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Gentbrugge herstelt
groene long

Belfortrock
wellicht
terug naar
Grote Markt

Met onder meer drie nieuwe bossen moeten de Gentbrugse meersen de komende tien jaar uitgroeien tot
een groene long, zowat de grootste uit het Gentse. De stad is klaar met de
plannen, die 27 miljoen euro zullen kosten.
VA N O N Z E R E DACT EU R
TOM DAMS
GENT De Gentbrugse
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bossen’, zegt Balthazar. ‘Helemaal
in het zuiden komt het Vredesbos,
waarvoor we in november symbolisch de eerste bomen laten planten door de burgemeesters van de
Japanse steden Nagasaki en Hiroshima. Het centrale bos wordt het
Geboortebos, waar we één keer per
jaar Gentse ouders die in een bepaald jaar een kind hebben gekregen de kans geven om een boom te
planten. Ook in het noordelijke
deel van de Gentbrugse meersen
ruimen we plaats voor een bos,

Vandalen hebben het hele interieur van de oude kantine van
Sporting Club Hillegem kort en klein geslagen.
Penningmeester Raf
Foucaert van voetbalclub SC Hillegem (Herzele) uit derde provinciale krabt zich bezorgd in het haar als
hij de ronde doet in de oude clubkantine. Het gebouwtje zit wat
weggestopt achter de struiken en
daar hebben onbekenden een ruit
uitgeslagen om het gebouw binnen
te dringen. ‘Ze hebben dan als professionele inbrekers een nooduitgang gemaakt langs de achterkant,
maar wat zij hier hebben achtergelaten, heeft voorts niets met professionalisme te maken, maar alles
met amateuristisch en brutaal vandalisme’, zucht het bestuurslid.
De vloer ligt vol glas, stukgeslagen
voorwerpen en frituurolie. De armaturen van de TL-verlichting zijn
met geweld uit het plafond gerukt,
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meersen
zijn een grote groene zone, gekneld
tussen Gentbrugge en de bocht van
de Schelde. ‘Het is een gebied van
210 hectare waar nu nog landbouwers en sportclubs actief zijn... Er
zijn dan ook mensen die zeggen dat
we als stad wel heel veel geld zullen
uitgeven om weinig te veranderen,
maar dat klopt niet’, vindt schepen
van Leefmilieu Tom Balthazar
(SP.A). ‘Nu is er ook al veel open
ruimte, maar aangename natuur
kun je het niet noemen. Dat is precies wat wij ervan willen maken.
Nu is het een lappendeken, wij maken er een aaneengesloten natuurgebied van, met plaats voor recreatie. Een plek, op vijftien minuten
fietsen van het drukke stadscentrum, waar de Gentenaars ineens
vol in de natuur kunnen staan.’
Daartoe wil de stad Gent de komende jaren stelselmatig meer
grond aankopen. ‘We hebben al
ruim tachtig hectare. Het is niet
noodzakelijk onze bedoeling om
alle gronden van de meersen te kopen. Als bijvoorbeeld natuurverenigingen een stukje willen kopen,
of als er privé-eigenaars zijn die
willen meestappen in onze plannen, hoeven wij geen eigenaar te
worden.’
Om de nodige gronden aan te kopen, trekt de stad 8,1 miljoen euro
uit. De rest van de 27 miljoen wordt
gebruikt om de terreinen in te richten als natuurpark. ‘We hebben
daarin het geluk dat we maar één
perceel echt moeten saneren, ondanks alle slib en ander afval die
vroeger in de Gentbrugse meersen
zijn gestort’, zegt Balthazar. ‘Op dat
stuk leggen we een leeflaag van zeventig centimeter.’ Die zal het reliëf
van de Gentbrugse meersen nog
accentueren.
De stad is klaar met het definitieve
inrichtingsplan. ‘Er komen drie

de ruiten zijn met gele verf besmeurd, op het elektrisch fornuis
hebben de vandalen plastieken
bakken laten smelten en er een zak
zand overheen gegooid. De elektrische schakelkasten van onder
meer de terreinverlichting werden
opengebroken en de elektrische
bedrading uitgerukt.
‘Een wonder dat hier geen doden
zijn gevallen,’ zegt Foucaert. Hij
toont een metalen haak waarmee
de draden, die nog onder stroom
stonden, werden weggerukt. ‘De
daders moeten zwaar onder invloed van drank of drugs geweest
zijn. De politie heeft nog geen
spoor van de daders. Op het eerste
zicht is er niets gestolen.’
Er is voor minstens 5.000 euro
schade. (hls)

aere

nlaan

riviernatuurzone
zuid

Vredesbos

maar dat wordt wellicht iets voor
de volgende bestuursperiode.’
De bossen worden deels aangeplant, maar het is vooral de bedoeling dat de wilgen, elzen en berken
zich op een spontane manier verspreiden. Bovendien is het de bedoeling om grote stukken van de
Gentbrugse meersen ruig te laten
— met name de stukken langs de
Schelde. ‘Dat zijn van oudsher vrij
natte gebieden, die geregeld overstroomden. Het is niet de bedoeling ze te gebruiken als bufferbek-

ken, maar we zijn wel van plan om
ze opnieuw wat natter te laten worden. Van één gebied willen we
vloeiweiden maken, waar in natte
seizoenen water staat. Zo herstellen we de natuur. Dan keren er ook
planten- en vogelsoorten terug die
nu bijna verdwenen zijn.’
Ook de sportactiviteiten in het gebied krijgen een nieuwe plek. ‘Lawaaierige toestanden kunnen echter niet meer’, zegt Balthazar.
De komende jaren wordt vooral gewerkt aan het deel onder de E17.

Politie Meetjesland
patrouilleert nu ook met fiets
De politiezone Meetjesland Centrum stelde gisteravond de
fietsbrigade van de politie voor.
EEKLO Er zijn al verschillende
korpsen die met speciaal uitgeruste fietsbrigades uitpakken. De bekendste zijn wellicht de Gentse
‘Draken’, een voorbeeld dat zonechef Antoinette Vanden Bossche
graag aanhaalt voor haar eigen
fietsbrigade, de ‘Cyclisten’. In totaal zullen acht politie-inspecteurs
deel uitmaken van de speciale eenheid, waarvoor vier speciale hybridefietsen werden gekocht.
‘De voordelen van zo’n fietsbrigade
zijn niet te onderschatten’, zegt zonechef Vanden Bossche. ‘Zo wordt
het mogelijk om overlastproblemen aan te pakken, op plaatsen
waar een combi niet altijd terechtkan. Ik denk aan de Lembeekse

Bossen of het Heldenpark. Maar
ook in smallere straatjes, op woonerven of verkeersvrije plaatsen kan
nu snel worden ingegrepen.’
De ‘Cyclisten’ bezorgen de Meetjeslandse flikken ook een positief en
sportief imago. ‘Iemand op de fiets
zal sneller aangesproken worden
dan iemand in een combi’, beseft
Vanden Bossche.
‘Dat ondervinden we dagelijks met
de wijkagenten, die zich ook per
fiets verplaatsen. Bovendien zijn
onze fietsende agenten mobiel,
hebben ze oog voor het milieu en
kunnen ze discreter ingrijpen. Nog
een voordeel is dat ze meer oog zullen hebben voor de problemen van
de zwakke weggebruiker.’ (emv)

De vijfde editie van het
Aalsterse festival Belfortrock betekent meteen ook het afscheid
van de Florahallen.
AALST Belfortrock is definitief het laatste evenement in de
Florahallen in Aalst. Daarna
moeten organisatoren van grote
evenementen in Aalst op zoek
naar een andere locatie. Groep
GL International, een grote winkelbouwer, werd twee jaar geleden eigenaar van de Florahallen.
Groep GL investeerde in de locatie en hoopte snel te kunnen beginnen met de bouw van winkels
en woningen. Daar steekt het
ruimtelijk uitvoeringsplan (rup)
voorlopig een stokje voor. In de
tussentijd huurde Belfortrockorganisator Lavera Events de
hallen af. Groep GL kondigde een
paar maanden geleden aan dat
dat contract niet wordt verlengd.
‘We hebben drie jaar lang
Belfortrock op de Grote Markt
georganiseerd. De laatste twee
edities vonden plaats in de Florahallen. Maar wees gerust, we
stoppen er niet mee’, zegt organisator Stef Verhegge. ‘Er zijn al gesprekken geweest met het stadsbestuur; de deur staat op een
kier. Er is een nieuw veiligheidsplan voor Aalst. De kans is groot
dat we volgend jaar terugkeren
naar de Grote Markt. De vraag
van het publiek om naar die locatie terug te keren, is groot en de
obstakels — middenstanders
klaagden vroeger over de bereikbaarheid van hun café of winkel
— zijn van de baan. De voorverkoop voor de jubileumeditie
loopt overigens meer dan behoorlijk. Er zijn al tweeduizend
kaartjes de deur uit.’
‘Twee jaar in de Florahallen hebben ons geleerd dat Aalst niet
klaar is voor een evenementenhal. Als je die wilt bouwen, overeenkomstig de Vlarem 2-wetgeving, kost dat bijzonder veel. Je
moet zoveel investeren in milieuen veiligheidsmaatregelen dat je
onmogelijk een gratis evenement kunt organiseren. Uit ervaring weten we ook dat betalende
activiteiten in Aalst niet altijd
even goed aanslaan.’
‘Neen, je moet geen festivals organiseren als je snel rijk wil worden. De eerste drie jaren van Belfortrock hebben we geld moeten
bijpassen. Pas de jongste editie
zijn we erin geslaagd om breakeven te draaien. Waarom we het
dan doen? Omdat we het ondanks alles graag doen. In Aalst
heb je een heleboel goeie bandjes
en groepen en die willen we een
podium geven.’ (mac)

- ONLINE
www.lavera-events.be
Belfortrock 2008 vindt plaats op
vrijdag 30 mei. Op het programma
staan De paranoiacs, Chez Kit,
Stan Van Samang, Les Truttes en
De Kreuners. Kaarten in voorverkoop: 15 euro. Aan de kassa: 20
euro.

