
Voormalig Vlaams Bouwmeester: de Keer moet gered worden!  

(Samenvatting in onze eigen woorden)  

Bij de opening van de nieuwe educatieve QR-wandeling keerde Leo Van Broeck in zijn toespraak tot 

pers, politici en publiek, eerst diep terug in de geschiedenis van de mens en hoe hij de natuur, de 

zeeën, de lucht en de open ruimte innam. Hij sloeg ons om de oren met onthutsende cijfers. En kijk 

nu naar vandaag, hier op de Keer: zelfs zónder industriezone is ook hier al sterk te voelen en te zien 

dat alles veel te ver is geëvolueerd.  

 

Er rest nog maar 3% natuur in Vlaanderen. We moeten ruimte terúggeven aan de natuur. Een 

betonstop – zelfs nu direct - zal niet volstaan, de natuur (ook op de Keer) redden vereist méér. De 

klimaatproblemen zijn gigantisch, een groot aandeel ervan zit in het landgebruik. Zeker hoe wij in 

Vlaanderen wonen: te weinig in steden of dorpen, veel te veel ertussenin verspreid, in “fermetjes”. 

Laat dat soort bewoning verdwijnen zodra ze uitgeleefd is, breek af zonder vergoeding en zonder 

heropbouw ter plaatse, maar wel met “meenemen” van grond- en registratierechten. Dat hoéft 

geen geld te kosten, evenmin als de betonstop: het meenemen van bouwrechten naar locaties waar 

wonen in de hoogte en dicht bijeen wél zinvol is, dat bestaat in Amerika al honderd jaar. Ook woon-

werk kan het ánders: vervang de salariswagens door een salariswoning!  



Beleidsmatig voortdoen zoals nu is onzin, want “er zijn grenzen aan de groei” en die zijn al lang 

overschreden. Nog meer open ruimten zoals de Keer aansnijden omdat we ze nodig hebben? 

Waarvoor? Dit moet stoppen! We zijn ook met veel te veel miljard mensen. Elk jaar is de mens reeds 

ongeveer halfweg het jaar op de datum dat we voor ons rechtmatig deel van de bronnen op onze 

planeet al opgebruikt hebben, de rest gaat ten koste van de komende generaties. De betonstop 

uitstellen, in de huidige tijd nog een verkaveling of een industriezone in open ruimte plannen, is te 

dwaas voor woorden. Even dwaas als zich elk jaar voornemen “wat minder mensen te vermoorden”. 

De betonstop had er al lang moeten zijn.  

 

Een marathonloper moet kunnen drinken en zweten, maar gaat dood als we hem beide zaken 

verhinderen. Zo ook met de bodem. Maar het is op: het vel van onze planeet is kapot. Bodem is een 

van de belangrijkste motoren van herstel. En wij en alles wat leeft, komt voort uit die bodem. En de 

natuur “veerkrachtiger” maken tegen de klimaatopwarming, is even fout als een mishandelde vrouw 

veerkrachtiger willen maken tegen de klappen. Onze relatie met “ons ma”, de natuur, is als een 

relatie van partnergeweld. Ge kunt uw moeder toch niet bezitten en verkavelen?  

Jullie strijd voor deze open ruimte is een cruciale strijd! Laat ons die strijd niet te braaf willen voeren. 

Overal gebruiken ambachtelijke zones veel te veel ruimte, en 30% van de gebouwen staat leeg. 

Maak ze multifunctioneler, met gezamenlijk gebruik, zonder omheiningen, met ecologisch groen 

i.p.v. gazon, met minimum i.p.v. maximum hoogte, parkeren eronder i.p.v. ernaast, …  

Lage loonlanden, kindersterfte in de derde wereld, honger, geopolitieke spelletjes die leiden tot 

oorlog… Zijn wij wel een intelligente soort? Hoog tijd om onszelf heruit te vinden, als een soort die 

plaats maakt voor schoonheid, vrede en natuur.  

19 maart 2022 

 


