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Nieuwe kans voor Lappersfort
De ‘Lappersforters’ en GDF Suez, eigenaar van het zonevreemde bos, stonden
jarenlang tegenover elkaar. Nu gaan ze samen lobbyen om het bos te behouden.
●

Op 18 oktober eindigt
bezetting Lappersfortbos
● Fabricom vraagt in ruil
ander industrieterrein
● Bal ligt in het kamp van
Vlaamse overheid

de Week van het Bos. ‘Als de
Vlaamse overheid tegen die datum geen positieve signalen voor
een oplossing geeft, dan zal mijn
cliënt toch zijn eigendomsrecht
opeisen’, zegt Filip Vancaenegem,
advocaat voor GDF Suez.
De bal ligt dus in het kamp van de
Vlaamse overheid, bij de minister
van Natuur en Leefmilieu, Joke
Schauvliege (CD&V), en de minister van Ruimtelijke Ordening,
Philippe Muyters (N-VA).
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leeft al negen maanden in een boomhut in
het Lappersfortbos. ‘Het was een
strenge winter, maar het was best
aangenaam omdat het niet te nat
was’, zegt hij. ‘We hadden kachels
en kleren genoeg om ons tegen de
koude te wapenen.’
Tegen eind oktober verlaat hij het
bos. ‘Omdat ik mijn contract met
de eigenaar, Fabricom, wil respecteren. We beseffen maar al te
goed dat we een risico nemen. Als
er tegen oktober geen oplossing
komt, moeten we het bos toch verlaten. Maar we moeten de kans
grijpen om het bos integraal te
redden. Dat kan alleen als we dat
samen met de eigenaar doen.’
Het Lappersfortbos is een symbooldossier in het dossier van de
zonevreemde bossen. Al in 20012002 bezetten enkele actievoerders maandenlang het bos, omdat
het dreigde te verdwijnen. Begin
vorig jaar kochten de stad Brugge
en de Vlaamse overheid 14 hectare van het bos, dat parkgebied
wordt. Maar 3,5 hectare bleef ingekleurd als industrieterrein.
Fabricom wilde daar oorspronkelijk kantoren en loodsen op bouwen. In september vorig jaar
kreeg het dochterbedrijf van GDF
Suez van de stad Brugge zijn kapvergunning. Daarop bezetten enkele ‘Lappersforters’, uit binnenen buitenland, het bos opnieuw.
Die actie duurt nu al 11 maanden.
Die bezetters zijn nu bereid hun
harde actie op te geven, nadat ze
na 50 dagen onderhandelen met
Fabricom tot een ‘historisch akkoord’ zijn gekomen.
‘De bezetters verlaten vanaf eind

Dieven stelen
plastic nepwapens
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oktober het bos. Dat was de uitdrukkelijke vraag van de eigenaar’, zegt Peter Theunynck van
het Groene Gordel Front.
‘In ruil engageert Fabricom zich
om – samen met ons – aan de
Vlaamse overheid een herbestemming van het bos en een
duurzame grondenruil te vragen.
Het is immers te gek voor woorden om een bestaand bos te kappen, als er nog genoeg braakliggende industrieterreinen zijn’, aldus Theunynck.
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De ‘Lappersforters’ bezetten het bos in Brugge al in 2001 voor 14 maanden. Sinds september vorig jaar is het bos opnieuw bezet. © mvn
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Als Vlaanderen onafhankelijk
wordt, wil 49 procent van de
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als hij van de overheid
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in Brugge in ruil krijgt
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De nieuwe houding van Fabricom
is opmerkelijk te noemen, omdat
het een grondenruil eerder altijd
heeft afgeschoten. Volgens de actievoerders heeft het ‘nieuwe management met jonge mensen’ toenadering gebracht.
‘Het is uniek dat een bedrijf samen met een milieubeweging
lobbyt voor bosbehoud’, zegt
Theunynck nog.
De minnelijke schikking tussen
de bezetters en Fabricom loopt
tot 18 oktober, de laatste dag van

Drie maanden is kort. En het dossier van de zonevreemde bossen
sleept al jaren aan. De ‘Lappersforters’ beseffen dan ook dat de
kans op mislukking groot is.
‘We hebben inderdaad veel te verliezen, Fabricom niet’, zegt Theunynck. ‘Maar als dit mislukt, zijn
er nog genoeg zonevreemde bossen om actie voor te voeren.’
Het is evenwel de vraag of de
‘Lappersforters’ zich zomaar bij
een mislukking zullen neerleggen. De bezetters – die doorgaans
graag anoniem willen blijven –
hebben hun voornaam, naam en
adres aan Fabricom moeten opgeven. ‘Als zij het akkoord niet nakomen, kunnen wij de kosten
voor de ontruiming op hen verhalen’, zegt Vancaenegem, de advocaat van GDF Suez.
Maar gisteren lieten enkele exbezetters al weten dat ‘een beweging niet onder een contract valt’
en dat bij een falen ‘verdere acties
nuttig én noodzakelijk zijn’. Het
wordt dus nog heet in het Lappersfortbos vanaf oktober.
- ONLINE
www.lappersfort.tk
www.ggf.be

10.000 hectare
zonevreemd bos
BRUSSEL Elke maand wordt
in Vlaanderen één Lappersfortbos ter grootte van 18 hectare gekapt, dat is één voetbalveld per
dag. Dat kan omdat het om zonevreemde bossen gaat, die bijvoorbeeld in industrie- of woongebied liggen. In totaal telt
Vlaanderen ongeveer 10.000
hectare zonevreemde bossen.
Het dossier van de ‘bossen zonder papieren’ sleept al jaren aan.
Maar een passage in het nieuwe
Vlaams regeerakkoord stemt de
‘Lappersforters’ hoopvol. Die
luidt: ‘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 maken ook werk
van het in kaart brengen van de
zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar dat
nuttig en mogelijk is.’
Het is net die laatste zin die de
Lappersforters heeft overgehaald om samen met GDF Suez
naar de Vlaamse overheid te
stappen en een herbestemming
van het Lappersfortbos te vragen, in ruil voor een ander industrieterrein.
In Vlaanderen zijn er namelijk
heel veel braakliggende industrieterreinen of ‘brownfields’.
Alleen zijn die zwaar vervuild en
moeten ze eerst worden gesaneerd. Als de overheid de kosten
daarvoor op zich moet nemen, is
dat een dure operatie. Ook de
aankoop en het onderhoud van
het ‘geregulariseerde’ bos kost
de overheid geld.
Groene Gordel Front en GDF Suez hebben de nieuwe Vlaamse
minister van Natuur en Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V),
uitgenodigd om eind augustus
het Lappersfortbos te bezoeken.
In september stappen ze samen
naar het kabinet van minister
van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters (N-VA). (yd)

‘Kankerpersoneel wil wél werken in het weekend’
De vakbonden reageren op de uitspraken van Herman De Croo
die vragen had bij de vijfdagenwerkweek in de bestraling.
GENT Als de directie van het
Universitaire Ziekenhuis Gent
zou beslissen weekendwerk in te
voeren op de dienst radiotherapie
omdat dat beter zou zijn voor de
patiënten, dan zouden de vakbonden zich daarnaar schikken.
Dat zegt Katrien Vankeirsbilck
van de socialistische vakbond
ACOD.
Maar de bonden van het UZ hebben van hun directie nooit een
vraag gekregen om systematisch
in het weekend te werken op de
afdeling radiotherapie.
Oud-Kamervoorzitter Herman
De Croo (Open VLD) had vorige
week gezegd dat de behandeling
van zijn stembandkanker zich
moest onderwerpen aan de vijfdagenwerkweek. Dat is de vak-

bonden in het verkeerde keelgat
geschoten.
De Croo heeft de hand kunnen
leggen op enkele internationale
studies waaruit blijkt dat sommige kankers, waaronder stembandkanker, in bepaalde gevallen
beter gebaat zijn met een intensievere bestraling. Het diensthoofd Radiotherapie van het UZ
Gent, professor Wilfried De Neve,
bevestigt dat, net als nog enkele
van zijn collega’s aan andere universiteiten.
Katrien Vankeirsbilck beklemtoont dat ‘de vakbonden geen bevoegdheid hebben bij medische
beslissingen’. Met andere woorden: als er een medische noodzaak is om meer dan vijf dagen
per week te bestralen, dan ge-

beurt dat. ‘Zonder morren. Het
personeel schikt zich altijd naar
de medische noodzaak. Dat hoort
zo en wij als vakbond zullen dat
niet tegenspreken, integendeel.’
Volgens
kankerpatiënte
Ly
Meynckens is de oprisping van
Herman De Croo bij veel van haar
lotgenoten slecht aangekomen.
‘Als de dokters beslissen dat er
meer bestraald moet worden, gebeurt dat. En geloof me: de meeste van ons zijn blij als we in het
weekend niet onder de machine
moeten en even kunnen uitrusten.’
De Open VLD-politicus heeft
kanker aan de stembanden. Hij
stootte op studies die zeggen dat
het beter is zeven dagen op zeven
te bestralen. (frp)
Blz. 17 > Opinie: Als vakbonden
niet bestonden, moest men ze uitvinden.

