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Wat zeg je, 3,5 ha kappen? 

Wie kappen? 

Wat kappen? 

Waarom kappen? 

 

[…] 

 

Wat zeg je, 

3,5 ha bos kappen. Je moet 

durven, de zee kap je toch ook niet. 

De golven, wie kapt ze? 

De schuimkrullen 

wie durft het aan? 

 

[…] 

 

Roestige heren zijn het, zeg het, 

roestige heren zeggen we, 

die onze bossen kappen 

om er onzin te poten, onzin 

te planten: beton, beton, beton 

en nog eens beton. Van beton 

zijn die heren, hersenen van beton 

hebben die heren. Betonnen heren 

zijn  het. Ze hebben een gat van beton 

en een pik van beton en een maag 

van beton. Van breed beton zijn ze. 

Kortom, Heren van beton 

 

Maar wij, 

wij zijn Heren van het bos.
1

                                                
1 SPELIERS (H.). Heren van het bos. In:  SPELLIERS (H.). De stem van de stad. Utrecht, Uitgeverij De Contrabas, 

2013, p. 44   
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Proloog  

Waarschijnlijk heeft er geen enkel beeld mij meer verbijsterd het afgelopen jaar dan het 

hallucinante uitzicht dat ik had toen ik boven kwam op een toeristenplatform aan de rand van 

de Hambach mijn. Deze bruinkoolmijn in de buurt van het Duitse Keulen is de grootste open 

mijn van Europa, heeft een omvang van ongeveer zes op zeven kilometer en wordt bewerkt 

door de grootste graafmachines ter wereld. Het landschap is over een oppervlakte van 

meerdere vierkante kilometer volledig verwoest, daarbovenop is bruinkool ook nog eens een 

van de meest vervuilende manieren om aan energiewinning te doen met een gigantische CO² 

uitstoot als gevolg. De locatie van de mijn is amper 40 kilometer van de Belgische grens, toch 

heeft er amper iemand over gehoord in België. In de loop van dit onderzoek werd er een 

bezoek gebracht aan deze site om een actuele casus van milieudegradatie met eigen ogen te 

zien. De uitbreiding van de mijn bedreigt namelijk verschillende waardevolle bosgebieden.  

Deze studie wordt bewust gestart met deze getuigenis over het bezoek aan een bruinkoolmijn 

in Duitsland. Waarom? In het bos dat zich naast de mijn bevindt en bedreigd wordt door de 

uitbreiding ervan bevinden er zich namelijk verschillende actiekampen. In deze actiekampen 

maakt men ook gebruik van de techniek van de bosbezetting. Een tactiek die ook in het 

actiekamp ten voordele van het Lappersfortbos gebruikt werd. Toch lijkt er een significant 

verschil te zijn tussen de actuele casus in Hambach en deze van het Lappersfort. Het Duitse 

bos dat plaats moet maken voor de bruinkoolmijn was ooit 5500 hectare groot en ook nu is er 

nog meer dan 1000 hectare bos over waarvoor er gestreden wordt.
2
 Het Lappersfortbos in 

Brugge was “amper” 18 hectare groot, toch werd er minstens even hard actie voor gevoerd als 

nu voor het Duitse bos. Hoe komt het toch dat er voor een bos dat tientallen keren kleiner is 

toch jarenlang verwoed actie gevoerd werd? Wie waren deze heren en dames van het bos die 

zich onvoorwaardelijk bleven inzetten voor het Lappersfort?   

  

                                                
2  S.N., Der Hambacher Forst, < http://hambacherforst.blogsport.de/infos-zum-wald/hamb acher-forst/ >, 

geraadpleegd op 16/05/2015   

http://hambacherforst.blogsport.de/infos-zum-wald/hamb%20acher-forst/
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1 Introductie  

1.1 Probleemstelling en onderzoekersvragen 

Dat Vlaanderen één van de regio’s van West-Europa is die zeer weinig bosgebieden heeft is 

geen publiek geheim. Maar maken cijfers nog indruk? Volgens het kadasterplan telt 

Vlaanderen ongeveer 950.000 hectare aan “open ruimte”. Het grootste deel hiervan is echter 

landbouwgebied. Minder dan 20% van deze open ruimte wordt ingenomen door “echte” 

natuur, het grootste deel hiervan bestaat uit bossen. Dit relatief beperkte aandeel open ruimte 

gaat dan ook nog eens snel naar beneden. Tussen 1982 en 2014 verdween er meer dan 

130.000 hectare open ruimte. Dit komt neer op ongeveer 24 voetbalvelden die dagelijks 

verdwijnen. In absolute cijfers verloor vooral de landbouw een grote hap uit de open ruimte, 

maar in relatieve cijfers zijn het vooral de natuurgebieden die het zwaar te verduren kregen. In 

dezelfde periode (1982 – 2014) verdween er 17,5% open natuur, de bossen zijn hier mee de 

dupe van.
3
  Er is dan ook heel wat te doen rond de laatste stukjes bos die overblijven. Een 

bijkomend probleem is dat er sinds de opmaak van de gewestplannen in 1976 heel wat 

bosgebied niet als natuurgebied ingekleurd is, maar wel als woonzone, bedrijfszone of 

landbouwgebied. In totaal zouden 23 van de 25 gewestplannen gefraudeerd geweest zijn.
4
 

Heel wat bossen werden daardoor niet als bos aangeduid, dit zijn de bossen die bestempeld 

worden als zonevreemde bossen.  

Al jarenlang bestaat er heel wat verontwaardiging over dit tekort aan groene ruimte en rond de 

problematiek van de zonevreemde bossen. Het Lappersfortbos is dankzij de actie die er bijna 

een decennium lang voor gevoerd werd het symbooldossier bij uitstek geworden voor de 

problematiek van de zonevreemde bossen. De casus van het Lappersfortbos, een bosgebied 

van circa 18 hectare ten zuiden van het Brugse stadscentrum, vormt het studieonderwerp van 

deze masterscriptie. Dit Brugse bos werd bij het begin van deze eeuw bedreigd door de 

verbreding van een weg, de inplanting van een stelplaats voor bussen van De Lijn en de 

uitbreiding van een ambachtelijke zone.
5
 Dankzij de mediastorm die de actie voor dit bos 

veroorzaakte heeft menig Vlaming reeds gehoord van het Lappersfortbos. Op het hoogtepunt 

van de actie werd er praktisch dagelijks over de gebeurtenissen bericht. Het zorgde ervoor dat 

                                                
3 POELMANS (L.). Hoe groen is Vlaanderen nu echt?  In: De Redactie, 2015, 18 juni 
4 RENARD (P.). Wat kan ik voor u doen? Ruimtelijke wanorde in België: een hypotheek op onze toekomst. 

Antwerpen, Icarus, 1995, p. 47 – 48 en 125   
5  SLABBINCK (B.). Vaartdijkstraat. Klein Doel, groot doel. Gent (Onuitgegeven jaarwerk), 2002, (promotor 

VERMEULEN), p. 28 - 31 
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de problematiek rond de zonevreemde bossen sindsdien beter bekend is bij het bredere 

publiek.
6
  

Dit onderzoek wil terug gaan naar de fundamenten van de actie voor het Lappersfort. Hoe kon 

het ooit zo ver komen dat het terrein bezet werd en waarom werd net dit bos het doelwit van 

langdurig actief verzet? Aan de hand van vier duidelijke onderzoeksvragen worden het hele 

proces achter de bezetting van het Lappersfortbos geanalyseerd. De eerste vraag moet helpen 

om opzoek te gaan naar alle actoren die een cruciale rol speelden in het dossier van het 

Lappersfortbos. De tweede vraag zoekt uit welke repertoires en actievormen er toegepast 

werden bij de actie voor het Lappersfortbos. Vervolgens wordt er gezocht naar het 

internationale karakter van de actie en tot slot wordt er nagegaan in hoeverre de actie voor het 

Lappersfort een succesvolle milieuactie was door ze te vergelijken met een andere 

milieuactie.  

Welke actoren speelden een cruciale rol in het dossier van het Lappersfortbos?  

De directe bezetting van het Lappersfortbos zorgde ervoor dat er zich een geanimeerd conflict 

ontwikkelde tussen verschillende belanghebbende actoren. Dit onderzoek wil nagaan welke 

actoren er allemaal betrokken waren in het debat en de gebeurtenissen om en rond het 

Lappersfort. Hierbij wordt er heel wat aandacht besteed aan hoe deze actoren zich specifiek 

tot elkaar verhielden. Bij de actievoerders die zich inzetten voor het Lappersfort lijkt er een 

duidelijk onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen enerzijds de “radicale” activisten die 

overgingen tot de bezetting van het bos en anderzijds de bredere maatschappelijke beweging 

die de actie ondersteunde via een gematigdere weg.
7
 Hoe kwamen deze bewegingen op de 

proppen in de problematiek rond het Lappersfort? Was er een bepaalde achtergrond waaruit 

deze bewegingen kwamen? De diverse groep aan actievoerders vormden samen een coalitie 

die zich inzette voor het behoud van het bos. Hierbij is het interessant om te kijken hoe de 

samenwerking tussen de verschillende groepen verliep. Was er sprake van een zekere 

samenwerking of opereerde men naast elkaar?  

De actievoerders waren uiteraard slechts één groep actoren in de polemiek rond het 

Lappersfortbos. De andere belangrijke actoren waren de politieke- en de bedrijfswereld. De 

politieke wereld speelde een cruciale rol in de ontwikkelingen, maar welke politieke belangen 

                                                
6 COCHEZ (T.). Er zijn nog honderden Lappersfortbossen voor u. In: De Morgen, 2002, 19 oktober  
7  CAMMAERTS (B.). Media and Communication Strategies of Glocalized Activists: Beyond Media-Centric 

Thinking. In: CAMMAERTS (B.). en CARPENTIER (N) eds. Reclaiming the Media: Communication Rights and 

Expanding Democratic Media Roles. Bristol, Intellect, 2006, p. 266 
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waren er juist verbonden aan het Lappersfortgebied? Verschillende politieke niveaus werden 

betrokken in het politieke debat over het bos. Hoe komt het dat de polemiek na verloop van 

tijd naast de gemeentepolitiek in Brugge ook een issue werd op het Vlaamse politieke niveau? 

Daarnaast wordt er ook gekeken in hoeverre de polemiek rond het Lappersfortbos het debat 

over de bedreigde bossen geopend heeft en een doorbraak betekend heeft in het dossier van de 

zonevreemde bossen. Niet enkel de politiek had zijn belangen, ook de bedrijfswereld had haar 

belangen in het Lappersfortbos. De eigenaar van het Lappersfort terrein, Fabricom, had een 

overeenkomst met de stad Brugge vooraleer het bos bezet werd. Hoe reageerde Fabricom en 

bij uitbreiding de bredere bedrijfswereld op de acties die ondernomen werden in het bos? Hoe 

ging men om met de radicale activisten die hun terrein ingenomen hadden? Stond men hierbij 

open voor een politieke oplossing?  

Een laatste grote speler was de media. De rol van de media in het dossier van het 

Lappersfortbos lijkt onmiskenbaar. In het begin was de actie weinig bekend en werd er in de 

media amper aandacht besteed aan de bezetting van het bos, maar dit veranderde doorheen het 

verloop van de actie. Het debat over het bos werd ook in de nationale media gevoerd. Hoe 

komt het dat de media plots massaal op het dossier sprong? Waren er bepaalde actoren uit de 

polemiek die meer of minder gebruik maakten van de media? Bij het onderzoek naar de media 

wordt er heel wat aandacht besteed aan de manier waarop de zaken aangebracht werden in de 

media. Hoe werden de feiten juist geframed in de berichtgeving en welke impact had dit op de 

bredere publieke opinie? 

Voor welke repertoires en actievormen werd er gekozen bij de actie voor het Lappersfortbos?  

Door de keuze voor een bezetting van het bos kwamen de actievoerders met een vernieuwend 

repertoire. Het is de bedoeling om uit te zoeken waarom de actievoerders voor een bezetting 

kozen en niet voor een andere actievorm. Hierbij is het ook interessant om na te gaan in 

hoeverre sabotage kan aanzien worden als een gerechtvaardigde actiemethode.
8
 Was het 

repertoire van de klassieke milieubeweging misschien stilaan uitgeput? Andere manieren van 

protest lijken op het eerste zicht misschien meer aangewezen, toch kozen de activisten voor 

een directe actie. Was dit dan de enige manier waarop ze het bos konden redden? Daarnaast 

lijkt het ook interessant om de roots  van deze activisten bloot te leggen en hoe ze in contact 

kwamen met het relatief nieuwe repertoire. Waar haalde deze jonge generatie activisten hun 

                                                
8 VANDEPITTE (E.). Zand in de machine. Een rechtvaardiging van sabotage in een sociaal-ecologisch kader. 

Gent (Onuitgegeven Masterscriptie Universiteit Gent), 2013, (promotor: F. Mortier), p. 104  
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inspiratie? Klopt het dat de traditionele milieuverenigingen en organisaties in tegenstelling tot 

de bezetters eerder kozen voor een gematigdere weg met traditionele acties en vanuit een 

onderhandelende positie? Hierbij is het ook de bedoeling om uit te zoeken of het net deze 

combinatie van verschillende actievormen is die de sterkte of zwakte van de actie voor het 

Lappersfort vormde.  

In hoeverre kan de actie voor het Lappersfortbos gekaderd worden binnen een internationaal 

actiemilieu?  

De actoren die hierboven reeds opgesomd werden waren de voornaamste spelers binnen de 

nationale context. De actie voor het Lappersfort stopte echter niet aan de grenzen. De 

actievoerders en hun actiekamp waren ingebed in een internationale activistengemeenschap. 

Deze studie wil naast de zoektocht naar de rol van de lokale actoren ook nagaan in hoeverre 

de bezetting van het Lappersfortbos sterk ingebed was in een internationale netwerk van 

bosbezetters en activisten. De bezetting van het Lappersfortbos was namelijk niet de eerste in 

zijn soort. In de decennia die vooraf gingen aan de actie in Brugge hadden er reeds regelmatig 

bezettingen van bosgebieden plaatsgevonden. Welke netwerken bestonden er juist binnen het  

activistenmilieu en in hoeverre vonden er transfers plaats tussen verschillende acties? Was het 

hierbij vooral  de lokale situatie die de actie vorm gaf of was het vooral het internationale 

karakter dat de ontwikkelingen bepaalde? Ging het met andere woorden vooral over een 

bottom-up proces of  eerder om een top-down gebeuren?  

Hoe succesvol was de actie voor het Lappersfortbos in vergelijking met een andere 

milieuactie?   

Naast de zoektocht naar de rol van het Lappersfort binnen een transnationaal netwerk wordt 

de casus ook afgetoetst aan een andere milieuproblematiek. Op die manier kan het succes van 

de actie voor het Lappersfortbos ook beter geëvalueerd worden. Niet enkel voor de bossen 

werd en wordt er in Vlaanderen actie gevoerd, ook voor de duinen zetten er zich al 

decennialang mensen in. De actie voor de bossen lijkt zelfs enkele decennia achter te zitten 

ten opzichte van de duinen.
9
 De casus van het Lappersfortbos wordt in deze studie dan ook 

vergeleken met de actie die er gevoerd werd voor de duinen. Deze vergelijking gebeurt op 

basis van de masterscriptie van Pauline Bogaert die het proces achter de opmaak van het 

                                                
9 BRUNEEL (D.). 20 jaar na Duinendecreet: nood aan bescherming zonevreemd bos. In: De Wereld Morgen, 

2013, 13 september 
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Duinendecreet onderzocht.
10

 Het is de bedoeling om na te gaan waar de gelijkenissen en 

verschilpunten tussen deze twee casussen zich juist situeren. Op het eerste zicht lijkt het 

proces rond het Lappersfort een directer en meer activistisch karakter te hebben dan de 

ontwikkelingen die het Duinendecreet voortbrachten. Klopt dit beeld of was het proces in 

beide casussen vrij gelijkaardig? Daarnaast wordt er nagegaan welke types actoren er waar te 

nemen waren in beide acties. Waren dezelfde spelers actief bij het Duinendecreet? Een derde 

punt waarop beide processen vergeleken worden is de zoektocht naar een eventuele 

internationale component die ook bij de actie voor de duinen kon waargenomen worden. Tot 

slot is het ook de opzet om uit te zoeken welke van de twee bestudeerde casussen het meest 

succesvol gebleken is. Welke actie heeft er op de korte en op de lange termijn de grootste 

effectiviteit vertoond en welke verklaringen moeten er hiervoor gezocht worden?   

                                                
10 VAN BOGAERT (P.). Het duinendecreet: Een historische wandeling doorheen de grote polemiek over het 

Vlaamse klein duintje. Gent (Onuitgegeven Masterscriptie Universiteit Gent), 2014, (promotor G. VAN 

GOETHEM), 156 p.   
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1.2 Methodologie  

Na het schetsen van een theoretisch kader en de uitwerking van een stuk algemene 

voorgeschiedenis, wat helpt om de actie beter te kaderen, wordt het grootste deel van dit 

onderzoek besteed aan de uitwerking van de casus van het Lappersfortbos. De geografische 

afbakening van de casus beperkt zich min of meer tot het specifieke bosgebied te Brugge. 

Verder spitst het onderzoek zich hoofdzakelijk toe op de periode dat het Lappersfortbos 

effectief bezet was, zij het met de nodige aandacht voor de voorontwikkelingen en de nasleep 

van het hele proces. Voor het Lappersfortbos werden er echter meerdere losstaande acties 

opgezet, in deze studie wordt er specifiek voor gekozen om de eerste bezetting van het 

Lappersfort als hoofdfocus te nemen. Deze speelde zich af in de periode 2001-2002. De latere 

acties voor het bos worden ook kort onder de loep genomen om de afloop van de hele 

polemiek te kunnen duiden. Deze acties, zoals de tweede grote bezetting uit 2009-2010 die 

ook meer dan een jaar duurde, worden echter slechts minimaal uitgewerkt, enkel de meest 

cruciale aspecten ervan worden belicht.  

De uitwerking van de casus gebeurt via een opdeling in een aantal fasen. Gestart wordt er met 

een schets van de voorgeschiedenis van het bosgebied zelf en de manier waarop de hele actie 

voor het bos tot stand kwam. Van een verkennend bezoek tot de effectieve bezetting en de 

uitbouw van een heus actiekamp. In een tweede deel worden de eerste maanden van de 

bezetting onderzocht door de verschillende actoren die de casus mee vorm gaven naast elkaar 

te plaatsen. Zowel de voorstanders als de tegenstanders worden in dit onderdeel in detail 

uitgewerkt. Deze opdeling in verschillende hoofdstukken per actor kan de foute indruk 

scheppen dat de actoren los van elkaar functioneerden. Dit is zeker niet het geval, dit wordt 

enkel gedaan om duidelijk te kunnen weergeven wie er allemaal iets te winnen of te verliezen 

had bij de actie voor het Lappersfortbos. Binnen dit hoofdstuk wordt er dan ook zoveel 

mogelijk aandacht besteed aan de interactie die er was tussen de verschillende actoren en hoe 

deze zich juist tot elkaar verhielden. Een derde deel in de uitwerking van de casus focust zich 

op de laatste maanden van de bezetting. Deze fase liet zich kenmerken door een toename aan 

actie enerzijds, aan de andere kant was dit ook de fase waarin er volop onderhandeld werd om 

tot een oplossing te komen. Dit deel wordt gevolgd door een hoofdstuk waarin de afloop van 

de actie belicht wordt. Nadien volgen er nog twee kortere stukken, hier wordt de hele nasleep 

van het proces bekeken en wordt er een round-up gemaakt van de uitkomst van de hele actie. 

Dit onderdeel van de scriptie, de hele uitwerking van de casus, is vrij verhalend geschreven. 

Om de chronologie van de feiten goed te kunnen weergeven lijkt een narratieve aanpak 
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interessant. Op die manier kan de casus op een overzichtelijke en chronologische manier 

uitgewerkt worden.
11

Na de uitwerking van de casus wordt de hele historie van het 

Lappersfortbos vergeleken met het proces dat het Duinendecreet tot stand bracht. Nadien 

worden alle elementen samengebracht in de conclusie waar de vier centrale onderzoeksvragen 

beantwoord worden. Na de conclusie volgt nog een korte epiloog.  

Gezien deze studie afgeleverd wordt binnen de opleiding geschiedenis is dit werkstuk 

uiteraard in de eerste plaats een historische studie. Dit laat zich duidelijk blijken door het 

langetermijnperspectief dat gehanteerd wordt, daarnaast gebeurt het grootste gedeelte van de 

studie ook op basis van primair historisch bronmateriaal. Toch wordt er doorheen deze studie 

ook getracht om een multidisciplinaire kijk aan te nemen. Binnen het huidige onderzoeks- 

landschap dreigt er namelijk nogal snel vervallen te worden in een monodisciplinaire aanpak. 

Toch is het juist het samenbrengen van benaderingswijzen uit verschillende disciplines wat 

een meerwaarde kan betekenen bij het verwerven van diepere inzichten. Dit kan tot een gans 

nieuwe framing van de feiten leiden.
12

 Bij een blik op de theoretische concepten die gebruikt 

worden voor dit onderzoek wordt het al duidelijk dat er naast historische theorievorming ook 

volop wordt gebruikt gemaakt van benaderingswijzen die zich binnen de sociologie en 

politicologie bevinden.  

 

                                                
11 WHITE (H.). The Value of Narrativity in the Representation of Reality. In: Critical Inquiry, 7 (1980), 1, p. 6  
12 TRANSITIE UGENT, Transitie UGent 2014, samen voor een duurzame universiteit. Gent, Druk In De Weer, 

2014, p. 47   
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1.3 Bronnen  

1.3.1 De archieven 

Dit onderzoek werd uitgebouwd aan de hand van literatuur, wetenschappelijke artikels en 

andere secundaire bronnen. Daarnaast wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een divers 

pakket aan primaire bronnen. Deze variëren van krantenartikelen, persberichten, flyers en 

actieboekjes tot parlementaire stukken, vergaderverslagen en beeldfragmenten. 

De vindplaats van deze bronnen situeert zich op diverse locaties. Een eerste locatie waar het 

merendeel van de bronnen met betrekking tot de bezetters gevonden werd was in de 

Anarchistische Infotheek te Gent.
13

 Over de eerste bezetting van het Lappersfortbos konden 

hier onder andere de actieboekjes van de bezetters terug gevonden worden. Daarnaast ook een 

heleboel flyers en pamfletten die door de actievoerders verspreidt werden. De beweging 

waaruit de bezetters voortkwamen had ook haar eigen tijdschrift, Uitgezonderd, waarin ze 

berichten publiceerden over hun acties. De maandelijkse uitgaven van dit tijdschrift werden 

ook terug gevonden in de infotheek. Tot slot werden er hier ook andere nationale en 

internationale tijdschriften terug gevonden die artikels publiceerden met betrekking op het 

Lappersfortbos.        

Een tweede locatie waar er een grote schat aan bronnenmateriaal werd teruggevonden is het 

archief van het Groene Gordel Front dat zich bij Luc Vanneste situeert, één van de trekkers 

van het Groene Gordel Front (GGF). Deze netwerkorganisatie verleende steun aan de 

actievoerders door verenigingen uit het middenveld samen te brengen in een ondersteunend 

netwerk. In het archief bij Luc Vanneste situeren zich de verslagen van de vergaderingen van 

het GGF, de documenten die door de verschillende werkgroepen aangemaakt werden en alle 

persberichten die de organisatie zelf opstelde met betrekking tot het Lappersfortbos. 

Daarnaast zitten er in dit archief ook een heel aantal andere cruciale documenten met 

betrekking tot de Lappersfortpolemiek. Naast persberichten van andere organisaties bevinden 

er zich hier ook enkele gerechtelijke documenten en enkele officiële documenten van de stad 

Brugge.  

Op de website van het Vlaamse parlement bevinden zich een reeks documenten die op hun 

beurt betrekking hebben op het Brugse Lappersfort. Dit betreft zowel politieke vragen en 

                                                
13 Het deel van de infotheek waar er archiefmateriaal terug te vinden is wordt omschreven als het anarchief. Hier 

situeert zich een grote verzameling aan primair bronmateriaal uit alles wat binnen het anarchistische milieu kan 

gesitueerd worden. 
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antwoorden van ministers en parlementsleden als commissieverslagen van de commissies 

voor leefmilieu en van openbare werken.  

Een andere interessante bron die gebruikt werd zijn de mediaberichten die over de 

ontwikkelingen rond het Lappersfortbos verschenen. Deze (voornamelijk) krantenberichten 

werden voor een deel teruggevonden in de infotheek, de rest werd gehaald uit de persoonlijke 

collecties van Luc Vanneste en Bart Slabbinck. In de studie worden er zowel artikels uit de 

nationale berichtgeving als uit de regionale en lokale berichtgeving gebruikt. Deze artikels 

zijn afkomstig uit een zeer divers aantal kranten. De Standaard, De Morgen, Het Laatste 

Nieuws, Het Nieuwsblad, De Gentenaar en De Tijd. Ook in het lokale Brugsch Handelsblad 

werden er een heel aantal relevante artikels teruggevonden.   

Een laatste brontype dat gebruikt werd zijn beeldfragmenten. Deze zijn zowel afkomstig van 

de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) als de Vlaamse Televisie 

Maatschappij (VTM). De fragmenten zijn een perfecte bron om de tijdsgeest te kunnen 

interpreteren en geven een concreet beeld van de actie. De cd-rom met de beeldfragmenten 

werd ook situeert zich ook in de Anarchistische Infotheek te Gent.  

1.3.2 De interviews  

Naast deze vele primaire en secundaire bronnen over de actie voor het Lappersfortbos werd er 

ook voor gekozen om enkele protagonisten van de eerste bezetting van het Lappersfortbos te 

interviewen. Gezien de bezetting van het Lappersfort zich minder dan vijftien jaar geleden 

afspeelde is de techniek van het interview een uiterst interessante aanvulling op de andere 

primaire bronnen. Eventuele hiaten in het bronmateriaal konden op die manier overbrugd 

worden. Bovendien kon er op die manier ook beter gepolst worden naar de dieper gelegen 

motivaties en intenties van de hoofdrolspelers uit het Lappersfortverhaal. Daarnaast kon er via 

de interviews ook nagegaan worden hoe de actoren zelf de feiten aangevoeld hebben en er nu 

op terug kijken.  

Bij het afnemen van de interviews is er zoveel mogelijk geprobeerd om alle actoren die sterk 

betrokken waren in de polemiek van het Lappersfort een platform aan te bieden om  hun 

verhaal te doen. Dit werd gedaan om de neutraliteit van de studie te kunnen bewaren en om 

optimaal inzicht te krijgen in alle ontwikkelingen. Uit het kamp van de activisten werden er 

drie bezetters ondervraagd die een voorname rol speelden in de strijd voor het Lappersfort. 

Zowel Pieter Grypdonck, Joke Debaere als Kurt Stans waren het grootste deel van de 

bezetting aanwezig in het actiekamp. Dit waren ook enkele van de personen die de meest 
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prominente rol speelden bij het contact met de pers, de politiek en de eigenaar van het terrein. 

Daarnaast waren deze personen ook betrokken bij de aanloop tot de actie en bij de nasleep 

ervan. Van het GGF werden Luc Vanneste en Bart Slabbinck geïnterviewd. Luc Vanneste was 

één van de medeoprichters van het GGF en vervulde de rol van secretaris binnen de 

organisatie. Bart Slabbinck was trekker van de technische werkgroep van het GGF. Uit 

politieke hoek werden Vera Dua (Agalev) en Patrick Moenaert (CD&V) aan een vragenlijst 

onderworpen. Vera Dua was op het moment van de bezetting Minister van Landbouw en 

Leefmilieu in de Vlaamse regering. Patrick Moenaert was de burgemeester van de stad 

Brugge. Tot slot werd ook de toenmalige CEO van Fabricom, Filip Casier, ondervraagd. Dit 

bedrijf was eigenaar van het terrein toen de activisten het innamen.  Hier bovenop werd er ook 

een interview afgenomen met een van de huidige bezetters van het Hambach woud in 

Duitsland, deze persoon wenste anoniem te blijven en wordt weergegeven als Tree Monkey.  

Voor de interviews werd er op voorhand telkens een gerichte vragenlijst opgesteld. Een 

algemeen overzicht van de vragen is terug te vinden in de bijlage.
14

 Per contactpersoon werd 

deze lijst echter herwerkt en toegespitst op de specifieke persoon die ondervraagd werd. De 

interviews vonden plaats op een locatie die de contactpersonen zelf aangaven. De vragen 

dienden als leidraad, maar de respondent kreeg zelf de ruimte om zijn verhaal op te bouwen. 

Op die manier werden er zeker geen zaken over het hoofd gezien. Op gezette tijdstippen 

werden er echter wel gerichte bijvragen gesteld om bepaalde zaken te verduidelijken of beter 

te kunnen kaderen. Bij de vraagstelling werd er ook  telkens gepoogd om de geïnterviewde in 

aanraking te brengen met verschillende opinies en invalshoeken om zo de historische context 

optimaal te kunnen schetsen.
15

 Nadat het interview afgerond was werd dit zorgvuldig 

getranscribeerd en uitgeschreven. Hierbij werd er telkens rekening gehouden met de manier 

waarop de geïnterviewde iets aanbracht.  

Bij de verwerking van de interviews in dit onderzoek is er rekening gehouden met het 

subjectieve karakter van een dergelijke bron. Het gaat om egodocumenten, en uiteraard zal 

iedere protagonist de feiten op zijn manier interpreteren en weergeven. Hierbij heeft men ook 

steeds de neiging om de gebeurtenissen en de ervaringen te herbekijken en te herwerken 

                                                
14 De vragenlijst van de interviews is terug te vinden in bijlage 1 op pagina 141 – 142   
15 VAN DE MIEROOP (D.). en BRUYNINCKX (K.). The Influence of the Interviewing Style and the Historical 

Context on Positioning Shift in the Narrative of a Second World War Resistance Member. In: Journal of 

Sociolinguistics, 13 (2009), 3, p. 171   
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vanuit de huidige situatie waarin men zich bevindt.
16

 Met al deze zaken is er bij de uitwerking 

van de casus rekening gehouden. 

                                                
16  DE FINA (A.)., SCHIFFRIN (D.). en BAMBERG (M). eds. Discourse and Identity, Studies in Interactional 

Sociolinguistics 23. Cambridge, University Press, 2006, p. 36   
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2 Theoretisch kader  

Om de casus van het Lappersfortbos in deze studie zo goed mogelijk te kunnen analyseren 

wordt er in het eerste deel van deze studie een theoretisch kader geschetst van waaruit de 

casus kan benaderd worden. Deze theorie moet dienen als ondersteuning bij de studie van de 

gebeurtenissen. Hierbij moet echter duidelijk gesteld worden dat geen enkele theoretische 

benadering volledig genoeg is om een milieuonderwerp in al zijn aspecten te doorgronden.
17

 

Daarom wordt er hier dan ook voor gekozen om een combinatie van verschillende 

theoretische invalshoeken te gebruiken die samen een min of meer waterdicht kader moeten 

vormen om de casus te analyseren. De vier theoretische kaders die gebruikt worden vallen 

allen min of meer samen met één van de vier centrale onderzoeksvragen. Het multi-actor en 

multi-level perspectief wordt gebruikt om te onderzoeken welke actoren en niveaus een 

cruciale positie innamen binnen de hele polemiek rond het bos. Vervolgens wordt er gebruik 

gemaakt van theorieën over repertoire om onderzoek te doen naar de actievormen die 

toegepast werden. Verder wordt er voor de studie naar het internationale karakter van de actie 

ook gebruikt gemaakt van de histoire croisée theorie en de theorie over transnationalisering. 

Tot slot worden er enkele theoretische uitgangspunten geschetst waarmee de effectiviteit van 

de actie voor het Lappersfortbos geanalyseerd kan worden. 

2.1 Multi-actor en multi-level governance  

In onze moderne democratieën is er duidelijk sprake van een complexe interactie tussen 

geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde vormen van politiek.
18

 Hierbij zijn er 

overlappingen waarneembaar tussen beide vormen van politiek. De geïnstitutionaliseerde 

politiek, bestaande uit de traditionele politieke organen, is niet gescheiden van wat er plaats 

vindt in de maatschappij. Omgekeerd staat de maatschappij, die ook wel omschreven wordt 

als de civil society, op zijn beurt niet los van de ontwikkelingen op het politieke niveau.
19

 Dirk 

Bogaert stelt in een doctoraatstudie over het natuurbeleid in Vlaanderen echter dat de rol van 

deze civiele samenleving door de jaren heen sterk toegenomen is. Dit komt doordat de 

traditionele instituten en bestuursvormen tekort schieten in hun benadering van transnationale 

en meer gedecentraliseerde problemen zoals de problemen met betrekking op het leefmilieu. 

De klassieke (politieke) instituties worden daardoor in hun handelen steeds meer aangevuld 

                                                
17  VAN DER HEIJDEN (H.A.). Tussen aanpassing en verzet. Milieubeweging en milieudiscours. Antwerpen, 

Verkoopmaatschappij Bosch & Keuning, 2000, p. 46 
18 CAMMAERTS (B.). Media and Communication Strategies of Glocalized Activists, p. 266 
19 CAMMAERTS (B.). Media and Communication Strategies of Glocalized Activists, p. 266  
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met niet-statelijke actoren die binnen deze burgermaatschappij opereren.
20

 De studie naar 

sociale bewegingen wordt uitermate interessant wanneer deze traditionele grenzen tussen de 

geïnstitutionaliseerde groepen en deze die zich buiten deze instituties bevinden kunnen 

doorbroken worden en er nieuwe coalities gevormd worden. Dit kan een beweging een stuk 

sterker maken.
21

 

Deze visie van Bogaert die uitgaat van een interactie tussen verschillende groepen aan actoren 

wordt ook wel omschreven als multi-actor governance. Dit duidt op de grote verscheidenheid 

aan actoren die actief zijn binnen een casus met betrekking op een milieuproblematiek. 

Aanvullend bij dit multi-actorperspectief plaatst Bogaert ook het multi-level governance 

principe. De diverse groep aan actoren die actief is in een milieucasus functioneert namelijk 

op verschillende (bestuurlijke) niveaus.
22

 Centraal bij deze twee principes staat het concept 

governance. De focus ligt namelijk op het proces dat plaatsgrijpt bij beleidsvoering. Hierbij 

wordt er gekeken naar de verschillende niveaus die binnen een casus actief zijn, het 

multilevelperspectief, en de verschillende actoren die er zijn, het multi-actorperspectief.
23

 

Deze benaderingswijze kan met andere woorden vertaald worden tot een complexe dynamiek 

tussen statelijke en niet-statelijke actoren op diverse bestuurlijke niveaus.
24

  

Aan de hand van het multi-actorperspectief kan er nagegaan worden in hoeverre er een breed 

assortiment aan actoren was die een actieve rol hadden in de casus van het Lappersfortbos. Op 

het eerste zicht lijkt er een veelvoud aan actoren terug te vinden binnen de polemiek van het 

bos. In hoeverre speelden deze echter allemaal een even cruciale rol? Enerzijds had je de 

bezetters, activisten die voor een directe actie kozen en het bos fysiek gingen innemen. Deze 

bezetters werden gesteund door het Groene Gordel Front (GGF), een netwerk van 

middenveldorganisaties die zich schaarde achter de eisen van de bezetters. Daar bovenop 

kwam er binnen het GGF ook een beschermcomité dat bestond uit sympathisanten van de 

actie. De voorstanders van de bezetting vormden duidelijk een heterogene groep uit de civiele 

maatschappij die allerlei organisaties en individuen met een verschillende ideologie bijeen 

bracht rond eenzelfde doel, namelijk het behoud van het bos. Hierbij is het ook cruciaal om na 

te gaan hoe deze diverse coalitie haar strijd voor het bos ging framen. Volgens David A. 

                                                
20 BOGAERT (D.). Natuurbeleid in Vlaanderen, Natuurontwikkeling en draagvlak als vernieuwingen. Nijmegen 

(Doctoraatsverhandeling Katholieke Universiteit Brabant), 2004, (Promoter P. LEROY), p. 33   
21 TARROW (S.) en TILLY (C.). Contentious Politics and Social Movements, p. 439  
22 BOGAERT (D.). Natuurbeleid in Vlaanderen,  p. 18 – 19   
23 VAN BOGAERT (P.). Het duinendecreet: Een historische wandeling doorheen de grote polemiek over het 

Vlaamse klein duintje, p. 13  
24 BOGAERT (D.). Natuurbeleid in Vlaanderen,  p. 18 – 19   
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Snow en Robert D. Benford zijn framing processen namelijk een centrale dynamiek om het 

karakter en de werking van sociale bewegingen te verklaren.
25

 

Tegenover de bezetters en hun sympathisanten stond de eigenaar van het terrein, de Fabricom 

groep. Dit was de tweede grote speler binnen het conflict. De politieke wereld was de laatste 

grote actor in de kwestie van het Lappersfort. Deze was duidelijk verdeeld wanneer het over 

het conflict ging. De lokale politiek te Brugge steunde de eigenaar Fabricom in hun eisen. De 

activisten op hun beurt konden dan weer rekenen op de steun van enkele Vlaamse politici.
26

 

Volgens Cammaerts hadden deze verschillende zijden in het spectrum van het Lappersfort 

duidelijk een diffuus karakter. In de politiek wereld was er sterke verdeeldheid over de 

gebeurtenissen in Brugge, maar ook binnen de civil society was er geen eenheid wanneer het 

over de bezetting ging.
 27

 In de uitwerking van de casus worden deze actoren één voor één 

bestudeerd en wordt er nagegaan in hoeverre deze passen binnen het multi-actorprincipe.  

Was er naast dit breed palet aan actoren ook sprake van een handelen op verschillende lagen 

en niveaus? Was er met andere woorden een duidelijk multi-levelperspectief terug te vinden 

in de polemiek van het Lappersfortbos? Verschillende politieke niveaus leken alvast een 

cruciale rol te spelen bij de besluitvorming met betrekking op het stukje groen in de buurt van 

het Brugse stadscentrum. Niet enkel de lokale politiek had hierbij inspraak, ook het Vlaamse 

politieke niveau werd na verloop van tijd bij het dossier betrokken. Uit de opsomming van het 

aantal actoren blijkt ook dat de niet-geïnstitutionaliseerde actoren een belangrijke plaats in 

namen binnen het proces van het Lappersfort. De zoektocht naar de manier waarop deze 

verschillende niveaus met elkaar in relatie stonden en in wisselwerking traden is hierdoor een 

interessante oefening voor deze studie.  

De theoretische benadering vanuit het multi-level en multi-actor principe wordt ook toegepast 

in de studie naar de ontwikkeling van het Duinendecreet. Daarom lijkt een vergelijking aan de 

hand van de benaderingswijze van Bogaert aangewezen om de diversiteit aan actoren en 

bestuursniveaus naast elkaar te kunnen plaatsen en de vergelijking te maken tussen de 

Lappersfort casus enerzijds en deze van  het Duinendecreet anderzijds.  

                                                
25 BENFORD (R.). en SNOW (D.). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. In: 

Annual Review of Sociology, 26 (2000), p. 612  
26 Deze brede waaier aan actoren worden in het volgende hoofdstuk van deze studie, waarin de casus volledig 

uitgewerkt wordt, zorgvuldig onder de loep genomen.  
27 CAMMAERTS (B.). Media and Communication Strategies of Glocalized Activists, p. 278 
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2.2 Sociale bewegingen en hun repertoire  

De beweging die zich inzette voor het behoud van het Lappersfortbos kan bekeken worden als 

een coalitie van diverse actiegroepen die kaderden binnen de bredere milieubeweging. De 

milieubeweging is een klassiek voorbeeld van een sociale beweging.
28

 Daarom wordt er bij de 

theoretische benadering van deze studie dan ook hoofdzakelijk gebruik gemaakt van theorieën 

die van toepassing zijn voor sociale bewegingen. Maar wanneer kan een beweging juist 

omschreven worden als een sociale beweging? Welke eigenschappen kenmerken nu juist een 

sociale beweging? De uitgebreide definitie van Stefaan Walgrave kan hierbij als 

ondersteuning dienen: 

“Een sociale beweging is een geheel van organisaties en losse actoren […] die door middel 

van collectieve actie buiten de geïnstitutionaliseerde politieke kanalen druk uitoefenen op de 

politieke beleidsvoerders met de bedoeling om bindende maatschappelijke veranderingen of 

het behoud van een toestand te realiseren. Deze maatschappelijke strijdpunten staan niet 

geïsoleerd maar maken deel uit van een meer omvattende ideologie, van een maatschappelijk 

plan”
29

 

Doorheen de studie naar de beweging die zich inzette voor het Lappersfortbos wordt er 

nagegaan in hoeverre deze beweging past binnen dit door Walgrave geschetste kader. Een 

belangrijk punt hierbij is de focus op het feit dat de actie collectief gebeurt. Wat er echter 

onder collectieve actie begrepen wordt is echter niet altijd even duidelijk. Charles Tilly en 

Sidney Tarrow spreken bij collectieve actie over een claim die gelegd wordt op de 

beleidsmakers. Dit gebeurt door het toepassen van diverse repertoires, routineuze acties die 

telkens opnieuw opgevoerd worden. Deze vinden plaats in de publieke ruimte en bestaan uit 

een collectieve interactie tussen de beleidsvoerders enerzijds en zij die hier impact van 

ondervinden anderzijds. Via deze collectieve actie probeert men druk te zetten op de 

beleidsmakers.
 30

 In het geval van het Lappersfortbos ging dit om de politici die de plannen 

opmaakten voor het terrein aan de ene zijde en de actievoerders die zich inzetten voor het 

behoud van het bos op het terrein anderzijds. De actievoerders probeerden via een collectieve 

publieke actie druk te zetten op de beleidsvoerders door het gebruik van een specifiek 

repertorium. Tilly en Tarrow specifiëren verder wat ze onder een repertoire verstaan. Het zijn 

                                                
28  VAN NOORT (W.). Bevlogen bewegingen. Een vergelijking van de anti – kernenergie –, kraak – en 

milieubeweging. Nijmegen, Uitgeverij SUA, 1988, 300 p.  
29 WALGRAVE (S.). Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen. Leuven, SOI/KULeuven, 1994, p. 2   
30 TARROW (S.) en TILLY (C.). Contentious Politics and Social Movements. In: BOIX (C.). en STOKES (S.). ed. 

The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford, University Press, 2007, p. 437 – 438 
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bepaalde actievormen die een sociale beweging gaat toepassen om hun punt te kunnen maken. 

Deze repertoires aan actievormen variëren van tijd tot tijd, van plaats tot plaats en van actoren 

tot actoren. Wel worden ze bepaald door een set aan repertoires die reeds toegepast worden en 

gangbaar zijn. Er wordt met andere woorden voortgebouwd op reeds bestaande actievormen. 

Een klassieke demonstratie of optocht kan hierbij ondergebracht worden in de meest 

voorkomende set aan repertoires.
31

 Volgens Hein-Anton Van Der Heijden worden er bij 

politiek protest actievormen gebruikt in alle soorten en maten. Van lobby’s, het uitdelen van 

persberichten en het uitvoeren van ludieke acties tot het toepassen van bezettingen en sit-ins 

en zelfs het plegen van bomaanslagen. Nieuwe sociale bewegingen, zoals de milieubeweging, 

laten zich volgens Van Der Heijden kenmerken door het gebruik van een vernieuwend 

repertorium. Binnen hun actierepertoire is er een relatief grote plaats voor onconventionele 

acties.
32

  

Bij de keuze voor een bepaald repertoire worden sociale bewegingen echter ook 

geconfronteerd met de eventuele beperkingen van bestaande legitieme repertoires en de 

zoektocht naar nieuwe innoverende actievormen. Hierbij moet er telkens een afweging 

gemaakt worden tussen de zichtbaarheid en de effectiviteit van het repertoire enerzijds en het 

gevaar om gestigmatiseerd te worden anderzijds.
33

De zoektocht naar de verschillende 

repertoires die toegepast werden is een interessante oefening binnen deze studie. Het 

repertoire dat bij de acties rond het Lappersfort toegepast werd lijkt duidelijk te verschillen 

van deze bij de acties voor het duinengebied. Binnen de wereld van het directe 

milieuactivisme lijkt dan weer een repertoire dikwijls terug te keren, namelijk de techniek van 

de bezetting.  

Bezetting is een repertoire met een rijk verleden dat al eeuwen lang toegepast wordt door 

actievoerders als een protestvorm om hun onvrede te uiten. Bij een bezetting speelt vooral de 

ruimte een cruciale rol. Centraal in het protest staat namelijk de claim die gelegd wordt op de 

publieke ruimte en de impact die dit met zich meebrengt.
34

 De afgelopen decennia bevatten 

talloze voorbeelden van protestbewegingen die gebruik maakten van bezetting in hun 

repertoire en ook nu wordt deze nog steeds toegepast. Kijk maar naar de Occupybeweging die 

een park bezette. De Maidan beweging in Oekraïne en de Taksim protesten in Turkije die een 

                                                
31 TARROW (S.) en TILLY (C.). Contentious Politics and Social Movements, 440 – 442  
32 VAN DER HEIJDEN (H.A.). Tussen aanpassing en verzet, p. 26  
33 DELLA PORTA (D.)., ANDRETTA (M.)., MOSCA (L.). en REITER (H.). Globalization from Below. Transnational 

Activists and Protest Networks. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006, p. 118    
34 HABERMAS (J.). The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois 

Society, Cambridge: MIT Press, 1991, 305 p. 
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plein bezetten. En het aantal betogingen waarbij straten voor een korte of lange tijd bezet 

werden zijn oneindig.
35

 Bij het milieuactivisme is de tactiek van de bezetting ook geen 

repertoire met een blanco verleden. De acties van de antikernenergiebeweging gingen dikwijls 

gepaard met de bezetting van terreinen waar een kerncentrale zou komen.
36

 In Groot-

Brittannië werden er in de jaren negentig, als protest tegen de aanleg van nieuwe wegen, hele 

wijken en woonblokken bezet.
37

 De bosbezetting was een volgende stap in het gebruik van 

bezetting als een actievorm binnen de milieubeweging. In het onderdeel voorgeschiedenis 

wordt er dieper ingegaan op de oorsprong van dit specifieke repertoire.  

                                                
35 MAHIEU (O.). Bezetting als proteststrategie: een oud repertoire in een nieuw jasje? Niet gepubliceerd artikel, 

2014, 17 p.  
36 BARKAN (S.). Strategic, Tactical and  Organizational Dilemmas of the Protest Movement Against Nuclear 

Power. In: Social Problems, 27 (1979), 1, p. 23 – 33  
37 EVANS (K.). Copse. The Cartoon Book of Tree Protesting. Biddestone, Orange Dog Productions, 1998, p. 28 – 

31  
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2.3 Histoire Croisée en Glocalisering 

De keuze voor het repertoire van de bosbezetting leek niet uit het niets te komen bij de 

actievoerders die zich inzetten voor het Lappersfort. Binnen het internationale actiemilieu 

leek dit een vaak gebruikt repertoire te zijn. De volgende twee theoretische kaders worden 

gebruikt om het internationale karakter van de beweging die actie voerde voor het Lappersfort 

te onderzoeken. De eerste theorie, Histoire Croisée, is een historische benaderingswijze die 

uitgaat van het idee dat de geschiedenis bestaat uit het plaatsvinden van verschillende 

kruisingen. Deze theorie van Michael Werner en Bénédicte Zimmermann stelt dat kruisingen 

zowel op het sociale, culturele als politieke niveau kunnen plaatsvinden. Binnen de Histoire 

Croisée wordt er een onderscheid gemaakt tussen vergelijkende studies enerzijds en de studies 

naar transfers binnen de geschiedenis anderzijds. Bij de vergelijkende methode wordt er 

vooral uitgegaan van synchrone processen, twee of meerdere evenementen worden hierbij op 

een specifiek punt in de tijd met elkaar vergeleken. Het onderzoek naar transfers focust zich 

echter meer op de diachrone processen, de veranderingen van processen doorheen de tijd.
38

 

Om na te gaan in hoeverre de casus van het Lappersfortbos past binnen een ruimer 

internationaal kader wordt er gebruik gemaakt van het concept van de Histoire Croisée. 

Hiervoor lijkt de studie naar transfers en diachrone processen het meest aangewezen. Op die 

manier kan er gezocht worden naar de manieren waarop er uitwisselingen plaatsvonden vanop 

een hoger niveau naar het actiekamp in het Lappersfortbos.  

In totaal worden er vier types kruisingen en transfers afgebakend binnen de Histoire Croisée, 

voor dit thema lijkt het vierde type kruising, de kruising van schalen, het meest bruikbare. 

Binnen de Histoire Croisée wordt de transnationale schaal, de overstijgende schaal, niet 

gezien als een overstijgende schaal. In plaats daarvan wordt het gezien als een niveau dat in 

interactie staat met het lokale, het regionale en het nationale niveau. Bedoeling is om komaf te 

maken met de tweedeling tussen het microniveau en macroniveau binnen de geschiedenis. 

Beide schalen staan in wisselwerking met elkaar en kunnen beide een bepalende rol spelen. 

Binnen de Histoire Croisée  is het dan ook de bedoeling om opzoek te gaan naar de plaatsen 

die het geanalyseerde proces echt vorm gingen geven. De relevante schalen zijn met andere 

                                                
38 WERNER (M.). en ZIMMERMAN (B.). Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity. 

In: History and Theory, 45 (2006), 1, p. 35 – 36   
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woorden deze die van belang zijn in de situatie die bestudeerd wordt. Deze schalen kunnen 

zowel een ruimtelijk als een temporeel karakter hebben.
39

  

Een specifieke verderzetting van het Histoire Croisée concept is de benadering van Bart 

Cammaerts. Hij stelt dat activisten het meest efficiënt zijn op het lokale niveau, toch worden 

acties steeds meer gekaderd binnen een transnationale context. Dit overstijgende niveau zorgt 

voor coördinatie van acties op een hoger niveau en wordt vooral gebruikt voor het adapteren 

van een discours en actie strategieën naar een lokaal niveau. De doorbraak van het internet 

speelde hierbij een belangrijke rol.
40

 Volgens Tarrow zijn het overnemen van directe actie 

vormen en civil disobedience op zich geen nieuw fenomeen, maar heeft de toenemende 

communicatie wel voor een stroomversnelling in dit proces gezorgd:
41

 

“Determined activists have always been able to adapt new forms of contention across 

borders. But with the growth of internationalization and global communication, diffusion has 

both increased and accelerated”
42

  

Studies over transnationalisering onderscheiden drie verschillende vormen van transnationale 

processen. Het eerste type wordt omschreven als transinternationaal activisme, hierbij is het 

de bedoeling om lokale initiatieven direct te gaan vertalen naar een globaal bestuursniveau. 

Het tweede type, transnationaal activisme, probeert lokale strijden te linken aan een 

interregionale agenda en omgekeerd, maar verleent ook meer onafhankelijkheid aan de 

nationale/lokale initiatieven. Bij het derde type tot slot, glocal activisme, worden  

actiemethoden en bepaalde discours geïmporteerd van een transnationaal naar een nationaal 

en lokaal niveau en worden deze geadapteerd aan de context daar.
43

  

Bedoeling van dit onderzoek is om op basis van de theoretische concepten van Zimmermann 

en Werner enerzijds en Cammaerts anderzijds na te gaan in hoeverre de verschillende niveaus 

zich tot elkaar verhouden en welke rol het transnationale niveau hierbij speelt. Door de casus 

van het Lappersfort te gaan aftoetsen aan de verschillende niveaus en het transnationale 

netwerk kan er nagegaan worden welk niveau er een bepalende rol speelde bij de 

ontwikkeling en het in stand houden van de actie voor het Brugse Lappersfortbos. 

                                                
39 WERNER (M.). en ZIMMERMAN (B.). Beyond Comparison, p. 43 – 44  
40 CAMMAERTS (B.). Media and Communication Strategies of Glocalized Activists, p. 265  
41 Civil Disobedience: burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit is het met opzet gaan overtreden van regels bij wijze 

van protest tegen de onrechtvaardigheid van de overheid. Definitie gebaseerd op: THOREAU (H.D.). Civil 

Disobedience. In: CRAMER (J.). The Portable Thoreau. New York, Penguin Books, 2012, p. 75 - 97 
42 TARROW (S.). The New Transnational Activism. Cambridge, Cambridge university Press, 2005, p. 103  
43 CAMMAERTS (B.). Media and Communication Strategies of Glocalized Activists, p. 270 – 271  
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2.4 Protest: de sleutel tot verandering of een verloren zaak?  

Milieuproblemen zijn niet gemakkelijk te definiëren, ze zijn namelijk verbonden met 

complexe ecosystemen enerzijds en anderzijds met complexe menselijke sociale systemen. 

Volgens J.S. Dryzek bevinden milieuproblemen zich net op deze kruising van ecosystemen en 

sociale systemen en zijn ze daardoor dubbel zo complex.
44

 Door deze complexiteit is het niet 

evident om te bepalen wanneer een protestactie betreffende een milieuproblematiek als 

succesvol kan bestempeld worden. Toch wil dit onderzoek ook een antwoord proberen te 

formuleren op de vraag in hoeverre de acties rond het Lappersfort als een succes kunnen 

bestempeld worden en of bezetting hierbij een goed uitgekozen strategie was. Dit gebeurt 

ondermeer door de  vergelijking te maken met de effectiviteit van de actie voor de duinen en 

de uitwerking van het Duinendecreet. Welke van beide casussen blijkt nu het meest succesvol 

te zijn op korte en op lange termijn? Het probleem is echter dat het niet eenvoudig is om het 

succes van een verzetsbeweging op een degelijke en objectieve manier te definiëren. De 

zoektocht naar het succes en de effectiviteit van een actie gebeurt binnen dit onderzoek dan 

ook voornamelijk op basis van de hulpmiddelenbenadering, een perspectief dat gebruikt 

wordt om de werking van sociale bewegingen te bestuderen. Deze theorie kijkt naar de manier 

waarop een sociale beweging zich organiseert en naar de middelen die ze nodig heeft om te 

kunnen slagen in haar opzet. Op basis van deze zaken wordt er nagegaan in hoeverre de actie 

als een succes kan bestempeld worden.
45

   

Volgens Hein-Anton Van Der Heijden is de studie naar het succes van acties van sociale 

bewegingen telkens onderbelicht gebleven. Hiervoor haalt hij twee belangrijke oorzaken aan. 

Ten eerste is het moeilijk om te bepalen wat er juist als een succes kan omschreven worden. 

Ten tweede is er het probleem van de causaliteit, in hoeverre kan een (politieke) maatregel 

gezien worden als het directe gevolg van de actie?
46

 Een oplossing hiervoor kan gezocht 

worden bij de benadering van William Gamson die een sociale beweging niet benaderd door 

het zoeken naar het rechtstreekse succes ervan maar door te kijken naar de invloeden die de 

beweging heeft. Hierin onderscheidt Gamson twee soorten uitkomsten, enerzijds acceptatie en 

anderzijds nieuwe voordelen. Onder acceptatie verstaat hij gehoord worden door degene die 

wordt uitgedaagd door de protestbeweging (bijvoorbeeld een bedrijf), dit kan leiden tot een 

onderhandelingspositie, erkenning of inclusie. Nieuwe voordelen worden bereikt wanneer een 

                                                
44 DRYZEK (J.S.). The Politics of the Earth, p. 8 – 9   
45 BARKAN (S.). Strategic, Tactical and  Organizational Dilemmas of the Protest Movement Against Nuclear 

Power. In: Social Problems, 27 (1979), 1, p. 19 
46 VAN DER HEIJDEN (H.A.). Tussen aanpassing en verzet, p. 31 – 32  
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sociale beweging er effectief in slaagt om zijn vooropgestelde doelen te bereiken. De 

verklaring voor het succes moet volgens Gamson gezocht worden bij de organisatiestructuur 

van de beweging.
47

  

Om het succes van de actie voor het Lappersfortbos en de duinen te evalueren wordt er naast 

de theorie van Gamson over acceptatie en nieuwe voordelen ook gebruik gemaakt van de 

benadering van Doug McAdam. Hij identificeert zes strategische uitdagingen voor een 

beweging die actie voert. Indien deze uitdagingen vervult worden  kan een beweging effectief 

succesvol zijn. De eerste twee uitdagingen zijn op de interne organisatie gericht, hierbij is het 

cruciaal om voldoende kernactivisten te verkrijgen en de organisatie op een duurzame manier 

op te bouwen. De andere vier punten zijn naar de buitenwereld gericht. Aandacht creëren van 

de mainstream media en mobiliseren voorbij zij die al overtuigd waren, zijn cruciale 

uitdagingen om de buitenwereld te bereiken. Daarnaast moet men er ook voor zorgen om 

mogelijke repressie van het staatsapparaat te weerstaan en moet men een effectieve invloed 

proberen uit te oefenen op het beleid.
48

 Deze vormen van interactie vinden in eerste instantie 

plaats in de kern van de beweging, bij de activisten. In tweede instantie worden de 

sympathisanten die zich aan de rand van de beweging bevinden aangesproken. De taak van de 

activisten is hierbij om van de sympathisanten actieve deelnemers te maken en om 

onverschillige buitenstaanders tot sympathisanten om te toveren.
49

 Deze punten bieden een 

leidraad om de effectiviteit van de bezetting van het Lappersfortbos en van de actie voor de 

duinen te evalueren. 

 

                                                
47 GAMSON (W.A.). The Strategy of Social Protest. Dorsey, Homewood, 1975, p. 28 – 36  
48 MCADAM (D.). Movement Strategy and Dramaturgical Framing in Democratic States: The Case of the Civil 

Rights Movement. In: CHAMBERS (S.). en COSTAIN (A.). eds. Deliberation, Democracy and the Media. Lanham, 

Rowman & Littlefield, 2005, pp. 117 – 135  
49 TARROW (S.) en TILLY (C.). Contentious Politics and Social Movements, p. 444  
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3 Voorgeschiedenis 

De polemiek van het Lappersfort kan niet los gezien worden van de bredere maatschappelijke 

tendensen die mee de tijdsgeest bepaalden. De actie voor het bos kwam namelijk niet uit het 

niets. Het was geen geïsoleerd geval van protest voor het behoud van een bos. Het kaderde 

binnen een ruimere beweging die zich inzette rond de milieuproblematiek en voor een andere 

wereld. Daarnaast waren er verschillende problematieken die mee de voedingsbodem 

vormden voor de acties.  

3.1 Ruimtelijke (wan)ordening  

Wilfried Martens: “Het landschap is verknoeid natuurlijk. […] Er zijn nog mooie plekjes, 

maar het is zo klein, dus ge kunt er natuurlijk heel goed met de fiets doorrijden en daarvoor is 

het prachtig, als ik aan de Westhoek denk enzovoort, maar het is klein wat nog overgebleven 

is en er is zo veel verknoeid” 

Interviewer: “Ja maar u was eerste minister”  

Wilfried Martens: “Het was de bevoegdheid van de Vlaamse regering, sinds vele jaren.”
50

  

 

Interview met Wilfried Martens in  ‘Het Vrije Westen’ 12 maart 1993  

 

In 1968 noemde Renaat Braem België het lelijkste land ter wereld. In een boekje met dezelfde 

titel maakte hij op een prozaïsche manier een aanklacht over de verschrikkelijke ruimtelijke 

ordening in ons land, de vervuiling, het tekort aan natuur en onze liefde voor de auto.
51

 Het is 

een heel visionaire tekst die ook in de 21
ste

 eeuw nog perfect van toepassing is. Maar hoe is 

het ooit zo ver kunnen komen? In 1981 werd het boek ‘Landschappen in Vlaanderen van 

vroeger en nu’ gepubliceerd. In dit werk werden foto’s die genomen waren tussen 1904 en 

1911 door Jean Massart opnieuw overgedaan in 1980 op exact dezelfde plaats. De conclusie 

van de makers van het boek was duidelijk, tegen 1980 hadden de oude landschappen plaats 

gemaakt voor woonwijken, industrie, havenzones en monotone landbouwlandschappen.
52

 

Misschien is het anno 2015 wel tijd om eens opnieuw een foto te gaan nemen op dezelfde 

plaatsen. Wat zou nu het beeld zijn nog eens 35 jaar later? Het aantal industriegebieden, 

woningen, wegen en hoogspanningen is ongetwijfeld verder toegenomen door een stijgende 

                                                
50 LAUREYNS (J.). Weg van Vlaanderen. Hedendaagse Vlaamse landschappen in de beeldende kunst 1968 – 

2013. Veurne, Uitgeverij Hannibal, 2013, p. 22  
51 BRAEM (R.). Het lelijkste land ter wereld. Leuven, Davidsfonds, 1968, 68 p. 
52 VANHECKE (L.)., CHARLIER (G.). en VERELST (L.). Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu. Van groene 

armoede naar grijze overvloed. Brussel, Drukker des Konings, 1981, 140 p.  
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bevolking, uitbreiding van agglomeraties en verdere industrialisering. De versnippering van 

het Belgische en zeker het Vlaamse landschap heeft zich sinds de Tweede Wereldoorlog 

volledig doorgezet. Hierbij speelde vooral het beleid dat gevoerd werd een cruciale rol.
53

 Het 

Lappersfortbos is hier een goed voorbeeld van. Het geïsoleerde bosgebied binnen een zee van 

woningen, (spoor)wegen en industriële complexen werd mee het slachtoffer van de nalatige 

politiek die gevoerd werd op vlak van ruimtelijke ordening.
54

 De politiek die de afgelopen 

eeuw op vlak van ruimtelijke ordening gevoerd werd laat zich volgens Paul Renard door 

enkele zaken kenmerken. De wetgeving rond ruimtelijke ordening kwam zeer moeilijk tot 

stand en wanneer deze er dan toch is wordt ze openlijk uitgehold door zowel politici als 

ambtenaren.
55

 Dit resulteerde in het feit dat reeds in 1995 slechts negen van de 308 gemeenten 

in Vlaanderen niet doorsneden waren door infrastructuurwerken zoals kanalen, spoorwegen, 

autowegen en hoogspanningsleidingen.
56

 Dit beleid heeft uiteraard ook nefaste gevolgen 

gehad voor de overgebleven bossen in Vlaanderen.  

                                                
53 RENARD (P.). Wat kan ik voor u doen, p. 32   
54 SLABBINCK (B.). Vaartdijkstraat, p. 11 
55 RENARD (P.). Wat kan ik voor u doen, p. 46  
56 RENARD (P.). Wat kan ik voor u doen, p. 20  
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3.2 Bossen in Vlaanderen: van groene armoede naar zonevreemd  

Ooit waren er een stuk meer bossen in Vlaanderen dan er nu zijn. Toch is deze regio reeds 

sinds lang een gebied met een grote armoede aan bossen. Reeds vanaf de Romeinse tijd en 

vooral in de hoge Middeleeuwen werden de grootste stukken ontbost.
57

 Sindsdien heeft 

Vlaanderen nog nauwelijks grote bossen. Enkel bossen die een strategische functie hadden of 

die dienst deden als jachtgebied overleefden de grote ontginningsgolf van de Late 

Middeleeuwen.
58

 Sindsdien zijn er nauwelijks nog grote bossen over in Vlaanderen. Volgens 

een onderzoek van Pierre-Alain Tallier is het bosbestand in België in vergelijking met de 18
de

 

eeuw ondertussen wel enigszins terug toegenomen.
59

 Dit neemt echter niet weg dat 

Vlaanderen nog steeds een zeer bosarme regio is. Dit geldt zeker voor de provincies West- en 

Oost-Vlaanderen die met voorsprong het kleinste aandeel bosareaal bezitten. In West-

Vlaanderen is slechts twee procent van de oppervlakte bebost, dit is een stuk minder dan de 

meest bosrijke provincie, Limburg, waar 13 procent bos is.
60

 Daarnaast zijn de bossen ook 

volledig versnipperd geraakt binnen een warrig ruimtelijke ordening patroon. Daarnaast zijn 

de bossen die er nog zijn niet volledig buiten schot. Een absolute bescherming van de 

overgebleven bossen is er alsnog niet.  Al bij de opmaak van de eerste gewestplannen in de 

jaren zeventig ging heel wat fout. Heel wat bosgebieden werden niet als groen natuurgebied 

ingekleurd, maar wel als woonzone, bedrijfszone of landbouwgebied. Deze bossen worden 

dan ook bestempeld als zonevreemde bossen.
61

 Heel wat waardevolle bossen zoals de 

eeuwenoude Ferrarisbossen zijn hierdoor niet voldoende beschermd.
62

  Volgens een studie 

van minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) uit 2011 telt Vlaanderen 

momenteel ongeveer 177.252 hectare bos, hiervan is er 63.000 hectare zonevreemd bos. Van 

deze 63.000 hectare wordt er 20.811 hectare bestempeld als ecologisch waardevol bos.
63

 De 

situatie in het begin van de 21
ste

 eeuw toen de actie voor het Lappersfortbos opgestart werd 

verschilde uiteraard amper van deze gegevens uit 2011. De strijd voor het Lappersfort werd 

                                                
57  CASTRYCK (G.). en DECALUWE (M.). ed. De relatie tussen economie en ecologie. Gisteren, vandaag en 

morgen. Gent, Academia Press, 1999, p. 19  
58 TACK (G.)., VAN DEN BREMT (P.). en HERMY (M.). Bossen van Vlaanderen. Een historische ecologie. Leuven, 

Davidsfonds, 1993, 320 p.  
59 CASTRYCK (G.). en DECALUWE (M.). ed. De relatie tussen economie en ecologie, p. 59  
60 RENARD (P.). Wat kan ik voor u doen, p. 124  
61 BRUNEEL (D.). 20 jaar na Duinendecreet: nood aan bescherming zonevreemd bos. In: De Wereld Morgen, 

2013, 13 september 
62 Ferrarisbossen zijn de bosgebieden die reeds aanwezig waren op de Ferrariskaart, een kaart die op het einde 

van de 18de eeuw door de Oostenrijkse graaf Ferraris opgemaakt werd. Hierop werden onze provincies, die 

onderdeel waren van de Oostenrijkse Nederlanden, gedetailleerd in kaart gebracht voornamelijk voor militaire 

doeleinden.   
63 BRUNEEL (D.). 20 jaar na Duinendecreet: nood aan bescherming zonevreemd bos. In: De Wereld Morgen, 
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mede gemotiveerd vanuit deze problematiek die er heerst in Vlaanderen rond het tekort aan 

groene ruimte en de onvoldoende bescherming van de overgebleven bosgebieden. Het was 

een van de grootste drijfveren van de actievoerders om zich gedurende lange tijd in te zetten 

voor het bedreigde Brugse bos.  
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3.3 Milieubeweging en de andersglobalisten, bewegingen die de strijd rond het 

Lappersfortbos vorm gaven 

3.3.1 De opkomst van de milieubeweging in Vlaanderen  

Het milieubewustzijn en het duurzaamheidsdenken waren trends die in het Westen voor het 

eerst de kop op staken na Wereldoorlog Twee. De milieubeweging kan als de grote overlever 

gezien worden van de nieuwe sociale bewegingen die het levenslicht zagen in de loop van de 

jaren zestig.
64

 Bij het ontstaan van de milieubeweging speelde de publicatie van enkele 

klassieke werken met betrekking op de milieuproblematiek een grote rol. Boeken als Silent 

Spring van Rachel Carson (1962) en Limits of Growth van Dennis Meadows en de Club van 

Rome (1972) creëerden een nieuwe bewustwording en vormden mee de basis voor het 

ontstaan van de milieubeweging.
65

 In België zagen de eerste milieubewegingen in de jaren 

zeventig het levenslicht, deze focusten zich hoofdzakelijk op lokale milieuproblemen. Zo was 

er in Brugge actie van de groepering ‘Tussen Haven en Polder’ tegen het bedrijf Bayer-

Rickmann dat fluorvergiftiging veroorzaakte in de regio.
66

  

In 1968 werd er voor het eerst in Vlaanderen specifiek actie gevoerd voor de bescherming van 

een bos. De actie richtte zich op het Brasschaatse Peerdsbos, een bosgebied dat bedreigd werd 

door de aanleg van een weg.
67

 Volgens S. Walgrave was dit de eerste echte Vlaamse milieu-

actie. De inzet voor het Peerdsbos vertoont opvallend veel parallellen met de actie voor het 

Lappersfort. Het ging om een bos dat bedreigd werd door een weg, ook bij het Lappersfort 

was dit (deels) het geval. Daarnaast werd er ook een lokale actiegroep opgericht onder de 

naam Vrijwaring Peerdsbos, werden er betogingen georganiseerd en petities afgenomen.
68

 

Allemaal zaken die later bij de actie voor het Lappersfort ook zouden gerecupereerd worden, 

aangevuld met een effectieve bezetting van het bosgebied. Ongeveer op hetzelfde moment 

van de actie voor het Peerdsbos kwam ook de beweging Anders Gaan Leven (Agalev) op het 

voorplan. Een van oorsprong katholieke vereniging die zou evolueren tot de groene politieke 

                                                
64 ROOTES (C.) ed. Environmental Protest in Western Europe. New York, Oxford University Press, 2003, p. 1 
65 CARSON (R.). en DARLING (L.). Silent Spring. Boston, Houghton Mifflin, 1962, 368 p. en MEADOWS (D.), 
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66 VAN DER HEIJDEN (H.A.). Tussen aanpassing en verzet, p. 94 – 95 
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68 WALGRAVE (S.). Nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen, p. 48  
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partij binnen het Vlaamse politieke landschap.
69 

Tegenwoordig gaat deze partij door het leven 

onder de naam Groen.  

De daaropvolgende decennia verlegde de focus van de milieubeweging zich enigszins naar 

acties tegen kernenergie. Dit was ook de periode dat de eerste grote internationale 

milieuorganisaties boven de doopvont gehouden werden. Deze tendensen werden vooral 

versterkt door verschillende milieurampen met grote impact, zoals het vastlopen van de 

olietanker Exxon Valdez, de giframp in het Indische Bhopal en de kernramp in Tsjernobyl. 

Een verdere bewustwording op beleidsniveau rond het duurzaamheidsvraagstuk kwam er ook 

met het rapport van de Brundtland commissie in 1987 en de milieuconferentie van de 

Verenigde Naties (VN) in 1992 te Rio.
70

 Periodes van grote actiekracht van de 

milieubeweging werden echter afgewisseld met crisismomenten en periodes van onenigheid 

binnen de milieubeweging.
71

  

Vanaf de jaren tachtig was de milieubeweging geïnstitutionaliseerd geraakt binnen de West-

Europese maatschappij en politiek. Ook in België was dit het geval. Op het moment van de 

acties rond het Lappersfort zat de groene partij Agalev zelfs voor het eerst in hun bestaan in 

de meerderheid van zowel de Vlaamse als de Federale regering. Na de verkiezingen van 1999 

werden in beide regeringen de ministersposten voor Leefmilieu ingevuld door een politicus 

van Agalev. In Vlaanderen was V. Dua de minister van Leefmilieu en Landbouw. Naast de 

geïnstitutionaliseerde krachten waren in het begin van het nieuwe millennium ook heel wat 

grote en kleinere natuurbewegingen actief in Vlaanderen. De grootste organisaties met het 

meeste aantal leden waren Natuurpunt, World Wide Fund for Nature (WWF) en Greenpeace. 

Natuurpunt in zijn huidige gedaante zag in 2001, tijdens de bezetting van het Lappersfort, het 

levenslicht door een fusie tussen Natuurreservaten en De Wielewaal.
72

 Naast deze grotere 

milieuorganisaties waren er ook heel wat kleinere milieugroeperingen actief in de regio 

Brugge. VZW Groen, de lokale afdeling van Natuurpunt en enkele anarchistische collectieven 

die rond de milieuproblematiek werkten waren de voornaamste. 

Vanuit deze brede milieubeweging werd het protest voor het behoud van het Lappersfort mee 

vorm gegeven. Een diverse combinatie van geïnstitutionaliseerde krachten, grote milieu 
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70 VAN DER HEIJDEN (H.A.). Tussen aanpassing en verzet, p. 108  
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72  S.N.,  Geschiedenis van Natuurpunt, < http://www.natuurpunt.be/de-geschiedenis-van-natuurpunt > 

geraadpleegd op 16/06/2015 

http://www.natuurpunt.be/de-geschiedenis-van-natuurpunt


28 

 

NGO’s en kleinere lokale actiegroepen hadden een impact op de ontwikkelingen in het bos te 

Brugge.  

3.3.2 Globalisering: het nieuwe vraagstuk?  

Een beweging van recentere oorsprong maar die op het moment van de bezetting van het 

Lappersfortbos tot volle wasdom kwam was de andersglobalistische beweging, ook wel 

omschreven als de anti-globalistische beweging. Deze wereldwijde beweging ontstond in de 

loop van de jaren negentig als reactie op het neoliberale globaliseringmodel. De beweging 

streefde voor een alternatieve en democratischere globalisering van onderuit en ging 

ondermeer de milieuproblematiek binnen dit bredere kader plaatsen. Kenmerkend voor de 

andersglobalistische beweging waren de acties die ondernomen werden gedurende 

bijeenkomsten van de World Trade Organisation (WTO), International Monetary Fund (IMF), 

de Europese Unie (EU) of de club van de zeven rijkste landen en Rusland (G8).
73

 De 

beweging kan omschreven worden als een transnationale beweging die naast de transnationale 

protesten ook zijn eigen globale evenementen organiseerde zoals countertoppen en het Wereld 

Sociaal Forum (WSF) waar een alternatieve globalisering bediscussieerd werd.
74

 De 

andersglobalisten kwamen volledig op het voorplan na de acties in 1999 tijdens de WTO 

onderhandelingen in het Amerikaanse Seattle die er voor zorgden dat de top vroegtijdig 

afgeblazen werd, nadien ging geen grote top meer voorbij zonder dat er volop actie gevoerd 

werd. Van Praag en Quebec, langs Göteborg en Washington tot Genua, telkens kwamen er 

tienduizenden mensen op straat. 

De beweging kende ook een Belgische tak die zich in de loop van 2001 sterk ontwikkelde 

toen België het voorzitterschap van de EU had. In verschillende grote Belgische steden 

vonden er optochten plaats. Op 6 september was ook Brugge aan de beurt, het Lappersfortbos 

was toen reeds een kleine maand bezet. Circa 1500 actievoerders kwamen samen te Brugge 

gedurende de eerste top tijdens het Belgische voorzitterschap.
75

 Er zijn duidelijke linken 

waarneembaar tussen de doorbraak van de andersglobalistische beweging en de beweging die 

zich ging inzetten voor het Lappersfort. In het kader van de andersglobalistische leuze ‘act 

locally, think globally’ werd de actie voor het Lappersfortbos ook enigszins gerecupereerd 

binnen deze andersglobalistische strijd. De aanwezigheid van deze wereldwijde beweging en 

de internationale gebeurtenissen hadden ook een invloed op de tijdsgeest op het moment van 
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de bezetting van het Lappersfort. Ondermeer de dramatische gebeurtenissen in Genua waar 

alles uit de hand liep en een jonge betoger door de politie neergeschoten werd
 
zorgden ervoor 

dat de beweging in de media en de publieke perceptie soms de wind van voren kreeg en de 

nodige commotie bestond.
76

 Deze tijdsgeest was iets waar de  beweging die zich inzette voor 

het Lappersfort regelmatig mee geconfronteerd werd. Tijdens de interviews die voor dit 

onderzoek gebeurden werd dit ook dikwijls aangegeven. 
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3.4 Bosbezetting als nieuw repertoire  

Het Lappersfort was niet het eerste bos in zijn soort waarvoor er actie gevoerd werd. Reeds 

decennia lang staan stadsbossen onder druk door de ontwikkeling van steden. Toch zijn er ook 

al decennialang mensen die zich inzetten voor het behoud van deze bossen. In zijn werk The 

Forest and the City beschrijft C. Konijnendijk voorbeelden van conflicten rond stadsbossen 

uit de hele 20
ste

 eeuw in onder andere Noorwegen, Polen, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en 

Nederland. In de meeste casussen zijn het dezelfde bedreigingen die terugkeren voor het bos, 

uitbreiding van stadswijken, de aanleg van nieuwe wegen, de uitbouw van een luchthaven, 

enzovoort.
77

 In de strijd voor deze bossen wordt er gebruik gemaakt van een divers repertoire, 

het voorbeeld van het Peerdsbos werd hierboven reeds geschetst. In Nederland probeerde men 

op een andere manier de uitbreiding van de luchthaven van Schiphol – Amsterdam tegen te 

gaan. Sympathisanten konden er een stuk van het Bulderbos aankopen. Op die manier hoopte 

men meer mensen direct te betrekken bij de strijd voor het bos en tegen de luchthaven.
78

 

Deze eerder traditionele vormen van protest zorgden er echter niet altijd voor dat de bossen 

gespaard bleven. Daarnaast raakte de milieubeweging ook steeds meer geïnstitutionaliseerd en 

moest ze steeds meer rekening gaan houden met de bestaande staatsstructuren. Als reactie 

hierop kwam er in de loop van de jaren tachtig en negentig een steeds grotere beweging aan 

de oppervlakte die zich terug ging concentreren op het directe milieuprotest.
79

 In de strijd 

voor natuurgebieden kwam dan ook een nieuw soort repertoire op dat ingezet werd om 

bedreigde bossen te gaan beschermen. Binnen de anarchistische beweging ging men steeds 

meer de tactiek van de bosbezetting gaan toepassen om zich te verweren tegen de kap van een 

bos.
80

 Deze tactiek vond zijn oorsprong in Noord – Amerika samen met het ontstaan van de 

Earth First! (EF!) beweging. Deze beweging is een radicalere milieubeweging die zijn 

oorsprong vond in 1980 in de Verenigde Staten en directe acties van milieugroeperingen ging 

bundelen en uitdragen. Heel wat van deze acties waren gericht op het beschermen van 

bedreigde bosgebieden door directe actie onder de vorm van een bezetting of eco-sabotage.
81

 

Hierbij kon men gebruik maken van een heel pakket aan literatuur dat in het milieu 
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circuleerde en technieken en tips bevatte om tot directe milieuactie over te gaan.
82

  Bekende 

acties in de strijd voor bedreigde bossen zijn de acties die in het westen van de VS 

ondernomen werden om de kap van eeuwenoude ‘old growth’ wouden tegen te gaan. Deze 

bossen werden bedreigd door een nieuwe politieke maatregel die de kap van deze bossen 

legaal maakte. Bij een actie voor enkele van deze bossen in de staat Oregon ontstond er 

halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw een heuse vrijstaat die de enige 

toegangsweg tot de bossen die gingen gekapt worden blokkeerde. Er werd een gigantisch fort 

uitgebouwd en activisten gingen in de bomen leven om de opmars van de houtindustrie zoveel 

mogelijk te vertragen.
83

  

Ongeveer op hetzelfde moment ontwikkelde de tactiek zich ook aan de andere kant van de 

Atlantische Oceaan. In Europa kende de bosbezetting vooral een sterke ontwikkeling in de 

loop van de jaren negentig in Groot-Brittannië. In 1993 werd voor het eerst van het repertoire 

gebruik gemaakt nabij Newcastle bij een anti-road movement van EF!, om nadien steeds 

verder verspreid te raken over Groot-Brittannië bij talrijke andere acties tegen de aanleg van 

nieuwe wegen.
84

 Vooral de  acties tegen de Newbury Bypass, de aanleg van een grote weg 

rond het stadje Newbury, halverwege de jaren negentig werd een toonbeeld van gigantische 

anti-road protesten waarbij er massaal gebruik gemaakt werd van de bosbezetting als 

techniek. Maandenlang zetten ettelijke honderden activisten zich in om de aanleg van de weg 

en de daarmee gepaard gaande kap van verschillende bosgebieden te stoppen.
85

 Het was op 

die manier dat de bosbezetting in het begin van de 21
ste

 eeuw over het Kanaal waaide richting 

de Lage Landen. De tactiek werd dus ondermeer toegepast tijdens de maandenlange bezetting 

van het Lappersfortbos te Brugge, het eerste permanente actiekamp in een bos in België.  
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4 Het Lappersfortbos: Moeder van alle zonevreemde bossen 

Als het bos van het Lappersfort verdwijnt, 

laten de bomen in Vlaanderen 

hun bladeren tegelijk 

vallen. 

 

Bruges la morte. 

 

Als het bos van het Lappersfort weg is, 

kan de industrie in Vlaanderen 

weer opgelucht 

ademen. 

 

Flandre la morte.
86
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4.1 Voorgeschiedenis Lappersfortbos  

Het Lappersfortbos werd een begrip in Vlaanderen na de actie die er in het eerste decennia 

van de 21
ste

 eeuw voor gevoerd was. Uiteraard was dit bos er al een stuk langer en het gebied 

had reeds een hele evolutie doorgemaakt toen de bezetters het bos in het begin van deze eeuw 

betraden. Maar wat is er juist geweten over de voorgeschiedenis van dit kleine lapje grond in 

de Brugse stationsbuurt? En hoe kwam het dat dit stuk bos plots onder bedreiging stond en de 

actievoerders geen andere manier zagen om het bos te redden dan door in de bomen te gaan 

kruipen?  

4.1.1 Stadspark ‘Ten Briele’  

In de Tweede Wereldoorlog vond er een brand plaats in het archief van Sint – Michiels, 

hierdoor is er niet zo veel geweten over de vroegste geschiedenis van het gebied rond het 

Lappersfortbos.
87

 Het historische overzicht van het Lappersfort is dan ook vooral gebaseerd 

op studies die gebeurden op basis van historisch kaartmateriaal. De oudste bronnen die de 

omgeving in kaart brachten zijn de Pourbuskaart (1571) en de kaart van de paalllanden door 

Jan Lobbrecht (1690).
88

 Op beide kaarten is reeds de hoeve Ten Briele waarneembaar, dit is 

de locatie waar het huidige bos zich situeert. Op de Ferrariskaart, de befaamde kaart van de 

Oostenrijkse Nederlanden die opgemaakt werd op het einde van de 18
de

 eeuw is voor het eerst 

de naam Lappersfort te vinden.
89

 Dit fort, een vestiging van de Spanjaarden, bevond zich ten 

zuiden van de Brugse stadsomwalling. Iets verder naar het zuiden aan de andere kant van het 

kanaal Gent – Brugge is opnieuw de hoeve Ten Briele te zien. Het bos is met andere woorden 

genoemd naar een fort dat nooit een onderdeel geweest is van het huidige bosgebied. Op de 

Ferrariskaart is er duidelijk een groene zone aanwezig in de buurt van de Ten Briele hoeve, 

van een echt bos lijkt er echter nog geen sprake.
90

  

Uit studie van topografische kaarten uit 1870, 1884 en 1932 blijkt er een duidelijke evolutie 

van het gebied richting een natuurlijke omgeving. Eerst onderging het gebied een duidelijke 

transformatie tot een park, nadien evolueerde het van een parkgebied tot een (park)bos. In het 

interbellum zou het gebied opnieuw een ganse gelaatsverandering ondergaan, het terrein werd 
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in 1930 namelijk opgekocht door de ‘Fabrique Nationale d’Armes de Guerre’ (FN).  De 

industriële wapengroep gebruikte het stuk grond voor de uitbouw van een nieuwe fabriek 

waarin er oorlogsmunitie vervaardigd werd. Verspreid over het bos werden er werkplaatsen, 

depots en een villa voor de directeur van de FN fabriek opgetrokken.
91

 In dezelfde periode 

kwam er ook een spoorweg in het gebied van het Lappersfort. Langs het aangrenzende kanaal 

kwam er in de tweede helft van de 20ste eeuw ook nog een geasfalteerd jaagpad bij.
92

 De 

regio van het Lappersfortbos kende gedurende de 20
ste

 eeuw een duidelijke trend richting 

industrialisering. Toch werd het stuk grond dat nu bekend staat als het Lappersfortbos verder 

onderhouden als een parkbos. Op de milieukaart van het noorden van West-Vlaanderen uit 

1971 door Eckhart Kuijken die een biologische evaluatie van natuurgebieden en landschappen 

uit de buurt van Brugge maakte wordt het Lappersfortbos reeds weergegeven als een 

belangrijke site.
93

 Hier bovenop viel in 1982 de productie op de site ook nog eens volledig stil 

en startte de  verdere ‘verwaarlozing’ van het gebied. In deze periode zou het gebied zich 

definitief ontwikkelen tot een verwilderd bos.
94

   

In 1987 staakte wapenfabrikant FN na meer dan 50 jaar definitief de werkzaamheden in Ten 

Briele. De beslissing werd genomen om de gronden en de gebouwen in het bosgebied te 

verkopen. De industriële groep Fabricom diende zich aan als een mogelijke geïnteresseerde. 

Dit bedrijf zou het terrein uiteindelijk ook aankopen voor een totaal bedrag van 890.000 euro. 

P. Casier, toenmalig CEO van Fabricom motiveert de aankoop van het terrein in een interview 

anno 2015 als volgt: “Wij hebben die afdeling over gekocht na enkele gesprekken, het ging 

niet zo goed met het bedrijf. De deal was dat we de fabriek zouden overnemen en het 

personeel, maar ook de hele site en de terreinen. Deze gronden zouden dan de waarborg 

vormen voor de kosten die we zouden hebben om een nieuw businessplan op te richten. De 

terreinen moesten ons dus helpen om de expansie door te voeren.”
95

 Enkele jaren later in 

1994 werden er reeds plannen opgemaakt voor de inplanting van een megawinkelcentrum in 

het bos. Dit project kende echter heel wat tegenkanting, vond geen gehoor bij de overheid en 

werd al snel terug afgeblazen.
96

 Fabricom was nog steeds de rechtmatige eigenaar van het 
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terrein toen de strijd om het behoud van het Lappersfortbos losbarstte. Het bos zou al snel een 

vergiftigd geschenk blijken.  

4.1.2 BPA ‘Ten Briele’ 

De basis voor het hele conflict rond het Lappersfort werd reeds gelegd in de jaren zeventig. 

De gewestplannen waren hierbij de schuldige. Bij de opmaak van de gewestplannen werd het 

gebied ingedeeld in verschillende zones die niet allemaal voldeden aan de toestand van het 

gebied en die zeker niet meer in overeenstemming waren met de natuurlijke toestand van het 

domein in het begin van de 21
ste

 eeuw.
97

 Op het gewestplan van 1977 werd enkel het 

middelste deel van het Lappersfortbos als groene zone ingekleurd, dit deel wordt ook wel 

omschreven als het parkgebied.
98

 Een noordelijk deel van het bos werd ingekleurd als 

industriegebied, dit stuk bleef na de intekening van het gewestplan echter onbebouwd en heeft 

zich daardoor kunnen ontwikkelen tot natuurlijke omgeving. Het meest zuidelijke deel van het 

bos werd roze ingekleurd als gebied voor Kleine of Middelgrote Ondernemingen (KMO). Dit 

stuk van het bos is zeer drassig en begroeid met populieren. Dit deel wordt ook wel 

omschreven als het moerasgebied van het bos. Een oud stuk spoorweg werd ingekleurd als 

zone die diende voor gemeenschapsvoorzieningen. Deze spoorweg was echter in onbruik 

geraakt en begroeid, ze vormde zo dus mee een natuurlijk onderdeel van het bos. Tot slot 

werd er ook nog een reservatiezone voorzien waar een eventuele uitbreiding van het kanaal 

kon komen.
99

 Doordat het terrein sterk verwilderde in de decennia na het gewestplan vormden 

alle delen van het gebied in realiteit één stuk aaneengesloten bos, ook de stukken die 

aangeduid stonden als industrie- en KMO-zone.  

Lange tijd leek er niemand echt geïnteresseerd in het gebied, ook de nieuwe eigenaar 

Fabricom startte niet direct met de uitbating van het terrein. Op het einde van de jaren 

negentig kwam de stad Brugge toch met drie nieuwe Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) 

voor de regio.
100

 Binnen één van de drie plannen, het BPA Ten Briele, viel ook het integrale 

Lappersfort gebied en het bos. Dit BPA werd in 2000 unaniem goedgekeurd binnen de Brugse 

gemeenteraad. Het domein werd opgedeeld in drie delen: de KMO zone, een parkgebied en 

een busstelplaats.
101

 Naast het BPA Ten Briele hadden de Brugse gemeente en de Vlaamse 

overheid ook nog ambitieuze plannen met Brugge op het vlak van mobiliteit. Het zuidelijke 

                                                
97 In de bijlage op pagina 144 bevindt zich een uitsnede van het gewestplan waarop het Lappersfortbos staat. 

Hierop is de inkleuring van de verschillende gebieden duidelijk waarneembaar.  
98 SAMYN (S.) Lappersfortbos vandaag of morgen ontruimd. In: De Tijd, 2002, 17 september 
99 SLABBINCK (B.). Vaartdijkstraat, p. 11  
100 Een BPA heet tegenwoordig een RUP, een ruimtelijk uitvoeringsplan  
101 SAMYN (S.) Lappersfortbos vandaag of morgen ontruimd. In: De Tijd, 2002, 17 september  
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deel van Brugge kampte namelijk met verschillende mobiliteitsproblemen. Daarom legde men 

een ambitieus plan op tafel dat de Zuidelijke Ontsluiting (ZO) genoemd werd en dat een einde 

moest maken aan de problematische files in de regio. Volgens dit plan zou een grote 

invalsweg het centrum van Brugge in het zuiden verbinden met de Expressweg (N31) en de 

E40. Dit plan zou ook de Vaartdijkstraat omvatten, de weg die langs het Lappersfortbos 

loopt.
102

  

De toekomst van het Lapperfortbos werd op die manier zeer onzeker. Het moerasgebied (de 

KMO zone) kwam onder druk te staan door de uitbreiding van industriële activiteiten in het 

gebied. Voor het deel van het bos dat op het gewestplan ingekleurd stond als industriegebied 

werd de openbare vervoersmaatschappij De Lijn naar voren geschoven als mogelijke koper. 

Deze zone zou gebruikt worden voor de uitbouw van een busstelplaats. Een laatste deel tot 

slot werd bedreigd door het rondmaken van de ZO. Dit deel van het bos langs de vaart zou 

plaats moeten maken voor de uitbreiding van de Vaartdijkstraat, de weg die langs het 

Lappersfort loopt.
103
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103 SLABBINCK (B.). Vaartdijkstraat, p. 28 – 31  
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4.2 De fundamenten van de actie voor het Lappersfort 

Enkele jaren voor de opmaak van de nieuwe BPA’s was er reeds actie gevoerd voor de 

Vaartdijkstraat. In 1995 was de Brugse Fietsersbond, die door het leven ging onder de naam 

FietsOverleg Brugge (FOB), op straat gekomen om aandacht te vragen voor de problemen 

met de weg. Deze werd namelijk gebruikt door heel wat sluipverkeer wat voor gevaarlijke 

situaties zorgde. FOB wilde dat er van deze weg die langs het bos liep, een autovrije fiets- en 

wandelweg gemaakt werd.
104

 Door de nieuwe plannen van de stad Brugge kwam de 

Vaartdijkstraat in 2000 opnieuw in een negatief daglicht te staan. Nieuwe acties lieten dan 

ook niet lang op zich wachten. Nadat de plannen voor de ZO bekend geworden waren bij de 

buurtbewoners van de Vaartdijkstraat werd er een nieuwe actiegroep opgericht die zich ging 

inzetten voor de Vaartdijkstraat en tegen de plannen van de ZO. De Actiegroep Zuidelijke 

Ontsluiting (AZO) zag samen met het nieuwe millennium het levenslicht.
 105

 Trekker van deze 

actiegroep was buurtbewoner Peter Mahieu die vlakbij het Lappersfort woonde.
106

 

Beide actiegroepen, FOB en AZO, besloten de krachten te bundelen naar aanleiding van de 

Week van de Zachte Weggebruiker in mei 2001. Onder het motto Red de Vaartdijk! werd op 

20 mei een fietsevenement georganiseerd waarbij de argumenten voor het behoud van de 

Vaartdijk als fietsdijk in de verf gezet werden. Er werd duidelijk geijverd voor een zoektocht 

naar alternatieven in plaats van de verdere verspreiding van het autoverkeer te stimuleren.
107

 

Ongeveer 400 mensen kwamen op deze actie af. Het zou achteraf het begin blijken van de 

hele saga rond het Lappersfortbos.
108

 In de rand van de fietshappening werd namelijk ook een 

bezoek gebracht aan het verwilderd stuk bos dat zich naast de Vaartdijk bevond. Heel wat 

mensen werden toen voor het eerst geconfronteerd met het mooie stukje bos. Daarnaast waren 

op de fietstocht ook de leden van het Brugse Anarchistische Collectief (AC) Uitgezonderd 

present. Via P. Mahieu had deze groep eerder al kennis gemaakt met het bos. Deze jongeren 

zouden enkele maanden later de voortrekkers worden van de bezetting van het bos.
109

 

                                                
104 DE MUYNCK (J). Vaartdijk, Fietsdijk! In: De Volkshogeschool, Herfst 2001, p. 3 
105 DE MUYNCK (J.). Het groene gordel alternatief Brugge 2012. Keuze voor Duurzame Ontwikkeling. In: De 

Volkshogeschool, Winter 2003, p. 2  
106 Peter Mahieu is geen familie van de auteur van deze scriptie 
107 DE MUYNCK (J). Vaartdijk, Fietsdijk! In: De Volkshogeschool, Herfst 2001, p. 3  
108 PJOTTER, Lappersfortbos: Een verslag uit het woud. In: Uitgezonderd 22, 2001, p. 5 
109 Uitgezonderd, Uitgezonderd 1996-2006, Een decennia strijd. In: Anarchistische Infotheek Gent, Afdeling 
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Het Collectief Uitgezonderd bestond uit Brugse jongeren die acties voerden omtrent diverse 

thema’s zoals dierenrechten, milieu en racisme.
110

 Uitgezonderd was in de jaren voor de 

polemiek rond het Lappersfort geleidelijk aan gegroeid uit verschillende actiegroepjes in het 

Brugse. Een van deze organisaties was Vlakaf, een organisatie die zijn wortels had in de 

Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en zich vooral bezighield met acties tegen 

verbrandingsovens aldus P. Grypdonck, één van de latere bezetters.
111

 Een andere groep die 

mee de basis vormde voor Uitgezonderd was het collectiefje dat basisgroep genoemd werd. In 

de jaren voor de actie rond het Lappersfortbos had de groep Uitgezonderd zich ondermeer al 

bezig gehouden met de organisatie van fietsevenementen en volkskeukens. Kleinere acties 

werden er ook georganiseerd tegen de Quick, kernwapens op Kleine Brogel, genetische 

manipulatie en fascisme.
112

 Via contacten met de organisatie Wildgroei uit Gent, die eveneens 

deels zijn wortels had in de JNM, werd er ook meegedaan aan actieweekends in Doel en de 

Gentse haven. P. Grypdonck gaf ook aan dat hij en verschillende andere jongeren afzakten 

naar de verschillende grote bijeenkomsten van de andersglobalistische beweging.
113

 Zo trok er 

een deel van de Uitgezonderd groep in 2000 naar Praag om er deel te nemen aan de 

betogingen tegen het IMF en de Wereldbank.
114

 Vanaf 2001 begon de groep ook zelf zijn 

eerste klimworkshops te geven.
115

 Doorheen de jaren had de beweging op die manier naar 

Brugse normen een mooie achterban kunnen opbouwen. Volgens P. Grypdonck had de groep 

via individuele ervaringen in het buitenland ook stilaan kennis opgedaan over het opzetten 

van een permanent actiekamp en over bosbezettingen.
116

  

Niet enkel de latere bezetters waren via de fietstocht van AZO tijdens de Week van de zachte 

Weggebruiker in contact gekomen met de problematiek van de ZO en de bedreigingen voor 

het Lappersfort, ook enkele van de latere trekkers van het Groene Gordel Front zoals B. 

Slabbinck werden op de fietstocht voor het eerst geconfronteerd met het mooie stukje bos dat 
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zich bevond naast de Vaartdijkstraat.
117

 De fietstocht en de contacten die gelegd werden in 

deze periode zouden de voedingsbodem vormen voor het latere protest en de strijd voor het 

bedreigde Lappersfort. Op de fietstocht hadden de leden van Uitgezonderd ook al min of meer 

beslist dat ze het bos zouden bezetten stelt P. Grypdonck.
118
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4.3 De bezetting van het Lappersfortbos, een samenspel tussen diverse actoren 

De hele kwestie van het Lappersfort was geen casus waarbij slechts twee partijen tegenover 

elkaar stonden in de strijd om een bos. Het was een complex kluwen aan actoren die in 

interactie stonden met elkaar en die opereerden op verschillende (bestuurlijke) niveaus. 

Hierbij werden er verschillende coalities gevormd en werden er diverse discoursen gebruikt 

om positie in te nemen binnen het conflict. Hieraan werden specifieke frames gekoppeld. 

Iedere belanghebbende groep formuleerde het probleem op een andere manier en benadrukte 

de zaken die zij belangrijk vonden.  

Door hun directe actie sprongen de bezetters het meest in het oog, maar het waren uiteraard 

niet enkel de activisten die zich roerden in de casus van het Lappersfort. De activisten kregen 

steun van een bredere middenveldbeweging die zich ook resoluut uitsprak ten voordele van 

het bos. Daarnaast ging ook de politieke- en de bedrijfswereld zich volop mengen in het debat 

over het bos en zelfs de media speelde na verloop van tijd een cruciale rol in het hele dossier. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende actoren die actief waren in de hele Lappersfort 

polemiek een voor een beschreven en gekaderd binnen de casus. Hierbij wordt er rekening 

gehouden met het discours dat men opbouwde en de manier waarop men de conflictsituatie 

ging framen.  

4.3.1 De bosbezetters: “Action speaks louder than words” 

Geen bezetting natuurlijk zonder bezetters. En hoogstwaarschijnlijk ook nooit zo een grote 

polemiek als er geen bezetting geweest was. In het vorige hoofdstuk werd het al enigszins 

duidelijk wie de personen waren die achter de bezetting zaten, maar hoe kwam deze actie nu 

specifiek tot stand? Hoe kwam men bij dit nieuw soort repertoire terecht? En hoe werd de 

actie verder uitgebouwd na de start van het actiekamp?  

4.3.1.1 De eerste stappen richting de bezetting  

“Na sport en cultuur zou ook de natuur in Brugge een impuls kunnen gebruiken”
119

 

Peter Mahieu in Het Nieuwsblad, 2001 

De bezetting van het Lappersfort kwam dus voort uit de Brugse anarchistische actiegroep 

Uitgezonderd. Deze groep was eerder al op zoek geweest om iets te doen rond de 

bescherming van bossen. Hun interesse ging in eerste instantie uit naar het Ryckevelde bos. 

Op dit militair terrein in de omgeving van Brugge werden er geregeld brandoefeningen 
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uitgevoerd met schadelijke chemicaliën die de bodem sterk verontreinigden.
120

 Tot een 

effectieve bezetting kwam het toen echter niet. Het was pas met de bedreiging van het 

Lappersfortbos dat er zich voor het eerst een echte kans leek voor te doen om een bos te gaan 

bezetten. Een nieuwe actiegroep die bestond uit de jongeren van Uitgezonderd en enkele 

individuen die zich wilden inzetten voor het bos, zoals P. Mahieu en andere buurtbewoners 

werd opgericht. Deze nieuwe groep ging door het leven als het “Lappersfront”. De actie voor 

het bos werd vanaf de oprichting van het Lappersfront in het begin van de zomer van 2001 

geleidelijk aan opgebouwd. Men begon met het organiseren van enkele klimworkshops en een 

kruidenwandeling in het bos. Eind juli, enkele weken voor de echte bezetting, werd er een 

fietsactie met straattheater georganiseerd in de binnenstad van Brugge voor het behoud van 

het Lappersfortbos.
121

 Men stelde dat het bos te mooi was om opgeofferd te worden louter 

voor wat winstbejag. P. Mahieu stelde in Het Nieuwsblad dat het bos deel uitmaakte van een 

ecologisch waardevol gebied dat een buffer vormde tussen een parkgebied en zware 

industrie.
122

 Deze actie in de binnenstad was een volgende stap richting de daadwerkelijke 

bezetting van het bos. 

4.3.1.2 Keuze voor een nieuw (internationaal) repertoire: de bosbezetting 

“Wij wilden geen compromis, No Compromise in Defense of our Earth, we gingen niet weg 

voor het hele bos beschermd was.”
123

 

Kurt Stans, toenmalig bezetter van het Lappersfortbos, 2015    

De keuze voor een bosbezetting kwam er bij de leden van Uitgezonderd echter niet zomaar uit 

het niets. Naast de ervaringen die men opgedaan had bij acties in België hadden de jongeren 

van Uitgezonderd ook diverse contacten met actiekampen en bosbezettingen in het buitenland 

gehad. Op deze acties kwamen ze in aanraking met het repertoire van de bosbezetting en 

leerden ze de juiste vaardigheden om zelf een permanent actiekamp op te zetten. Deze 

contacten vonden plaats binnen de bredere Earth First! gemeenschap waarmee men gelinkt 

was. Dit wereldwijde actienetwerk bundelde toen en bundelt nu nog steeds actiegroepen die 

gespecialiseerd zijn in directe milieuacties.
124
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“De plaats om in contact te komen met de actiekampen waren de ‘gatherings’ die binnen de 

Earth First! community georganiseerd werden. Deze bijeenkomsten vonden telkens op een 

andere locatie plaats, meestal ergens op het platteland. De ‘gatherings’ bestonden deels uit 

workshops, maar er werd ook heel wat informatie gedeeld en je leerde het netwerk kennen. 

Het was ook hier dat je te horen kreeg van bezettingen. Je leerde er ook hoe je in een boom 

moet klimmen en hoe je boomhutten moet bouwen,”
 125

 Aldus P. Grypdocnk, lid van 

Uitgezonderd. 

Verschillende leden van Uitgezonderd trokken tussen 1997 en 2000, enkele jaren voor de 

bezetting van het Lappersfort naar verschillende (bos)bezettingen in ondermeer Frankrijk, 

Duitsland en Groot-Brittannië. In Frankrijk bezocht men de ‘Aspe-vallei’ om deel te nemen 

aan een actieweek die gericht was tegen de aanleg van een snelweg door een vallei in de 

Pyreneeën waar toen nog beren leefden.
126

 In Duitsland werd het actiekamp ‘Borgholshauzen’ 

bezocht, een actie die gericht was tegen de aanleg van de A33 weg.
127

 En in Engeland bezocht 

men de Nine Ladies site, waar er geijverd werd voor het behoud van enkele hectares bos en 

heide die bedreigd werden door de uitbouw van een steengroeve.
128

  

De actiekampen die bezocht werden waren de locaties bij uitstek waar er transfers tussen 

verschillende actieve bezettingsbewegingen plaatsvonden. Op al deze plaatsen kwam men in 

contact met langdurige bezettingen van bomen, gebouwen en andere obstakels. Door de vele 

ontmoetingen in de kampen kon het transnationale netwerk op een hoger internationaal niveau 

verder uitgebouwd worden. Zo ontstond er een sterke interactie tussen het lokale niveau waar 

de actiekampen ingebed waren en het transnationale niveau waar de EF! Community zich 

situeerde. De bezoekers van de actiekampen gingen nadien terug naar hun thuishaven en 

gingen daar de discoursen en strategieën die men aangeleerd had zelf gaan toepassen. Op die 

manier kon men in Brugge op een vrij “eenvoudige” manier zelf een actiekamp opstarten. 

Volgens de theorie van Cammaerts is de bezetting van het Lappersfort daarom een goed 

voorbeeld van glocalisering, een voorbeeld van transnationalisering waarbij actievormen en 

ideologieën van op een hoger niveau aangepast worden aan de lokale situatie.
129

 Ook L. 

Vanneste van het GGF vindt dat de actie een zeer lokaal Brugs karakter had: “Ze hebben de 
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geest van hun ervaringen uit het buitenland meegebracht naar Brugge en ons wakker 

gemaakt, maar op een Brugse manier. Als de politie hier je identiteitskaart vraagt dan toon je 

die ook hier in Brugge.”
130

 

Een andere manier waarop er overdrachten plaatsvonden en ervaringen Brugge bereikten was 

via een reeks boeken uit het anarchistische milieu die circuleerden binnen de wereld van de 

bosbezetters. Deze Engelstalige werken bevatten heel wat basisinformatie over hoe je een 

permanent actiekamp moet opzetten om een bedreigde locatie, bijvoorbeeld een bos, te gaan 

beschermen. Deze literatuur komt hoofdzakelijk uit Groot-Brittannië waar men ervaring had 

met langdurige (bos)bezettingen. De bezetters die geïnterviewd werden voor deze studie 

waren zelf ook in het bezit van deze literatuur. Het boek Copse van Kate Evans was een van 

deze standaardwerken die gebruikt werden. Dit boek staat vol met foto’s en cartoons van 

bosbezettingen en met praktische tips voor activisten. Via het boek kan men leren hoe men 

touwen juist moet knopen, hoe te klimmen in bomen, hoe men walkways kan maken tussen 

twee boomhutten en hoe men lock-ons kan bouwen.
131

 Verder staat er ook info in over hoe je 

best een boomhut bouwt, hoe je ondergrondse tunnelcomplexen kan uitgraven en welke 

basiszaken je nodig hebt om te overleven in een actiekamp.
132

 Een gelijkaardig boek is het 

werk Road Raging. In dit boek worden alle stappen van een actie overlopen, van bij de 

voorbereiding van de actie tot aan de eventuele ontruiming ervan. Hier bovenop wordt er ook 

aandacht besteed aan hoe men om moet gaan met de media, politici en plaatselijke bewoners 

in het uitbouwen van de actie.
133

 

De keuze voor een bosbezetting verraadt een duidelijke keuze voor directe actie vanwege de 

activisten. Deze voorkeur verantwoorden de Lappersforters zelf in een benefietboekje voor 

het Lappersfort als volgt:  

“Als we dit gebied echt willen beschermen rest ons geen andere keus dan het daadwerkelijk te 

bezetten. Petities, betogingen, … hebben zeker hun nut, maar als het er op aankomt doen ze 
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van hoger hand toch wat ze willen. Door het terrein te bezetten maken wij het hen heel wat 

moeilijker.”
134

 

Door gebruik te maken van deze actievorm betrad men duidelijk een niet reguliere weg die ter 

discussie kon gesteld worden. Zo reageert ook toenmalig minister V. Dua (Agalev) op de 

vraag hoe zij de actievorm ervoer. “Een bezetting, hetzelfde met krakers, dat is een zeer 

discutabele actievorm. Dat is niet zomaar aanvaard. Dat komt ook doordat privé-eigendom 

bij ons heilig is. Er zaten daar mensen in een bos dat niet van hen was, en ze mochten daar 

niet zitten. Dat was een inbreuk op privé-eigendom.”
135

 

4.3.1.3 De eerste 250 dagen  

“Een echte strategie hadden we niet. We hadden ook niet echt voorzien dat het lang zou 

duren, na een week liggen we er wel weer uit dachten we en dan zien we wel wat de volgende 

actie wordt.”
136

 

Pieter Grypdonck, toenmalig bezetter van het Lappersfortbos, 2015  

Op 11 augustus 2001 startte de uiteindelijke bezetting van het Lappersfortbos.
137

 Iets vroeger 

dan gepland was omdat iemand per ongeluk de actie had aangekondigd op het internet. De 

bezetting werd opgestart met het idee dat de hele actie na een dag of tien wel terug afgelopen 

zou zijn. Al snel werden echter de eerste verdedigingswerken opgetrokken. Men bouwde een 

dertiental boomhutten en er werd begonnen met het graven van tunnels.
138

 Een oud gebouw 

uit het FN tijdperk dat zich in het bos bevond werd omgetoverd tot de centrale ruimte van het 

actiekamp.
139

 Ondertussen brachten de bezetters de eigenaar van het gebied, Fabricom, ook op 

de hoogte van hun bezettingsactie.
140

 Het leven in het bos was gestart. Dit gebeurde volgens 

anarchistische en ecologische principes. Iedereen was er welkom, eten verkreeg men door de 

weggegooide voedingswaren bij supermarkten te recupereren en bouwmaterialen voor de 

boomhutten haalde men in het nabij gelegen containerpark. Al snel kreeg men ook de eerste 

steun van heel wat buurtbewoners.
141

 Na een drietal weken werden dan ook de eerste 
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actieboekjes gepubliceerd en werden mensen opgeroepen om financiële en materiële steun te 

bieden aan de bezetting.
142

 

Dit alles gebeurde echter allemaal nog in relatieve stilte, de buitenwereld wist nog maar 

weinig over wat er aan de hand was in het bos. Op regionaal niveau verschenen er wel al 

enkele berichten in de media, maar op nationaal niveau had amper iemand al van de bezetting 

in het Lappersfort gehoord, enkel De Morgen toonde al enige interesse in de bezetting. 

Volgens bezetter P. Grypdonck viel de bezetting ook gewoon nog gemakkelijk te negeren. We 

waren vooral bezig met ons leven in het bos te organiseren.
143

 Ondertussen speelde ook de 

tijdsgeest de bezetters enigszins parten. Op 6 september 2001 was er een Eurotop in Brugge 

waar er in het kader van de andersglobalistische beweging heel wat protest tegen gepland was. 

Naar aanleiding van deze Eurotop en de protesten verscheen er een artikel in De Morgen 

waarin de politie zijn vrees uitte dat het Lappersfort een uitvalsbasis zou vormen voor 

extreme andersglobalisten.
144

 De actie voor het Lappersfort was toen nog geen maand bezig 

en kreeg dus een negatieve connotatie mee in de media. Later is er wel media gekomen om 

deze foute berichtgeving goed te maken stelt P. Grypdock. Dit zou de trigger vormen voor een 

toenemende media aandacht voor de bezetting van het Lappersfort.
145

  

4.3.1.4 Invloeden uit het buitenland 

Het werd reeds duidelijk dat de bezetters van het Lappersfort zelf in het buitenland ervaring 

hadden opgedaan en via verschillende basiswerken vaardigheden aangeleerd hadden voor het 

bezetten van een bos.
146

 Daar bleef het echter niet bij. Het Lappersfort trok zelf ook heel wat 

buitenlandse aandacht aan. Het actiekamp in het Lappersfortbos was duidelijk onderdeel van 

een globaal netwerk. Vanaf de start van de bezetting kwamen er buitenlandse jongeren langs 

om de groep in Brugge te versterken. Deze buitenlandse activisten hadden dikwijls al meer 

ervaring met het bezetten van een bos en konden heel wat ervaring delen met de groep in 

Brugge. Sommigen zouden bijna de hele bezetting van het Lappersfort blijven, andere 

kwamen voor een kortere periode langs.
147

 Er kwamen Nederlanders langs die al expertise 

hadden met het graven van tunnels en het bouwen van boomhutten na de strijd die ze geleverd 

hadden tegen de Betuwelijn, een spoorlijn in Nederland. Zij introduceerden een heleboel 
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nieuwe technieken over hoe je het best in bomen kon klimmen.
148

 Britten kwamen er ook 

geregeld langs, zoals Andy die in die periode van bezetting naar bezetting trok met een 

woonwagen. Toen De Morgen naar zijn motivatie vroeg waarom hij helemaal naar België 

kwam om een onbekend bos te bezetten was zijn antwoord: “It’s not about countries, it’s 

about the Earth.”
149

 Op Youtube staat er een filmpje van het tunnelcomplex in het 

Lappersfortbos tijdens de eerste bezetting. Je ziet er de ventilatiepijpen en de lock-ons die er 

geïnstalleerd werden en je hoort in het filmpje duidelijk dat er in het Engels gecommuniceerd 

werd tussen de activisten. De voertaal onder de activisten was duidelijk niet altijd Nederlands 

wat wijst op een internationale inmenging.
150

  

Zelfs van buiten Europa werden er mensen aangetrokken tot het Lappersfort. Bezetster J. 

Debaere getuigt in haar dagboek: “Vandaag is er iemand uit Australië aangekomen in het bos. 

Hij woont evenals wij in een actiekamp ter bescherming van een bos. […] Onze vriend uit 

Australië was verbaasd over de grote persaandacht en over het feit dat zoveel mensen ons 

steunen en ons zelfs komen bezoeken. Hij vertelde ons dat het er bij hen heel anders aan toe 

gaat. Zij krijgen geen steun van de buurt integendeel, zij worden zelfs tegengewerkt omdat de 

meeste mensen daar willen dat het bos verdwijnt.”
151

 Volgens K. Stans waren het dit soort 

mensen die kwamen met volledig nieuwe ideeën: “Ik herinner mij ook iemand uit Australië, 

die leerde ons hoe we tripods moesten maken”
152 153

 Door de komst van buitenlandse 

activisten kwam er steeds nieuwe input binnen om de bezetting verder uit te bouwen. De 

internationale actievoerders brachten ervaringen mee naar het Lappersfortbos die ze zelf 

geleerd hadden in het buitenland. Zo creëerden men nieuwe transfers vanuit het 

supranationale netwerk. Technieken die op een hoger internationaal niveau circuleerden 

werden op die manier geïmplementeerd op het lokale niveau in Brugge.  

Daar bovenop gingen de Belgische bezetters van het Lappersfort zelf ook nog steeds 

bezoeken brengen aan andere actiekampen in het binnen- en het buitenland. Zo ontstond er 

een duidelijke wisselwerking tussen verschillende bezettingsacties. K. Stans getuigt: “Wij 

kenden ook mensen in Engeland die bosbezettingen deden. Voor hun vakantie gingen die een 
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ander bos bezetten, wij deden dat ook. Ik ben zelf nog naar Nine Ladies geweest, waar ik 

hutjes heb helpen maken en tunnels graven. En mensen van Nine Ladies kwamen dat dan ook 

bij ons doen. We zijn ook nog in Schotland geweest en met Nederland was er sowieso een heel 

sterke samenwerking. Als wij geen acute ontruimingsdreiging hadden gingen we dan ook wel 

met een kleiner groepje naar elders waar er wel een ontruiming dreigde.”
154

   

4.3.1.5 Communicatie kanalen  

“The Internet has provided activists new opportunities to build networks (across borders) and 

exchange alternative information or distribute counter – hegemonic discourses in a more 

(cost-) efficient way.”
155

  

Volgens B. Cammaerts die een artikel publiceerde over de communicatiestrategieën die 

gebruikt werden bij de actie voor het Lappersfort speelde het internet een belangrijke rol bij 

de uitbouw van een netwerk. De activisten gebruikten hun eigen website om ruchtbaarheid te 

geven aan hun actie.
156

 Daarnaast maakte men ook gebruik van de website van Indymedia 

België.
157

 De info die hierop verscheen werd op regelmatige basis overgenomen door andere 

onafhankelijke mediastations in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Nederland.
158

 Op die manier 

waren actievoerders en sympathisanten uit het buitenland ook op de hoogte van de bezetting 

in Vlaanderen.  

Het internet was dus een manier om contacten met het buitenland te onderhouden. De 

ondervraagde bezetters wezen ook op een heel aantal andere kanalen die een belangrijke rol 

speelden bij de internationale mobilisatie. Zo waren buitenlandse anarchistische tijdschriften 

ook een ideaal medium om mogelijke sympathisanten buiten België te bereiken. In het 

Nederlandse anarchistische tijdschrift Ravage werden er regelmatig stukken geschreven over 

de bezetting van het Brugse bos. Reeds in september 2001, slechts een maand na de start van 

de actie, verscheen er een eerste artikel in het tijdschrift over het Lappersfortbos.
159

 Dit wijst 

duidelijk op goede contacten binnen het internationale milieu want de actie stond amper in 

zijn kinderschoenen op dat moment.  
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De meest efficiënte communicatie verliep misschien wel via mond aan mond contacten denkt 

K. Stans. “Een deel van de netwerken verliep via het internet, maar ook via de telefoon. Velen 

van ons reisden ook veel en als je dan wist dat er ergens een bosbezetting bezig was dan deed 

je de moeite om even te stoppen en een praatje te maken over het Lappersfort. Vanaf die 

bosbezetting trok dat dan wel weer verder via andere activisten die langskwamen. […] Of 

iemand kende toevallig iemand die studeerde in Engeland en die iemand kende van Do or Die 

en zo kom je weer in hun boekje. Op die manier kwamen er steeds nieuwe mensen naar het 

Lappersfort.”
160

 

4.3.1.6 Vrijstaat ‘het Lappersfort’  

“Het klinkt nu alsof het alleen een groep was van radicale milieuactivisten, maar dit klopt 

niet. Je mag het niet zo eng zien, je had ook andere mensen die vanuit België of vanuit het 

buitenland kwamen aangewaaid. Mensen die aan het rondtrekken waren en op zoek waren 

naar hun plek. Maar zelfs daklozen en mensen met psychische problemen. […] Het was bijna 

een soort van vrijstaat.”
161

  

Pieter Grypdonck, toenmalig bezetter van het Lappersfortbos, 2015  

Zoals bovenstaande getuigenis van P. Grypdonck al aangeeft ging het zeker niet alleen om 

radicale activisten die het bos bewoonden. De samenstelling van de groep bestond dikwijls uit 

een allegaartje aan personen. Naast de actievoerders die permanent in het kamp verbleven 

kwamen er ook voortdurend sympathisanten langs en mensen van allerlei strekking die voor 

kortere of langere tijd de bezetting mee kwamen ondersteunen. Het Lappersfortbos op zich 

was ook niet altijd de voornaamste reden om deel te nemen aan het actiekamp. Zo getuigt ook 

J. Debaere:  

“Het had niet altijd te maken met het gevoel aangetrokken te zijn tot het bos, maar meer naar 

het actiegebeuren toe. Voor sommige mensen is dat echt een manier van leven. Dat waren ook 

de mensen die meestal niet rondhoppen, maar bleven. Daar kon je echt je kamp mee 

opbouwen. Hier zaten ook buitenlanders bij.”
162

  

Dat de bezetting van het Lappersfort duidelijk mee bepaald werd door invloeden die uit het 

buitenland kwamen staat vast. Op regelmatige basis waren er ook heel wat buitenlanders 

rechtsreeks betrokken in het actiekamp. Toch mag dit zeker niet overschat worden. Ondanks 
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het internationale karakter bestond het hoofdaandeel van de bezetters steeds uit Belgen. De 

meesten waren zelfs uit Brugge en omstreken. Het ging duidelijk om een vrij lokale groep, 

vindt ook L. Vanneste.
163

 Dit blijkt ook uit het vonnis van de vrederechter waarin de bezetters 

van het bos gedagvaard werden. De lijst van namen die daar opgesomd worden bevat enkel 

Vlaamse namen.
164

 Hierbij moet er echter ook rekening mee gehouden worden dat het veel 

moeilijker was om de buitenlandse activisten te berechten, deze maakten namelijk zelden hun 

identiteit bekend.  
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4.3.2 De milieubeweging: Een breder netwerk voor het Lappersfort 

“De bosbezetters hebben ons de ogen geopend dat niet enkel het Amazonewoud gekapt wordt 

maar ook de bossen bij ons. En ze hebben niet alleen onze ogen geopend, ook de handen, de 

voeten en de harten om in beweging te komen.”
165

  

Luc Vanneste, toenmalig secretaris van het Groene Gordel Front, 2015 

De bezetters stonden er niet alleen voor in hun strijd voor het bos. Al snel kregen ze steun van 

enkele buurtbewoners en sympathisanten. Heel wat mensen gingen op bezoek in het bos en 

brachten eten, kledij en ander bruikbaar materiaal mee voor de bezetters. De actievoerders 

probeerden zelf ook zoveel mogelijk open te staan voor geïnteresseerde mensen en ontvingen 

geregeld bezoek van diverse groepen, gaande van scholen en milieuverenigingen tot de KWB 

(Katholieke Werknemersbond).
166

 

Dankzij deze toenemende steun ging  de bezetting van het Lappersfort in de lente van 2002 

een nieuwe fase in. De actie was toen al een achttal maanden bezig en de bezetters hadden al 

een winter in het bos overleefd. Het Lappersfront begon toen voor het eerst steun te krijgen 

van enkele reeds bestaande lokale milieuverengingen zoals VZW Groen en Natuurpunt 

Brugge. Daarnaast ondersteunden enkele geëngageerde individuen de bezetting ook steeds 

intensiever.
167

 Na de Dag van de Aarde in april 2002 zou hier nog een nieuwe beweging 

bijkomen die zich specifiek ging inzetten voor het behoud van het Lappersfort. Op de Dag 

van de Aarde, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij er wereldwijd aandacht gevraagd 

wordt voor de planneet, was er namelijk een happening in het Chartreusegebied. Dit was een 

ander groen gebied in de Brugse rand dat bedreigd werd en waarvoor er actie gevoerd werd. 

Dit Chartreusegebied werd ook tijdelijk bezet door enkele Lappersforters.
168

 Op de happening 

op de dag van de aarde kregen verschillende individuen, zoals P. Mahieu en L. Vanneste, het 

gevoel dat er meer kon gedaan worden voor de bescherming van de groene ruimte rond 

Brugge en dat men meer ondersteuning moest bieden aan de reeds actieve actievoerders. Dit 

resulteerde in de oprichting van een breder netwerk, het Groene Gordel Front (GGF), een 

verwijzing naar de groene rand van Brugge, waarvan het Lappersfort een uitloper is, aldus L. 

                                                
165 Interview met Luc Vanneste door Ole Mahieu op 11/03/2015 te Brugge  
166 ZOAN, Het Lappersfront, een update. In: Uitgezonderd 23, 2002, p. 10 – 11  
167 DE RYCKE (D.). We leven nog. In: Het Nieuwsblad, 2002, 12 april  
168 Uitgezonderd, Uitgezonderd 1996-2006, Een decennia strijd. In: Anarchistische Infotheek Gent, Afdeling 

brochures  



51 

 

Vanneste. De organisatie zou werken rond de dossiers van het Lappersfort en het 

Chartreusegebied, maar ook rond de plannen van de Zuidelijke Ontsluiting.
169

  

De komst van het GGF bewees duidelijk dat de actie voor het Lappersfortbos niet om een 

wanhoopsdaad van enkele anarchisten en andersglobalisten ging, maar dat er een breder 

draagvlak was voor de campagne voor het bos.
170

 De leden van het GGF kwamen zelf ook 

van een zeer diverse achtergrond, van buurtbewoners, over leden van de Fietsersbond tot de 

secretaris van de lokale Agalev afdeling. Het GGF ging al snel op een heel andere manier te 

werk dan de bezetters. Men besloot om de bezetters te steunen door brieven te schrijven, 

voorstellen te doen, dossiers in te dienen en een blijvend pleidooi te doen om het bos niet op 

te geven.
171

 Daarnaast speelde men ook een go-between tussen de bezetters enerzijds en het 

stadhuis, politici en de eigenaar Fabricom anderzijds. In tegenstelling tot de bezetters betrad 

het GGF dus veel meer het diplomatieke pad. De werking van de organisatie kon grofweg 

opgedeeld worden in een drietal pijlers vindt L. Vanneste. Het netwerk, het beschermcomité 

en de technische werkgroep.
172

  

4.3.2.1 Het Groene Gordel Front Netwerk 

De eerste pijler en het initiële doel van het GGF was de oprichting van een netwerk waar 

verengingen die de strijd voor het behoud van het Lappersfort steunden zich konden bij 

aansluiten. In het begin telde dit overkoepelende netwerk slechts een drietal verenigingen, 

maar in de loop van de bezetting groeide het netwerk uit tot een ware mastodont.
173

 Allerlei 

verengingen van diverse achtergrond traden toe. Nationale milieuverenigingen zoals de Bond 

Beter Leefmilieu (BBL), JNM en Natuurpunt sloten zich aan, maar ook heel wat lokale zaken, 

scholen en verenigingen uit het Brugse werden lid van het netwerk.
174

 In totaal zouden er een 

honderdtal organisaties lid worden van het netwerk van het GGF.
175

 Dit weerspiegelt duidelijk 

het brede draagvlak voor de strijd om het Lappersfort.  

4.3.2.2 Beschermcomité 

Naarmate de strijd voor het Lappersfort heviger werd kwam er ook een tweede pijler op de 

proppen. In het beschermcomité konden BV’s (Bos Vlamingen) zich aansluiten die de acties 
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voor het behoud van het bos steunden. Omdat men geen belangenvermenging wou waren 

politieke partijen niet welkom binnen het groene gordel netwerk. Individuele politici die 

begaan waren met het Lappersfort konden zich wel aansluiten bij het beschermcomité aldus 

L. Vanneste van het GGF.
176

 Voordien waren er namelijk al enkele problemen geweest. De 

afdeling Natuur West-Vlaanderen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was 

namelijk op de lijst van organisaties terecht gekomen. Brugs SP.a politicus André Van 

Nieuwkerke vond het niet kunnen dat ambtenaren in een politiek geladen dossier als dat van 

het Lappersfortbos mee actie voerden tegen hun eigen overheid. Na een schriftelijke vraag 

aan minister V. Dua werd deze fout erkend en werd de naam van de afdeling Natuur West-

Vlaanderen terug van de lijst geschrapt.
177

  

Verschillende politici traden wel op individuele basis toe tot het beschermcomité. Geert 

Lambert (Spirit), Magda Aelvoet (Agalev), Bert Anciaux (Spirit) en Kathleen Van Brempt 

(SP.a) waren slechts enkele die gedurende de maandenlange strijd voor het Lappersfort 

toegetreden zijn tot het beschermcomité. Heel wat andere bekende en iets minder bekende 

Vlamingen sloten zich ook aan bij het comité, in totaal ongeveer 400 personen. Chris 

Dusauchoit, Etienne Vermeersch, Tom Lanoye, Kamagurka, Herr Seele, Nic Balthazar, 

Willem Vermandere, Wim Opbrouck, wijlen Luc De Vos, Wouter Deprez en Dirk Draulans 

zijn slechts enkele namen.
178

 De polemiek rond het Lappersfort werd dus duidelijk gedragen 

binnen de brede publieke opinie.  

4.3.2.3 Technische werkgroep 

“Het Lappersfortbos is slechts een symptoom van de ziekte die de Zuidelijke Ontsluiting 

heet”
179

 

Bart Slabbinck, toenmalig lid van de technische werkgroep, 2015 

De derde pijler van het GGF was de technische werkgroep die alternatieven ging uitwerken 

op de bestaande plannen van de Zuidelijke Ontsluiting. Deze pijler bestond uit een groep 

jonge studenten, planologen, architecten en stadsplanners. Deze werkgroep publiceerde 

verschillende rapporten waarin alternatieve mobiliteitsplannen uitgewerkt werden en 

suggesties voor een andere inrichting van het Lappersfortbos gemaakt werden. In mei 2002 
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werd een eerste compromisvoorstel afgeleverd aan de bevoegde Brugse schepen van 

Urbanisatie.
180

 Nadien volgde een Gentlemen’s Agreement waarin er verder ingegaan werd 

op het mobiliteitsprobleem in Brugge. Heel wat belangrijke invalswegen van Brugge werden 

geanalyseerd op fietsvoorziening en er werden suggesties gedaan voor een andere inplanting 

van de wegen.
181

 Nog later kwam er een nieuw alternatief voorstel van het GGF voor de ZO 

en het Lappersfort. Dit plan bestond uit tien voorstellen met betrekking tot de belangrijke 

wegen, de busstelplaats en het Lappersfortbos die in verschillende fasen uit te voeren 

waren.
182

 Het is duidelijk dat de strijd voor het Lappersfort na verloop van tijd meer werd dan 

enkel de strijd voor het behoud van een bos, het werd ook een bredere oproep voor een  

leefbare stad en een zoektocht naar een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. De hele strijd 

voor het bos was dan ook begonnen nadat AZO en Fietsersbond zich beginnen inzetten waren 

voor de Vaartdijkstraat.  

4.3.2.4 Samenwerking tussen de bezetters en het GGF: samen sterk? 

De bezetters en het GGF waren dus natuurlijke bondgenoten in de strijd om het behoud van 

het Lappersfortbos. Via het netwerk van het GGF werden ook nog eens een hele groep andere 

middenveldorganisaties bij de actie betrokken en ook sympathisanten kregen een plaats in 

deze coalitie. Door deze samenwerking tussen diverse organisaties en losse actoren ontstond 

er een heterogene groep die samen als resultaat het behoud van het Lappersfort wensten. 

Samen probeerde men via collectieve actie buiten de geïnstitutionaliseerde politiek om een 

lans te breken voor het bos. Het Lappersfront en het GGF vormden de twee belangrijkste 

spelers in de coalitie voor het Lappersfort, maar hoe verliep de samenwerking tussen beide 

groepen? De oprichting van het GGF moest normaal een meerwaarde creëren voor de actie. 

Het gevaar bestond echter ook dat beide groepen naast elkaar gingen functioneren. De manier 

van aanpak en de keuze voor bepaalde actievormen leek alvast zeer sterk te verschillen tussen 

beide groepen. Toch wilde men eenzelfde einddoel nastreven, namelijk de volledige 

bescherming van het Lappersfortbos.  

Zowel de geïnterviewde bezetters als de leden van het GGF die geïnterviewd werden geven 

aan dat de samenwerking tussen beide groepen bij de eerste bezetting in 2001-2002 vrij vlot 

verliep. Men erkende elkaars sterktes binnen de strijd voor het behoud van het bos. De 

samenwerking vormde een voorbeeld van een goede verstandhouding tussen een actiegroep 
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enerzijds en een groep die op diplomatisch niveau functioneerde anderzijds. Volgens L. 

Vanneste heeft iedere actiegroep een groep diplomaten nodig, maar omgekeerd heeft ook 

iedere diplomatische groep een groep actievoerders nodig om optimaal te kunnen 

functioneren.
183

 Ook de bezetters zelf benadrukken de meerwaarde die de samenwerking met 

het GGF bracht. Volgens P. Grypdonck begreep met elkaars positie zeer goed. Via het GGF 

slaagden de bezetters er in om een breder draagvlak te hebben, doordat sympathisanten zich 

voortaan konden inzetten voor het Lappersfort zonder zelf in de bomen te moeten klimmen.
184

 

De bezetters zorgden voor de fulltime bezetting van het bos, terwijl het GGF en de 

organisaties die er bij aangesloten waren hulp konden bieden op vlak van dossierkennis, 

lobbywerk en bij de gerechtelijke procedures. Volgens de bezetters was dit goed om 

voldoende maatschappelijke steun te creëren voor de actie en niet gemarginaliseerd te 

worden, iets wat in het begin van de bezetting wel dikwijls dreigde te gebeuren.
185

  

Door de samenwerking tussen beide groepen ontstond er een goede dynamiek. Er werd een 

sterke coalitie gevormd die sterker stond dan de losse componenten waaruit ze bestond. Deze 

samenwerking was vrij uniek voor de ecologische beweging in Vlaanderen. “Radicalere” 

activisten die voor een vernieuwend repertoire kozen werden in de strijd om het Lappersfort 

bijgestaan door de klassieke milieubeweging. Een sterke en brede beweging werd ontwikkeld 

die als doel het behoud van het Lappersfortbos had. Via de combinatie van verschillende 

repertoires en actiegroepen had men een grotere slagkracht en kon men een breder publiek 

bereiken. Mensen die zich aangetrokken voelden tot de directere actie sympathiseerden met 

de actie die de bezetters ondernamen. Zij die liever een gematigdere weg betraden konden 

zich dan weer identificeren met de inzet van het GGF. Dankzij deze samenwerking werd de 

klassieke breuk in de milieubeweging tussen zij die voor directe actie kiezen en zij die liever 

het diplomatieke pad betreden overstegen.  

Dit neemt niet weg dat er toch soms ook lichte spanningen waren tussen de bezetters en de 

mensen van het GGF. De anarchistische bezetters wilden zeker voldoende vrijheid behouden 

om hun bezettingsactie zelf in goede banen te leiden en om de acties te ondernemen die zij 

gepast vonden. Hierbij wenste men niet te veel inmenging van het GGF aldus K. Stans.
186

 Het 

GGF op zijn beurt had het dan soms weer moeilijk met bepaalde acties die de Lappersforters 

ondernamen. Bijvoorbeeld toen men besloot om op het dak van burgemeester P. Moenaert 
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(CD&V) te kruipen om deze met de feiten te confronteren.
187

 “Toen men op het dak van 

Moenaert wou klimmen heb ik hen nog gezegd dat ze dat niet moesten doen. Maar ik heb het 

jonge anarchisme laten begaan. Volgens mij had de burgemeester het oké gevonden als ze op 

het stadshuis klommen, maar niet op zijn persoonlijk dak.”
188

Aldus L. Vanneste.  
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4.3.3 De media: de vierde macht   

“De bezetters bestonden maar door de gratie van de media, aan de andere kant kozen ze ook 

voor dit soort acties vanwege de media aandacht. Er is niets plezanter voor een 

televisiecamera dan een gast die in een boom hangt.”
189

 

Vera Dua, toenmalig minister van landbouw en  leefmilieu, 2015 

Een derde speler die zich nadrukkelijk aandiende in de Lappersfort casus was de pers. Vanaf 

de lente van 2002 tot de ontruiming werd er quasi non-stop bericht over de actie in het bos en 

de ontwikkelingen binnen het dossier. De rol van de pers bij het overbrengen van een 

milieuprobleem aan de publieke opinie is onmiskenbaar. De berichtgeving over een specifiek 

milieuprobleem of casus kan echter een zeer uiteenlopende vorm aannemen. Dit is zeker het 

geval wanneer er directe protestacties aan verbonden zijn. De framing in de media van de 

acties kan namelijk sterk variëren.
190

 Een bepaalde framing zorgt ervoor dat sommige zaken 

meer in het oog springen en beter in het geheugen van de ontvanger opgeslagen blijven. 

Frames trekken de aandacht naar bepaalde aspecten van de waarheid en gaan andere net gaan 

verbergen. De keuze van een frame bepaalt zo sterk op welke manier mensen een probleem 

gaan waarnemen, begrijpen en hoe men erop gaat reageren.
191

 

4.3.3.1 Rol van de media 

Voor activisten is de pers dus een cruciale factor als ze een succesvolle directe actie willen 

uitvoeren. De manier waarop de actie geframed wordt in de media kan de actie namelijk 

volledig maken of breken. Indien men geen persdekking heeft bestaat al snel het gevaar dat 

men amper mensen bereikt met de actie en op een verkeerde manier geïnterpreteerd wordt. 

Daarnaast kan de actie ook gemakkelijk gemarginaliseerd en gecriminaliseerd worden in de 

berichtgeving waardoor men er ook al snel alleen dreigt voor te staan. Wanneer de media 

echter een positief beeld schetst kan dit heel wat sympathie met zich meebrengen bij een 

bredere publieke opinie. De media kan dan op zijn  beurt zelf een mobiliserende factor 

worden.
192

 In de boeken die in het actiemilieu van de Lappersforters circuleerden wordt er 

ook heel wat aandacht besteed aan de verhouding met de pers. Er wordt duidelijk gesteld dat 

de media bereiken niet het hoofddoel mag zijn van de actie anders verlies je de kern van de 

zaak uit het oog, anderzijds moet er wel zoveel mogelijk uit de media gehaald worden. Vooral 
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de lokale media en freelancers zijn hierbij cruciaal. Daarnaast worden er ook tips opgesomd 

over het opstellen van eigen persberichten, het aanduiden van persverantwoordelijken en hoe 

men goede interviews kan laten afnemen.
193

 

Bij de actie voor het Lappersfortbos had men het voordeel dat de pers effectief interesse 

toonde in de bezetting. De activisten hadden hier zelf ook wel een duidelijke strategie aan 

verbonden en deden expliciete pogingen om in te zetten op de pers aldus J. Debaere.
194

  

4.3.3.2 Een uitgekiende persstrategie  

De lijst met BV’s die toegetreden zijn tot het beschermcomité van het GGF en de lijst van 

organisaties die deel uitmaakten van het GGF netwerk gaven al aan hoe breed de strijd voor 

het Lappersfort gedragen werd. Dit was echter niet van bij het begin het geval. De eerste 250 

dagen van de bezetting verliepen in relatieve stilte. Bij de start van de bezetting had men wel 

wat mediadekking van de regionale pers en was er ook een ploeg van  het VRT programma 

Man Bijt Hond langsgekomen, maar in de winterperiode was er relatieve radiostilte over de 

bezetting in het Lappersfortbos.
195

 Een persconferentie op de 250
ste

 dag van de bezetting, 

georganiseerd door de Lappersforters, zou hier echter snel verandering in brengen. Op de 

250
ste

 dag traden de actievoerders definitief naar buiten met hun actie.
196

 Tijdens een 

persconferentie ventileerden de bezetters en hun partners duidelijk hun eisen. Geen 

busstelplaats van De Lijn midden in het bos, een autovrije Vaartdijkstraat en geen verbreding 

van het kanaal.
197

 De persconferentie was het punt waarop de nationale pers ook stilaan op het 

dossier begon te springen.. Op de dag van de persconferentie kwamen De Morgen en Het 

Laatste Nieuws luisteren naar de actievoerders, en de dag erna kwamen zowel de VRT en de 

VTM nieuwsdienst langs. Later die week kwam ook Koppen nog langs voor een reportage en 

zelfs een zender uit de Oostkantons.
198

 Er was geen weg terug meer nu. Iedereen die de media 

volgde had nu van de actie in het Brugse bos gehoord. Vanaf dit moment werd er door het 

Lappersfront een sterke persstrategie opgezet die voor een duidelijke wisselwerking tussen de 

pers en de beschermers van het Lappersfort zou zorgen. Hierbij werd er telkens veel aandacht 

besteed aan de boodschap die men de wereld in stuurde. 
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De actievoerders zouden de pers niet meer loslaten vanaf dit punt. Volgens K. Stans waren er 

telkens een achttal mensen in het bos die zich bezig hielden met de media. Hier was een 

duidelijke strategie aan verbonden. “Na een paar maanden wisten we ook, die van Het 

Nieuwsblad moet niet meer langs komen want die schrijft toch alleen maar negatief terwijl 

iedereen positief schrijft. Totdat we telefoon van Het Nieuwsblad kregen die vernomen 

hadden dat ze niet uitgenodigd waren op een persconferentie. En dan zijn  ze iemand anders 

beginnen sturen.”
199

 Op die manier werden er goede rechtstreekse contacten met de pers 

ontwikkeld en werd er steeds sterker op de media ingezet waardoor men een groot publiek 

kon bereiken. Zo slaagde men er ook in om een persoonlijke band te ontwikkelen met enkele 

perslui stelt K. Stans. “Een toenmalige journalist van De Morgen, toen De Morgen nog De 

Morgen was, is toen ook een paar keer blijven slapen. We hadden er een vertrouwensband 

mee.”
200

 Men zette zelf in op persconferenties en men ging negatieve zaken die in de media 

verschenen ook zelf gaan weerleggen met een tegenbericht. Ook P. Grypdonck had het gevoel 

dat men de media zo grotendeels aan hun kant gekregen had. “Fabricom had zeker niet veel 

mediadekking. Zij lieten ook lang niets van zich horen en hadden geen contacten met 

journalisten. Het Brugsch Handelsblad was wel vrij pro Moenaert gezind. Maar ik had wel 

het gevoel dat er redelijk wat kranten aan onze kant stonden. Het had ook wel iets 

sympathieks, David tegen Goliath.”
201

  

Deze strategie blijkt ook uit de verslagen van de bijeenkomsten van het Lappersfront. Hierin 

werden er duidelijke richtlijnen opgenomen die betrekking hadden op het contact met de pers. 

Als de pers iemand wilde van binnen het terrein dat moest de communicatie telkens gebeuren 

via de thuiswacht, een vaste contactpersoon in het bos. En als je zelf belde naar de pers mocht 

je nooit je eigen nummer meezenden zodat de pers niet aan je nummer kwam. Daarnaast 

werden er ook vaste perssprekers aangesteld en werd er reeds in de zomer van 2002 besloten 

om een eigen persbericht te maken dat kon verzonden worden bij een eventuele ontruiming.
 

202
 Naast de eigen communicatiestrategieën die men gebruikte, zoals het oproepen via 

internet, het verspreiden van flyers en pamfletten en het leggen van contacten met andere 

actiegroepen zette men dus vooral in op de mainstream mediakanalen. Cammaerts wijst er in 

een artikel over de rol van communicatie in de strijd om het Lappersfort op dat de algemene 

media een cruciale rol gespeeld heeft bij het in stand houden van de actie. Dankzij de 
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positieve representatie in de pers kon men ook gaan mobiliseren voorbij de directe 

sympathisanten.
203

    

De doorbraak in de pers kwam er ongeveer op hetzelfde moment als de oprichting van het 

GGF. Volgens L. Vanneste van het GGF waren er verschillende factoren die het hele verhaal 

uitermate aantrekkelijk maakten voor de media. “Vooral het feit dat het om actie ging, om 

jonge gasten, een politiek geladen en actueel thema was, dat Moenaert in de contramine ging 

en dat eigenaar Fabricom de bezetters voor het gerecht daagde maakte het aantrekkelijk voor 

de pers.”
204

 Het GGF op zijn beurt organiseerde ook persconferenties en speelde in op de pers 

om hun boodschap kracht bij te zetten. Uit de verslagen van de vergaderingen van het GGF 

blijkt de bijzondere aandacht die men besteedde aan de berichtgeving in de pers over het 

Lappersfortbos en de verhouding die men had met de pers. Hierbij was het dikwijls zoeken 

naar een geoliede samenwerking tussen de persverantwoordelijken van het GGF enerzijds en 

de Lappersforters anderzijds.
205

 Het GGF zette namelijk zelf ook in op de realisatie van eigen 

persnota’s die naar sympathisanten en de media konden verstuurd worden.
206

 Op hun website 

werden er hiervoor vier ethische principes opgesomd die aangaven hoe men moest omgaan 

met de media. De media werd er omschreven als de vierde macht.
207

 De bredere beweging die 

zich inzette voor het Lappersfortbos maakte dus nadrukkelijk gebruik van de pers en er werd 

hierbij sterk nagedacht over de beste manier van aanpak. Hierdoor was de berichtgeving in de 

media over de actie wel vrij positief voor de actievoerders.  

4.3.3.3 Te eenzijdige berichtgeving? 

Het beeld in de media van de actievoerders was er vooral één van een groep idealistische 

jongeren die alles opgegeven hadden om zich in te zetten voor een rechtvaardige zaak en die 

bereid waren om hiervoor in moeilijke en koude omstandigheden te leven.
208

 Dit beeld leidde 

tot enige frustratie bij de tegenspelers in het dossier die niet het gevoel hadden dat de media 

beide kanten van het verhaal voldoende in beeld bracht.  

Burgemeester P. Moenaert stelt duidelijke vragen bij de neutraliteit van de media in het 

Lappersfort dossier. “Er waren mensen van de pers die sliepen in de bomen van het 

Lappersfort, ja goed eh, met mij hebben ze nooit geslapen. Naar objectiviteit stel je u daar 
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toch vragen bij. Ik vond de media niet neutraal. Toen ze hier om vijf uur stonden om op mijn 

dak te klimmen was de nationale pers hier, de regionale pers, er was maar een die het niet 

wist en het was de burgemeester.”
209

 

P. Casier van Fabricom stoorde zich op zijn beurt aan de rol van de media. “Ik apprecieerde 

vooral niet dat de media geen interesse had in de waarheid.”
210

 

De interesse van de media en de oprichting van het GGF in dezelfde periode zouden ervoor 

zorgen dat de hele Lappersfort saga vanaf de lente van 2002 niet meer uit het publieke debat 

weg te slaan zou zijn. Het doel van de actievoerders om de nationale media te halen was 

duidelijk geslaagd.
211
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4.3.4 De politieke wereld: van een lokaal tot een Vlaams dossier  

De volgende speler in het dossier van het Lappersfortbos is de politiek wereld. De saga van 

het Lappersfortbos werd na verloop van tijd namelijk ook een politiek dossier. Niet enkel op 

Brugs politieke niveau, maar ook op het Vlaamse politieke niveau. Naast de Civil Society 

kwam zo ook de geïnstitutionaliseerde politiek steeds meer op de voorgrond binnen het 

dossier.  

4.3.4.1 Lokale politiek: Unaniem over het Lappersfort?  

Het dossier van het Lappersfortbos was van bij aanvang een dossier dat op lokaal politiek 

niveau uitgewerkt werd. Het was de Brugse gemeenteraad die in de loop van het jaar 2000 

verschillende BPA’s goedkeurde die de toekomstplannen voor het Lappersfort bevatten.
212

 In 

het begin van de bezetting zou het debat over het Lappersfort dan ook voornamelijk op lokaal 

niveau gevoerd worden. Op Vlaams politiek niveau was er nog maar weinig over het dossier 

geweten. Hier zou pas verandering in komen tegen het voorjaar van 2002.  

In de lente van 2002 adviseerde de Milieu- en Natuurraad (Mina-raad) van Brugge dat het 

Lappersfortdomein integraal behouden moest blijven. De Mina-raad was een officieel 

adviesorgaan binnen de stad dat ondermeer bestond uit de vertegenwoordigers van de sociale 

partners, maar voornamelijk uit de vertegenwoordigers van de milieubeweging.
213

 Tijdens de 

Mina-raad werden de dossiers van het Lappersfortbos en de ZO besproken. Gedurende het 

debat kwamen de klassieke tegenstellingen tussen de milieugroeperingen enerzijds en de 

landbouw en vakbonden anderzijds naar boven. Uiteindelijk werd er toch voor het integrale 

behoud van het Lappersfort gestemd. De milieuverenigingen stemden voor, de tegenstemmen 

kwamen uit de hoek van de landbouw, de industrie en de vakbonden. De vraag was echter in 

hoeverre er rekening zou gehouden worden met het besluit van de Mina-raad. De bal lag nog 

steeds in het kamp van het  Brugse scheppencollege.
214

  

De belangrijkste figuur in het dossier van het Lappersfortbos op lokaal niveau was 

ongetwijfeld de Brugse burgemeester P. Moenaert. Hij vertegenwoordigde de politiek op 

Brugs niveau en trok zich het dossier vrij persoonlijk aan, zeker nadat hij door de 

actievoerders nogal direct geviseerd werd.
215

 In de zomer van 2002, na de persoonlijke actie 
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aan zijn woning ging de burgemeester ook zelf op bezoek in het bezette bos en ging in dialoog 

met de actievoerders, zonder direct succes.
216

  

4.3.4.2 Het Vlaamse politieke niveau  

“Voor mij was en is de hele problematiek van de zonevreemde bossen een belangrijk dossier. 

We hadden als grote prioriteit de bosuitbreiding. Maar ik heb altijd gezegd dat voor je aan 

bosuitbreiding doet moet je eerst aan bosbescherming doen en het bos dat we hebben moeten 

behouden. Dus hoe dan ook was het Lappersfortbos voor mij een heel belangrijk dossier.”
217

 

Vera Dua, toenmalig minister van landbouw en  leefmilieu, 2015 

Het dossier bleef niet lang beperkt tot het lokale politieke niveau alleen. Doordat sommige 

delen van het BPA onder Vlaamse bevoegdheid vielen werd ook dit politieke niveau in het 

dossier betrokken. Een eerste doorbraak voor het Lappersfortbos kwam er dan ook op het 

Vlaamse niveau. Deze doorbraak kwam er met betrekking tot de busstelplaats die in het 

gedeelte van het bos ging komen dat als industriegebied ingekleurd stond. Verantwoordelijke 

minister van Mobiliteit en Openbare Werken wijlen Steve Stevaert (SP.a) stelde in een 

commissievergadering van het Vlaams Parlement over mobiliteit dat De Lijn voor dit terrein 

gekozen had op voorstel van de stad Brugge en dat dit het enige terrein was dat groot genoeg 

was en dicht genoeg bij het station lag. De minister richtte nadien wel een werkgroep op met 

alle verantwoordelijken om op zoek te gaan naar alternatieve locaties.
218

 Na dit overleg en 

gezien de toenemende media-aandacht besloot de minister om de busstelplaats in het 

Lappersfortbos definitief in te trekken en op zoek te gaan naar een andere locatie.
219

 Dit stuk 

van het bos was dus voorlopig gered van de kap. De Morgen schreef over de actie van S. 

Stevaert: “Hiermee kiest hij openlijk partij voor de Lappersforters, die overwinterden in hun 

boomhutten in het Lappersfortbos, en rijdt hij tegen de kar van het Brugse stadsbestuur, dat 

na een eerdere speurtocht naar een alternatieve plaats het Lappersfortbos als het geschiktst 

beschouwde. Nu moet de stad van de minister haar zoektocht overdoen samen met de Vlaamse 

Gemeenschap en De Lijn.”
220

 Voor de Lappersforters en het GGF was dit uiteraard een eerste 

(kleine) overwinning in hun strijd om het Lappersfortbos. Vanuit Brugse politieke hoek kreeg 

S. Stevaert dan weer het verwijt dat de verkiezingen van 2003 er duidelijk snel aankwamen. 
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De eerste stemmen om de bezetters desnoods met machtsgebruik uit het bos te verdrijven 

kwamen toen al langzamerhand op.
221

 

De echte doorbraak van het dossier op Vlaams niveau kwam er na het contact met minister 

van Landbouw en Leefmilieu V. Dua. Zij ging in de loop van juli 2002 op bezoek in het bos 

op uitnodiging van het GGF en het Lappersfront.
222

 Dit gebeurde via L. Vanneste die naast 

secretaris bij het GGF ook groepssecretaris was van Agalev Brugge. Daarnaast was hij ook 

wijkverantwoordelijke voor het gebied om en rond het Lappersfortbos en  was hij regionaal 

partijsecretaris.
223

 Bij haar bezoek aan het bos betuigde minister V. Dua haar steun en 

waardering voor de bezetters.
224

 Haar kabinet erkende de ecologische waarde van het gebied 

en de potentie ervan als stadspark en wilde mee ijveren voor het integrale behoud van het 

Brugse Lappersfortbos als stadsnatuurreservaat.
225

 Op de vraag van de bezetters wat de 

minister zelf concreet kon doen om het groen te behouden antwoordde de minister: “Het 

Lappersfortbos is in het gewestplan en in het BPA ingekleurd als ambachtelijke zone. Dat 

maakt de zaak complex. Een bestemming wijzigen kan altijd, maar daarvoor moet wel een 

brede maatschappelijke consensus bestaan. Bovendien is de grond eigendom van Fabricom. 

[…] Het eenvoudigste zou zijn mocht Fabricom de grond willen verkopen met het oog op het 

behoud van de natuur.”
226

 Minister V. Dua zou nadien dan ook verschillende pogingen 

ondernemen om het Lappersfortbos effectief te kopen. 

Toenmalig burgemeester P. Moenaert heeft een duidelijke mening over het optreden van 

zowel S. Stevaert als V. Dua. “Steve Stevaert had als minister die strook van 3,2 hectare laten 

reserveren voor De Lijn, we hebben toen vier à vijf jaar verloren omdat hij dat ingeslikt heeft 

en een spelletje speelde met die radicale groenen tegen mij. Vera Dua, minister in functie, 

ging dan een privéterrein dat bezet was door krakers gaan bezoeken. Sorry, je kunt je 

sympathie hebben maar een minister in functie doet dat niet, dat is toch uitgesloten. Dat was 

toch een nieuwe generatie politiekers die het zeer electoraal speelde. Het was platte 

partijpolitiek van Stevaert en Dua, dat ging niet over het Lappersfortbos.”
227
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P. Casier van Fabricom keek op een gelijkaardige manier naar de politieke inmenging. “Er 

werd een politiek spel gespeeld en dat is opgeblazen geweest. Dua die als minister het bos 

ging bezoeken, dat gaat toch niet. Het was een illegale bezetting, de minister moet geen 

illegaliteit steunen. We waren wel wat gechoqueerd dat het zo politiek uitgespeeld werd.”
228

 

Na de bekendmaking van de bezetting in de nationale pers was het bezoek van minister V. 

Dua een tweede scharniermoment waarbij het dossier van het Lappersfort letterlijk naar een 

hoger niveau getild werd. Voortaan zou het debat over het Lappersfort ook gevoerd worden 

op het Vlaamse politieke niveau wat de media-aandacht enkel versterkte. Naast de diversiteit 

aan actoren waren er voortaan ook verschillende bestuurlijke niveaus in het dossier betrokken.  
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4.3.5 Bedrijfswereld en vakbonden: Economie en ecologie vallen niet te rijmen!?  

De laatste belangrijke speler in het Lappersfortverhaal is de bedrijfswereld, in het bijzonder 

de eigenaar van het Lappersfortterrein, de groep Fabricom. In 1999 draaide dit bedrijf een 

omzet van 110,1 miljard Belgische Frank en stelde het zo’n 27.000 mensen te werk. De groep 

Fabricom is tegenwoordig onderdeel van Tractebel dat op zijn beurt een dochteronderneming 

is van het Franse Suez.
229

 Het bedrijf houdt zich bezig met het verzorgen van technische 

infrastructuur voor industriële activiteiten. Al 60 jaar expert in elektriciteit, mechanica, 

industriële pijpleidingen en automatisering, zo omschrijft het bedrijf zichzelf op zijn 

website.
230

   

Toenmalig CEO P. Casier is duidelijk wanneer hij de feiten van het Lappersfort beschrijft. 

“Het was vooral wat surrealistisch. Het ene deel was al een industriezone, dat was beton en 

vroeger een springstof test site en verontreinigd terrein. Er waren hier gewoon een paar 

populieren geplant die na 20 jaar een bos waren geworden. En men zei dit is hier een bos, 

wat dus niet waar was. Dan had je een parkgebied en een moeras met wat populieren in. En 

het laatste deel was gewoon een boer op zijn weide, dat was landbouwgrond. Geen sprake 

dus van een bos.”
231

 Ook over de actie zelf had hij een duidelijke mening. “Dat bos was niet 

bedreigd omdat er geen bos was. Er was geen reden om daar met slogans zaken te eisen die 

niet ter zake zijn. En dat terwijl men niet spreekt over kleine zaken die moeten veranderd 

worden. De fouten liggen bij de regelgeving. In plaats van actie te voeren en te bezetten, 

verander dat zinnetje in de regelgeving!”
232

 

De actievoerders beweerden in hun tijdschrift dat Moenaert een sterke link had met Fabricom 

aangezien het bedrijf medesponsor was van ‘Brugge 2002’, de West-Vlaamse stad was in 

2002 namelijk culturele hoofdstad van Europa.
233

 Door de insinuatie van enkele links tussen 

de politiek en het bedrijf dreigde er een bepaalde belangenvermenging. In een interview met 

P. Moenaert weerlegt de ex-burgemeester dit. “Ik denk niet dat Fabricom een sponsor was, of 

toch zeker niet de hoofdsponsor. De verhouding met Fabricom was trouwens dubbelzinnig. 

CEO Baron Casier had enorm veel sympathie voor de groene jongens, en speelde met mij niet 
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rechtdoor. Ik denk dat Fabricom bang was voor imagoschade. Ze lokten veel te laat een 

vonnis uit. Men had schrik de naam te hebben om tegen de groenen te zijn.”
234

  

Niet enkel Fabricom zelf reageerde op de actie op het terrein, ook de bredere bedrijfswereld 

liet zich niet ongemoeid in het maatschappelijke debat over het Lappersfortbos. In een 

krantenartikel hekelde ondernemer Geert Maene van de NV Maene de lakse manier waarop 

de bosbezetters van het Lappersfort aangepakt werden. “Als de politici een compromis zoeken 

waarin de bosbezetters als overwinnaars uit de bus komen, dan is in de toekomst geen enkele 

braakliggende ambachtelijke zone in Brugge of Zeebrugge nog veilig.”
235

 Hij gaat verder: “De 

bedrijfswereld is door sensibilisering milieubewust geworden. Natuur en milieu zijn 

belangrijk maar het kan toch niet dat de extreem-groene beweging de streekontwikkeling 

tegenhoudt.”
236

 Hij sluit af dat dergelijke acties kunnen leiden tot een schaarsheid aan 

ambachtelijke zones in Brugge. “Een tekort zal de prijs van de industriegrond stijgen, wat de 

Brugse ondernemers zal afschrikken en doen wegtrekken. De volgende generaties worden 

daar de dupe van.”
237

 

Naast de bedrijven lieten ook de vakbonden zich horen over de actie in het Lappersfortbos. 

Vanuit de vakbonden kwam er ook maar weinig sympathie en begrip voor de actie en met 

momenten werd er zelfs vrij sterk gereageerd. Een verantwoordelijke van een vakbond stelde 

bijvoorbeeld dat de attitude van de bezetters nog negatiever was dan deze van het Vlaams 

Blok.
238

 P. Casier van Fabricom beweert binnen het bedrijf geen enkele tegenkanting te 

hebben waargenomen. “Wij hebben intern veel mensen gehad die zeiden je hebt gelijk, die 

groene jongens moeten hier weg. De vakbonden vroegen wanneer gaat er hier ontruimd 

worden, wij moeten hier werken. Ik heb intern geen enkel probleem gehad. […] Ook 

commercieel heeft dat bij onze klanten niets teweeg gebracht, dat zijn bedrijven die hetzelfde 

wilden.”
239
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4.4 Toenemende spanning: Een fase van onderhandeling en actie  

De bezetting van het Lappersfortbos waar men in de zomer van 2001 met enkele voorzichtige 

stappen aan begonnen was viel een jaar later duidelijk niet meer te negeren. Niemand van de 

actievoerders had zich ooit kunnen inbeelden dat hun actie zoveel ging teweeg brengen. In 

alle pers werd er over de gebeurtenissen in Brugge gesproken en tot ver buiten Brugge 

bewoog de actie de gemoederen. De steun voor de bezetters nam dan ook verder toe. Steeds 

meer mensen gingen zich inzetten voor het bos en betuigden hun sympathie voor de actie, 

maar ook de tegenstanders van de bezetting begonnen zich steeds meer te roeren. Vanwege 

het uitblijven van een oplossing of een vrijwillige ontruiming werd de druk op de activisten 

verder opgevoerd. Eigenaar Fabricom dreigde ermee om de bezetters desnoods manu militari 

uit het bos te verwijderen.
240

 Ondertussen werd er in de politieke wereld op elk niveau naar 

een oplossing gezocht voor het dossier. De laatste maanden van de bezetting zouden met 

voorsprong de meest bewogen maanden van de actie worden.  

4.4.1 De steun voor de actievoerders neemt toe  

4.4.1.1 Een breed netwerk  

Samen met de zomer van 2002 werd het duidelijk dat de bezetting zijn laatste weken/maanden 

inging alvorens er een vrijwillige of gedwongen ontruiming zou volgen. De spanning werd 

namelijk steeds verder opgedreven. Toch nam de ondersteuning voor de actie nog sterk toe in 

deze periode. Het GGF ging ondermeer samen zitten met de provincie West-Vlaanderen om 

een oplossing te zoeken voor de Vaartdijkstraat, de provincie stond alvast niet te springen 

voor een verbreding van de weg en leek een bondgenoot van de actievoerders.
241

  

Ondertussen sloten ook heel wat nieuwe organisaties en individuen zich aan bij het netwerk of 

het beschermcomité van het GGF. Op 12 augustus 2002 lanceerde het GGF een persbericht 

waarin er meegedeeld werd dat er toen al 65 verenigingen aangesloten waren bij hun 

netwerk.
242

 De grotere milieuverenigingen, zoals Greenpeace sloten zich op dit moment ook 

aan bij het netwerk. Greenpeace België motiveerde zelf zijn steun: “Ook al richt Greenpeace 

haar energie in de eerste plaats op internationale campagnes om de resterende oerbossen van 

industriële exploitatie te vrijwaren, wij zijn ons terdege bewust van het grote belang van 

lokale campagnes voor het behoud van de kleine stukjes bos die ons in het verstedelijkte 
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Vlaanderen nog resten.”
243

 Daarnaast deed het GGF ook een oproep aan de inwoners van 

Brugge en ommeland om een straten-generaal op te starten en met enkelen per straat een 

steuncomité op te richten voor het Lappersfortbos, dit was gebaseerd op de Antwerpse 

stRaten-generaal beweging waarmee het GGF contact had.
244

 Deze steuncomités konden dan 

op hun beurt toe treden tot het GGF netwerk.
245

 

Vanaf de zomer werd het bos ook officieel opengesteld voor bezoekers, iets wat jaren niet het 

geval geweest was. Dit zorgde ervoor dat heel wat mensen voor het eerst met het bos in 

aanraking kwamen. Vooral scholen en jongeren kwamen massaal op bezoek in het 

Lappersfortbos.
246

 Begin september kwam de ploeg van Man Bijt Hond opnieuw langs. In de 

reportage werd er een sympathiek beeld geschetst van de bezetters die zich inzetten voor 

natuurbehoud en werd er een rondleiding gegeven in de uitvalsbasis van het actiekamp, ‘het 

fort’.
247

 Al deze zaken zorgden ervoor dat velen een sympathiek beeld kregen van de actie. 

Dit neemt niet weg dat er in de publieke opinie toch een grote verdeeldheid bestond over de 

actie. 

4.4.1.2 Het bos een jaar bezet 

In de week van 5 tot 11 augustus 2002 werd er een heuse actieweek gepland naar aanleiding 

van het feit dat het bos exact een jaar bezet was. Voor deze actieweek werd er internationaal 

gemobiliseerd werd.
248

 Er werden zelfs actieflyers in verschillende talen verspreid om 

voldoende sympathisanten uit het buitenland aan te kunnen trekken. In het bronmateriaal 

werden er flyers in het Duits en het Engels gevonden die een oproep bevatten om deel te 

nemen aan de actieweek te Brugge.
249

 
250

Deze werd georganiseerd om de hele zaak terug wat 

meer in de actualiteit en de aandacht te brengen. Tijdens de week werden er verschillende 

acties en evenementen georganiseerd in het bos en in de Brugse binnenstad. Hierbij kwam het 

geregeld tot een treffen met de politie. De meest gewaagde actie was het plan om op het dak 

van burgemeester P. Moenaert te klimmen en daar een spandoek te ontrollen. Wanneer deze 
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actie uitgevoerd werd zorgde dit voor een sterke confrontatie met de burgervader.
251

 Volgens 

B. Slabbinck van het GGF was dit moment een anticlimax en is het na de confrontatie veel 

meer een wij tegen zij verhaal geworden.
252

 Ook P. Moenaert gaf toe dat het hele dossier 

nadien wel een stuk persoonlijker werd: “Op het einde werd het dan ook persoonlijk. Ik denk 

niet dat ik dat zelf gezocht heb. Maar ik ging om in om het even welke andere hypothese niet 

anders gehandeld hebben. Het maakt u misschien wel wat bitterder op het moment zelf.”
253

  

Gedurende de verschillende acties werden er acht personen opgepakt omdat ze geen papieren 

bij hadden. Dit waren allen personen met een buitenlandse nationaliteit.
254

 Het internationale 

karakter van de bezetting drong tijdens de actieweek ook door tot de media. Het Nieuwsblad 

titelde in de loop van de actieweek “Lappersfronters krijgen identiteit, ook buitenlandse 

actievoerders bezetten Brugse groenzone”.
255

 De internationale anarchistische beweging 

berichtte ook over de actieweek voor het Brugse bos. In het Nederlandse tijdschrift Ravage 

verscheen een uitgebreid artikel over het actiekamp en de actieweek. Hierin werden vooral de 

burgemeester en het optreden van de politie ten aanzien van de activisten geviseerd.
256

 

In het slotweekend van de actieweek kwam alles samen, de bezetters van het bos, de 

internationale sympathisanten, de buurtbewoners en de mensen van het GGF.
257

 Een heuse 

coalitie die vanuit een diverse ideologische achtergrond zich inzette voor eenzelfde 

maatschappelijk strijdpunt. Samen ging men het eenjarig bestaan van het actiekamp vieren.
258

 

Het Lappersfortbos werd toen duidelijk een plaats waar er contacten tussen verschillende 

groepen en individuen plaatsvonden en waar er nieuwe plannen gesmeed werden. De 

actieweek functioneerde zo duidelijk als een punt waarop verschillende schalen, van het 

internationale niveau via het nationale tot het lokale niveau met elkaar in contact kwamen.  

Burgemeester P. Moenaert werd in de loop van de actieweek op zijn beurt ook geconfronteerd 

met het internationale karakter van de bezetting. “Ik kon niet begrijpen dat er daar 

buitenlanders op af kwamen. Zij hadden ook nationale pers. Ik weet nog dat we ’s nachts om 
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1u30 thuiskwamen en dat we zapten. En godverdomme, op de Duitse televisie zaten die 

Lappersforters die geïnterviewd werden. Die zijn ook niet bij mij geweest om eens mijn 

gedacht te vragen.”
259
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4.4.2 De publieke opinie: voor of tegen de bezetting?  

“Doordat de media kwam, doordat we actie voerden en actieweken organiseerden, begonnen 

veel meer mensen hierover na te denken en standpunten in te nemen.”
260

 

Joke Debaere, toenmalig bezetster van het Lappersfortbos, 2015    

Een actie zoals deze voor het Lappersfort verhit uiteraard de gemoederen. Het ging om een 

directe actievorm die zich bovendien afspeelde op privéterrein. Steeds meer mensen gingen 

dan ook hun mening ventileren over de gebeurtenissen in het Brugse bos. In de lezersreacties 

en berichtgeving in de media verschenen er zeer uitgesproken meningen voor of tegen de 

actie voor het Lappersfortbos. “We weten hoe slecht ons leefklimaat eraan toe is. Laat ons wat 

overblijft ten alle prijze beschermen voor de komende generaties. […] Laat ons reageren 

samen met het Groene Gordel Front en de Lappersforters!”
261

, schreef een vrouw uit Damme 

in een blokje lezersopinies. En ook van buiten België kwamen er reacties, een man uit 

Nederland betuigde zijn steun: “Wij zijn boos en teleurgesteld dat het Brugse stadsbestuur het 

ecologisch waardevolle Lappersfortbos wil opofferen aan het zoveelste industrieterrein. Het 

is een zoveelste stadsbestuur dat met een grenzeloze kortzichtigheid alleen maar denkt aan 

nog meer auto’s, nog meer toeristen, nog meer kantoren en fabrieken.”
262

 

Niet enkel de voorstanders lieten hun stem horen, ook de sceptici en de tegenstanders deden 

dit. Een lezer van Het Nieuwsblad reageert fel: “Uw krant besteedt bijzonder veel aandacht 

aan een groepje jongeren dat de boel op stelten zet, zogenaamd om het Lappersfortbos te 

redden. Telkens krijgen deze anarchisten en milieuactivisten, of noem ze fundamentalisten, 

een vrije tribune. […] Wie zijn oor te luisteren legt bij de werkende mensen – en het zijn er 

velen – die zich elke morgen vastrijden in het moeizaam vorderende verkeer ten zuiden van 

Brugge, dan is het een schande dat toegegeven zou worden aan de bezetters van het 

Lappersfort. […] We hopen dan ook dat Fabricom voet bij stuk houdt en het bos schoon laat 

vegen.”
263

    

Het Nieuwsblad verzamelde ook enkele reacties van buurtbewoners over de bezetting van het 

Lappersfort. Blijkbaar steunden niet alle buurtbewoners de bezetting even hard. “Veel 

ecologische bekommernis zien we niet meer, wel veel blikken bier en hopen marihuana. Het 

bos lijkt stilaan een stort. Zelfs de roofvogels die hier normaal komen nesten zijn dit jaar 
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weggebleven. […] Dit was een actie van Brugse jongeren voor dit bos, maar er zijn daar 

intussen meer buitenlanders. Gaat het dan nog wel om het Lappersfortbos?”
264

 Deze 

meningen geven duidelijk aan dat zeker niet iedereen achter de acties en de manier van 

aanpak van het Lappersfront stond, noch achter hun eisen. Het aantal opinies van lezers is 

eindeloos. Naarmate de ontknoping naderde verschenen er om de haverklap reacties in de 

media. Het leek wel alsof iedereen een mening had over de actie voor het Brugse bos.  

Om een oplossing te zoeken voor het Lappersfort nam het Brugse stadbestuur dan ook even in 

overweging om een referendum te houden en de Bruggelingen zelf over de toekomst van het 

bos te laten beslissen. Volgens burgemeester P. Moenaert kon dit een doorbraak in het dossier 

betekenen. “We willen de zaak voorleggen aan de inwoners van Brugge, op voorwaarde dat 

een voldoende aantal Bruggelingen deze zaak belangrijk genoeg vindt om er een referendum 

aan te wijden.”
265

 Tot een referendum zou het echter nooit komen. Wel werd er op andere 

manieren naar een politieke oplossing gezocht.   
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4.4.3 De politieke zoektocht naar een uitweg uit de impasse 

Het dossier was in de loop van 2002 dan wel opgepikt op Vlaams niveau, een oplossing voor 

het Lappersfortbos leek niet direct uit de bus te vallen. De politieke commotie rond het 

dossier werd dan ook steeds groter in de laatste maanden van de bezetting.  

4.4.3.1 De Brugse politiek   

In de Brugse gemeenteraad begon het dossier de gemoederen stilaan te oververhitten. In het 

jaar 2000 was het dossier nog unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, maar nadat het 

bos een jaar bezet was lagen de kaarten volledig anders en wilde iedere politieke partij zijn 

graantje meepikken in het debat. In de eerste gemeenteraad te Brugge na het zomerreces van 

2002 ging het debat dan ook bijna uitsluitend over het Lappersfort.  

De mening van VLD gemeenteraadslid Bob Vanhaverbeke was duidelijk. Hij hekelde vooral 

de houding van Agalev in het dossier van het “kraakbos” en het feit dat het schepencollege 

een referendum wou over het al dan niet goedkeuren van de bezetting van privé-eigendom. 

Agnes Bruyninckx van het Vlaams Blok wees op het unaniem goedgekeurde dossier. “Ik wil 

eraan herinneren dat de gemeenteraad in de loop van het jaar 2000 unaniem het BPA Ten 

Briele goedgekeurd heeft met de voorziene KMO-zone. Nu bezetten extreem-linkse krakers al 

een jaar het bos en kondigt de burgemeester aan dat hij in geen geval de Brugse politie wil 

inzetten om de bezetters uit te drijven en de eigendomsrechten van de wettelijke eigenaar te 

vrijwaren.”
 266

 N-VA raadslid Jean-Marie Bogaert had het op zijn beurt ook over het unaniem 

goedgekeurde dossier en vond dat het stadsbestuur de moed moest hebben om een nieuwe 

algemene consensus te zoeken. Wim Jans van Agalev moest dan weer de politieke bocht van 

zijn partij in het dossier verantwoorden. “Toen wij in mei 2000 het BPA Ten Briele 

goedkeurden wisten wij nog niet hoe ecologisch waardevol het Lappersfortbos is. Die 

informatie hebben wij pas achteraf gekregen en is de reden waarom wij het bos nu willen 

behouden.”
 267

 Burgemeester P. Moenaert (CD&V) had het laatste woord. Hij wees naar de 

Vlaamse regering en minister V. Dua (Agalev) om het bos aan te kopen en verdedigde zijn 

beslissing om het lokale korps niet te gebruiken bij een eventuele uitdrijving van de 

bezetters.
268
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4.4.3.2 De onderhandelingsfase  

Ondertussen werd er ook op een hoger niveau verder naar een oplossing gezocht voor het 

dossier. Aan de onderhandelingstafel zaten minister V. Dua, de Fabricom groep en ook het 

kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) was bij de 

gesprekken betrokken. Met burgemeester P. Moenaert werd er ook een aantal keer overleg 

gepleegd. Van een leien dakje liepen deze onderhandelingen zeker niet. Ondertussen werd er 

ook in de commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening van het 

Vlaams Parlement volop gedebatteerd over het dossier van het Lappersfortbos. Het bos was 

ondertussen een waar symbooldossier geworden en zorgde voor verhitte discussies.
269

 

Verschillende politici raakten op dit punt van de polemiek ook zeer persoonlijk betrokken bij 

het dossier. Minister V. Dua ging met haar bezoek aan het bos duidelijk in op de uitnodiging 

van de actievoerders om met hen in dialoog te gaan en te luisteren naar hun eisen. Hiermee 

overtrad ze enigszins de geldende politieke regels door als minister in functie steun te gaan 

betuigen aan een actiegroep. Voelde ze een druk vanuit de milieubeweging om haar 

sympathie te betuigen met de bezetters? Zorgde de media-aandacht en de sympathie uit de 

publieke opinie ervoor dat ze zich geneigd voelde om kant te kiezen in het dossier? Hetzelfde 

kan gezegd worden voor burgemeester P. Moenaert. Door de persoonlijke benadering van de 

activisten was ook de burgemeester zeer direct betrokken geraakt bij het dossier en nam hij 

resolute standpunten in. Was het de manier van handelen van de actievoerders dat de 

burgemeester irriteerde? Of kwam het voort uit een frustratie omdat de geplande projecten 

niet konden doorgaan?  

Ondertussen liep ook de verhouding tussen beide politici niet van een leien dakje.  

“Het feit dat ik de bezetters ging bezoeken was tot grote woede van Moenaert. Blijkbaar 

mocht je als minister niet naar een bepaalde stad gaan zonder de burgemeester daarvan op 

de hoogte te brengen. Hij was ook duidelijk tegen de bezetting. Moenaert heeft altijd een heel 

rare rol gespeeld vind ik.”
270

 Aldus V. Dua.  

“Het gaat niet op dat Vlaams minister Vera Dua in het Lappersfortbos een macrobiotisch 

ontbijt nuttigt en ons achteraf de kastanjes uit het vuur laat halen. Als zij solidair is met de 
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krakers, moet zij met de Vlaamse regering het bos maar aankopen.”
271

 Reageerde P. 

Moenaert op het bezoek van de minister aan het bos. 
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4.4.4 Het debat wordt in de media gevoerd  

“Een dossier kan ook zodanig gemediatiseerd zijn dat je niet in stilte naar een oplossing kunt 

zoeken. Hier was het niet mogelijk om in stilte een oplossing te zoeken. Al ben ik er van 

overtuigd dat er ook in stilte over gesproken is.”
272

 

Vera Dua, toenmalig minister van landbouw en  leefmilieu, 2015 

De bezetting was ondertussen zijn laatste weken ingegaan en de aandacht van de pers voor de 

gebeurtenissen in en rond het Lappersfort nam verder toe. Vanaf september verschenen er 

bijna op dagelijkse basis berichten in zowat alle media over het Brugse bos. De tijd dat men 

enkel in Brugge sprak over het Lappersfortbos was al lang voorbij, voortaan had heel 

Vlaanderen wel gehoord van dit stukje bos in West-Vlaanderen waarvoor er gestreden werd. 

Het debat verplaatste zich dan ook steeds meer naar de media. Alle actoren, van de bezetters 

langs het GGF tot de politieke figuren, kwamen voortdurend aan bod in de media. In stilte 

naar een oplossing zoeken werd dan ook steeds moeilijker. 

Op de vraag aan toenmalig minister V. Dua of de aandacht van de media haar er toe aangezet 

heeft om meer te doen voor het bos antwoordde ze: “Je hebt een positieve en een negatieve 

benadering. Het was zeker niet van, hoho de media zijn daar, ik ga er ook iets over moeten 

zeggen. Ik realiseerde mij wel dat als je als minister daar op bezoek gaat dat het in de media 

wel effect ging hebben. En dat men zeer duidelijk ging zien dat de minister de actievoerders 

steunde.”
273

 Burgemeester P. Moenaert beweert van zich nooit anders gedragen te hebben 

door de massale aandacht die er was door de pers voor het dossier.
274

  

Ondertussen begon de media-aandacht ook enige frustratie met zich mee te brengen bij 

verschillende politici. Brugs schepen van urbanisatie Moniek Boydens (CD&V) getuigde 

tijdens de Brugse gemeenteraad: “Het dossier kreeg een ondemocratische wending omwille 

van de sympathie van de nationale tv-zenders voor de bezetters. Het gevolg was dat Agalev op 

de kar sprong.”
275

  

De rol van de media kan alles behalve onderschat worden in het hele verhaal van het 

Lappersfortbos. Het is uiteraard onmogelijk om te gissen wat er zou gebeurd zijn indien de 

pers niet op het dossier gesprongen zou zijn of moest men een negatiever beeld van de actie 

                                                
272 Interview met Vera Dua door Ole Mahieu op 23/03/2015 te Gent 
273 Interview met Vera Dua door Ole Mahieu op 23/03/2015 te Gent 
274 Interview met Patrick Moenaert, Burgemeester stad Brugge, door Ole Mahieu op 16/04/2015 te Brugge 
275 SVK, Vele Politieke bochten. In: Brugs Handelsblad, 2002, 6 september  



77 

 

geschetst hebben. Wel staat het vast dat de aandacht van de media die er was het dossier een 

volledig andere wending en extra dimensie gaf. De komst van een gerechtelijke procedure zou 

de interesse van de media alleen maar verder verhogen.  
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4.4.5 Gerechtelijke procedure  

Het geduld van de eigenaar was tegen de zomer van 20020 ook stilaan verdwenen. In juli 

2002 had het bedrijf voor het eerst een brief gestuurd naar de actievoerders met de vraag om 

het terrein binnen de vijftien dagen te verlaten.
276

 Het werd echter al snel duidelijk dat de 

bezetters niet op vrijwillige basis zouden vertrekken uit het bos. Fabricom zag zich dan ook 

genoodzaakt om de boskrakers voor de rechter te dagen om een ontruiming onder dwang 

mogelijk te maken. In september 2002 dagvaardde de vrederechter dertien bezetters die zich 

in het Lappersfortbos bevonden. De rechter wees bij het opmaken van de dagvaarding vooral 

op de inbreuk op het eigendomsrecht. “[…] de oprichting van boomhutten, uitkijktoren en 

andere bouwwerken, die vaste inrichting uitmaken waarvoor alleszins géén bouwvergunning 

werd voorgelegd.”
277

 De bezetters werden uiteindelijk veroordeeld tot ontruiming van het bos. 

Daarnaast diende men beginnend vanaf 7 augustus, een maand voor het ingaan van het 

gerechtelijke vonnis, een bezettingsvergoeding van een euro te betalen, per dag dat ze zich 

nog in het bos bevonden.
278

  

De advocaat van de Lappersforters, Frans Smeets, reageerde dat de vrederechter een vonnis 

van de oude stempel velde. “Eigenaar Fabricom heeft meer dan twintig jaar niet naar het bos 

omgekeken. Toch laat de rechter het eigendomsrecht nu primeren op de vrijheid van 

meningsuiting.”
279

 Volgens de advocaat van Fabricom, Filip Van Caeneghem, had zijn cliënt 

dan wel weer gegronde redenen om het bos te laten ontruimen. “De bezetters eigenen zich het 

bos steeds meer toe. Zo verlopen er zowel  publieke manifestaties als geleide wandelingen en 

een alternatieve kunsthappening. […] Het BPA voorziet ook geen bewoning. Dat is met de 

ettelijke boomhutten wel het geval.”
280

  

Na de uitspraak van de rechter kregen de bezetters nog 72 uur om het bos te verlaten. Nadien 

konden ze onder druk uit het bos verwijderd worden. De bezetters besloten echter om in het 

bos te blijven en niet toe te geven aan het vonnis van de rechter stelt J. Debaere. Men had het 

actiekamp ondertussen toch al meer dan een jaar uitgebouwd.
281

 Een gedwongen ontruiming 

leek dan ook onvermijdbaar geworden. Indien Fabricom hier toe opriep dan konden de 

ordediensten de actievoerders uit het bos zetten.  
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4.4.6 De druk wordt opgedreven 

Gezien de gerechtelijke vervolging van de bezetters besloot het GGF om de acties stilaan op 

te drijven en de bezetters te blijven steunen in hun strijd voor het bos. Op 4 september werd 

een optocht gepland in de Brugse straten om steun te betuigen aan de bezetters en te ijveren 

voor het behoud van het bos.
282

 De betoging werd een nieuwe samenwerking tussen de 

Lappersforters en het GGF. Op de betogingen werden er speeches gepland door zowel de 

bezetters als leden van GGF en werd er rondgegaan met een petitie die de eis bevatte om het 

bos wettelijk te beschermen tegen de kap. Op voorhand werden er ook maatregelen getroffen 

om problemen te vermijden op de betoging. Er kwam een oproep om niet gemaskerd te gaan 

zodat er geen oproerkraaiers konden infiltreren en de optocht vreedzaam zou blijven.
283

 De 

steunparade eindigde aan het gerechtsgebouw waar de bezetters de dag nadien gedagvaard 

zouden worden.
284

Op de betoging, die doorging op een woensdagmiddag, daagden er 

ongeveer 600 mensen op.
285

 Zelf P. Casier, CEO van Fabricom liep mee in de optocht. “Ik 

heb zelf meegelopen in een betoging, ik vond dat leuk. Ik was totaal relax in de zaken. We 

waren eerlijk in de zaken. Ik dacht: ik ga een goeie namiddag hebben, ik ga eens 

meewandelen.”
286

  

De betoging was niet de enige actie die het GGF ondernam in de laatste bezettingsweken. De 

petitie ‘Red het Lappersfort’ werd gedurende lange tijd gedeeld en de steunbetuigingen 

bleven binnenstromen. Men slaagde er in om 12.000 handtekeningen te verzamelen.
287

 Op 

vraag van de buurtbewoners werden ook de zondagse wandelingen in het bos verder gezet. 

Iedere zondag om 10u30 konden sympathisanten een rondleiding krijgen in het bos en kennis 

maken met de bezetting en de actievoerders.
288

 Enkele weken na de eerste betoging besloot 

het GGF om opnieuw actie te voeren. Op 18 september werd er verzamelen geblazen in het 

stadscentrum om minister V. Dua te steunen de dag voor het belangrijke overleg tussen haar 

en P. Moenaert.
289

 De voorstanders van de bezetting bouwden gestaag de druk verder op.  
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Hier bovenop kwam het GGF zelf ook met een alternatief plan voor de ontruiming van het 

bos om zo een gewelddadige ontruiming te vermijden.
290

 In dit plan, dat een suggestie moest 

vormen voor een mens- en milieuvriendelijke ontruiming van het bos, werden zes fases 

opgenomen die moesten doorlopen worden. Eerst zou er een overlegmoment moeten komen 

met alle actoren, waarna er een nieuw BPA opgesteld kon worden dat het gebied volledig 

groen zou inkleuren. Aan de eigenaar Fabricom zou dan planschade moeten betaald worden, 

waarna er een gefaseerde en vrijwillige vertrek kon plaatsvinden en het bos tegen december 

2002 niet meer bewoond zou zijn. Als laatste fase zou Brugge dan uitgeroepen worden tot de 

milieuvriendelijkste stad van Europa.
291

 Zo ver zou het echter nooit komen. Het plan was net 

iets te ambitieus en de realiteit was net iets minder rooskleurig voor het GGF en de bezetters.  

Toch werd er in oktober nog een nieuwe gegronde poging ondernomen om het dossier op te 

lossen en een eventuele ontruiming te vermijden. De verschillende politieke actoren en de 

eigenaar Fabricom zaten opnieuw rond de onderhandelingstafel. Volgens V. Dua liep het daar 

opnieuw meermaals mis: “Later is er nog een overleg geweest met Moenaert waarbij er een 

heel plan opgesteld werd en ondermeer een bod gedaan werd op het stuk van Fabricom. Het 

ging om industriegebied en ik kon niet betalen wat zij wilden. Ik had een schone prijs die er 

ergens tussenin lag, maar de week erna werd het al duidelijk dat het niets ging worden. Maar 

ik denk dat ze achter mijn rug gezegd hebben dat ze er niet zouden op ingaan want als ze hier 

nu haar slag slaat is het hek van de dam.”
292

  

Fabricom eiste vijf miljoen euro voor de aankoop, deze prijs was veel te hoog volgens 

minister V. Dua, zij was bereid om een kleine drie miljoen euro neer te leggen voor het bos. 

Opvallend is dat Fabricom zelf bij de aankoop van de terreinen 890.000 euro betaalde voor 

het hele gebied van het Lappersfortbos, minder dan een vijfde van de prijs die ze nu 

vroegen.
293

 Volgens P. Casier was dit nodig om de investering die zij in het terrein gedaan 

hadden terug te winnen en de hele zaak rendabel te maken. Hij vindt ook dat minister V. Dua 

niet de juiste stappen gezet heeft tijdens de finale onderhandelingen. “Vera Dua had gezegd 

we gaan dat kopen. Ze ging het officiële aankoopcomité een schatting laten maken had ze 

gezegd. Zij hebben toen gezegd het is zoveel waard. Het was dus een prijs op aanvraag van 

haar kabinet. Wij vonden dat het industriedeel ontwikkelen toch wel redelijk was, want wij 

moeten onze investering terugkrijgen. Ofwel wilden we het stuk ontwikkelen zoals in de 
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plannen ofwel moet je het kopen voor dezelfde waarde. Ik ben toen verschillende keren op 

haar kabinet geweest. Toen werd er gezegd geef ons dat stuk en we geven u een terrein elders. 

Maar er werd nooit een terrein aangeboden”
294

 Anno 2015 leggen beide partijen duidelijk de 

oorzaak voor het falen van de aankoop nog steeds bij elkaar.  

Een gedwongen ontruiming vermijden was gezien de vastlopende onderhandelingen slechts 

een verre illusie. De actievoerders stonden echter nog steeds sterk in hun schoenen. Op 12 

oktober 2002, kort voor de ontruiming, was het aantal verenigingen in het GGF netwerk al 

gegroeid tot 76 organisaties. Gaande van kleinere lokale bewegingen tot de grote nationale 

milieuverenigingen. L. Vanneste getuigde in De Morgen: “Elke zichzelf respecterende groene 

beweging is lid van het Groene Gordel Front. Maar ook scholen, jeugdbewegingen en zelfs 

een lokale slager zijn toegetreden. Het is dus niet dat wij alleen openstaan voor groene 

rakkers of linkse vogels.” Het was ook in deze fase van de campagne dat steeds meer bekende 

Vlamingen zich aansloten tot het beschermcomité van het GGF.
295

 Een ontruiming dreigde 

dan wel, de moraal was nog steeds hoog.  
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4.5 Een dramatisch einde  

4.5.1 De ontruiming  

Het onvermijdbare viel echter niet te vermijden. Alle moeite van de Lappersforters en het 

GGF ten spijt was een gedwongen ontruiming niet langer tegen te houden. Ondanks het feit 

dat de onderhandelingen tussen V. Dua en Fabricom nog gaande waren werd er toch het 

besluit genomen om op maandag 14 oktober 2002 het Lappersfortbos te ontruimen en 

bezettersvrij te verklaren. Dit gebeurde op basis van het bevel van de vrederechter.
296

 Vroeg 

’s ochtends op een druiligere oktoberdag viel de politie het terrein van het Lappersfort binnen. 

Bij de verrassingsactie werden 25 bezetters vrij snel opgepakt, enkele anderen konden zich 

nog tot de avond verschansen in de boomhutten en de tunnel.
297

 Met de ontruiming voerde P. 

Moenaert, die als burgemeester hoofd van de politie was, het vonnis van de Brugse 

vrederechter uit die begin september beslist had dat het bos moest ontruimd worden.
298

 “Ik 

had ook gehoopt dat ze vanzelf gingen weggaan, want daar met de politie chargeren dat is 

niet de natte droom van een burgemeester, echt niet. Dat waren bewogen dagen. Ik stond er 

wel achter, maar het was geen plezier. Zelfs de politie stelt dan rare vragen, ik had daar echt 

een kater van.”
299

 De ontruiming zelf ging gepaard met heel wat strubbelingen met de 

ordetroepen. Pat van het GGF reageerde in Het Laatste Nieuws: “Zo’n politieleger trommelen 

ze zelfs niet op als hooliganbendes een hele stad onveilig maken.[…] De politie ging heel 

hardhandig te keer in het bos, onze mensen moesten lange tijd op de grond liggen en werden 

geboeid en op brutale wijze afgevoerd ”
300

  

In totaal werden er 150 agenten ingezet, een helikopter, een politieboot op het kanaal, een 

overvalwagen en een waterkanon. Hierbij kwam het geregeld tot spanningen met de meer dan 

200 sympathisanten van de actievoerders die in de buurt van het bos opgedaagd waren. Op 

beelden uit het VTM journaal was duidelijk te zien hoe het tot zware confrontaties kwam 

tussen de protestanten en de politiemacht die zeer kordaat optrad.
301

 Hierbij werd ook een 

cameraman van VTM, die de protesten probeerde te filmen, door de politie geslagen en 
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opgepakt.
302

 De ontruiming mondde op die manier uit in een bewogen anticlimax van de 

maandenlange bezetting van het Lappersfortbos.  

De politie was duidelijk goed voorbereid om de ontruiming aan te pakken. Twee weken voor 

de bezetting zouden er Nederlandse en Engelse specialisten de politie komen inlichten zijn 

over hoe je een bos volledig moet ontruimen. Deze buitenlandse specialisten hadden reeds 

gelijkaardige ontruimingen meegemaakt
303

 Daarnaast waren er volgens P. Mahieu ook enkele 

personen neergestreken in het bos die achteraf politiemensen in burger bleken te zijn.
304

 Toen 

de ontruiming begon, stonden toevallig alle deuren van zowel het bos als het fort wagenwijd 

open.
305

 Toenmalig bezetter P. Grypdonck getuigde over de ontruiming: “Een week ervoor 

waren er al een paar mensen langsgekomen. We waren al een beetje paranoia. Ik denk ook 

nog altijd dat er daar iets verkeerd gegaan is, dat de politie er een hand in had. Een persoon 

die op wacht stond en die we later nooit terug zagen. Ik werd snel overmand door vier 

personen, geboeid en afgevoerd. Het was allemaal snel gedaan. Buiten de tunnel was alles 

vlug ontruimd. Het was ook een stuk gewelddadiger dan andere bezettingen die ik later 

meemaakte.”
306

 

Uit de ontruiming bleek ook opnieuw het internationale karakter van de Brugse bezetting. 

Korpschef van de Brugse politie Philippe De Wulf getuigde in De Gentenaar “Uit 

buitenlandse voorbeelden wisten we dat deze activisten onverzettelijk zijn en zich vastketenen, 

bijvoorbeeld aan betonblokken, als ze daar de kans toe krijgen.” Bij de aangehouden bezetters 

zaten er dan ook enkele Britten, twee Nederlanders en een Italiaan.
307
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4.5.2 Reactie op de ontruiming  

De ontruiming van het Lappersfort met veel machtsvertoon bedaarde de gemoederen niet. 

Integendeel, er kwamen heel wat reacties uit alle hoeken op de nogal gewelddadige 

ontruiming van het Lappersfortbos en de commotie leek groter dan ooit.  

Uit politieke hoek verschenen er reacties van de Brugse burgemeester en van het kabinet van 

V. Dua. In De Standaard kreeg P. Moenaert een platform om te reageren op de ontruiming. 

Hij schoof de schuld voor de ontruiming in de schoenen van minister V. Dua. “Ik heb alles 

gedaan om de ontruiming te rekken, maar mevrouw Dua kwam elke keer met lege handen.” 

Met de ontruiming voerde de burgemeester het besluit van de vrederechter uit. “Ik had niets 

liever gehad dan dat het dossier op een andere manier opgelost raakte, maar als de eigenaar 

een sterke hand vraagt om het vonnis uit te voeren, moet ik die als hoofd van de politie 

leveren. Dat zijn de regels.” Hij besloot om tot de ontruiming over te gaan nadat er nog altijd 

geen oplossing was voor het dossier en nadat de deadline al eens verschoven was, hiervoor 

wees hij opnieuw minister V. Dua met de vinger.
308

  

Het kabinet van de minister reageerde op zijn beurt op de ontruiming en de reacties van 

burgemeester P. Moenaert. “Ik had erop aangedrongen de afloop van de onderhandelingen af 

te wachten. Dat dit niet gebeurt, is ongehoord. Blijkbaar zijn er mensen die geen eerbare 

oplossing nastreven.” Aldus V. Dua. Haar kabinet reageerde ook dat er helemaal geen sprake 

was van een deadline om de aankoop van het bos rond te krijgen en een oplossing voor het 

dossier te vinden.
309

  

Het bleef niet enkel bij een politieke reactie op de ontruiming, ook andere stemmen lieten zich 

horen. Een deel van de vakbonden van Fabricom stelden een persbericht op als reactie op de 

evacuatie. In tegenstelling tot enkele eerdere uitlatingen verschenen er nu toch ook sommige 

andere stemmen uit de hoek van de vakbonden. De delegatie van het CMB/ABVV reageerde 

verontwaardigd op de ontruiming en begreep niet waarom alles moest plaatsvinden op het 

moment dat de onderhandelingen met de Vlaamse Regering nog bezig waren. Daarnaast 

veroordeelden ze ook de burgemeester van Brugge die met een meer dan buitensporige 

machtsontplooiing de bezetters liet uitdrijven.
310

 P. Moenaert verdedigde zichzelf hier echter 

door te stellen dat hij als hoofd van de politie enkel de regels volgde en de eisen van de 
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eigenaar moest doorvoeren.
311

 Tot slot deed de vakbond ook een oproep aan de Vlaamse 

minister V. Dua om de onderhandelingen zo snel mogelijk terug op te starten met alle 

partijen, inclusief het Lappersfront.
312

 Dat de ontruiming niet enkel bij de actievoerders en 

sympathisanten op heel wat boegeroep onthaald werd is ook duidelijk aan de hand van deze 

reactie van de eigen vakbonden van Fabricom die sterk afwijkt van de eerdere uitlatingen van 

de vakbonden.
313

 Toen P. Casier tijdens het interview in de loop van dit onderzoek gevraagd 

werd naar deze reactie van een deel van de vakbonden meende hij zich hier niets van te 

herinneren.
 314

 De reactie van het CMB/ABVV verschilt duidelijk met het beeld dat hij 

schetste van de interne ontwikkelingen in het bedrijf. 

Na de ontruiming explodeerde ook het aantal lezersreacties in de pers die betrekking hadden 

op het Lappersfort. Er ontstond een heuse pennenstrijd over het Lappersfortbos. De week na 

de uitzetting verschenen er dagelijks meerdere reacties van lezers over het bos. Deze reacties 

waren zeer verschillend van toon. Sommigen wezen op de brutaliteit van de politie bij de 

ontruiming en betuigden hun respect aan de bezetters voor de moed die ze meer dan een jaar 

getoond hadden. Anderen juichten de ontruiming dan weer toe en hadden weinig goede 

woorden over voor de bezetters die van het bos een smerig stukje natuur gemaakt hadden.
315

 

Van een éénduidige publieke opinie was er duidelijk geen sprake, wel van een duidelijke 

opsplitsing in twee kampen, de voor- en de tegenstanders van de bezetting.  

De reactie van WWF en Greenpeace, de twee grootste partners in het GGF-netwerk, liet ook 

niet lang op zich wachten. Beide milieuverengingen deden samen een oproep richting 

Fabricom om de Lappersfortbos-bezetting toch nog op een milieuvriendelijke manier tot een 

einde te brengen. Hiervoor stuurde men aan op een eerlijke onderhandeling met minister V. 

Dua over een billijke prijs voor het bos en wees men op de mogelijkheid die dit creëerde voor 

Fabricom om de groene kaart te trekken. Als argumenten wees men vooral op de ecologische 

waarde van het gebied en de sociaal ecologische rol die het in zich had als stadsbos. Daarnaast 

werd er ook gehamerd op het feit dat de strijd voor het bos met democratische en geweldloze 

middelen gevoerd was.
316
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Heel wat stemmen lieten zich zeer verontwaardigd uit over de ontruiming, toch waren er ook 

enkelen die de bezetting aanmoedigden. Een van de weinigen die zich resoluut uitsprak pro-

ontruiming was de handelskamer van West-Vlaanderen. Deze steunde de ontruiming omdat 

de gemeenteraad unaniem beslist had om de helft van het Lappersfortbos in te kleuren als 

industriezone. Jo Libeer van de handelskamer stelde dat er een voldoende groot aanbod aan 

industriezones moet blijven in Brugge en in West-Vlaanderen. “Men kan zich de vraag stellen 

of men in Brugge wel nog een leefbare economie wil”. Zowel de plannen voor de Zuidelijke 

Ontsluiting, het Lappersfortbos, het Chartreusegebied als de uitbreiding van de haven van 

Zeebrugge stoten op tegenkanting en onbegrip merkt Libeer op.
317

  

De Lappersforters zelf waren enigszins lamgeslagen door de uitdrijving en waren vooral 

verbijsterd over het politiegeweld dat met de ontruiming gepaard ging. Men besloot dan ook 

om flyers uit te delen waarop de gewelddadige politieactie aangeklaagd werd. “De bezetters 

en sympathisanten die een geweldloze actie voerden werden door de politie uitgedaagd en 

geslagen. Op sommigen werden zelfs marteltechnieken toegepast. Laat je stem horen! Dien 

een klacht in als je geslagen werd of hiervan getuige bent!”
318

 Snel na de ontruiming begon 

men ook na te denken hoe men op een andere manier kon verder gaan met de actie en het 

Lappersfortbos alsnog kon redden, ondanks de tegenslag. 
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4.5.3 We geven niet op!  

Het bleef dus niet enkel bij mondelinge reacties op de ontruiming, er werd ook gereageerd 

met verschillende fysieke acties. In de loop van de week na de ontruiming werden er constant 

acties opgezet door het GGF en de bezetters. Hierbij bleek nogmaals de goede samenwerking 

die er was tussen beide groepen. Men slaagde er de hele week dagelijks in om honderden 

mensen te mobiliseren. Bijna iedere avond was er wel een bijeenkomst van de sympathisanten 

in de buurt van het bos of in de Brugse binnenstad.
319

 Deze mobilisatie moest eindigen met 

een hoogtepunt op het einde van de week.  

Op de eerste zondag na de ontruiming, 20 oktober 2002, werd een grote optocht gepland in de 

straten van Brugge naar aanleiding van de ontruiming van het bos. Deze betoging werd 

georganiseerd door het GGF en de Lappersforters. Uit de aanvraag van een vergunning voor 

de betoging bij de politie blijkt dat men 500 à 1000 mensen verwachtte voor de optocht.
320

 De 

mobilisatie voor de optocht gebeurde echter massaal, er werden zelfs aankondigingen in de 

krant geplaatst. In De Zondag van 20 oktober stond een aankondiging dat er die dag een 

nationale protestbetoging doorging in Brugge voor het behoud van het Lappersfort. Als 

organisator stond het GGF met de steun van Agalev-Brugge vermeld.
321

 Daarnaast lanceerden 

de politieke partijen Agalev, SP.a en Spirit een gezamenlijke oproep in de krant om deel te 

nemen aan de betoging. “Agalev, SP.a en Spirit roepen op tot deelname aan de nationale 

betoging voor het behoud van het Lappersfortbos en de groene gordel rond Brugge.”
322

  Het 

is onduidelijk over welke krant het hier juist ging. Wel valt het op dat drie partijen samen 

expliciet oproepen om deel te nemen aan een politiek getinte actie en zeer resoluut kleur 

bekenden binnen het dossier.  

Op de betoging kwamen uiteindelijk ongeveer 4000 mensen af, een stuk meer dus dan de 

1000 betogers waar de organisatie vooraf op gehoopt had. Onder de aanwezigen waren 

opvallend veel jonge gezinnen met kinderen en tijdens de optocht klonk er vooral veel 

verontwaardiging over het politieoptreden bij de ontruiming en was er een sterke roep om het 

bos niet te kappen maar het definitief te beschermen. De actievoerders waren blij dat ze op die 

manier ook duidelijk konden maken dat het niet alleen om een 30-tal anarchisten ging die 
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zicht inzetten voor het bos.
323

 Uit het politieke kamp waren er vooral politici van Agalev, SP.a 

en Spirit op te merken.
324

 Het werd een van de grootste betogingen ooit die plaatsvond in 

Brugge. Opnieuw een bewijs van de goede samenwerking tussen het GGF en de bezetters 

aldus P. Grypdonck.
 325

 Anno 2015 vindt toenmalig burgemeester P. Moenaert nog steeds dat 

de opkomst wel meeviel. “Er is toen wel een grotere betoging geweest, maar ja kom, dat was 

nog allemaal binnen formaat hé.”
326

 Volgens B. Slabbinck, lid van de technische werkgroep 

en één van de politiecontacten tijdens de betoging, was de betoging wel vrij indrukwekkend. 

“Toen ik terugkeerde van de markt naar het beginpunt op het Zand was men daar nog steeds 

bezig met vertrekken, zoveel volk was er. De betoging haalde ook het nationale nieuws, het 

was het eerste punt die dag in het VRT journaal.”
327
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4.6 Nasleep  

4.6.1 Nieuwe acties na de ontruiming: de kater doorgespoeld  

Het Lappersfortbos was ontruimd, het actiekamp was opgedoekt en alle constructies in het 

bos vernietigd.
328

 De strijd leek grotendeels verloren, maar de grote betoging een week na de 

ontruiming toonde ook dat het vuur nog niet gedoofd was. In de eerste weken en maanden na 

de ontruiming werden er dan ook nog op regelmatige basis verdere acties gevoerd door de 

leden van het GGF en het Lappersfront. Het leek erop alsof de strijdlust niet volledig verloren 

gegaan was samen met de ontruiming. Men bleef gaan voor het integrale behoud van het bos. 

Onder het motto: de aanhouder wint.  

Op 15 november 2002 gingen de  ex-bezetters van het Lappersfortbos en een honderdtal van 

hun sympathisanten over tot een nieuwe actie gericht tegen Fabricom. Drie vestigingen van 

het bedrijf werden kort bezet door actievoerders om hun ongenoegen te uiten over de gang 

van zaken.
329

 Eind november werd er een nieuwe grote betoging in Brugge georganiseerd 

voor het behoud van het bos. Op deze actie kwamen ongeveer 350 mensen samen en kwam 

het dikwijls tot lichte spanningen met de politie.
330

 Na een korte winterstop werd er op 15 

maart 2003 een wandeltocht gestart door 30 leden van het Lappersfront en het GGF van het 

bos te Brugge naar Ukkel. Daar wou men drie dagen later aankomen bij de vestiging van 

boseigenaar Fabricom en wilde men de petitie van 12.000 handtekeningen afgeven.
331

  

Toen de zomer van 2003 er aan kwam werd er een nieuw offensief aangekondigd door de 

activisten van het Lappersfront. Men verwees ironisch naar het feit dat er ondertussen al 35 

sleutelmomenten waren in de zoektocht naar een oplossing voor het bos, maar dat er nog 

steeds niets constructief bereikt was. In april 2003 besloot men dan ook om de Vaartdijkstraat 

opnieuw voor twaalf uur te bezetten. Dit lokte opnieuw heel wat aandacht van de pers uit.
332

 

Een artikel van de Uitgezonderd groep over het nieuw gestarte zomeroffensief voor het bos 

eindigde met de volgende woorden: “Het was al bij al een bijzonder geslaagde fase 1, een 

axie die enkel kan overtroffen worden door de andere 199 fasen van ons zomeroffensief.”
333

 

De actievoerders bleven bijzonder strijdbaar. Een jaar na de ontruiming van het bos op 14 

oktober 2003 kwam men samen om deze ontruiming te herdenken en te starten met een reeks 
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nieuwe acties. Verschillende bruggen, palen en verkeerslampen werden op de verjaardag 

versierd met spandoeken. In het bos werd er een fakkeltocht georganiseerd en er kwamen 

opnieuw meer dan 500 mensen op straat voor het bos.
334

 De geest van het Lappersfort leefde 

verder. 
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4.6.2 De eerste generatie Lappersforters gaat door met nieuwe bosbezettingen  

Nadat het actiekamp in het Lappersfortbos tot een einde gekomen was bleven de bezetters niet 

bij de pakken zitten. Heel wat van hen gingen verder met hun activisten bestaan. Naast het 

voortzetten van de strijd voor het Brugse bos, trokken ook heel wat bezetters naar andere 

bosgebieden in binnen- en buitenland die onder bedreiging stonden. Voortaan kon men de 

expertise die men zelf opgebouwd had met de bezetting van het Lappersfortbos elders gaan 

delen. De nieuwe actiekampen waarvoor men zich inzette bevonden zich hoofdzakelijk in de 

Lage Landen. In België werd er actie gevoerd in de buurt van Flobecq voor het D’Hoppe bos, 

een bosgebied dat bedreigd werd door de uitbreiding van een afvalstort.
335

 In Nederland werd 

een bos nabij het pretpark de Efteling bezet dat plaats zou moeten maken voor 

recreatiewoningen.
336

 En in Schinveld, ook in Nederland vlakbij de Duitse grens, werd een 

bosgebied bezet dat gekapt zou worden voor de uitbreiding van een NAVO vliegveld. Deze 

casus vertoont heel wat parallellen met deze van het Lappersfort, ook hier was er heel wat 

steun uit de buurt en was er ruime aandacht van zowel de media als de politiek voor de actie 

in het bos.
337

 Op al deze bosbezettingen waren er telkens meerdere actievoerders aanwezig die 

de bezetting van het Lappersfort op de eerste rij hadden meegemaakt. De aanwezigheid van 

Belgische activisten in al deze actiekampen zorgde ervoor dat er  in 2006 ook een afdeling 

van GroenFront! werd opgericht in België. GroenFront! is de Nederlandstalige tak van de 

EarthFirst! beweging. Deze groepering had in 1996 voor het eerst acties gevoerd in 

Nederland.
338

  

De bezetters van het Lappersfortbos gaven tijdens de interviews ook zelf aan dat ze nog 

geregeld naar andere actiekampen getrokken zijn nadat de bezetting van het Brugse bos 

afgelopen was. “Ik ben nog naar andere bezettingen geweest. Naar de Efteling in Nederland, 

ben ik een keer geweest. In D’Hoppe ben ik ook nog geweest ervoor. Ook nog een camping 

bezet in Drongen bij Gent. Het was echt wel een cultuur eigenlijk die ontstond en waar je 

volledig inzat, een realiteit.”
339

 Aldus P. Grypdonck. Ook K. Stans was aanwezig bij latere 

bezettingen. “Wij hebben vooral ook in Schinveld gezeten. Daar zijn er 400 dorpsbewoners 

ontruimd en nog eens 70 activisten. Met een groepje van het Lappersfort zijn we nog een 
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tijdje doorgegaan met verschillende bosbezettingen. Een groot deel van de mensen die in het 

Lappersfort zaten waren er ook wel toen Schinveld ontruimd werd.”
340

 

Op de vraag of men ook het gevoel had dat men een invloed uitgeoefend heeft op de 

bezettingen waar men na de ervaringen in het Lappersfortbos aan deelnam werd er positief 

geantwoord. K. Stans getuigt: “Ik denk wel dat we invloed uitgeoefend hebben op latere 

generaties. We zijn ook naar andere bossen geweest waar we met een groepje toekwamen en 

konden zeggen van wij hebben het zo en zo gedaan. Zo leerden we anderen klimmen en 

dergelijke.”
341
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4.6.3 Dan toch een politieke oplossing? 

Niet enkel de actievoerders gingen door er werd ook verder gezocht naar een politieke 

oplossing voor het Lappersfort. Het bos was dan wel ontruimd in oktober 2002, een oplossing 

voor het dossier was er nog niet. De politieke oplossing onder de vorm van een akkoord waar 

alle partijen mee konden leven zou zelfs nog enkele jaren op zich laten wachten. Men werd er 

zich ook steeds meer van bewust dat er naast het dossier van het Lappersfort nog honderden 

gelijkaardige dossiers te vinden waren in Vlaanderen. Het besef dat Vlaanderen nog heel wat 

zonevreemde bossen heeft kwam stilaan aan de oppervlakte. Eind oktober 2002 schreef De 

Morgen: “Wie heeft er aan de doos met de kleurpotloden gezeten bij de invulling van de 

gewestplannen begin jaren zeventig? Vast staat dat heel wat, vooral adellijke families, 

honderden hectaren groene bosgrond tot hun grote tevredenheid in rode tinten ingekleurd 

zagen worden. Duizenden hectaren bijzonder waardevol bos bleken plots geen bos meer te 

zijn maar kregen een ‘harde bestemming’ als woon-, industrie-, of recreatiegebied.”
342

 De 

actie voor het Lappersfortbos had duidelijk een boekje geopend voor alle zonevreemde bossen 

in Vlaanderen.  

Ondertussen werd het politieke debat over het Lappersfortbos verder gezet in de Commissie 

voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement. Op 24 

oktober kreeg minister van Landbouw en Leefmilieu V. Dua een hele reeks vragen 

voorgeschoteld van ondermeer Jan Roegiers (Spirit) en Jan Verfaillie  (CD&V) over de 

onderhandelingen die aan de gang waren met Fabricom, over de verhouding met P. Moenaert 

en over de gebeurtenissen bij de ontruiming. Vooral de CD&V politicus legde de minister het 

vuur aan de schenen.
343

 Wat opvalt is dat er ook hier unanimiteit bestond over het feit dat het 

politieoptreden bij de ontruiming buiten proportie was.
344

 Verder bevestigde V. Dua dat ze na 

de ontruiming nog samen gezeten had met de heer Casier van Fabricom en een nieuw bod 

gedaan had. Dhr. Casier ging dit bod verder onderzoeken.
345

  

Enkele weken later op 7 november, kwam het dossier opnieuw voor in de commissie voor 

Leefmilieu. CD&V’er J. Verfaillie vroeg minister V. Dua opnieuw om opheldering in het 

dossier van het Lappersfort. Het werd stilaan duidelijk dat er geen akkoord was tussen 

                                                
342 COCHEZ (T.). Er zijn nog honderden Lappersfortbossen voor u. In: De Morgen, 2002, 19 oktober  
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24 oktober 2002, pp. 1 – 6  
345 Vlaams Parlement, Commissievergadering voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening, Nr. 37, 
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Fabricom en minister V. Dua voor de aankoop van de KMO-zone wegens een te hoge prijs.
346

 

De Fabricom-groep reageerde zelf met een persbericht waarin er aangegeven werd dat de 

gronden op ‘Ten Briele’ gekocht waren om een belangrijk industrieel project te kunnen 

uitbouwen en deel waren van een investering. De valorisatie van de gronden moest een deel 

van de financiering van dit project worden. Daarnaast werd er op gewezen dat het stuk grond 

voor de aankoop al bestond uit industriegebied en dat een bestemmingswijziging naar bos een 

verlies aan tewerkstellingsmogelijkheden zou inhouden. Tot slot werd er ook nog eens op 

gehamerd dat de gronden nog steeds privé-eigendom zijn van de Fabricom groep.
347

 Kort na 

dit persbericht en ondanks de moeilijke uitgangspositie slaagden V. Dua en Fabricom er in 

april 2003 toch in om een principieel akkoord te bereiken. Er werd besloten dat de Vlaamse 

overheid het grootste deel van het bos zou aankopen.
348

 De overeenkomst was na een lange 

onderhandelingsperiode dus eindelijk mogelijk, maar ondanks de intenties die er toen waren 

zou het toch nog meerdere jaren duren vooraleer de aankoop volledig afgerond was.  

Pas in 2006, na vele nieuwe acties van het GGF, werden er verdere politieke stappen gezet via 

een nieuw akkoord tussen Fabricom en toenmalig minister van Leefmilieu K. Peeters 

(CD&V). Dit akkoord moest opnieuw schot in de zaak brengen. Voor het parkgedeelte van 

het bos, dat een oppervlakte van net geen negen hectare telde, werd er overeen gekomen dat 

de Vlaamse regering het zou huren van Fabricom voor 1.900 euro per jaar. Voor het 

Zuidelijke gedeelte, het moerasbos met populieren dat als KMO-zone ingekleurd stond, was 

er een aankoopoptie/overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en Fabricom voorzien. 

Hiervoor kreeg het bedrijf wel nog een opzegtermijn van een jaar. Wel werden er intenties 

gemaakt om de aankoop binnen een redelijke termijn af te handelen. Als referentieprijs voor 

deze KMO-zone werd er een bedrag van 1.172.585 euro naar voor geschoven.
349

 Toch liep het 

dossier opnieuw vertraging op. B. Martens (SP.a) stuurde dan ook een schriftelijke vraag naar 

minister K. Peeters waarom de definitieve aankoop zolang op zich liet wachten. Deze 

antwoordde samen met minister D. Van Mechelen (VLD) dat de aankoop pas kon 

plaatsvinden vanaf het ogenblik dat de planologische bestemming van het terrein gewijzigd 
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was. Hiervoor keek men naar de stad Brugge die de planologische bestemming kon 

wijzigen.
350

  

In 2008 vond dan toch uiteindelijk de aankoop van een deel van het Lappersfortbos effectief 

plaats. In april 2008 bereikten het Vlaamse Gewest en de Stad Brugge een akkoord met 

Fabricom over de aankoop van het Lappersfortbos, prijskaartje: 1,3 miljoen euro. Deze 

aankoop betrof de KMO-grond, de moeraszone van het bos. Over het stuk industriegebied van 

3,2 hectare wilde Fabricom niet onderhandelen. Op het moment van de aankoop was CD&V 

politica H. Crevits minister van Leefmilieu. P. Mahieu reageerde in De Morgen ontevreden 

over de gerealiseerde oplossing: “De reden waarom we ooit met de actie begonnen, tegen de 

inplanting van industrie en de verbreding van de Vaartdijkstraat, bestaat nog steeds. Het 

enige wat we hebben verwezenlijkt is het wakker schudden van de publieke opinie. De 

geplande acties gaan gewoon door en als ze willen beginnen kappen, zullen ze ons weer in het 

bos vinden.”
351

 De actie voor het bos was duidelijk nog niet afgelopen omdat er slechts een 

deel van het bos aangekocht en gered was. 
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96 

 

4.6.4 Nieuwe bezetting Lappersfortbos  

Het werd al snel duidelijk dat de aankoop van een deel van het bos geen voldoende oplossing 

was voor de actievoerders. Tegen de verbreding van de Vaartdijkstraat en voor het 

beschermen van het industriegedeelte was er verdere actie vereist.
352

 Nadat bekend geraakt 

was dat het industriegedeelte nog steeds bedreigd was en waarschijnlijk zou gekapt worden 

besloot een nieuwe generatie activisten om dit deel van het bos opnieuw te gaan bezetten. In 

2008 was er al een korte nieuwe bezetting geweest toen de rij bomen langs de Vaartdijkstraat 

ging omgehakt worden om de weg te verbreden. Deze bezetting werd echter snel tot een einde 

gebracht door de politie waarna de eerste bomen van het Lappersfort sneuvelden.
353

 Nadien 

werd een nieuw langdurig actiekamp opgestart in het bos om het industriegedeelte te redden. 

Deze bezetting zou opnieuw meer dan een jaar duren.  

De eerste generatie bezetters van het Lappersfortbos uit 2002 was niet rechtstreeks bij de 

nieuwe bezettingen van het bos betrokken. Men had namelijk een dwangsom boven hun 

hoofd hangen die kon geïnd worden indien ze opnieuw het bos betrad. De kosten van de 

ontruiming in 2002, een rekening van 50.000 euro, konden op die manier verhaald worden op 

de bezetters.
354

 Toch oefende men onrechtstreeks nog heel wat invloed uit op de nieuwe 

generatie activisten. P. Grypdonck gaf dit in het interview aan: “Ik denk wel dat we ook 

invloed hadden op latere bezettingen. Bij de tweede bezetting van het Lappersfortbos hebben 

we nog actietrainingen gegeven aan de nieuwe bezetters. Een van de bezetters was nog als 

klein gastje op de eerste bezetting geweest en werd toen een trekker bij de tweede 

bezetting.”
355

 

De bezetting van 2008-2009 vond plaats in het stuk van 3,2 hectare dat nog steeds ingekleurd 

stond al industriegebied en bij de aankoop in 2008 niet mee opgenomen was.
356

 Tijdens de 

interviews werd er aangegeven dat de tweede lange bezetting in 2009 een veel groter 

internationaal karakter had dan de eerste bezetting. Er waren heel wat meer buitenlanders bij 

de bezetting betrokken en slechts weinig Bruggelingen, nadien is deze groep ook terug 

weggetrokken uit het Brugse.
357

 Volgens P. Moenaert, die nog steeds burgemeester was, kon 
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deze periode omschreven worden als de periode van de radicalisering.
358

 Volgens K. Stans 

was bij deze bezetting ook de relatie met de pers een heel stuk minder en werd de bezetting 

veel minder gedragen door de publieke opinie.
359

  

Nadat het bos opnieuw meer dan een jaar bezet was volgde een tweede grote ontruiming. 

Direct na de ontruiming werd het stuk van 3,2 hectare gekapt. Nadien begon de inplanting van 

industrie op dit voormalige deel van het bos. Een tweede stuk van het Lappersfortbos 

verdween definitief en de tijd dat er actievoerders in het bos zaten lijkt sindsdien voorgoed 

verleden tijd.   

----- 

Daar liggen dertig bomen geveld 

De wortels nog diep in d’eerde 

Verkapt en verzaagd voor een pootje geld 

Bomen van onschatbare weerde 

Ik probere ‘t verdriet van de bomen te verstaan 

Daarom hè ‘k dit liedje gezongen 

Nen boom is gemaakt om rechte te staan 

Met zijn armen naar den hemel gewrongen.
360
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4.7 De bezetting van het Lappersfortbos: een geslaagde actie?  

“De Groene Gordel rond Brugge, daar knip je niet zomaar een stukje uit. Overigens, als je je 

gordel doorknipt, dan zakt je broek af …”
361

  

Prof. dr. Eckhart Kuijken in het Brugs Handelsblad, 2007 

4.7.1 De feiten 

Na een kleine tien jaar strijd voor het bos in het eerste decennium van de 21
ste

 eeuw kwam er 

met de ontruiming in 2010 een voorlopig einde aan de Lappersfortsaga. Maar wat was nu de 

uiteindelijke uitkomst van het hele proces? De doelstelling van Fabricom en de lokale politiek 

stonden lijnrecht tegenover deze van de actievoerders. Werden de initiële doelen van een van 

deze actoren gehaald of moesten er onderweg toegevingen gedaan worden?  

De feiten zijn duidelijk. Initieel kon het bos opgedeeld worden in vier delen. Het centrale 

parkgebied dat als groengebied ingekleurd stond op het gewestplan en zo al min of meer 

beschermd was. De KMO-zone in het moerasgedeelte die mogelijk gekapt kon worden. Het 

stuk bos in het industriegedeelte dat kon verdwijnen voor de  inplanting van industrie en de 

reservatiezone die zich langs het kanaal bevond en die bedreigd werd door de verbreding van 

de Vaartdijkstraat.
362

 Het eerste stuk waar een oplossing voor gevonden werd was de KMO-

zone die in 2008 aangekocht werd door het Vlaamse Gewest en de stad Brugge, dit stuk stond 

niet langer onder bedreiging.
363

 Voor de andere twee delen kon er echter geen duurzame 

oplossing gevonden worden ondanks de jarenlange inzet van de activisten. De reservatiezone 

moest uiteindelijk toch wijken voor de verbreding van de Vaartdijkstraat in 2008 en het 

industriegedeelte werd opgeofferd in 2010 om er effectief een industriezone van te maken.
364

  

Niet enkel voor het Lappersfort werd er actie gevoerd. Er werden ook acties ondernomen 

tegen de komst van de Zuidelijke Ontsluiting, het mobiliteitsplan dat een oplossing moest 

bieden voor de problemen die er op mobiliteitsvlak waren ten zuiden van Brugge. Het stuk 

weg langs het Lappersfortbos is dan wel verbreed, de ZO zelf is er (nog) niet gekomen. Deze 

plannen zijn terug in de wachtruimte geplaatst. Toch blijven deze mobiliteitsplannen een reëel 
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gevaar volgens B. Slabbinck. De ZO hangt nog steeds als een spook boven Brugge volgens de 

vroegere trekker van de technische werkgroep van het GGF.
365

  

Puur op basis van de feiten zou je dus kunnen stellen dat de activisten voor een deeltje 

geslaagd zijn in hun opzet, ze hebben de politici zover gekregen om de KMO-zone aan te 

kopen en wettelijk te beschermen en de Zuidelijke Ontsluiting is er voorlopig niet gekomen. 

De bomen op de reservatiezone en in  het industriegedeelte hebben het dan weer niet gehaald. 

Fabricom is er uiteindelijk dus wel in geslaagd om het industriegedeelte te laten ontwikkelen, 

één van hun voorwaarden volgens het opgestelde BPA.  
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4.7.2 De meningen  

De hoofdrolspelers uit de Lappersfortsaga hebben uiteraard ook hun eigen mening over de 

hele polemiek rond het bos en of de actie ervoor al dan niet geslaagd is. Hierbij staat men ook 

stil bij de bredere impact van de actie, los van de feiten. De langetermijneffecten worden 

hierbij ook in rekening genomen. Heeft de actie eigenlijk iets teweeg gebracht buiten de 

bescherming van een deel van het bos? Heeft ze een impact gehad op de publieke opinie? 

Bracht ze inspiratie voor nieuwe generaties? Leverde het een beter inzicht in complexe 

milieuproblemen? Heeft ze kunnen bijdragen aan het bredere debat over de bedreigde bossen 

in Vlaanderen? Het valt op dat de verschillende protagonisten met een zeer andere blik op de 

feiten terug kijken en een sterk verschillende reflectie maken op de hele historie.   

L. Vanneste van het GGF is van mening dat de actie voor het Lappersfortbos een geslaagde 

actie was. Hierbij benadrukt hij vooral de doorbraak die deze gebracht heeft in het dossier van 

de zonevreemde bossen en de politieke openingen die werden gecreëerd. “We hebben in 2009 

een afspraak kunnen regelen bij de ministers Schauvliege en Muyters. Die beloofden toen een 

plan van aanpak voor de bescherming van de zonevreemde bossen. Dankzij de bosbezetting 

en de dialoog met politici en overheid is er nu een Vlaamse aanpak voor de ruimtelijk 

bedreigde bossen. Dit is toch een verwezenlijking van de bosbezetters en het netwerken van 

het GGF vanuit de moeder der zonevreemde bossen.”
366

 

V. Dua kijkt met een gelijkaardige visie op de feiten terug: “Voor de zonevreemde bossen 

heeft het zeker wel een zeer grote impact gehad. Ik kan mij geen ander dossier herinneren die 

het thema zo op de agenda heeft gebracht. Er zullen wel nog protesten geweest zijn, maar op 

zo een manier dat het de nationale media haalt niet. Dus op dat vlak vind ik het echt een 

geslaagde actie.”
367

 

P. Moenaert heeft een duidelijke andere mening wanneer hij terugblikt op de gebeurtenissen. 

“Uiteindelijk ben ik blij met de oplossing nadien. De rijweg is nu prachtig met een goed 

afgescheiden fietspad. Ik ben fier als ik daar passeer, er werkt daar nu 200 man. En dat het 

bos nu wandelweg is, ik zie daar nooit een kat. De Bruggelingen wisten het Lappersfort niet 

liggen. Het is een “schorte” groot, en  het heeft veel gekost aan de belastingsbetaler. En 

uiteindelijk is het gewestplan uit ‘76 niet gerespecteerd geweest.”
368
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P. Casier, CEO van Fabricom neemt anno 2015 nog steeds een strak standpunt in als hij het 

heeft over de bezetting van het Lappersfortbos. “Die bezetters waren, met alle respect, een 

beetje arme sukkelaars. Mensen wisten niet hoe die daar kwamen. We hebben dat niet 

genomen als een lokale gevoeligheid van de mensen. Dat waren alle kindjes van die scholen, 

maar wat vertel je aan die kindjes? De waarheid is dat wat ik zeg. Zeggen dat men het bos 

moet redden? Wij hebben het bos gered! Want we hebben daar meer bos gemaakt dan er was. 

Zeggen dat die bezetting het bos heeft gered? Nee, dat was er evengoed geweest zonder de 

bezetting. Op lange termijn is net hetzelfde gebeurd dan als we gepland hadden. Het idee dat 

we hadden is verwezenlijkt geweest, buiten een vertraging van een paar jaar. We hebben een 

lange omweg gehad, maar ik heb er veel plezier aan gehad. Wat er uitgekomen is was positief 

voor iedereen.”
369

  

De bezetters zijn iets minder tevreden als men tegenwoordig terugblikt op de strijd voor het 

bos. Vooral dan als het over het bosgebied zelf gaat. “Als je er nu gaat wandelen heb je 

vooral het industrieterrein dat zo een grote impact heeft dat de rest maar een parkje 

geworden is. Het industriegebied heeft het zo verkloot. Een ongewenst bijeffect van de 

bezetting is ook dat het nu een zeer proper en goed onderhouden bos is, terwijl het ervoor een 

wilder bos was, dus in die zin is het niet echt een geslaagde actie geweest.”
370

 Aldus P. 

Grypdonck. Ook J. Debaere is van dezelfde mening: “Dat bos is niet gered. Ik vind het nu 

afschuwelijk, ik kom er niet meer. Toen wij er waren had je nog de illusie dat je in een bos 

zat.”
371

 

Wanneer het over het bredere proces rond de bezetting en actie voor milieubehoud gaat zijn 

de toenmalige bezetters ook slechts gematigd positief. Men erkent wel dat het bepaalde zaken 

in gang gezet heeft. K. Stans: “Door daarmee te beginnen hebben we wel een punt op de 

agenda gekregen dat er meer gedaan moet worden voor bossen in Vlaanderen. Doordat we 

ook de moeite deden om in de pers te komen hebben we wel anderhalf jaar een stempel 

kunnen drukken dat er is iets nodig is. We staan er nu uiteindelijk nog altijd nergens in, maar 

sindsdien wordt er toch al meer over gepraat.”
372

 P. Grypdonck ziet positieve en negatieve 

trends: “Als je het breder bekijkt hebben we wel meer aandacht kunnen genereren voor 

ecologie. Mensen pikken niet zomaar iets meer. Politici moeten wat meer verantwoording 

afleggen. Je kreeg wel ook het gevoel toen dat er van alles in beweging was. Ik heb het gevoel 
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dat er nu veel doodgebloed is en er meer een wijziging is richting institutionalisering en 

marginalisering.”
373

 

Uit deze meningen komt er naar voor dat vooral de politieke wereld en de eigenaar de 

uitkomst van het proces eerder positief evalueren en tevreden zijn met de oplossing voor het 

bos. Een gevoel dat bij de actievoerders, vooral de bezetters dan, een stuk minder gedragen 

wordt. Vanuit het kamp dat tegen de kap was is men dan wel vrij tevreden over de impact van 

de directe actie op het maatschappelijk debat over bosbescherming en natuurbehoud.  

                                                
373 Interview met Pieter Grypdonck door Ole Mahieu op 17/03/2015 te Gent 
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5 Het Duinendecreet en het Lappersfortbos: Twee milieucasussen naast 

elkaar geplaatst en vergeleken  

In het vorige onderdeel van deze studie werd de casus van het Lappersfortbos volledig 

uitgewerkt in al zijn aspecten. Deze is echter slechts één casus die een voorbeeld vormt van 

een actie waarbij men zich inzette voor het behoud van het leefmilieu in Vlaanderen en voor 

een beter milieubeleid. Niet enkel voor de bossen werd en wordt er actie gevoerd ook voor de 

bescherming van andere natuurgebieden werd en wordt er reeds jarenlang strijd geleverd. Een 

goed voorbeeld hiervan zijn de duinengebieden aan de korte Belgische kuststrook. De duinen 

lagen er decennialang onbeschermd bij en werden bedreigd door verschillende factoren. Pas 

in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw kwam er een definitieve bescherming 

voor de overgebleven duingebieden onder de vorm van een decreet.
374

 Dit Duinendecreet 

wordt in onderstaand hoofdstuk onder de loep genomen en vergeleken met de ontwikkelingen 

rond het Brugse Lappersfortbos. Aan de hand hiervan kan er ook beter inzicht verkregen 

worden in de casus van het Lappersfort en kan de waarde van deze actie afgetoetst worden 

aan een ander voorbeeld.  

Beide casussen worden vanuit vier verschillende invalshoeken met elkaar vergeleken. Ten 

eerste wordt er onderzocht welke repertoires er gekozen werden bij beide acties, hoe deze 

uitgevoerd werden en welke impact ze teweeg brachten. Vervolgens wordt er aan de hand van 

het multi-level en multi-actor perspectief gekeken welke actoren en verschillende niveaus een 

centrale rol speelden bij het Lappersfortbos en het Duinendecreet en hoe groot de rol van de 

sub-politiek was in beide processen. Nadien wordt er nagegaan of het internationale karakter 

van de actie voor het Lappersfortbos iets is wat ook bij de actie voor de duinen een rol 

speelde. Tot slot wordt er een analyse gemaakt welke van de twee processen er op korte en/of 

lange termijn in geslaagd is om effectief succesvol te zijn in het bereiken van reële 

natuurbescherming of in het onder de aandacht brengen van een bepaalde milieuproblematiek. 

Heeft één van de twee acties zijn vooropgestelde doelen kunnen verwezenlijken?   
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5.1 Het duinendecreet: redden wat er te redden viel? 

Voor deze vergelijking met het Duinendecreet wordt er gewerkt met de masterscriptie “Het 

Duinendecreet: Een historische wandeling doorheen de grote polemiek over het Vlaamse 

klein duintje”. Deze masterscriptie werd in het academiejaar 2013-2014 afgeleverd aan de 

vakgroep geschiedenis van de UGent door Pauline Van Bogaert. De studie analyseert het hele 

proces dat leidde tot het opstellen van het Duinendecreet, een politiek decreet dat de 

bedreigde duinen aan de Vlaamse kust definitief moest gaan beschermen.  

De opmaak van dit decreet werd gestart in 1993 na jarenlange druk vanuit de milieubeweging 

en als gevolg van politieke onderhandelingen. Enkele volksvertegenwoordigers besloten om 

zich in te zetten voor een decretale bescherming van de Vlaamse duinen. Doordat de 

gemeentelijke overheden uit de kustgemeenten geen voldoende stappen ondernamen om de 

duinen te beschermen en het enthousiasme van de immobiliënmaatschappijen groot was om 

de resterende duinen aan te snijden leek een decretale bescherming noodzakelijk.
375

  Pas in 

1995 na een proces van twee jaar zou het decreet definitief bezegeld worden. Hierbij werd er 

bewust gekozen om via een decreet te werken en niet via een wijziging van het gewestplan. 

Dit omdat het een betere bescherming van de duinen kon opleveren. Het decreet kan gezien 

worden als een streng bouwverbod voor de duingebieden. Daarnaast bleek het ook een 

absolute noodmaatregel te zijn om het weinige dat nog restte van de duinen toch nog te 

kunnen redden.
376

  

Op het eerste zicht lijken de twee dossiers, deze van het Lappersfortbos en deze van de 

bedreigde duinen, om een zelfde soort problematiek te gaan. In beide gevallen lag de 

complexe en onzorgvuldige ruimtelijke ordeningspolitiek in Vlaanderen mee aan de basis van 

de complexe dossiers. Dat de inkleuring van de gewestplannen problematisch was voor het 

Lappersfortbos werd reeds duidelijk in de uitwerking van de casus van het Lappersfortbos. 

Hetzelfde probleem gold reeds eerder ook al voor de duinen. Net voor het initiatief voor het  

Duinendecreet in 1993 bleek dat er van de overgebleven 3400 hectare duinen slechts 2400 

hectare groen ingekleurd stond op de gewestplannen.
377

 Bij het Duinendecreet ging het met 

andere woorden over de ruimtelijk bedreigde duinen. Het Lappersfortbos werd dan weer het 

symbooldossier bij uitstek voor de zonevreemde bossen.  
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Bij de vergelijking van beide casussen moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat 

de schaal van beide casussen vrij sterk verschilt. Het Duinendecreet was een proces dat alle 

bedreigde duinen omvatte, een oppervlakte van enkele duizenden hectaren. Terwijl de actie 

voor het Lappersfortbos slechts om één bos van een 18-tal hectare ging. Het Duinendecreet 

bevat geografisch gezien dus een veel groter gebied dan het Lappersfortbos. Door de 

verwoede actie voor het Lappersfortbos is het echter wel het symbool geworden voor de 

bedreigde bossen in Vlaanderen. Gezien de gelijkaardige thematiek waar beide processen zich 

rond situeren kunnen ze ondanks hun verschil in schaalgrootte toch met elkaar vergeleken 

worden. Of zoals V. Dua het stelt, het ging uiteindelijk toch ook over de zonevreemde 

duinen.
378
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5.2 De toegepaste actievormen en repertoires 

Een sociale beweging heeft als doel om druk te zetten op beleidsvoerders, om zo een zekere 

verandering teweeg te brengen.
379

 Hierbij staat de keuze voor een bepaald repertoire centraal. 

Door het gebruik van een krachtige actievorm kan men een grotere druk zetten op de 

instituties en beleidsmakers. Kiest men voor een “zachter” repertoire, dan bestaat het gevaar 

dat men niet gehoord wordt door de uitgedaagde. Daarnaast is de  keuze van een specifiek 

repertoire een belangrijke beslissing voor een sociale beweging om een breed publiek te 

bereiken met de actie. Bij de toepassing van een bepaald repertoire dreigt men namelijk altijd 

geconfronteerd te worden met de keuze tussen enerzijds een krachtige actievorm die goed is 

om media-aandacht te krijgen maar tot stigmatisering kan leiden in de publieke opinie of 

anderzijds een meer conventionele actievorm die heel wat minder zichtbaarheid in de media 

creëert maar die door de laagdrempeligheid ervan er wel in slaagt om een groter publiek te 

bereiken.
380

 Bij de strijd om het Lappersfort werden er verschillende soorten repertoires en 

strategieën op een efficiënte manier met elkaar gecombineerd. Door de goede samenwerking 

tussen de bezetters van het Lappersfront en de gematigdere milieuactivisten van het GGF lijkt 

het alsof er verschillende repertoires optimaal benut werden.  

In vergelijking met het Lappersfortbos was de keuze voor een krachtig  repertoire, onder de 

vorm van directe actie, zo goed als volledig afwezig bij de actie voor de duinen. Er vond niet 

zoiets plaats als de bezetting van een duinengebied of een blokkade van een weg waarover 

een aannemer moest passeren. Wel was de bredere milieubeweging actief in de strijd voor het 

behoud van de duinen, zij het met het gebruik van een gematigdere set aan actievormen. Zo 

werd er een Duinenwerkgroep opgericht, een beweging die ontstond uit de Belgische Natuur- 

en Vogelreservaten beweging, die zich expliciet ging inzetten voor het behoud van de 

duinen.
381

 Het repertorium dat de Duinenwerkgroep inzette voor het behoud van de duinen 

sloot nauw aan bij het repertoire waar het GGF gebruik van maakte in de strijd om het 

Lappersfortbos. Zo werd er door de Duinenwerkgroep een Duinendag georganiseerd, werden 

er excursies gepland in de bedreigde duingebieden en verzamelde vzw Natuurreservaten 

40.000 handtekeningen via een petitie voor het Duinendecreet.
382

 Allemaal actiemethodes die 

ook door het GGF toegepast werden in hun campagne voor het behoud van het 

Lappersfortbos.  
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Toch leek het er na verloop van tijd ook even op dat er bij de inzet voor de duinen een nieuw 

en directer repertoire zou aangesneden worden. Wegens de gebrekkige handhaving van het 

Duinendecreet in de beginfase werd er vanuit de milieuverenigingen geopperd om een 

vrijwillige duinenwacht op te richten. Deze zou patrouilleren door de duinen en inbreuken op 

het decreet doorspelen aan de bevoegde overheid. Dit plan werd echter nooit werkelijk tot 

uitvoering gebracht.
383

 Er kan dus geconcludeerd worden dat er bij het Lappersfortbos veel 

meer sprake was van directe actie. Naast de maandenlange bezetting van het bos waren er 

betogingen, blokkades en vele andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. In het 

Lappersfortbos waren er duidelijk een ander type activisten actief die voor een veel directer 

repertoire kozen dan deze die door de  traditionele milieubeweging gebruikt worden. Bij het 

Duinendecreet werd veel meer voor de diplomatieke weg gekozen. De milieubeweging zette 

wel druk, maar koos hierbij niet voor vernieuwende actievormen.  

B. Slabbinck, die trekker was van de technische werkgroep van het GGF bij de actie voor het 

Lappersfortbos, kent ook het dossier van het Duinendecreet goed. Hij werkte vier jaar binnen 

Natuurpunt, ondermeer bij de coördinatie van de kustwerkgroep waar hij de dossiers kust en 

zee behartigde. Daarnaast werkte hij ook als vrije student omtrent de casus van de Vlaamse 

duinen. Hier kwam een paper uit voort waarin er ook aandacht besteed wordt aan het 

Duinendecreet.
384

 Vanuit zijn kennis van beide dossiers maakt hij eenzelfde analyse over het 

gebruikte repertoire in de twee dossiers. “Het Duinendecreet was meer de klassiek bravere 

milieubeweging, meer zoals het GGF bij het Lappersfort. Er waren wel grote infoavonden en 

studiedagen van de Duinenwerkgroep, maar het is nooit echt tot grote betogingen gekomen. 

Het Duinendecreet is vooral via lobbywerk en achter de schermen gebeurd, terwijl het 

Lappersfort echt op de straat en in de bomen gebeurd is. Duinendecreet was meer het 

diplomatieke Belgische conflictmodel om mensen inhoudelijk te overtuigen.”
385

 

Hierbij duikt de vraag op waarom er in de ene casus wel voor directe actie gekozen wordt en 

bij een andere casus niet. Het antwoord hierop lijkt vooral bij de achtergrond van de 

actievoerders te moeten gezocht worden. De bezetters van het Lappersfortbos kwamen 

duidelijk uit een ander milieu dan de traditionele milieubeweging. Via de contacten binnen 

het anarchistische milieu kwam men in aanraking met vernieuwende repertoires. Indien de 

actievoerders van Uitgezonderd niet overgegaan waren tot de bezetting van het bos dan was er 
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waarschijnlijk nooit sprake geweest van zo een grote polemiek. Beide casussen brengen op 

die manier ook een van de belangrijkste discussiepunten uit de milieubeweging naar boven. 

Hoe kan je een brede mobilisatie voor je strijd het best rijmen met de keuze voor directere en 

vernieuwende acties? Of hoe verbreding en verdieping efficiënt aan elkaar te koppelen?  
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5.3 De verschillende actieve actoren en niveaus  

Op het vlak van de repertoires die toegepast werden is er dus duidelijk een verschil 

waarneembaar tussen het Lappersfortbos enerzijds en het Duinendecreet anderzijds. Wil dit 

dan ook automatisch zeggen dat er andere actoren actief waren in beide casussen? Met 

ondersteuning van het multi-level en multi-actor perspectief kan er nagegaan worden hoe de 

verhouding was tussen de verschillende actoren en niveaus en wie welke rol toebedeeld kreeg 

in beide dossiers. Vooral het onderscheid tussen de rol van statelijke en niet statelijke actoren 

is hierbij interessant. De niet geïnstitutionaliseerde actoren lijken namelijk een steeds grotere 

rol in te nemen in casussen met betrekking tot het milieubeleid.
386

 

In de casus van het Lappersfortbos bleek dat deze wisselwerking tussen verschillende niveaus 

en actoren prominent aanwezig was. Oorspronkelijk was het dossier vooral een lokaal, Brugs 

proces. Het BPA, dat in 2000 opgesteld werd en dat de plannen voor het Lappersfortbos 

omvatte, werd op lokaal niveau tot stand gebracht. Nadat het bos bezet was kreeg het Vlaamse 

niveau wel steeds meer plaats in het dossier. S. Stevaert trok ondermeer de busstelplaats in en 

V. Dua werd een belangrijke speler in het hele dossier na haar bezoek aan het bos. Op vlak 

van actoren valt vooral de rol van de niet statelijke actoren op. In de strijd rond het 

Lappersfort speelde de civil society duidelijk een cruciale rol en bepaalden zij via hun acties 

mee de politieke agenda met betrekking tot het bos.
387

 

Het multi-level en multi-actor perspectief is een theoretisch concept dat ook bij de studie van 

het Duinendecreet gebruikt werd. Wanneer beide processen met elkaar vergeleken worden 

aan de hand van dit theoretisch kader zijn enkele duidelijke gelijkenissen waarneembaar, maar 

ook enkele opvallende verschillen. Doordat het Duinendecreet over een dossier ging dat alle 

bedreigde duinen moest beschermen blijkt vanuit het multi-level perspectief vooral het 

Vlaamse politieke niveau veel prominenter aanwezig dan bij het Lappersfort. Ook al werd het 

Lappersfortdossier ook op Vlaams niveau opgepikt bleef het toch nog steeds over een lokale 

casus gaan. Het lokale niveau stond dan ook veel meer in wisselwerking met het Vlaamse 

niveau dan bij het Duinendecreet waar  de kustgemeenten slechts een geringe formele invloed 

hadden bij het opstellen van het decreet. Bij het Lappersfortbos lijkt het multi-level aspect dus 
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iets prominenter aanwezig en is er veel minder een top-down proces waar te nemen vanuit het 

Vlaamse niveau, iets wat bij het Duinendecreet wel het geval was.
388

 

Bij de toepassing van het multi-actor perspectief op allebei de casussen komen er enkele 

gelijkaardige actoren en coalities naar voren maar zijn er ook andere tendensen waar te 

nemen. Een speler die zowel in de strijd om het Lappersfortbos als in de actie voor de duinen 

betrokken was, is de milieubeweging. Bij het Lappersfortbos was dit vooral in de verschijning 

van het Groene Gordel Front, bij de duinen via de Duinenwerkgroep. Deze twee organen 

konden telkens op de steun rekenen van de bredere milieubeweging. Zoals uit bovenstaande 

onderdeel bleek maakte deze actor in beide casussen gebruikt van eenzelfde repertoire en 

actievormen.  

De politieke wereld is een groep aan actoren die in beide dossiers een meer dan cruciale rol 

speelde. Het Duinendecreet was beslist niet mogelijk geweest zonder de acties van enkele 

politici. Het waren enkele vooruitziende volksvertegenwoordigers die het initiatief namen om 

naar een decretale bescherming van de duinen toe te werken.
389

 Ondanks de grote invloed die 

er was van de niet statelijke actoren speelde de politiek toch de belangrijkste rol in de 

besluitvorming met betrekking tot dit decreet. Een decreet blijft dan ook een politiek 

instrument. Bij de eerste bezetting van het Lappersfortbos in de periode 2001-2002 was er ook 

een belangrijke rol weggelegd voor de politieke actoren. De politieke organen hadden 

namelijk samen met de eigenaar van het terrein de grootste kans om te bepalen of het bos al 

dan niet gered zou worden. Door de aankoop van het bos of via een bestemmingswijziging 

kon er zowel binnen de lokale politiek als op het Vlaamse politieke niveau een oplossing voor 

het bos gevonden worden. Toch leek de rol van de politiek iets minder expliciet te zijn dan bij 

de opstelling van het Duinendecreet. De focus, ondermeer in de media, lag namelijk zeer sterk 

op de invloed die de actievoerders uitoefenden.  

Sommige actoren komen slechts in een van de twee dossiers nadrukkelijk naar voor. De 

vastgoedsector was een belangrijke speler in het debat over de invulling en uitwerking van het 

Duinendecreet, bij het Lappersfortbos was deze actor afwezig aangezien de vastgoedsector 

geen belangen had op het terrein van het Lappersfortbos. In het bredere debat over de 

bescherming va de ruimtelijk bedreigde bossen is de vastgoedsector uiteraard wel een speler. 

Qua standpunt kan de vastgoedsector in het Duinendecreet wel vergeleken worden met de rol 
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van de bedrijfswereld bij het Lappersfortbos. Beide sectoren zijn de wettelijke bescherming 

van de duinen of de bossen eerder negatief gezind gezien hun belangen in deze gebieden.
390

 

Hetzelfde kan min of meer gezegd worden over de landbouwsector. Deze had een 

nadrukkelijke stem bij de commotie rond de duinen.
391

 In het dossier van het Lappersfortbos 

was er geen sprake van enige inmenging uit de hoek van de landbouw omdat deze actor geen 

directe belangen in het gebied had. Wanneer het gaat over de bescherming van alle 

zonevreemde bossen is dit wel opnieuw een actor die grote belangen heeft aangezien heel wat 

zonevreemde bossen ingekleurd staan als landbouwzone op de gewestplannen.  

Tot slot speelde de pers een cruciale rol in beide dossiers. Dat de media een cruciale rol 

speelde voor de ontwikkelingen in het Lappersfortbos werd duidelijk in de uitwerking van 

deze casus.
392

 Maar ook bij het Duinendecreet was de impact van de pers niet te 

onderschatten. Op die manier kreeg het duinenprobleem, dat ook een lokaal probleem was, 

een nationale dimensie.
393

 Toch lijkt de pers in de berichtgeving over het Duinendecreet iets 

minder eensgezind te zijn dan bij het Lappersfortbos. Bij de strijd om het bos werd er over het 

algemeen een vrij positief beeld gegeven over de actie. De berichtgeving over de duinen leek 

de bevolking veel meer op te delen in twee kampen, pro of contra het Duinendecreet.
394

 

Vanuit deze opsomming van de verschillende actoren  kan er gesteld worden dat de impact 

van de civil society, de niet-statelijke actoren, in beide casussen groot was. In de casus van het 

Brugse bos was het vooral de coalitie van actievoerders die door hun optreden onrechtstreeks 

de agenda grotendeels bepaalden. Door de directe acties die men ondernam en door sterk in te 

spelen op de media creëerde men een belangrijk draagvlak. Op die manier kon men S. 

Stevaert zo ver krijgen om de busstelplaats in te trekken en door V. Dua uit te nodigen in het 

bos kregen ze het dossier definitief op het Vlaamse niveau. Daarnaast slaagde men er op 

lokaal politiek niveau in om Agalev zo ver te krijgen om hun mening over het dossier volledig 

te herzien. Bij het Duinendecreet probeerde de milieubeweging dit ook te doen, maar door de 

gematigdere aanpak lijkt hun rol iets beperkter te zijn geweest. Enkel tijdens de inspraakronde 

werden het middenveld en de sectoren formeel gehoord. Hierbij probeerde vooral de 

vastgoedsector en de Boerenbond op de besluitvorming te wegen. Uiteraard waren deze 

actoren het decreet grotendeels negatief gezind. Op een informele manier slaagden de 
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voorstanders er wel ook in om het duinenbeleid in een bepaalde richting te sturen. Via talloze 

initiatieven en de nodige media aandacht konden de natuurverenigingen het nodige draagvlak 

creëren bij de bevolking.
395

 Ook V. Dua stelt dat het Duinendecreet mee het resultaat is van 

de milieubeweging die druk zette om tot een oplossing te komen.
396

 Toch lijkt men er bij het 

Lappersfortbos beter in geslaagd te zijn om grote druk te zetten vanuit het middenveld. De 

keuze van een bepaalde set aan repertoires lijkt zo op zijn beurt ook de rol van bepaalde 

actoren te versterken of te beperken. De vraag of dit zich ook effectief vertaald heeft in 

concrete resultaten, wordt in het vierde deel van deze vergelijking bekeken.  
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5.4 Inbedding binnen een transnationaal kader 

Dat de bezetting van het Lappersfortbos een sterk internationaal karakter met zich meedroeg 

werd duidelijk in de uitwerking van de casus. De Brugse actievoerders trokken zowel voor, 

tijdens als na de bezetting van het Lappersfort dikwijls naar actiekampen in het buitenland 

waar ze ervaringen opdeden en deelden met anderen. Naast de buitenlandse ervaring die de 

bezetters zelf opdeden kwamen er ook activisten met buitenlandse roots naar Brugge om het 

actiekamp daar voor kortere of langere tijd te ondersteunen. Daar bovenop was de actie ook 

sterk ingebed in een internationaal milieu via een grote diversiteit aan communicatiekanalen. 

Boeken, het internet en tijdschriften zorgden ervoor dat het Brugse actiekamp opgenomen 

werd in een bredere internationale ‘activisten gemeenschap’. Toch werd het ook duidelijk dat 

deze internationale toets niet mocht overschat worden, het lokale karakter en de lokale actoren 

speelden steeds de hoofdrol in de Lappersfortsaga.  

Bij het Duinendecreet was een internationale toets slechts minimaal aanwezig. Van grote 

uitwisselingen vanop een hoger transnationaal niveau was er veel minder sprake dan bij de 

actie voor het Lappersfortbos. In 1987 werd er wel een ‘Internationale Duinendag’ 

georganiseerd door de vereniging Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Hier namen naast de 

klassieke nationale ook internationale natuur- en milieuverenigingen aan deel. In 

samenwerking met de Noord-Franse vereniging ‘Nord Nature’ en de Nederlandse stichting 

‘Duinbehoud’ werd dit evenement verder uitgebouwd tot een tentoonstelling met als thema 

het behoud van de duinen.
397

 Daarbovenop werd er tegen het einde van de jaren tachtig ook 

een wetenschappelijk internationaal netwerk opgericht, de ‘European Union for Coastal 

Conservation’ die ging zich inzetten voor de bescherming van de kustmilieus. Dit netwerk 

had vertakkingen in 40 landen.
398

Van enige internationale belangstelling voor de 

duinenproblematiek was er dus wel sprake, maar in vergelijking met de actie voor het 

Lappersfortbos was dit internationaal aspect echter veel minder prominent aanwezig. Er 

waren wel transnationale contacten met betrekking op duinenbescherming tussen organisaties 

en individuen die hun basis hadden in verschillende landen. Dit nam echter nooit dezelfde 

omvang aan als bij het Lappersfortbos. Van een echt internationaal actiemilieu voor de duinen 

was er bijgevolg geen sprake.  
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5.5 Doel bereikt?   

Een interessante maar niet zo evidente manier om  beide casussen met elkaar te vergelijken is 

het onderzoek naar de effectiviteit van de actie binnen de twee milieucasussen. Welke actie 

heeft er op korte en/of lange termijn positieve effecten teweeg gebracht? En is men hierbij 

geslaagd in de opzet die men vooropgesteld had?  

Het “succes” van de actie voor het Lappersfortbos werd reeds besproken bij de uitwerking 

van de casus.
399

 Hierbij werd er een onderscheid gemaakt tussen de harde feiten en de 

persoonlijke meningen over de effectiviteit van de actie en de uitkomst ervan. Gezien het 

vooropgestelde doel van de actievoerders de volledige bescherming van het bos was, is deze 

doelstelling slechts deels behaald. Een deel van het bos werd gekapt om plaats te maken voor 

industrie en de verbreding van een weg. Men slaagde er wel in om een onderhandelingspositie 

af te dwingen en een deel van de vooropgestelde plannen ongedaan te maken. Daarnaast 

slaagde men er in om via een vlotte samenwerking tussen verschillende actiegroepen een 

breed draagvlak te creëren voor de strijd om de zonevreemde bossen. Wanneer er naar de 

meningen gepeild werd, was er echter weinig eensgezindheid waar te nemen. Het enige waar 

men het over eens lijkt is dat de actie voor het Lappersfortbos iets in gang gezet heeft voor de 

bescherming van de zonevreemde bossen en dikwijls als inspiratiebron diende voor andere 

actiegroepen. 

De actie voor de duinen lijkt in dat opzicht een groter momentum gecreëerd te hebben. Dit 

resulteerde dan ook in de concrete uitwerking en realisatie van een decreet, iets wat voor de 

bossen nog steeds niet het geval is. De bossen komen eigenlijk twintig jaar achter stelt V. 

Dua. Zij kent naast het dossier van het Lappersfort ook dit van de duinen vrij goed omdat ze 

één van de volksvertegenwoordigers was die mee het initiatief nam voor het Duinendecreet.
400

 

“Het begin van het duinendecreet is waar we nu staan voor de zonevreemde bossen. De 

bossen komen eigenlijk 20 jaar achter, want we staan nu waar men toen aan het begin van het 

duinendecreet stond. De bossen hebben wel een bosdecreet dat relatief veel bescherming 

biedt, maar dat in conflict ligt met de ruimtelijke ordening. Eigenlijk zou er nu een decretaal 

initiatief moeten komen of minstens een soort reparatiedecreet om te zorgen dat de 

zonevreemde bossen beschermd worden.”
401
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Hoogleraar bosbouw Bart Muys (KUL) stelt ook dat  we voor het bospatrimonium nu pas op 

het punt staan waar we in 1993 stonden voor de zonevreemde duinen. Het is nu aan de 

bevoegde ministers om hun verantwoordelijkheid te nemen en het parlement te overtuigen 

van een beschermingsplan. Hier heerst er echter vrees voor de planschade die dit met zich 

mee zal brengen. Het Duinendecreet heeft de overheid ongeveer 21 miljoen euro gekost aan 

planschade.
402

 De vrees voor de planschade die een bestemmingingswijziging van de 

zonevreemde bossen met zich zal meebrengen blijft een remmende factor voor de overheid.  

Zowel op korte als op lange termijn lijk het Duinendecreet naar wetgeving toe dus effectiever 

te zijn dan de actie voor het Lappersfortbos en de zonevreemde bossen. B. Slabbinck stelt dat 

vooral de politieke eensgezindheid hierbij een cruciale rol speelde. “Het grootste verschil is 

dat het duinendecreet een momentum heeft gecreëerd, waarbij men er wel in geslaagd is om 

het te vertalen. Daar is op een paar jaar tijd, ondermeer via de milieubeweging, de actie vrij 

goed gelukt. Het Lappersfort heeft ook wel een momentum kunnen creëren, maar het is niet 

verzilverd kunnen worden. Er was geen politieke eensgezindheid, zowel op lokaal niveau als 

Vlaams niveau. Agalev en SP.a waren misschien wel mee als het over die zonevreemde bossen 

ging, maar Open VLD zat in een heel moeilijke spreidstand. Hun achtergrond stond zeker niet 

te springen voor het redden van die bossen, omdat veel stukken als ambachtelijk ingekleurd 

waren. CD&V, zat in Brugge  met Moenaert, maar ten tweede ook met agrarische gebieden 

die bebost waren. Dat momentum is dus nooit kunnen verzilverd worden. Dus het momentum 

was er wel in beide dossiers, maar is bij het Duinendecreet beter geslaagd. De publieke 

opinie is wel geslaagd bij het Lappersfort. Het heeft wel het bebossingsthema op de agenda 

geplaatst, maar het is ontgoochelend als je kijkt op het terrein.”
403

 

In zijn paper over de ontwikkeling van de Belgische kust wijst B. Slabbinck ook nog op 

enkele andere positieve neveneffecten die het Duinendecreet met zich meebracht. Naast de 

introductie van een bouwstop in de duinen zorgde het decreet ook voor een betere uitbouw 

van de natuurgebieden. Naast een heus aankoopbeleid kwam er een uitgewerkte 

ecosysteemvisie en verrezen er ambitieuze natuurontwikkelingsprojecten. Het Duinendecreet 

vormde zo een effectieve stap die een grote bal aan het rollen bracht.
404
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Dit succes van het Duinendecreet mag echter ook niet overschat worden. Via verschillende 

achterpoortjes slaagt men er nog steeds in om de wetgeving te omzeilen en zo toch nog 

beschermde duinen aan te snijden. Nog steeds is er enige voorzichtigheid geboden om de 

duinen effectief te bestempelen als zijnde volledig gered van de betonvloed. Het 

Duinendecreet was dan ook slechts het begin van een lange weg tot een effectieve 

bescherming van de duinen en was niet vrij van gaten. Achteraf gezien had het decreet voor 

de bescherming van het hele kustecosysteem moeten zorgen en niet enkel van de 

duinenstrook.
405

 Voor de poldergebieden is er bijvoorbeeld nog steeds geen voldoende 

bescherming. Dit leidde recent nog tot nieuwe politieke spanningen tussen CD&V en N-

VA.
406

 Daarnaast heerst er ook een algemeen gevoel dat het Duindecreet er veel te laat kwam. 

Ontelbaar veel duingebieden waren al verloren gegaan of beschadigd toen het decreet er 

kwam.
 407

 Wat dan te zeggen van de zonevreemde bossen die nog steeds geen voldoende 

bescherming genieten? 

Beide acties hebben er in alle geval voor gezorgd dat er een bal aan het rollen ging. In beide 

casussen kan er dan ook van een zekere ‘acceptatie’ gesproken worden. De actievoerders 

werden gehoord door de beleidsmakers die ze uitdaagden. De vraag of dit effectief ook 

nieuwe voordelen uitlokte is iets moeilijker te beantwoorden. Uit bovenstaande vergelijking 

lijkt het er vooral op dat men hier bij de actie voor de duinen in geslaagd is, vooral naar 

wetgeving toe dan. De uitbouw van de actie lijkt dan weer iets beter geslaagd bij het 

Lappersfort waar men echt een brede actiecoalitie kon uitbouwen die volop gehoord werd 

door de zij die uitgedaagd werden.  

                                                
405 VAN BOGAERT (P.). Het Duinendecreet, p. 121 en 124  
406 YSEBAERT (T.). Schauvliege botst met N-VA over polders. In: De Standaard, 2015, 13 mei  
407 VAN BOGAERT (P.). Het Duinendecreet, p. 125 
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6 Conclusie  

Vlaanderen is een regio met weinig bossen en groene ruimte, maar hoe we moeten omgaan 

met het weinige groen dat ons nog rest blijkt een moeizame discussie. Moeten alle 

overgebleven bossen volledig beschermd worden ten koste van alles of moet er ook nog plaats 

zijn voor industrie, recreatie en landbouwgebieden op deze gronden? Wegens de conflicten 

over het gebruik van de overgebleven ruimte komt het geregeld tot spanningen tussen 

eigenaars, overheid en actievoerders. De casus van het Lappersfortbos is hier een goed 

voorbeeld van. Als er één milieuactie in Vlaanderen was uit de laatste decennia, die de 

gemoederen danig verhit heeft, dan is het wel de actie voor het Lappersfortbos. Door de 

jarenlange actie die gevoerd  werd voor het bos, werd dit stukje groen net ten zuiden van het 

Brugse station, het symbooldossier bij uitstek voor de zonevreemde bossen in Vlaanderen. 

Van een onbekend bos zonder naam tot het bekendste bos van Vlaanderen.  

Een eerste doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan welke actoren er allemaal een 

cruciale rol speelden binnen het dossier van het Lappersfortbos. Al snel bleek dat de 

ontwikkelingen geanalyseerd konden worden vanuit een interactie tussen verschillende 

actoren die op verschillende niveaus actief waren. Hierbij konden min of meer twee coalities 

afgebakend worden. Zij die zich verzetten tegen de kap van het bos en zij die de opgemaakte 

plannen wilden uitgevoerd zien. De eerste coalitie, de voorstanders van de bezetting, vormden 

een heterogene groep uit de civiele maatschappij die allerlei organisaties en individuen met 

een verschillende ideologie bijeen bracht rond eenzelfde doel, namelijk het behoud van het 

bos. Naast activisten waren ook de bredere milieubeweging en heel wat sympathisanten 

betrokken bij de strijd voor het bos. Tegenover de bezetters en hun sympathisanten stond de 

eigenaar van het terrein, Fabricom, de tweede grote speler binnen het conflict. De politieke 

wereld was een volgende belangrijke speler in de kwestie van het Lappersfort. Deze was 

duidelijk verdeeld. De lokale politiek te Brugge steunde grotendeels de eigenaar Fabricom in 

hun eisen. De activisten op hun beurt konden op de steun rekenen van toenmalig minister van 

leefmilieu V. Dua. Tot slot speelde ook de media een niet te onderschatten rol.   

Bekeken vanuit het multi-level perspectief wordt het duidelijk dat de casus van het 

Lappersfortbos moet gezien worden als een interactie tussen verschillende politieke niveaus. 

In eerste instantie ging het om een overwegend lokaal dossier. Het BPA dat in 2000 

opgemaakt werd voor het Lappersfortgebied was de verantwoordelijkheid van het Brugse 

overheid. Bepaalde delen van het BPA waren in samenspraak met de Vlaamse overheid, 
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hoewel het initiatief kwam hoofdzakelijk van het stedelijke niveau. Dit veranderde toen de 

bezetting van het terrein zijn climax beriekte, vanaf de zomer van 2002 werd het Vlaamse 

politieke niveau steeds nadrukkelijker in het dossier betrokken. Het begon met S. Stevaert die 

besloot om de busstelplaats op het terrein in te trekken en het ging verder met de inmenging 

van de minister van Leefmilieu V. Dua. De laatste maanden van de bezetting liepen de 

onderhandelingen voortdurend via het Vlaamse politieke niveau en werd er ook in het 

Vlaamse parlement en de commissie voor Leefmilieu volop gedebatteerd over het dossier. De 

casus van het Lappersfort moet dus gezien worden vanuit een interactie tussen het lokale 

politieke niveau, de stad Brugge, en het Vlaamse politieke niveau. In vergelijking met het 

Duinendecreet lijkt het lokale niveau echter een veel grotere inspraak gehad te hebben in het 

dossier van het Lappersfort. Bij het Duinendecreet verliep het proces relatief top-down vanuit 

het Vlaamse niveau, bij het Lappersfort heeft de lokale politiek telkens een duidelijke stempel 

blijven drukken op het dossier. Het feit dat er op Agalev na een volledige unanimiteit bestond 

over het dossier speelde hier ongetwijfeld in mee.  

Uiteraard was het niet alleen de politieke wereld die de uitkomst van het dossier bepaalde. De 

bezetters, het GGF en Fabricom hebben op hun beurt een belangrijke invloed gehad op de 

ontwikkelingen. In het dossier van het Lappersfort speelde de civil society duidelijk een 

cruciale rol binnen het dossier. De actievoerders van het Lappersfront probeerden op 

verschillende manieren druk te zetten op de reguliere politiek en op de beleidsvorming. Enkel 

al door hun keuze voor een directe actievorm hebben ze duidelijk druk gezet op de 

beleidsvoerders. Men kon absoluut niet om de actievoerders heen. Daarnaast daagde men de 

verantwoordelijke politici uit. De actie waarbij men op het dak van burgemeester P. Moenaert 

klom was voor sommigen een discutabele actie, maar ze zorgde er wel voor dat de 

burgemeester voor het eerst op bezoek kwam in het actiekamp. Men had er voor gezorgd dat 

de burgemeester het dossier voortaan niet meer zou loslaten. Daarnaast slaagden de bezetters 

en het GGF er ook in om V. Dua, en zo het Vlaamse politieke niveau, volop bij het dossier te 

betrekken. Zij ging namelijk in op de uitnodiging van het Lappersfront om het bos een bezoek 

te brengen. Verder werd de rol van de actievoerders ook versterkt door de berichtgeving in de 

media. Door een goede persstrategie slaagden de actievoerders erin om een deel van de media 

voor hun zaak te winnen en op die manier ook druk te zetten op de politiek. Via de media 

kreeg men namelijk ook een vrij groot deel van de publieke opinie achter zich. Het GGF 

woog op zijn beurt op de besluitvorming door handtekeningen te verzamelen via petities, door 
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eigen persberichten de wereld in te sturen, door BV’s achter zich te scharen en door zelf 

concrete plannen uit te werken die een oplossing konden bieden voor het dossier.  

Het waren echter niet alleen zij die zich tegen de kap verzetten die van onderuit probeerden 

een impact te hebben. De tegenstanders van de bezetting lieten ook van zich horen. Toen de 

onderhandelingen die een oplossing voor het dossier moesten brengen volop aan de gang 

waren was eigenaar Fabricom hier ook volop bij betrokken. Door de betrokkenheid in de 

onderhandelingen kon het bedrijf mee wegen op de besluitvorming. Het was Fabricom die de 

voorgestelde prijs voor de aankoop van het bos lange tijd onvoldoende vond en daardoor een 

akkoord met minister V. Dua afhield. Daarnaast duwde men het dossier ook in een bepaalde 

richting door de actievoerders gerechtelijk te vervolgen en ze manu militari uit het bos te 

verwijderen.  

In deze analyse moet er echter op gelet worden dat de staat en de civil society niet teveel als 

eenduidige en tegenover elkaar staande actoren bekeken worden. Tot op een zeker niveau zijn 

beide met elkaar vervlochten. Anderzijds kan er ook niet naast gekeken worden dat de rol van 

de niet-statelijke actoren in de casus van het Lappersfortbos vrij groot was en niet te 

onderschatten viel. Via een coalitie van verschillende actoren en de toepassing van diverse 

actievormen slaagde men er in om het dossier van onderuit mee vorm te geven. Er was 

duidelijk sprake van sub-politiek en een handelen om de traditionele politiek en instituties 

heen. Dit werd ook duidelijk via de vergelijking met het Duinendecreet. Bij de opmaak van 

het Duinendecreet was er ook sprake van een invloed vanuit de civil society. In de actie voor 

het Lappersfortbos was dit echter nog een stuk meer het geval. De niet-statelijke actoren 

slaagden er echt in om de agenda te bepalen, iets wat bij het Duinendecreet slechts 

gedeeltelijk gelukt is.   

Een tweede doelstelling van dit onderzoek was om uit te zoeken welke repertoires en 

actievormen er uitgespeeld werden in de strijd voor het bos. De jongeren van Uitgezonderd 

kozen bewust voor de bezetting van het bosgebied te Brugge. Hierdoor sneden de 

actievoerders een gans nieuw type repertoire aan. De bezetting als repertoire had weliswaar 

een duidelijke voorgeschiedenis, toch was het bezetten van een bos een relatief nieuwe 

actievorm op het moment van de bezetting van het Lappersfort. De keuze voor de bezetting 

van het bos was een duidelijke keuze voor een niet conventionele actievorm. De activisten 

van Uitgezonderd gingen voorbij het klassieke actiemodel dat reeds algemeen toegepast werd 

bij milieuacties in Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld in de actie voor de duinen. In plaats van te 
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kiezen voor de traditionele onderhandelingspositie waarbij er druk gezet wordt via gematigde 

acties, zoals een optocht of het verzamelen van handtekeningen, werd er gekozen voor een 

directe actie. Hier waren verschillende risico’s aan verbonden. Door te kiezen voor een directe 

actie dreigt namelijk het gevaar om gecriminaliseerd te worden in de media en de publieke 

opinie en daarnaast kan het ook sneller tot repressie leiden. Doordat het om een niet vaak 

toegepaste en discutabele actievorm ging kreeg men dan ook dikwijls de wind van  voren. Bij 

de eerste bezetting van het Lappersfortbos werd dit gevaar echter vrij goed opgevangen. 

Dankzij de steun van buurtbewoners en het GGF, die de bredere milieubeweging achter de 

bezetting schaarde, werd het karakter van de actie een stuk gematigder en kon de actie ook 

breder gedragen worden. Sympathisanten die een meer gematigdere positie aantrekkelijk 

vonden konden op die manier ook voor de actie gewonnen worden. De sympathie waarop de 

actievoerders konden rekenen geeft ook aan dat het type actievorm wel min of meer aanvaard 

werd door de bredere publieke opinie. Het bezetten van het bos was voor velen een 

gerechtvaardigde manier om actie te voeren voor het bos. Door de keuze voor deze directe 

actievorm slaagde men er ook in om een duidelijke claim te leggen op de beleidsvoerders en 

de druk merkelijk op te drijven. Hierbij speelde het feit dat men koos voor een combinatie van 

verschillende repertoires ook absoluut een rol.  

De combinatie van verschillende repertoires en actievormen bij de eerste bezetting van het 

Lappersfort was een unieke situatie. Over het algemeen worden directe actievormen en de 

traditionele vormen van actievoeren niet of slechts minimaal met elkaar gecombineerd bij 

milieuacties. Dit zorgt namelijk al snel voor conflicten tussen actievoerders die de toegepaste 

repertoires te soft vinden en anderen die vrezen voor een verkeerde framing in de publieke 

opinie en de grotere kans tot repressie die hiermee gepaard gaat. Een goed voorbeeld hiervan 

is de actie die voor de duinen gevoerd werd in het kader van het Duinendecreet. Deze 

milieucasus vormt een goed voorbeeld van de traditionele manier van actievoeren binnen de 

milieubeweging. Via de organisatie van infoavonden, wandelingen in de bedreigde 

duingebieden en het  verzamelen van handtekeningen probeerde men druk te zetten op de 

besluitvorming. Van sterkere actievormen was er hier niet tot nauwelijks sprake. Het verschil 

in repertoire bij de actie voor het Lappersfortbos en deze voor de duinen kan hoofdzakelijk 

gezocht worden bij de achtergrond van de actievoerders. De jongeren van Uitgezonderd 

kwamen niet uit de traditionele milieubeweging en het was grotendeels vanuit hun contacten 

in het (inter)nationale anarchistische milieu dat ze ervoor kozen om een nieuw soort 

actievorm in de strijd te werpen.  
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Naast de zoektocht naar de belangrijke actoren en de toegepaste repertoires wilde dit 

onderzoek ook uitzoeken of de actie voor het Lappersfortbos kon gesitueerd worden binnen 

een breder internationaal actiemilieu waar er op verschillende niveaus transfers plaatsvonden. 

Aan de hand van de Histoire Croisee theorie werd er nagegaan op welke niveaus deze 

transfers en kruisingen zich juist situeerden. Een ding is zeker, het actiekamp voor het behoud 

van het Lappersfortbos stond niet los van wat er op een hoger niveau, het macroniveau, 

plaatsvond. De actie was uiteraard iets wat zich op het lokale niveau ontwikkelde, maar op 

hetzelfde moment was de actie ook sterk ingebed binnen een transnationaal niveau. Op 

allerlei manieren vonden er uitwisselingen plaats tussen de actie voor het Lappersfort en het 

bredere activistische milieu. Door de contacten met buitenlandse activisten en gelijkgezinden 

was er een sterke interactie waar te nemen. De Brugse actievoerders hadden zelf al andere 

actiekampen bezocht vooraleer ze aan de actie voor het Lappersfort begonnen. Hierdoor had 

men reeds een zekere expertise opgedaan. Tijdens de bezetting zelf bleef men ook andere 

acties bezoeken in het buitenland waar men nieuwe ervaringen ging opdoen. Dit waren de 

specifieke ruimtelijke locaties waar er transfers plaatsvonden, deze situeerden zich op een 

hoger transnationaal niveau ten opzichte van het Lappersfort. Anderzijds was het lokale 

niveau zelf ook een plaats waar er uitwisselingen konden plaatsvinden. Doordat de actie ook 

buitenlandse activisten aantrok bereikten er op die manier ook invloeden het Brugse 

actiekamp. Een goed voorbeeld hiervan was de komst van een activist uit Australië die de 

nieuwe techniek van de tripods introduceerde. Dit is een duidelijk voorbeeld van een manier 

waarop er een transfer vanuit een internationaal milieu de bezetting in Brugge bereikte. Via 

een goed uitgebouwd communicatienetwerk ontstonden er zo een directe link met andere 

actiekampen en activistengroeperingen. Dit bleek uit de massale aanwezigheid van 

buitenlandse activisten op de actieweek die georganiseerd werd een jaar nadat de bezetting 

gestart was. Daarnaast vormden de actievoerders ook zelf een nieuwe schakel binnen het 

transnationale milieu. Zowel tijdens als na de actie voor het Lappersfortbos trokken de 

bezetters naar andere bosbezettingen waar ze hun eigen expertise die ze opgedaan hadden 

verder gingen uitdragen.  

Vraag hierbij is of het vooral het overstijgende niveau was dat de uitbouw van de actie ging 

bepalen of was de lokale situatie nog steeds doorslaggevend voor het karakter en de uitbouw 

van het actiekamp? Cammaerts omschrijft de actie voor het Lappersfort als een goed 

voorbeeld van glocalisering, het overnemen van technieken en ideologieën van een hoger 
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niveau en deze adapteren aan de lokale situatie.
408

 Deze these van Cammaerts werd in de loop 

van dit onderzoek bevestigd. Ondanks de duidelijke inbedding in een netwerk dat het 

nationale niveau duidelijk oversteeg waren het toch vooral de lokale omstandigheden die een 

cruciale rol gespeeld hebben. De steun van de lokale bevolking, de oprichting van een 

ondersteunende middenveld beweging, de sympathie van enkele politici en de niet te 

onderschatten rol van de media hebben ongetwijfeld een veel grotere impact gehad op de 

uitbouw en ontwikkeling van de actie dan  de contacten die er waren binnen een breder 

internationaal actiemilieu. Dit bleek ook uit de afkomst van de actievoerders. Er was zeker 

sprake van enkele buitenlanders onder de actievoerders, maar het overgrote deel van de 

activisten kwam nog steeds uit Brugge en omgeving. Bij de tweede grote bezetting lag dit 

volledig anders. Toen werd de actie vooral uitgebouwd door buitenlandse actievoerders en 

was het lokale karakter heel wat minder prominent. De eerste bezetting van het 

Lappersfortbos kan dan ook vooral gezien worden als een bottom-up proces waarbij de lokale 

activisten grotendeels het karakter van de actie bepaalden.  

Via de vierde en laatste onderzoeksvraag was het de bedoeling om na te gaan of de actie voor 

het Lappersfortbos een zekere effectiviteit vertoond heeft. Het is echter niet evident om een 

gegronde uitspraak te doen over het al dan niet succesvol zijn van een actie. Uiteindelijk werd 

er bijna een decennium lang voor het Lappersfortbos gestreden. De doelen die vooropgesteld 

werden door de actievoerders konden echter slechts deels bereikt worden. Via de bezetting 

slaagde men er in om gehoor te vinden bij de actoren die uitgedaagd werden. Zowel de lokale 

politiek, de Vlaamse politiek als de terreineigenaar Fabricom gaven gehoor aan de 

actievoerders. Er was dus sprake van een zekere acceptatie van de actievoerders, maar leverde 

dit ook nieuwe voordelen op voor de actievoerders? Het initiële doel die het Lappersfront en 

later ook het GGF gesteld hadden, namelijk de volledige bescherming van het terrein, werd 

alvast niet bereikt. Zowel op de reservatiestrook langs het kanaal en op de industriezone van 

het terrein zijn de bomen anno 2015 verdwenen. In dit opzicht is de actie dus slechts deels 

geslaagd. Men had echter ook als breder doel om aandacht te vragen voor de problematiek 

van de zonevreemde bossen in Vlaanderen en het tekort aan groene ruimte. In dit opzicht is 

men er wel in geslaagd om het thema hoger op de agenda te plaatsen en de publieke opinie 

bewust te maken.  

                                                
408 CAMMAERTS (B.). Media and Communication Strategies of Glocalized Activists, p. 266 
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Het blijft natuurlijk moeilijk om een duidelijke uitspraak te doen of de actie in zijn geheel 

geslaagd en effectief was. Dit blijft namelijk een subjectieve uitspraak. Om enkele zaken kan 

er echter niet heen gegaan worden. Daarnaast kan ook het proces geanalyseerd worden en niet 

enkel de uitkomst. De manier waarop de eerste bezetting  van het Lappersfortbos verlopen is, 

blijft vrij uniek voor de milieubeweging in Vlaanderen. Een directe actie geruggesteund door 

de brede milieubeweging en een hele resem aan BV’s, met de pers grotendeels in hun 

voordeel en de kracht om zelfs een minister te overtuigen van hun actie is en blijft een unieke 

prestatie. In deze synergie ligt uiteraard een groot deel van het succes verweven. Ten eerste 

slaagde men erin om meer dan een jaar lang voldoende kernactivisten aan te trekken die de 

directe actie konden blijven uitdragen. Samen met de hulp van het GGF kon men een 

duurzame beweging uitbouwen die heel wat potentieel in zich had. De goed uitgedachte 

persstrategie die ervoor zorgde dat men de pers enigszins kon bespelen was hierbij ook 

cruciaal. Via de media, de goede uitbouw van de organisatie en de sterke samenwerking 

slaagde men erin om steeds nieuwe sympathisanten te bereiken en grote groepen achter de 

bezetting te scharen. Het feit dat het om een directe actievorm ging die toch niet gewelddadig 

was speelde hier ook ongetwijfeld een rol bij. Hier bovenop slaagde men er ook nog eens in 

om de grens tussen de niet-institutionele wereld en de geïnstitutionaliseerde politiek te 

doorbreken door een minister zo ver te krijgen om de eisen te ondersteunen. Ondanks het feit 

dat het bos op de lange termijn niet helemaal gered is hebben al deze zaken samen er wel voor 

gezorgd dat de eerste generatie Lappersfronters een belangrijke stempel nagelaten heeft. De 

realisatie van een beschermend decreet, zoals er halverwege de jaren negentig gekomen is 

voor de duinen, is er voor de bossen echter nog steeds niet.   
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7 Epiloog 

De bossen blijven bezet  

Het repertoire van de (bos)bezetting is sinds het laatste actiekamp in het Lappersfortbos niet 

verdwenen. Reeds kort na de actie voor het Lappersfortbos werd er in het D’Hoppe te Flobecq 

bos een actiekamp uitgebouwd. En in 2013 werd er een nieuwe bosbezetting opgestart in het 

Ferrarisbos te Wilrijk. Deze bezetting door activisten van Groenfront en GroeNoord duurde 

echter slechts twee maanden en nadat de actievoerders ontruimd waren werd ook dit stuk bos 

gekapt.
409

 Toch wordt het repertoire van de bezetting verder gebruikt in België. Momenteel 

(lees: zomer 2015) is er een nieuw actiekamp opgezet in Haren te Brussel. Ondertussen staat 

het er al meer dan 10 maanden. De actie richt zich tegen de komst van een megagevangenis, 

die met plaats voor 1200 gedetineerden de grootste van België zou worden. De bezetters 

verzetten zich tegen de gevangenis omdat de regering op alles bespaart, maar wel een 

monstergevangenis wil bouwen. Daarnaast zou één van de weinige groene gebieden van 

Brussel verdwijnen als de gevangenis er komt.
410

  

De bezetting in Haren is geen typische bosbezetting en ook elders in België is er anno 2015 

geen bosbezetting te vinden. In enkele van onze buurlanden is dit wel het geval. De actuele 

bezetting die zich het dichtst bij België bevindt is deze in het Hambachwoud dat zich bevindt 

tussen Aachen en Keulen op ongeveer 40 kilometer van de Belgische grens. Hier zitten 

activisten al meer dan drie jaar in een groot bosgebied dat bedreigd wordt door de uitbreiding 

van een bruinkoolmijn.
411

 Deze mijnen worden steeds verder geëxploiteerd door de grootste 

graafmachines ter wereld en de mijn die het Hambachwoud bedreigd is de grootste ‘open-pit’ 

mijn van Europa. Het bedrijf dat de mijnen uitbaat, RWE, is de grootste individuele uitstoter 

van CO² in Europa en voor de uitbating van de mijn moesten er sinds de jaren zeventig reeds 

55.000 mensen hun huis verlaten.
412

 Het bos dat hiervoor gekapt wordt was ooit 5,500 hectare 

groot. Tegenwoordig is daar nog ongeveer 1000 hectare van over.
413

 In vergelijking met het 

18 hectare grote Lappersfortbos is dit bos dus gigantisch.   

                                                
409 BRUNEEL (D.). 20 jaar na Duinendecreet: nood aan bescherming zonevreemd bos. In: De Wereld Morgen, 

2013, 13 september  
410 POPPELMONDE (J.). Zo’n gevangenis verandert mensen in beesten. In: De Standaard, 2015, 22 mei 
411 KÖSSLER (G.). Die Klimabewegung in Deutschland. In: Bürgergesellschaft und Demokratie, 39 (2013), p. 191 
412 RABBIT, We Oppose All This Shit. An Interview from the Hambach Forest Occupation. In: Earth First! 

Newswire, 13 april 2014  
413  S.N., Der Hambacher Forst, < http://hambacherforst.blogsport.de/infos-zum-wald/hamb acher-forst/ >, 

geraadpleegd op 16/05/2015   

http://hambacherforst.blogsport.de/infos-zum-wald/hamb%20acher-forst/
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De site werd in het kader van deze studie ook bezocht en er werd gesprokken met enkele van 

de activisten. Volgens de huidige bezetters werd de bezetting van het bos gestart in 2012. 

Toen werden er voor de eerste maal boomhutten in het bos gebouwd. In de herfst van dat jaar 

werd de site ook voor de eerste maal ontruimd.
414

 Ondertussen heeft dit proces zich al een 

drietal keer herhaald.
415

 In tussentijd werd ook een groot stuk autostrade enkele kilometers 

opgeschoven naar het Zuiden zodat de uitbreiding van de mijn kan verder gezet worden.
416

 

Lopen over de oude autostrade brengt vrij apocalyptische beelden met zich mee. 

Tegenwoordig bestaat de bezetting uit een groot kamp aan de rand van het bos en een zestal 

boomhutten in het bos zelf.  

De bezetters in Hambach bestempelen zichzelf niet expliciet als anarchisten maar geven wel 

aan dat ze leven volgens anarchistische idealen en met een anarchistische visie op de 

maatschappij. De groep bestaat sowieso uit een gevarieerd gezelschap en wisselt voortdurend 

van samenstelling. Naast de permanente bezetters komen er ook voortdurend bezoekers en 

sympathisanten langs in het kamp. Het overgrote deel van de actievoerders zijn echter wel 

Duitsers. Bij het bezoek waren er enkel twee Amerikanen aanwezig. In vergelijking met 

pakweg het Lappersfort heeft deze bezetting dus een kleiner internationaal karakter. Het 

contact met de buurtbewoners is ook niet zo sterk, iets wat bij de eerste bezetting van het 

Lappersfortbos absoluut wel het geval was. Een van de bezetters vertelde dat tijdens de eerste 

bezetting te Hambach er een zeer goede relatie en wisselwerking was met de bewoners uit het 

nabijgelegen dorp. Tegenwoordig loopt het iets minder vlot omdat er veel nieuwe bezetters 

zijn in het kamp en men de buren niet zo goed kent. Wel vinden er op regelmatige basis 

geleide bezoeken plaats in het bos waar tegenwoordig heel wat mensen op afkomen, tot meer 

dan 100 personen.
417

 De persaandacht is niet erg groot voor de Duitse bezetting en er is ook 

geen contact met politici en/of de uitbater van het terrein.
 418

 Van een onderhandelingspositie 

zoals men kon afdwingen bij de eerste bezetting van het Lappersfortbos is er dus geen sprake.  

 

 

                                                
414 RABBIT, We Oppose All This Shit. An Interview from the Hambach Forest Occupation. In: Earth First! 

Newswire, 13 april 2014 
415 Interview met Tree Monkey, Bezetter van Hambach bos (Dui) op 09/05/2015 te Hambach 
416 S.N., Autobahn eröffnung A4!, < http://hambacherforst.blogsport.de/2014/09/12/erstes-nachbarschaftstreffen-

liebenswertes-buir/ >, geraadpleegd op 16/05/2015 
417 Interview met Tree Monkey, Bezetter van Hambach bos (Dui) op 09/05/2015 te Hambach  
418 Interview met Tree Monkey, Bezetter van Hambach bos (Dui) op 09/05/2015 te Hambach 
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De geest van de bosbezetters leeft dus verder. Hopelijk kunnen actievoerders zoals deze in het 

Lappersfort en in Hambach telkens opnieuw nieuwe generaties jonge activisten inspireren om 

zich in te zetten om deze steeds voortschrijdende milieudegradatie tegen te gaan.  
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9 Bijlagen 

Vragenlijst interviews 

Onderstaande vragen dienden als leidraad bij het interviewen van actoren die betrokken waren 

bij de gebeurtenissen met betrekking op het Lappersfortbos. Deze vragen werden nooit exact 

op dezelfde manier gesteld. Afhankelijk van de geïnterviewde persoon werd er ook dieper 

ingegaan op bepaalde vragen of werden er gerichte bijvragen gesteld.  

1. Op welke manier bent u betrokken geraakt bij de hele commotie rond het 

Lappersfortbos? Welke aanleidingen waren er voor jou belangrijk?  

 

2. Hoe was de verhouding tussen de verschillende belanghebbende groepen waarmee u 

in  contact stond? Kon u begrip opbrengen voor de standpunten van een andere?  

 

3. Wat was volgens u de rol van de media binnen het conflict rond het Lappersfortbos? 

Heeft deze bepaalde zaken versterkt? En was de media objectief in hun berichtgeving 

of leken ze enigszins kant te kiezen? 

 

4. Welke plaats nam de politieke wereld in binnen de polemiek rond het Brugse bos? 

Welke politieke niveaus waren er allemaal betrokken in het dossier? Werd de politiek 

beïnvloed door de directe actie van de activisten en de aandacht van de media?  

 

5. Waarom werd er volgens u naar een radicalere actievorm gegrepen voor de 

bescherming van het Lappersfortbos? Was dit een noodzakelijke zet om het bos te 

redden of moet de verklaring vooral gezocht worden bij de achtergrond van de 

actievoerder? Hoe stond u zelf tegenover deze radicalere manier van actievoeren?  

 

6. Wat weet u over het internationale karakter van de bosbezetting? Was er sprake van 

een internationaal netwerk en buitenlandse bezetters die bij de actie om het bos 

betrokken waren?  

 

7. In hoeverre speelde de tijdsgeest volgens u een belangrijke rol in de gebeurtenissen 

rond het Lappersfort? Zie bijvoorbeeld de andersglobalistische beweging en het feit 

dat Agalev onderdeel was van zowel de Vlaamse als de Federale regering. 
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8. Was de bezetting van het bos en de bredere actie voor het behoud van het bos volgens 

u een geslaagde actie op lange termijn? Hoe kijkt u terug op de gebeurtenissen? Kan u 

zich inbeelden dat voor iemand anders de actie wel of niet geslaagd was?  

 

9. Hoe zou u de polemiek rond het Lappersfort vergelijken met het tot stand komen van 

het Duinendecreet in de jaren negentig en de actie die hiervoor gevoerd werd? 

Verschilde de actievorm sterk? Zijn dezelfde actoren waarneembaar in beide dossiers? 

Welke van de twee bleek het meest effectief?  
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Kaartmateriaal  

Ferrariskaart 

Bron: S.N., 14 Brugghe, < http://www.kbr.be/collectio 

ns/cart_plan/ferraris/ferrarisnl.html >, geraadpleegd op 

08/03/2015 

Legende: 

1) Stad Brugge 

2) Aanduiding Lappersfort op de kaart 

3) Huidige situering Lappersfortbos 
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http://www.kbr.be/collectio%20ns/cart_plan/ferraris/ferrarisnl.html
http://www.kbr.be/collectio%20ns/cart_plan/ferraris/ferrarisnl.html
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Gewestplan  

Bron: S.N., Gewestplan, < http://www.geopunt.be 

/kaart?viewer=Gewestplan_app/index.html >, 

geraadpleegd op 08/03/2015  

Legende: 

1) Parkzone 

2) Industriezone 

3) KMO-zone 

4) Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 

5) Reservatiezone 
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