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Persbericht

Poldergraslanden zijn geen politiek spel, maar ons erfgoed
GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge: ruimtelijk beleid à l’ancienne
‘Dat het eerste Gewestelijk RUP na de bescherming van de kustpoldergraslanden, al meteen een
naakte schrapping van 10 hectare zou inhouden, hadden we nooit durven vermoeden’. De Spie, een
mooi stuk historisch poldergrasland, wordt in het GRUP Brugge (dat van het stadion) bestemd als
industriezone. Vandaag start het openbaar onderzoek van het fel gecontesteerde GRUP
Regionaalstedelijk gebied Brugge (herneming). Volgens de milieu- en natuurverenigingen een GRUP à
l’ancienne, dat spilzuchtig de betonmatten verder uitrolt.
Eind vorig jaar nam de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Schauvliege, nochtans een beslissing
over de bescherming van de poldergraslanden. Een 8.000 hectare poldergraslanden zou op een
duurzame manier behouden worden: 5.000 hectare via de natuurwetgeving (die waren al beschermd)
en 3.000 hectare via de Europese landbouwwetgeving. De minister maakte zich sterk dat de
bescherming onder de Europese landbouwwetgeving minstens even sterk zou zijn als deze onder de
natuurwetgeving.
De WMF betwijfelde dit, samen met de andere leden van het Polderfront (Vogelbescherming
Vlaanderen en haar werkgroep S.O.S. Kustpolders en Natuurpunt). Daarom stapten deze organisaties
op 26 oktober 2016 naar de rechtbank, om een bescherming van alle kustpoldergraslanden onder de
natuurwetgeving te eisen.
"Ik wil geen ecologie op een economisch kerkhof, of omgekeerd.”
Nog geen jaar later keurt de minister het schrappen van meer dan 10 hectare poldergrasland goed.
Dit, via de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Brugge. Volgens de
WMF lijkt het er sterk op dat deze graslanden inzet zijn geworden van een politiek steekspel tussen NVA en CD&V. ‘Dat hierbij meer dan 10 hectare waardevol grasland definitief naar de
geschiedenisboeken wordt verwezen – met daarbij de voor Brugge meer dan nodige waterbergende
capaciteiten en natuurwaarden – lijkt een detail.’. In 2015 verkondigde de minister nog dat ze ‘geen
ecologie op een economisch kerkhof, of omgekeerd’ wenste. Haar woorden waren zowaar profetisch.
‘De 10 hectare verdwijnen immers onder de asfaltmatten van een nieuw bedrijventerrein.’, volgens de
WMF. ‘Eerder verdwenen er al tientallen hectare in Dudzele voor de uitbreiding van de haven –tot op
vandaag nog maar gedeeltelijk gecompenseerd’.
De oplossing is nochtans eenvoudig
Hoewel minister Schauvliege er door Europa niet toe verplicht is om in compensatie te voorzien, zou

dit, volgens de WMF, toch als gebaar van enige bezorgdheid voor de toestand van de erfgoednatuur
kunnen gelden. Daarom vraagt ze de minister om de geest van haar eigen beslissing te respecteren.
Als het al nodig is om deze 10 hectare te asfalteren – het ruimtegebruik op de Brugse
bedrijventerreinen is allesbehalve zuinig te noemen – kan de minister deze compenseren door een
gelijktijdige vaststelling van het GRUP Kustpolders. Hierin zitten terreinen met een gelijkaardige
maatschappelijke waarde, die tot op vandaag nog geen bescherming kennen.
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