STAATSSECRETARIS TOMMELEIN WIL CONCESSIE VOLGEND JAAR AL

VROEGE STAKERSPO

Energieeiland De Haan
in 2021 al operationeel

Brugse
opvolgi

Volgens staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) zal het
energieatol voor de kust van De Haan al in 2021 operationeel zijn. De concessie
zou al komend voorjaar aan de enige kandidaat iLand toegekend worden. ‘De
impact voor de kustbewoners zal klein zijn’, zegt Tommelein.

Deze simulatie toont hoe het eiland er zal uitzien.
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Staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD).

VAN ONZE MEDEWERKER

EDWIN FONTAINE
OOSTENDE/DE HAAN

| Het
consortium iLand, bestaande uit
acht bedrijven, waaronder de gro
te Vlaamse baggeraars en Electra
bel, heeft zich gemeld om het pro
ject vijf kilometer voor de kust van
De Haan te realiseren.
De eerste tekeningen tonen een
ovaal van 2,8 kilometer lang, met
een omtrek van 6,5 kilometer.
Staatssecretaris Bart Tommelein
wil niet over één nacht ijs gaan en
wint voor het jaareinde adviezen
in over de gevolgen van de bouw
van de eilanden voor de kust.
‘Na dat rapport kent de regering
in het voorjaar van 2015 de con
cessie toe. De bouw kan beginnen
in 2018 en het energieatol zal ui
terlijk in 2021 operationeel zijn.’

Tommelein beseft dat er nogal
wat tegenstand is. ‘Ik ga praten
met de gemeentebesturen van
De Haan en Blankenberge. Ik
weet als kustbewoner zelf dat het
zeezicht veel mensen dierbaar is.
Maar uit de voorstelling van
iLand blijkt dat de visuele impact
klein zal zijn. Het eiland zal vanop
het strand amper zichtbaar zijn.’
Stuwmeer

Het energieeiland moet de huidi
ge problemen met hernieuwbare
energie op zee opvangen. ‘Er staan
vandaag 182 windmolens in zee,
die elektriciteit leveren voor zes
honderdduizend gezinnen. Maar
op momenten van grote vraag is er
niet altijd veel wind en omge
keerd. Het energieeiland bestaat
uit een stuwmeer. Als er elektrici

teit teveel is, wordt water uit het
stuwmeer naar zee gepompt. Bij
een tekort komt water uit zee in
het stuwmeer, daardoor gaan tur
bines draaien en wordt elektrici

‘Uit de voorstelling
van kandidaat
iLand blijkt
dat de visuele
impact voor de
kustbewoners
klein zal zijn’
BART TOMMELEIN
Staatssecretaris van de Noordzee
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teit opgewekt’, zegt Tommelein.
De ontwerpers hebben ook aan
natuur en recreatie gedacht. Op
het energieatol komen een pier,
een bezoekerscentrum en uitkijk
punt, en zones voor meeuwen,
sternen en zeehonden.
Geheime zitting

Het gemeentebestuur van
De Haan wil niet reageren op de
plannen en bespreekt de zaak van
avond zelfs in geheime zitting.
Vlaams volksvertegenwoordiger
Wilfried Vandaele (NVA) uit
De Haan is scherp. ‘Goed dat er
energieopslag gebeurt, maar niet
voor de kust van De Haan. De im
pact zal te groot zijn. De regering
opteert beter voor de zone bij Zee
brugge, waar het beter past in de
havenuitbreiding.’
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De drie vakbonden zijn
uitermate tevreden met de
24urenstaking gisteren in
Brugge. In heel wat bedrijve
en diensten werd gisteren he
werk neergelegd.
Van in de vroege uurtjes
waren al op vele plaatsen
stakersposten voor de
bedrijven opgesteld.

BRUGGE | Sinds zondagavo
22 uur werd gestaakt bij versch
lende diensten, zo ook in de hav
van Zeebrugge. Daar waren he
wat schepen zondag al de hav
binnengelopen en het grootste d
ervan heeft hun vertrek uitgeste
tot dinsdag. De meeste rederij
hebben de staking ingepland
hun vaarschema.
Gisteren bleven alle wegen naar h
havengebied afgesloten voor a
verkeer. Heel wat werkwillig
moesten terugkeren of te voet na
hun werk. De havenarbeiders b
sloten om de wegen naar de hav
verder te blokkeren tot deze mo
gen 6 uur omdat ze veertien dag
geleden door de politie gedwong
werden hun acties te stoppen. O
het personeel van de spoorweg
staakt al sinds 22 uur zondagavon
Er reden geen treinen en alle sta
ons werden door stakersposten b
zet. Het station van Brugge leek w
op een spookstation. De versch
lende winkels in het station slot
hun deuren. De horecazaken d
open bleven, moesten het doen m
de stakers die warme dranken kw
men halen.
Bij De Lijn bleven zo goed als a
bussen in de stelplaats. Daar sto
reeds van in de vroege morgen e

SLYPSKAPELLE

‘Verenigde H

Hondenschool De Verenig
Hondenvrienden verhuist beg
volgend jaar naar Slypskapel
Op zondag 21 december organ
seert de school al meteen e
hondenshow in De Bunder.
Vanaf januari vinden de wek
lijkse hondentrainingen op do
derdag van hondenschool D
Verenigde Vrienden niet me
plaats in De Schakel in Beite
maar in d’Oude Schole in Slyp
kapelle.
‘Het prijskaartje en de zekerhe

