
Neen aan zandwinning
Tegenstanders organiseren mars rond Kerkeveld 
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HULDENBERG - Met tromgeroffel op kop hielden een paar 
honderd tegenstanders van de uitbreiding van de 
zandwinning in Neerijse een mars rond het Kerkeveld. Willy 
Fluyt 

Net voor de aanvang van de mars, gisterenmiddag, kregen 
de wandelaars uitleg van Peter Singulé van het actiecomité 
tegen de uitbreiding van de zandwinning aan de 
Ganzemanstraat. 'Maanden geleden hebben we 425 
bezwaarschriften tegen de zandwinning ingezameld. 
Daarbij komt dat het gemeentebestuur van Huldenberg 
een negatief advies gaf. En toch verleent de Bestendige 
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een 
vergunning. Niet te begrijpen', zegt Singulé. 

Voorzitter Peter Piessens van de milieuadviesraad van 
buurgemeente Bertem: 'Wij komen uit solidariteit maar 
ook omdat we het niet kunnen dulden dat het vrachtwagenverkeer van en naar de zandgroeve 
door onze gemeente moet. Het is onbegrijpelijk dat de dames en de heren van de provincie niet 
inzien welke hinder de verdere ontginning van de zandgroeve gaat meebrengen', vindt Piessens. 

Voorzitter Patrick Platton van de dorpsraad van Neerijse voelde zich gesterkt door de grote 
opkomst van tegenstanders, soms hele families met kinderen. 'Dit bewijst dat de 
beleidsverantwoordelijken die de ontginning goedkeuren, dringend eens moeten nadenken', vindt 
Platton. 

Buurtbewoner Joeri Steeno toont op de plannen dat er in Huldenberg en in andere gemeenten 
plaatsen zijn die veel verder van een dorpscentrum liggen en die dus veel geschikter zijn voor een 
zandontginning. 'De wegen waar het zware vrachtwagenvervoer over moet, zijn daar absoluut niet 
voor geschikt. Dit gebied moet gewoon een andere bestemming krijgen. Maar ik wil wel 
benadrukken dat de meeste tegenstanders alle respect hebben voor de werkgelegenheid die een 
bedrijf als de firma De Kock meebrengt', zegt Joeri Steeno. 

Guido Wyseure volgt het dossier van de Huldenbergse zandgroeven al jaren op de voet. 'In het 
deel van de geplande zandwinning dat het dichtst tegen de Langestraat aanleunt, moet je al 6,6 
meter klei afgraven vooraleer je aan de eigenlijke zandontginning kan beginnen. Proefboringen die 
destijds werden uitgevoerd, hebben dat aangetoond. Terreinen die meer in de richting van 
Leefdaal liggen, zijn veel beter geschikt voor zandwinning. Maar dat zal men wellicht in Bertem 
niet graag horen. Daarbij heb ik moeten vaststellen dat in de afgeleverde vergunning van de 
provincie, passages staan die zonder boe of ba uit andere documenten werden gekopieerd. Toch 
wel erg onprofessioneel', vindt Guido Wyseure. 

http://kerkeveld.wordpress.com

 

De tegenstanders uit Neerijse en 
Bertem trotseerden de winterkou om 
hun ongenoegen te laten blijken.
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