38 buitenland

DE STANDAARD
ZATERDAG 8, ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018

REPORTAGE I MOET HET HAMBACHER FORST WIJKEN VOOR BRUINKOOLONTGINNING?

Het bos is boos
Als het van de Duitse energiereus RWE afhangt,
gaat het Hambacher Forst tegen de grond. Maar
de bezetters van het bos willen het niet zover
laten komen en zijn van plan de bomen ‘met
hun lichamen’ te beschermen. ‘We zijn begonnen
met vijftig, nu zijn we al met tweehonderd.’
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B U I R I Ze stappen onder hun zware rug
zak in het ochtenddauw langs de weg: hun
hoge wandelschoenen, zwarte kleren en
halflange haren doen vermoeden waar ze
naartoe willen. ‘Kunt u ons zeggen waar het
Hambacher Forst is? We weten niet waar
we zijn’, vraagt een van hen. De twee jonge
twintigers willen in het bos bivakkeren, de
bomen beschermen tegen de kettingzagen
van RWE.
RheinischWestfälisches Elektrizitäts
werk, zoals het bedrijf vroeger heette, wil
het bos vanaf half oktober rooien voor de
kostbare lagen bruinkool eronder. Vorig
jaar werd in Duitsland meer dan 170 mil
joen ton bruinkool gewonnen. De fossiele
brandstof is goed voor bijna een kwart van
de Duitse energievoorziening. RWE, waar
toe in België Essent behoort, is een van de
grote spelers op de Europese energiemarkt.
Jaar na jaar vreten de graafmachines
van RWE zich een breed pad door het land
schap. Dorpen worden geruimd, boeren
onteigend en bossen omgehakt. Het Ham
bacher Forst staat er sinds de ijstijd. Ooit
was het ruim 12.000 hectare groot – zo’n
8.000 voetbalvelden – vandaag blijft daar
nog een tiende van over. Er staan, volgens
natuurgids Michael Zobel, bomen van 400
jaar oud en er leven 143 beschermde dier
soorten.
De meest recente bosbewoners zijn boze
bezetters. Hun boomhutten moeten belet

De politie is massaal aanwezig bij een betoging aan de rand van het bos.

170 miljoen ton bruinkool haalt Duitsland jaarlijks uit zijn grond, zoals hier, vlak bij het Hambacher Forst.

ten dat de bomen door RWE geveld worden.
Daves woning bevindt zich vijftien meter
hoog tussen het loof. Hij moet zich met een
touw naar boven hijsen. Drie jaar geleden
heeft hij zijn ingenieursopleiding afgebro
ken om in het bos te wonen. ‘Studeren en
een bos in je vrije tijd beschermen, dat is
geen goeie combinatie’, zegt hij. De bescher
ming van het bos is een symbolische actie,
omdat het grootste deel van het woud zijn
bruinkool al heeft prijsgegeven. Met hun
bezetting willen de actievoerders het debat
over de toekomst van de fossiele brandstof
fen aanwakkeren.

Beachtown
Dave woont in Beachtown, een ‘dorpje’
van zes boomhutten die via houten bruggen
zijn verbonden. Binnen staat een cosy bed
voor een groot raam. Beachtown heeft zon
nepanelen, internet en een klein houtoven
tje. ‘Mein Häuschen’, zegt Dave liefkozend.
In een cursus overlevingstechniek leerde
hij hoe je degelijke boomhutten maakt en
hoe een bos je in leven kan houden. In het
voorjaar en de zomer eet hij bessen en plan
ten. ‘Met de regen van de laatste dagen heb
ben we weldra paddenstoelen. Lekker’, zegt
hij vrolijk. Zijn karige, vegetarische maaltij
den worden aangevuld met pakketjes die
wandelaars meebrengen en met voedsel uit
supermarkten waarvan de vervaldatum ge
passeerd is.
Op dit moment hangen in Hambacher
Forst 38 hutten in de bomen, verdeeld over

