Lezersbrief Brugs Handelsblad : CLUB NAAR LOPPEM SHOPPING ?

Onze erfenis respecteren
In het Brugs Handelsblad van 13 juli 2007 geeft Eckhart Kuijcken rationele
argumenten tegen het shopping-voetbal-project in de groene gordel van
Brugge en Ommeland. Deze gewaardeerde professor was erbij toen oudminister Van Grembergen de groene gordel in de Chartreuse archeologisch
beschermde en ook nu pleit hij opnieuw om onze erfenis te respecteren.
In deze lezersbrief willen we aanvullen over de groene gordel als natuurlijk
erfgoed van waterbuffering en dus als een blauwe verzekering voor
waterveiligheid. Een blauwe watergordel dus…
Ernstige klimaatrapporten wijzen erop dat in opwarmende tijden er niet alleen
meer hemelwater kan vallen maar ook veel meer kort na elkaar in niet te
voorziene langdurende periodes van noodweer. Wie pro waterveiligheid is
bouwt de natuurlijke waterbuffering niet toe. Een open groene gordel voor
ruimte, landschap en landbouw is een blauwe verzekering tegen waterellende
: ondergelopen kelders, tuinen, water in de living, vernielde bezittingen.
Onlangs nog in de kelders van het gemeentehuis in Zedelgem. Waar de
techniek de direct betrokkenen in de steek liet.
Elk jaar horen we in de Vlaamse persberichten over de kritieke punten van
waterellende. Loppem & omgeving zijn er altijd bij. Zo ook weer op 24 juli
laatsleden wanneer " Mie Vandekerckhove van de Vlaamse Milieumaatschappij
meldde dat voor de Kerkebeek en de Rivierbeek in Loppem-Oostkamp-St.
Michiels er nog gevaar was; maar alleen voor de omliggende weides ". Wat als
die weides een deken van beton en asfalt geworden zijn ? Technisch is veel
waterverplaatsing mogelijk, maar wat baat het als de wateroverlast verschuift
van Loppem naar Oostkamp, St. Michiels of Zedelgem ? Het water moet toch
ergens heen !
Hierbij dient ook gewezen te worden op het cumulerende effect en risico op
wateroverlast wanneer de andere helft van de zuidelijke groene gordel in de
Chartreuse hoofdkwartierenzone wordt en de Vliegeweg in Oostkamp
industrieterrein. Of gaat Club Brugge naast een rampenfonds ook een ark
bouwen voor de inwoners van Zedelgem, Oostkamp en Sint-Michiels nu het de
natuurlijke waterbuffering wil vernielen ? Onderschat bewoners-betrokkenen
niet. Zij houden ook het algemeen belang voor ogen op een manier die
niemand anders kan. Vanuit de buik en de dreigende natte voeten.
Wij vrezen dat het unieke zicht op de groene gordel als inrijpoort van Brugge
die scone ernstig bedreigd is. Daarom zullen we ernstige en duurzame
alternatieven voorstellen. In “Ondergang” beschrijft professor Jarred Diamond
hoe diverse culturen door de eeuwen heen zijn verdwenen doordat een kleine
groep machtige mensen constant de verkeerde beslissingen namen waarbij die
kleine groep alle baten kreeg terwijl de lasten gespreid werden over de hele
gemeenschap. Omdat we de ondergang van zowel de blauwe gordel als het
voetbal niet willen zouden we graag meedenken aan alternatieven.
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