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Universiteitsthesis over
bezetting Lappersfortbos
GENT/SINT-MICHIELS q De eerste bezetting (en
gewelddadige ontruiming) van het Lappersfortbos
mag dan al van 2002 geleden zijn, het is en blijft stof
voor discussie. En nu blijkbaar zelfs voor onderzoek,
want Ole Mahieu – student geschiedenis uit Gent –
wijdde er een thesis aan.
Ole Mahieu is 23 jaar, afkomstig
van Deerlijk en momenteel verblijvend in Gent. In het kader van
zijn opleiding tot master in de geschiedenis aan de Gentse universiteit schreef hij een thesis over de
bezetting van het Lappersfortbos
en voerde hij onderzoek naar het
repertoire van de milieubeweging
in binnen- en buitenland.
“Ik ben zelf al enkele jaren bezig
met ecologie en duurzaamheid en
dat voor een ecologische studentenorganisatie binnen de universiteit. Een thesis schrijven over
één van de meest toonaangevende
milieuacties die er ooit in Vlaanderen was, leek me dan ook een
zeer interessante opgave”, steekt
de student van wal.

Ole Mahieu. (GF)

SYMBOOLDOSSIER
Maar laat ons eerst eens het geheugen wat opfrissen, want die
bezetting is toch al een tijdje geleden. Begin deze eeuw werd dit
lapje bos van circa 18 hectare in
Sint-Michiels (aan Ten Briele en
de Vaartdijkstraat) bedreigd door
de verbreding van een weg en de
uitbreiding van een ambachtelijke
zone. Enkele tientallen radicale
activisten gingen over tot de bezetting van het bos en namen hun
intrek in boomhutten. Dit haalde
uiteraard de media en zo groeide
het voorheen totaal onbekende
Lappersfortbos uit tot het symbooldossier bij uitstek voor de
problematiek van de zonevreemde bossen in Vlaanderen.
Nog meer in het geheugen gegrift: de vrij gewelddadige ontruiming van het bos. “Ondanks het
feit dat de onderhandelingen tussen minister Dua en grondeigenaar Fabricom nog liepen, werd
op maandag 14 oktober 2002 beslist om het bos te ontruimen. Bij
een verrassingsactie van de politie
in de vroege ochtend werden 25
bezetters vrij snel opgepakt. Enkele anderen konden zich nog tot s’
avonds verschansen. In totaal
werden 150 agenten ingezet, een
helikopter, een politieboot op het
kanaal, een overvalwagen en een
waterkanon. Het kwam ook tot
spanningen met de meer dan 200
sympathisanten van de actievoer-

Het Lappersfortbos werd tweemaal bezet, maar telkens zonder resultaat. (Foto BP)

ders die in de buurt opgedaagd
waren”, aldus Ole Mahieu.

TWEEDE BEZETTING
Het compromis – het behoud van
een deel van het bos – kon lang
niet iedereen bekoren. Het gevolg
was een nieuwe bezetting in 20082009 om het industriegedeelte te
redden. “Die bezetting zou uiteindelijk meer dan een jaar duren.
Ze had een veel groter internationaal karakter dan de eerste bezetting. Er waren heel wat buitenlanders bij betrokken en slechts weinig Bruggelingen”, analyseert Ole
Mahieu in zijn thesis.
“Op de vraag of de actie voor het
behoud van het Lappersfort geslaagd was, is een dubbel antwoord mogelijk. Puur feitelijk

moet je vaststellen dat een deel
van het bos na de tweede bezetting gekapt werd. Het doel van de
actievoerders – zijnde de volledige
bescherming van het bos – werd
dus niet bereikt.”

PETER MAHIEU
“Toch blijft de bezetting van het
Lappersfortbos een actie zonder
gelijke. De samenwerking tussen
de verschillende groepen activisten was uniek. Dankzij de uitgebreide persaandacht slaagde men
erin om een grote massa Vlamingen achter de actie te scharen en
de publieke opinie maandenlang
te beroeren. In dat opzicht lijkt de
keuze voor een bezetting de goede
keuze te zijn geweest”, concludeert hij.

Zelf was Ole Mahieu te jong (10
jaar) om betrokken te zijn geweest. “Ik herinner me wel nog
dat ik over de bezetting hoorde in
de media”, klinkt het. Bij het
schrijven van zijn thesis mocht hij
gebruik maken van de archieven
van Luc Vanneste (Groene Gordel
Front). En hoewel geen familie,
draagt Ole zij thesis op aan zijn
naamgenoot en Bruggeling Peter
Mahieu. “Hij was één van de Lappersforters van het eerste uur.
Zijn inzet voor het bos via het
Groene Gordel Front en het Lappersfront was zonder weerga. Peter overleed de dag voor het indienen van mijn masterscriptie en
dat op 55-jarige leeftijd”, eindigt
Ole Mahieu.
(DDR)
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Leerlingen sluiten project over zee af met uitstapje
De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de basisschool Jan Fevijn campus Paalbos trokken
vorige week donderdag voor een dagje naar zee in Zeebrugge. Ze gingen er het project over de zee afsluiten waarbij ze meer te weten kwamen over de duinen, het oplaten van vliegers aan zee en konden zien
hoe een man de pieren met een speciaal pompje gaat zoeken in het strand. Het prachtige weer was alvast
een leuk extraatje voor de leerlingen. (SR-foto SR)

Arnold deelt confituur uit in Molenwijk
Arnold Legon deelde zaterdagnamiddag confituur uit in de Molenwijk.
Hij deed dat nadat een onbekende een kruiwagen vol potten confituur
in zijn garage geplaatst had. In een brief riep de onbekende afzender
Arnold op het lekkers zaterdag uit te delen in de L. De Raetstraat.
Toen Arnold huiswaarts keerde, vernam hij dat er in de Blauwe Poort
ook een kruiwagendrager actief was geweest. Naar verluidt werden er
ook gespot in de Hazelaarstraat en de Berkenstraat. (PA-foto BP)

