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Gentbrugse Meersen krijgt sportpark
INGANG EN PARKING VOOR 60 WAGENS AAN
BOER JANSSENSSTRAAT
Eind 2019 zal aan 'Boerjan' in Gentbrugge een volledig
nieuwe sportcluster aangelegd zijn, met voetbal, baseball en
softbal, maar ook met een looppiste en een
mountainbikepiste. Om dat te kunnen doen moet het hele
terrein 80 centimeter opgehoogd worden, goed voor 3.000
vrachtwagens met aarde.
SABINE VAN DAMME
Van de sportcluster is al sprake sinds 2005, maar nu komt die er ook écht. De
voetbalclub VSV mag blijven, en wordt uitgebreid. Er komt een extra veld en een
duiveltjesveld. Daarnaast komt nog een voetbalveld dat door iedereen mag
gebruikt worden, en een trapveldje in kunstgras voor de buurt. Ook de
Amerikaanse sporten krijgen in Gent eindelijk volwaardige infrastructuur. Er
komt een omheind cricketveld van 130 meter diameter. Daarnaast komen een
verlicht softbalveld en een voorlopig niet verlicht baseballveld, beiden met de
juiste afmetingen voor competitie. De 'schutters op doel' krijgen een langwerpig
schietveld van 20 op 100 meter, naast de baseball. Rondom het terrein komen
een 1,2 kilometer lange Finse piste en een technisch mountainbike-parcours.
Beiden kruisen elkaar met een betonnen tunneltje, zodat er geen ongevallen
gebeuren. Er komt ook een plek waar de mountainbikes schoongemaakt kunnen
worden. De korfbalclub Neerlandia blijft waar die al zat, en krijgt in oktober een
kunstgrasveld. Dat zal wel gedeeld moeten worden met de voetbalclub.

Terrein ophogen
De ingang van het nieuwe sportdomein komt aan de Boer Janssensstraat. Daar
komt ook een parking voor 60 wagens. De grootste uitdaging voor de
ontwikkeling is het waterzieke terrein. "In de winter komt het grondwaterniveau
gelijk met het maaiveld", klinkt het. "We moeten dus met drainage werken, en
daarboven het terrein ophogen. Té hoog mag niet, we willen vermijden dat de
omwonenden wateroverlast krijgen. We gaan dus voor 80 centimeter over het
hele terrein, dezelfde hoogte die het voetbalterrein van VSV nu al heeft. We
spreken dan over 65.000 kubieke meter grond, of 3.000 vrachtwagens. Dat
willen we de buurt niet aandoen, dus bekijken we met AWV of we de grond
kunnen aanvoeren via een tijdelijk afrit van de parking op de E17, die vlakbij
ligt." De achterliggende natte terreinen van natuurgebied Gentbrugse Meersen
mogen door de ingreep niet droger worden. Dus zal het water van de
sportcluster, dat vandaag via grachten richting E17 loopt, met drainage worden
afgevoerd naar een wad i, en van daaruit richting Schelde en dus Gentbrugse
Meersen.

3,7 miljoen euro
Het hele project gaat 3,7 miljoen euro kosten, maar Gent wist 936.000 euro
subsidie los te maken bij minister Muyters, voor 'bovenlokale
sportinfrastructuur'. Gisteren werd symbolische de eerste graafbeweging
gemaakt, volgende maandag beginnen de werken. In het najaar van 2019 zullen
de nieuwe velden gebruikt kunnen worden. In de volgende legislatuur zal
gekeken worden om nog een gebouw op de site te zetten met kleedkamers en
een cafetaria. Nu zijn er alleen aan het baseballveld enkele kleedkamers. De
infrastructuur van voetbalclub VSV blijft uiteraard wel staan.

