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BEZETTING HOUDT KAP LAPPERSFORTBOS NIET TEGEN
Een indrukwekkende politiemacht ten spijt slaagden zes actievoerders er gisterochtend toch in om het Lappersfortbos te bezetten. Pas tegen de middag kon de politie de laatste actievoerder uit de bomen halen. ‘Daarbij
is onnodig geweld gebruikt’, protesteren de Lappersforters. ‘Wij laten het hier niet bij.’

Lappersforters zetten politie te kijk
VA N O N Z E R E DACT E U R

YVES DELEPELEIRE
BRUGGE ‘Dit spelletje duurt al

zes jaar. Als de stad denkt dat we
dit zomaar over ons heen laten
gaan, dan kent ze ons nog niet
goed’, zegt Joke De Baere (34). Ze
reed gisteren de hele ochtend met
de fiets langs het Lappersfortbos
om de protestacties tegen de kap
in goede banen te leiden.
De stad Brugge, die een deel van
het bos heeft aangekocht, had de
kap bevolen omdat ze er een
tweevaksweg wil aanleggen die
het industrieterrein van trein- en
tramconstructeur Bombardier
beter moet ontsluiten. Daarvoor
moest gisteren een vijftigtal bomen — beuken, populieren en
wilgen — worden gerooid.
De Baere was zeven jaar geleden
een van de tien actievoerders die
14 maanden lang het Lappersfortbos hebben bezet, maar kijkt nu
toe langs de zijlijn. ‘Ik heb een
kind’, zegt ze. ‘Bovendien kijk ik
aan tegen een boete van 50.000
euro als ik het bos nog eens bezet.
Ik draag daarom op een andere
manier mijn steentje tot het protest bij. We moeten slim zijn.’
Slim waren de actievoerders zeker. Ondanks een grote politiemacht van meer dan 200 agenten,
die eergisteravond het bos met
Friese ruiters hermetisch hadden
afgesloten om een scenario van
zeven jaar geleden te vermijden,
slaagden zes actievoerders er
toch in om in de nacht van dinsdag op woensdag in enkele bomen te klimmen.
‘Het was best spannend’, zegt actievoerder Shane. ‘We zijn het bos
langs de kant van de spoorweg
binnen gegaan. Daar stond een
tent, die verlicht was en vol politieagenten zat. Maar niemand
heeft ons opgemerkt. We hebben
ons in drie groepjes verspreid en
zijn in drie kwartier tijd het hele
bos doorgelopen, dwars door het
slijk en de bramen. Dan ben ik
meteen teruggekeerd en heb ik
een alarmsms’je verspreid onder

De politie, die met meer dan 200 agenten aanwezig was, haalde de actievoerders uit de bomen. © Eric de Mildt

alle sympathisanten met de boodschap dat minstens 2, en misschien 4 tot 8 actievoerders in de
bomen zaten.’
De actie was goed voorbereid. ‘Al
maanden geleden hebben we touwen en een spiraalbodem in de
bomen gehangen. Blijkbaar heeft
de politie dat niet gezien’, zegt
Shane. ‘De politie werkt trouwens
verschrikkelijk inefficiënt, vind
ik. Ik begrijp niet dat ze niet beter
waren voorbereid.’
De politie dacht gisterochtend
lange tijd dat er niemand in het
bos zat. Ze moest zelfs via de media vernemen dat er actievoerders in de bomen zaten.
De hele ochtend verzamelden
sympathisanten en bewoners
langs het Lappersfortbos om de
boombezetters, die moeilijk te

Aannemer was tegen
gisteravond klaar met
de kap van een 50-tal
populieren en wilgen
spotten waren, toe te juichen en
te steunen, en om de politietroepen te beschimpen.
‘Allemaal in de rij lopen, handjes
geven en zwijgen, en luisteren
naar meester Moenaert (burgemeester van Brugge, red.)’, roept
een vrouw telkens opnieuw door
de megafoon. Zeven jaar geleden
bezette ze ook het bos. Haar zoontje werd er zelfs verwekt. ‘De kap
van het laatste stukje groen in
Brugge is een echte schande.’

Wanneer rond 10 uur een speciaal
interventieteam van de politie in
de bomen klimt om de bezetters
te ontzetten, wordt de sfeer even
bits. Niemand weet wat er gebeurt. ‘Nu is het afwachten’, zegt
Shane, die niet meer in contact
staat met de bezetters.
‘Niemand heeft een gsm bij, omdat we het risico niet wilden lopen dat de politie ons snel zou lokaliseren of ons zou afluisteren.
Maar als de bezetters zich met
een “lock-on” hebben vastgemaakt, zal de politie hen niet zo
snel kunnen bevrijden.’
Shane toont snel wat een ‘lock-on’
is: een stalen polsband met een
ijzeren schakel die aan een buis of
tak kan bevestigd worden.
Pas na de middag slaagt de politie
er in de laatste twee bezetters te

bevrijden. Al had ze daarvoor wel
een kettingzaag nodig, omdat de
actievoerders zich aan een ijzeren
buis hadden vastgeketend. Volgens Shane van GroenFront!
heeft de politie daarbij onnodig
geweld gebruikt.
De zes bezetters, onder wie minstens één Nederlander, zijn gisteren administratief aangehouden
maar werden na 12 uur weer vrijgelaten, zonder verdere gevolgen.
De aannemer was tegen gisteravond klaar met de kap van de
vijftig bomen.
Maar het echte werk komt pas
over een kleine maand, wanneer
Fabricom begint met de kap van
de 3,5 hectare bos waar een industrieterrein met loodsen en kantoren moet komen. ‘We laten het
hier niet bij’, zegt Shane.

Burgemeester Linkebeek waarschuwt Gordelaars
Damien Thiéry (FDF) herhaalt alsnog de eis die drie burgemeesters in juli formuleerden: geen politieke boodschappen.

10 jaar
werk
nu zaterdag beloond

LINKEBEEK
Damien Thiéry
(FDF), de waarnemend burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek, dreigt ermee
De Gordel komende zondag op
zijn grondgebied te zullen verbieden als de deelnemers vlaggen of
spandoeken dragen en politieke
boodschappen verkondigen. In
een brief aan het Bloso, de organisator van De Gordel, schrijft de
burgemeester dat hij zijn politiekorps de opdracht heeft gegeven
op te treden wanneer de openbare orde wordt verstoord.
Linkebeek is voor De Gordel een
doorgangsgemeente. De fietsers
volgen er de Alsembergsesteenweg en de voetgangers doen het
Gemeenschapscentrum De Moelie aan.
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De dreigende taal maakt weinig
indruk bij Bloso. ‘Wij doen gewoon voort. De veiligheid van de
deelnemers is voor ons het be-

langrijkst. Er zijn maar weinig
deelnemers die met vlaggen
zwaaien. Met zijn uitspraak kan
de burgemeester wel sommige
mensen op ideeën brengen’, zegt
coördinator Luc Peirlinck.
Dinsdag had Bloso nog verzekerd
dat alle plooien met de burgemeesters van Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem gladgestreken waren. In juli was bekend geraakt dat de drie dreigden
met een boycot van de Gordel.
Thiéry is net als zijn collega’s van
Wezembeek en Kraainem waarnemend burgemeester. Zij zijn
nog niet officieel benoemd door
de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Marino
Keulen (Open VLD), omdat er diverse taalovertredingen werden
vastgesteld. Ondertussen oefenen ze wel hun functie uit en krijgen ze de wedde. (jmb, frp)

