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Door de fantastische zomer was het dit jaar extra goed toeven in Zeeland. Of dat ook gold voor de
bodemcollega's van de provincie en de gemeente Sas van Gent is de vraag. Er ontstond ongerustheid
door een bodemverontreiniging in Zelzate, net over de Belgische grens. In België sprak men van 'een
tweede Lekkerkerk'. De bodem in Zelzate is verontreinigd met polycyclische aromatische
koolwaterstoffen. Men denkt dat een chemisch bedrijf daarvoor verantwoordelijk is. De Belgische
autoriteiten gaven aan dat de vervuiling zich mogelijk tot in Nederland uitstrekte. Uit onderzoek
bleek dit ook zo te zijn, maar de ernst viel aan deze zijde van de grens gelukkig mee. Zo konden de
bodemcollega's in Zeeland nog van de zon gaan genieten.
... of in Zuid Holland?
'Hoe maak ik van de nood een deugd' zal men zich bij de Rotterdamse VVV hebben afgevraagd.
Particulieren kunnen zich sinds kort inschrijven - tegen betaling uiteraard - voor een 'industriële
dagtocht'. De Slufter, het bekende depot voor havenslib, is een van de attracties. Belangstellenden
kunnen kiezen uit zeven arrangementen. De VVV heeft voor de industriële toeristen zelfs een aparte
balie in het leven geroepen. Een initiatief dat wat mij betreft navolging verdient. Er is immers zoveel
'moois' te zien.
Er was nog een opvallend bericht uit Zuid-Holland. In een advertentie geeft de provincie aan op zoek
te zijn naar creatieve en innovatieve ideeën, technieken en oplossingen voor de sanering van de
Zellingwijk in Gouderak. Het gaat om de locatie Gouderak, ons eigen 'tweede Lekkerkerk'. Zij nodigt
aannemers, projectontwikkelaars, adviesbureaus, wetenschappelijke instellingen en particulieren uit
ideeën aan te dragen. De redactie is benieuwd hoeveel reacties de advertentie zal opleveren en of de
provincie iets met de ideeën kan. Zij hoopt dat nog eens te vernemen.
Een goede herfst toegewenst!

