SAK Brugge Sint-Pieters

Brugge, 5 juli 2007

Betreft: Brugge Sint-Pieters –

plaatsen stuk Scheepsdalebrug op rotonde kruispunt
Blankenbergse Steenweg/Oostendse Steenweg

Geachte Minister,
Het SAK Brugge Sint-Pieters is, samen met de vele gebruikers van de Scheepsdalebrug, zeer verheugd dat, na
aandringen van onder andere het SAK Sint-Pieters, deze brug in 2009 zal vernieuwd worden.
De Scheepsdalebrug werd ontworpen door de bekende ingenieur Arthur Vierendeel. Hij bouwde in België veel
bruggen. Typisch voor de Vierendeelbruggen is dat het op vakwerk lijkende constructies zijn met stijve hoeken.
Gezien er in West-Vlaanderen van deze ingenieur, met inbegrip van de Scheepsdalebrug, maar 3 bruggen meer
overgebleven zijn die water overspannen heb ik eind vorig jaar een schrijven gericht aan het College van
Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge. In dit schrijven vroeg ik, in naam van het SAK Sint-Pieters,
om na afbraak van de brug een stuk te bewaren, als stille getuige van vroeger toegepaste techniek en
vakmanschap in bruggenbouw, en dit brugdeel op te stellen op de rotonde aan de splitsing van Blankenbergse
Steenweg en Oostendse Steenweg. Burgemeester Patrick Moenaert deelde het SAK Sint-Pieters mee dat het
college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 22 juni 2007 besliste niet in te gaan op het voorstel.
Gezien de waarde van deze brug had ik graag vernomen of u, in het bestek van de nieuwe brug, het plaatsen van
een gedeelte van de oude brug op de rotonde, die zich op circa 100 meter van het kanaal bevindt, zou kunnen
laten opnemen.De boogstructuur van brug bevindt zich immers nog in perfecte staat. Het zou volstaan het te
behouden stuk wat te ontroesten en te voorzien van een passende verf.
Het SAK Sint-Pieters zou het spijtig vinden dat dit aandenken aan het oude Sint-Pieters en aan deze ingenieur
voor goed zou verdwijnen. We zouden het erg appreciëren moest, zoals op andere gewestwegen van Groot
Brugge, meer bepaald de Koning Albertlaan en de Baron Ruzettelaan, ook deze drukke invalsweg getooid
worden met een kunstwerk.
In de hoop dat een gunstig gevolg kan gegeven worden aan onze vraag groet ik u.

Frank Verheye
voorzitter SAK Brugge Sint-Pieters

