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Voetbal in de Chartreuse? Een ongemakkelijk doel ...
De vraag “of Club Brugge naar Loppem gaat ” genoot onze volle aandacht. Wij zijn dan wel
niet de voetbalclub van Brugge, maar wel een Brugse club die opkomt voor duurzaamheid &
dierbaarheid, een beetje dus zoals de Club van Rome, die lang geleden als eerste stelde dat
er wel degelijk grenzen zijn aan de groei.
Alhoewel er schijnbaar nog niets is beslist – en de zoektocht naar een nieuw stadion even
afgeremd wordt omdat Club dit jaar geen Champions League speelt en er dus veel minder
inkomsten zijn – willen wij nu reeds een duidelijk NEEN zeggen tegen de verdere aantasting
van de zuidelijke open Groene Gordel van bos, natuur, open ruimte en landbouwgronden
tussen Oostkamp, St.-Michiels en Loppem. Uitbreiden van natuur en bos en inbreiden van
bebouwing is ons motto. Duurzame alternatieven zijn zeker te vinden indien het bestaande
Euro 2000-stadion niet meer zou voldoen.
Als milieu- natuur- en bosbeweging wachten wij nog altijd op de uitspraak van de Raad van
State in de rechtszaak die Groen vzw heeft aangespannen tegen de bestemmingswijziging
van het Chartreusegebied. Als onze beweging zich (met argumenten en alternatieven) verzet
tegen een hoofdkwartierenzone in het ene gedeelte van de groene long, dan is het logisch dat
we ook opkomen voor het integraal behoud van het andere gedeelte van die long. Laat de
Chartreuse over aan de landbouwers en de natuur, niet aan de marktlogica van het voetbal.
Of gaan we de groene gordel dichtbouwen, net waar hij uitgebreid zou moeten worden?
Wij geven dus een rode kaart aan de geheime voetbalplannen en doen een oproep tot
duurzame stadsplanning. De Chartreuse speelt in de eerste klasse van de open ruimtegebieden in het Brugse. En dat moet zo blijven!
Meer info over de Chartreuse op www.ggf.be
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