN
Twee meisjes betreden het kamp. Ze dat we voorlopers zijn. Onze manier
zijn doorweekt door een onverwach- van in het leven staan, is veel duurzate regenbui – de eerste in weken. Dita mer dan mensen wiens leven rond
geeft het grootste meisje een kus. Hij hebzucht draait. Wij zijn de geuzen
beantwoordt mijn vragende blik : van het Lappersfort.”
(maf/foto jds)
“Koppeltjes zijn hier eerder uitzonde-

Leven in het Lappersfort
VRIENDSCHAP
Dita : “We delen hier een heel intense ervaring met elkaar.”
VUUR
Lassie : “We gebruiken enkel hout dat van de bomen gevallen is.”
SLAPEN
Lassie : “Het is magisch om ’s morgens schommelend op je plateau in
de bomen wakker te komen. Vroeger had ik hoogtevrees, maar een bevriende boomchirurg hielp me er vanaf.”
DOUCHEN
Lassie : “We kunnen ons bij vrienden thuis douchen. Daar checken we
ook onze e-mails.”
BINNENSHUIS
Lassie : “Het wordt moeilijk ooit weer binnenshuis te wonen. Binnen
is het veel te warm, ik val direct in slaap. En wat me enorm stoort, is die
stilte die af en toe doorbroken wordt door een tikkende klok.”
DISCUSSIËREN
Dita : “We houden regelmatig brainstormsessies met elkaar. We denken na over een actie, zoeken vrijwilligers om er aan mee te werken en
gaan aan de slag. De meeste acties ontstaan bij toeval.”
POST
Dita : “Hoewel we geen officieel adres hebben, krijgen we af en toe fanmail. De postbodes kennen ons al.”
INRICHTING
De Lappersforters bouwden een jaar lang aan hun kamp. Alles met gerecycleerd materiaal. Ze hebben een keuken, living, zweethut, fietswerkplaats, houtstapel, twee moestuinen, houtwerkplaats, metaalwerkplaats, podium, feestzaal, bureau, douche, smidse, oven, enz. Regenwater vangen ze zelf op. Alle boomhutten zijn met elkaar verbonden via een apenbrug. (maf)

Info www.lappersfort.tk

“Lappersfortbos is
een symbooldossier”
viertal dossiers, de komst van een
busstelplaats, de aanleg van een
snelweg, de bouw van een KMO-zone en het afsluiten van een privébos.
Nu speelt enkel nog het dossier van
de bouwvergunning voor kantoren
en loodsen. “Het gevoel dat we 300
Al acht jaar staat het Lappersfort ter baby’s redden en het onze wordt verdiscussie. Dankzij de inzet van het moord, overheerst toch.”
Groene Gordel Front en de bezetters
van het bos zijn al grote stappen ge- LAATSTE STROHALM
zet, maar ze zijn er nog lang niet. Het De bezetters, het Groene Gordel
poëziebos, goed voor 13 hectare, is Front en eigenaar Fabricom kwadefinitief gered. Het bezette bos, een men overeen dat de bezetting na 13
slordige 3,2 hectare, is eigendom van maanden, op 18 oktober wordt beFabricom die het bos van de hand eindigd. De bezetters krijgen tijd tot
willen doen om er nadien kantoren 30 november om het bos te verlaen loodsen te bouwen. En net daar ten, daarna is het onherroepelijk gedraait de strijd om.
daan. De enige strohalm om het
stuk bos van de ondergang te redden, is het zelf aan te kopen. De beSYMBOOL VOOR VERSNIPPERING
“Het Lappersfort is een uitloper van zetters en Friends of the Earth zoede groene gordel van Brugge. Het be- ken wereldwijd 32.000 mensen die
zette stuk moet dienst doen als een voor 50 euro een vierkante meter
bufferbos”, vertelt Luc Vanneste, se- van het bedreigde Lappersfortbos
cretaris van het Groene Gordel willen kopen. Steunen kan door te
Front. “Het Lappersfort is een sym- storten op 738-008-1184-17. De
bool geworden in Europa voor de ver- laatste poëziewandeling in het Lapsnippering van het bosareaal. Dat zie persfortbos vindt plaats op zondag
je ook aan de bezetters die hier neer- 18 oktober om 14.30 uur. Afspraak
strijken. Ze komen van alle conti- aan Ten Briele in Brugge. (maf)
nenten.” In 2002 speelden nog een Info www.ggf.be
Al acht jaar staat het Lappersfortbos
ter discussie. Dankzij de inzet van
het Groene Gordel Front en de bezetters van het bos zijn al grote stappen gezet, maar ze zijn er nog lang
niet.

Lassie (links): “We verlaten het bos met een dubbel en wrang gevoel.”

“Verkopen aan de marktwaarde”
De huidige eigenaar van het stukje bos is GDF Suez Energy Services International (Fabricom). Die is van plan
het stuk bos binnenkort te verkopen. “We lazen deze week in de pers dat een bedrag van 1.600.000 euro naar
voor wordt geschoven, maar dat strookt niet met de realiteit”, zegt Wim Van den Abbeele van Fabricom. “De
3,2 hectare zijn immers ingekleurd als industriegrond. De werkelijke prijs ligt dus een stuk hoger dan de 1,6 miljoen euro die de bezetters voor ogen hebben.”
Van den Abbeele wil niet gezegd hebben hoeveel dat in werkelijkheid is. “Dat is afhankelijk van de marktwaarde.” Lees : dat is afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kopers. Een van die geïnteresseerde kopers is
de Vereniging voor Bos in Vlaanderen die samen met het Groene Gordel Front en de bosbezetters het bos willen aankopen. “Als ze met een redelijk bod afkomen, is alles bespreekbaar”, aldus Van den Abbeele. “Maar elke
partij die geïnteresseerd is, mag bij ons komen aankloppen.” (maf)

