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Lappersfortbos dan toch voor
Een nieuwe bezetting van het Lappersfortbos lijkt
in de maak. Aanleiding is de bouwvergunning die
de stad Brugge vrijdag heeft afgeleverd, waardoor
de kap van 3,5 hectare bos kan beginnen.
VA N O N Z E R E DACT E U R

YVES DELEPELEIRE
BRUSSEL ‘Het idee om het bos

opnieuw te bezetten, is nooit weggeweest. We kijken wat mogelijk
is, er worden hier en daar al plannen gesmeed’, zegt Lappersforter
Shane, die zes jaar geleden mee
actie voerde voor het behoud van
het Lappersfortbos in Brugge.
Een tiental actievoerders bezette
toen 14 maanden lang geweldloos
het bos om te protesteren tegen
de dreigende kaalslag van 3,5 hectare bomen. Tevergeefs.
Na jaren discussie leverde de stad
Brugge vrijdag aan het bedrijf Fabricom, een dochteronderneming van Suez die het Lappersfortbos in privébezit heeft, een
bouwvergunning af. Daarmee
staat niets nog de kap van 3,5 hectare van het bos in de weg.
In de plaats van het bos komen
kantoren, parkings en loodsen,
die Fabricom op de private markt
zal verkopen. De bouw moet 200
tot 300 banen opleveren.
De actievoerders zagen de bui al
langer hangen. In april van dit
jaar kondigde de Vlaamse overheid aan dat ze 14 hectare van het
zonevreemde Lappersfortbos zou
kopen om te bewaren: 8,9 hectare
die als parkgebied is ingekleurd
en al sinds 2006 voor het publiek
toegankelijk is, en een kleine
5 hectare die oorspronkelijk als
kmo-zone was voorbestemd.
Daarmee was een groot deel van
het bos gered. Maar de aankoop
was een compromis. De 3,5 hectare die was ingekleurd als industriezone, en waarvoor de Lappersforters oorspronkelijk hadden gestreden, zou hoe dan ook
voor de bijl gaan.
‘We mogen tevreden zijn dat we
met onze acties iets hebben bereikt’, zegt Peter Theunynck van
het Groene Gordel Front (GGF),
een van de actiegroepen. ‘Maar
wij hebben altijd geijverd voor
het volledige behoud van het Lap-

persfortbos. Nu blijven we met
een geamputeerd bos achter. Het
is toch te gek voor woorden dat
bestaande bossen mogen worden
gekapt, terwijl er tal van industrieterreinen leeg staan.’
‘Wij hebben aan Fabricom en de
stad Brugge altijd een duurzame
grondenruil voorgesteld. Er zijn
bestaande industrieterreinen genoeg waar Fabricom zijn kantoren kan inplanten. Maar daar is
nooit gehoor aan gegeven. Dat begrijpen we niet’, zegt Luc Vanneste, secretaris van het GGF.

‘De aannemer mag zich
aan hoge kosten verwachten. Het bos ziet
er liever uit dan het is’
‘Als Vlaamse overheid kan je niet
verkondigen dat er bossen moeten bijkomen als je nog altijd bestaande bossen kapt. Voor ons is
dit een symbooldossier geworden. Dit gaat niet alleen over het
Lappersfortbos, maar over alle
zonevreemde bossen in Vlaanderen die worden bedreigd’, aldus
Vanneste (zie inzet).
De actievoerders geven de strijd,
tegen beter weten in, alvast niet
op. Vooral de actiegroep GroenFront! bereidt harde acties voor.
‘We hebben er al aan gedacht om
het bos opnieuw te bezetten.
Maar details over onze plannen
willen we nog niet te veel geven’,
zegt Lappersforter Shane.
Een herbezetting is alleszins niet
evident. Dertien Lappersforters
hebben een verbod gekregen om
het bos nog te betreden. Doen ze
dat toch, dan moeten ze alle kosten betalen (meer dan 50.000 euro) die de politie zes jaar geleden
heeft gemaakt om hen manu militari uit het bos te zetten.
‘Wanneer Fabricom met de kap

‘We blijven met een geamputeerd bos achter’, zeggen de actievoerders. Zes jaar geleden bezetten ze veertien

10.000 hectare zonevreemd bos bedreigd
BRUSSEL Elke maand wordt
in Vlaanderen één Lappersfortbos ter grootte van 18 hectare gekapt, dat is ongeveer 1 voetbalveld per dag. Dat kan omdat het
om zonevreemde bossen gaat.
Een op de vier bossen in Vlaanderen is zonevreemd. Het gaat
om 10.000 hectare die wordt be-

Veel schade na rellen in gesloten opvangcentrum
Het parket startte een onderzoek naar de rellen in het gesloten
asielcentrum 127 bis in Steenokkerzeel.
‘Wij zijn net als jullie, maar jullie behandelen ons
als misdadigers. We willen vrij
zijn’, schreeuwden de bewoners
van het gesloten asielcentrum
127 bis in Steenokkerzeel terwijl
ze matrassen in brand staken en
brandblussers leegspoten.
Zaterdag rond middernacht braken rellen uit. Bewoners stichtten
brand in de toiletten en in een
zestal kamers en op de binnenplaats staken ze matrassen en
tuinmeubilair in brand. Een grote
politiemacht ontruimde de gebouwen en zette de toegangswegen naar het asielcentrum af.
Er waren geen asielzoekers die
probeerden te ontsnappen en niemand van het personeel raakte
gewond. ‘Bij de bewoners liep één
BRUSSEL

persoon brandwonden op aan
zijn handen toen hij het vuur probeerde te doven, maar hij werd
meteen verzorgd en hoefde niet
naar het ziekenhuis’, zegt Katrien
Jansseune van de dienst Vreemdelingenzaken.
Tegen half twee ’s nachts was alles
weer rustig, maar de schade is
aanzienlijk. ‘De vleugel waar de
mensen verbleven die meededen
aan het oproer, is er erg aan toe.
Hoe lang die onbruikbaar is, is
nog niet te zeggen. De vleugel
waar de families met kinderen en
paren verbleven, is minder zwaar
beschadigd. Daar zullen de mensen binnen één tot twee weken
opnieuw in kunnen. Eén vleugel
is niet beschadigd’, legt Jansseune uit.

De echte oorzaak van de rellen is
nog altijd onbekend. ‘Er waren
39 bewoners die meededen. Velen daarvan waren van Maghrebijnse afkomst. Maar de kern van
de amokmakers was zeer divers’,
aldus Jansseune.
Het parket is een onderzoek gestart en heeft de 39 ondervraagd.
Niemand is aangehouden. De
groep is wel gesplitst. Zeven zijn
naar Merksplas gebracht, acht
naar Brugge, nog eens acht naar
Vottem. De anderen verblijven
nog in 127 bis, in de ene vleugel
die niet beschadigd is. ‘Als het onderzoek is afgerond, zal het parket beslissen wie en of er vervolgd
wordt’, zegt Jansseune.
In het gesloten asielcentrum verblijven een honderdtal mensen.
32 families met en zonder kinderen werden naar Melsbroek en
Brugge gebracht. (ig)

dreigd. Het Groene Gordel Front
grijpt het dossier van het Lappersfortbos aan om opnieuw te
pleiten voor een bescherming
van deze zonevreemde bossen.
‘Het gaat niet op te zeggen dat je
bomen bijplant als je bestaande
bossen kapt’, zegt Luc Vanneste.
Voor elke boom die in Vlaande-

ren wordt gekapt, moet op een
andere plaats een nieuwe boom
worden geplant. De meeste bedrijven storten daarvoor een
‘compensatievergoeding’ in een
fonds. Maar de overheid heeft
veel moeite om nieuwe gronden
te vinden waar ze boompjes kan
aanplanten. (yd)

Straatbendes gaan opnieuw met
elkaar in de clinch in Brussel
Bij een gevecht tussen twee Brusselse straatbendes werden
vrijdag vier mensen met messen toegetakeld.
BRUSSEL Vier leden van de
Brusselse bende 1210, ook bekend
als de Bagdadbende, zijn zaterdagochtend in de buurt van de
Hallepoort aangevallen door een
twintigtal leden van een rivaliserende bende, vermoedelijk de
Stuivenbergbende. Bij het gevecht raakten twee leden van de
Bagdadbende zwaargewond.
Een 23-jarige kreeg vijf messteken in de borststreek en verkeerde even in levensgevaar. De kans
is groot dat hij er een blijvend letsel aan overhoudt. Een tweede
bendelid werd ook stevig toegetakeld. De twee anderen liepen enkel lichte verwondingen op.
Het motief voor de aanval is nog

onduidelijk. Volgens twee slachtoffers ontstond de ruzie al op een
verjaardagsfeest en zijn de zaken
later geëscaleerd, maar dat spreken de andere slachtoffers tegen.
Voorlopig is nog niemand aangehouden, omdat de slachtoffers in
alle talen over de identiteit van de
daders zwijgen. Verklaringen van
ooggetuigen moeten het onderzoek vooruithelpen.
De laatste tijd rommelt het flink
in het Brusselse bendewereldje.
Vorige maand werd op het Anneessensplein de leider van de
Versaillesbende doodgestoken,
vermoedelijk door leden van de
bende 1140. De mogelijke dader is
in Zwitserland opgepakt. (ssj)

