
De Kock wil zand winnen - 08/11/2007

NEERIJSE -
Zandontginner De Kock
uit Overijse heeft bij de
gemeente Huldenberg een
dossier ingediend voor een
nieuwe zandwinning in het
Kerkeveld in Neerijse. Het
gaat om 25 hectare aan de
Ganzemanstraat. De buurtbewoners vallen uit de lucht.

Het gaat om het gebied dat tot voor enkele jaren nog bestemd was
als drinkwateropslagplaats. Door het torenhoge protest is dat plan
van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
afgesprongen en werd de grond opnieuw ontginningsgebied. 'Het is
de bedoeling dat we er zand ontginnen en dat we er zuivere aarde
storten om het gebied in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.
We willen er in drie fasen werken, met telkens weer ontginning en
opvulling zodat de gapende gaten er geen jaren blijven bijliggen.
Die drie fasen worden, afhankelijk van de vraag naar zand, over
ongeveer vijftien jaar of iets meer gespreid', zegt woordvoerster
Marijke De Kock van de firma uit Overijse.

Zij is er zich van bewust dat er tegenkanting zal zijn. 'In onze
sector kan dat moeilijk anders. Maar het gaat om een
ontginningsgebied en zandontginning is nu eenmaal onze
basisactiviteit. De toekomst van ons bedrijf hangt ervan af. We
zijn al dertig jaar in die omgeving aan het werk. Het
vrachtwagenverkeer zal trouwens niet zo heel veel toenemen. Er
rijden al volle vrachtwagens met afval naar de Ganzemanstraat.
Vandaag rijden die leeg terug. Eens we met de ontginning kunnen
starten, rijden die gevuld met zand terug', aldus Marijke De Kock.

Buurtbewoner Werner Brans valt uit de lucht. 'En ik ben niet de
enige. De buurt weet nog van niets. Na de problemen met de
plannen voor de wateropslag, wisten we dat dit in de lucht hing.
De Kock heeft de gronden niet voor niets opgekocht. Maar een
bord dat aangeeft dat er een openbaar onderzoek loopt, hebben we
nog niet gezien. Wil men daar weer wat verdoezelen? We zullen
dus goed op onze tellen moeten passen en zelf weer in actie
schieten. Want de ervaring heeft ons geleerd dat we van de
gemeente niet veel moeten verwachten. Een zandontginning
brengt immers veel belastinggeld op', aldus Werner Brans.
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Over twee jaar start men met de heraanleg van de gewestweg
N253. 'Ik vraag me af hoe men dat vrachtwagenverkeer door die
werken gaat leiden. Als de gemeente dan niet drastisch ingrijpt,
wordt dat één grote chaos met heel veel hinder voor alle mensen
die in de omgeving wonen', vreest Brans.

Tot 5december ligt het dossier op het gemeentehuis ter inzage.

Willy Fluyt en Bart Claes
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