Gent krijgt miniversie van
populaire Blaarmeersen,
maar eerst: 3.000
vrachtwagens vol zand
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Opgetogen voorzitter: Stef Berghmans van VSV Gent.
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GENT - In de Gentbrugse Meersen is de aanleg van een soort ‘mini-

Blaarmeersen’ begonnen. Er komen velden voor onder meer voetbal, korfbal,
baseball en cricket. Wegens overstromingsgevaar moet het 11 hectare grote
terrein wel eerst met bijna een meter worden opgehoogd.
Niet met een spadesteek maar met een kraan die wat grond afgraaft, is maandag gestart met de werken aan
Sportcluster Gentbrugse Meersen. Dat terrein, naast het viaduct van de E17, is een kleine versie van de
Blaarmeersen. Verschillende sportclubs krijgen er hun thuisbasis of nieuwe of extra terreinen. Ook
recreatieve sporters kunnen er terecht (zie kader).
Het totale project kost 3,7 miljoen euro. Daarvan komt 936.000 euro van een subsidie door de Vlaamse

regering. De werken zullen 130 dagen duren.
80 centimeter hoger
De eerste fase is misschien wel de belangrijkste: het volledige terrein van 11 hectare moet met 80 centimeter
worden opgehoogd. Volgens Jan Waegeman van de Gentse Sportdienst is dat nodig om het
overstromingsgevaar te beperken.
“Het gaat hier om waterzieke gronden die in de winter grotendeels onder staan”, zegt Waegeman. “We
willen dat de sportvelden het hele jaar door bespeelbaar zijn. Nieuwe leidingen voeren daarom het overtollige
water af naar het natuurgebied in de buurt. Dat staat geregeld te droog. De Groendienst is dus opgetogen
met deze vernatting.”
Geen zorgen
Al dat water. Moeten buurtbewoners zich zorgen maken? Waegeman verzekert dat het overtollige water
wegblijft van de huizen. “Alleen als we nóg hoger zouden ophogen, was er een probleem geweest. Dat doen
we dus wijselijk niet”, zegt Waegeman.
De 3.000 vrachtwagens met zand die nodig zijn om het terrein op te hogen, zullen niet door de woonwijk
rijden. “Er komt een speciale afrit op de vrachtwagenparking van de E17”, zegt Waegeman.
Eerste matchen in 2019
Voetbalclub VSV Gent, al sinds jaar en dag gelegen aan de Gentbrugse Meersen, ligt pal in de sportcluster
en krijgt er twee nieuwe terreinen bij. Voorzitter Stef Berghmans is opgetogen: “VSV heeft nu 150
jeugdspelers. Dat aantal kan door de twee nieuwe velden groeien naar 250.”
“Na de werken moet het gras nog worden gezaaid, dus ik verwacht dat we in het najaar van 2019 de eerste
matchen spelen op onze nieuwe velden. Dat wordt een heuglijk moment, want we wachten er al jaren op.”

