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UITBATER BORSTELPISTE RUGGEVELD HEEFT DOSSIER KLAAR

'Ik wil een nieuwe skibaan bouwen'
25 APRIL 2008 OM 00:00 UUR | Jan Auman

Skiclub Zondal viert haar 40jarige bestaan. 'Een feestjaar ja zeker,
maar er hangen donkere wolken boven Ruggeveld', zegt eigenaar Jef
Declerck. Aanleiding is het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de stad
momenteel voorbereidt. 'Hopelijk blijft er plaats voor een skipiste en
krijgen wij voorrang om de bestaande borstelpiste te vervangen door
een nieuwe overdekte baan met sneeuw, maar voorlopig is het bang
afwachten.'

Jef Declerck, uitbater van skipiste Zondal: 'De exploitatie van zo'n nieuwe skibaan moet commercieel zeker haalbaar
zijn.'Walter Saenen
© Walter Saenen

Zondal, opgericht door de Otto Theimer, is veruit de oudste skiclub en baan van
Vlaanderen. Zeven jaar geleden kocht Wuustwezelnaar Jef Declerck de
infrastructuur over van de Oostenrijker. De piste is ruim 100 meter lang, 45
meter breed en heeft een maximale helling van 33 procent. Er wordt geskied op

weersbestendige borstels. Met duizend leden is de club ook één van de grootste
van het land.
'De metalen constructie dateert inmiddels van 1970,, zegt de eigenaar. 'Elk jaar
investeer ik 40.000 euro in onderhoud en meer comfort. Natuurlijk is veiligheid
een topprioriteit. Elke drie maanden komen specialisten de installatie keuren.
Versleten is ze nog zeker niet. Ik schat dat ze zeker nog 15 jaar meekan. Onze
gebruikers dringen eigenlijk niet erg aan op zo'n overdekte piste met echte
sneeuw, maar als de stad dit wil, sta ik klaar om als partner dit project te
realiseren.'
Jef Declerck weet dat er allerlei plannen circuleren om het lappendeken dat
Ruggeveld vandaag is anders in te delen. 'Het stoort me dat er zo weinig
informatie doorstroomt', aldus Declerck. 'Als je zoveel investeert als ik, wil je
zekerheid. Twee jaar geleden kreeg ik plots een brief van de stad waarin
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was.
Na aandringen kreeg ik toch de zekerheid om nog tot eind 2010 op Ruggeveld
actief te blijven, pas daarna wordt de overeenkomst jaarlijks opzegbaar.'
Declerck is naar eigen zeggen klaar om te investeren in een volledig nieuwe
overdekte skipiste met echte sneeuw. 'Technisch is dat vandaag allemaal
mogelijk. Ik hoop dat de stad eerst met mij komt praten en ben bereid om er
meer dan één miljoen euro tegenaan te gooien. De exploitatie van zo'n skibaan
moet commercieel zeker haalbaar zijn. In de directe omgeving is er immers niet
zoveel concurrentie. Casablanca in 's Gravenwezel krijgt toch geen vergunning en
in Terneuzen staat wel een hal, maar zonder sneeuw. Omdat de stad maar bleef
talmen, ben ik al met de burgemeester van Brasschaat gaan praten om daar een
piste te bouwen op de terreinen van het gesloten militair kamp in Mariater
Heide, maar Dirk De Kort bleek niet geïnteresseerd.'
Of Jef Declerck al dan niet ook de oprichter en uitbater wordt van de nieuwe
Zondal, zal moeten blijken. 'Ik hoop hoe dan ook dat de stad rekening houdt met
de gelieerde club. Die mensen hebben hun lokaal hier en zijn al decennia kind
aan huis; die kun je niet zomaar wegsturen. Weet je dat hier naast de honderden
gewone skiërs elke week ook 50 blinde skiërs op de borstels staan?'
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