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De Memorial Van Damme naar Brugge halen is onrealistisch volgens sporteconoom Wim Lagae. "Zo'n atletiekmeeting op Jan
Breydel staat haaks op de plannen van Cercle en ook mobiele tribunes op de Julien Saelenssite zijn gek. Er wordt aan opbodpolitiek
gedaan", stelt de professor van de KU Leuven.
Wim Lagae, professor aan de KU Leuven, is verrast door het voorstel van senator en Cercle-woordvoerder Pol Van Den Driessche
om de Memorial Van Damme over enkele jaren naar de Breydel-site in Brugge te halen. De huidige capaciteit van de voetbaltempel
bedraagt vandaag net geen 30.000 plaatsen. "Het stadiondossier volg ik al even op de voet", zegt de sporteconoom. "Jan Breydel
wordt te klein voor Club, maar is te groot voor Cercle. Groenzwart mikt op een gezellig familiaal stadion: 10.000 tot 14.000 zitplaatsen
zijn ideaal voor de vereniging." Lagae stelt zich vragen over het nieuwe voorstel. "Plots zou er toch weer een stadion moeten komen
met 25.000 zitplaatsen. Dat is veel te groot voor Cercle en het prijskaartje voor het onderhoud ligt te hoog. Bovendien is het nog maar
de vraag of dat dan volstaat voor een Diamond League-meeting. Ook de atletiekpiste zou nefast zijn voor de voetbalbeleving", aldus
Lagae.
Sportcluster
Cercle heeft eerder een voorstel gelanceerd waarbij er 125 tot 150 nieuwe appartementen of seniorenflats op de Breydelsite gebouwd
worden. "In de toekomst komt er onder meer een verkaveling en een multifunctionele sportinfrastructuur met ruimte voor zaalsporten.
Als je daar nog het nabije zwembad bijneemt, dan ontstaat er een sportcluster die frequent gebruikt zal worden door de Bruggelingen.
Maar het nieuwe voorstel om de Memorial naar Brugge te halen staat haaks op die plannen. Eigenlijk wordt het Cercle-project dan
gewoon gekelderd", vindt Lagae.
Opbodpolitiek
Ook de andere locatie, die burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) in gedachten heeft, kan de professor niet overtuigen. "De atletiekpiste
op Julien Saelens uitrusten met mobiele tribunes is al te gek. Volgens mij is hier politiek opbod aan de gang. Je kan die piste
misschien opwaarderen voor een meeting als de Nacht van de Atletiek, maar niet voor een Memorial Van Damme." Club wil langs de
Blankenbergse Steenweg een nieuw stadion met ruim 40.000 zitjes bouwen. Het objectief is om daar tegen het seizoen 2019-2020 te
spelen. "Brugge is als stad te klein om dat project nog eens te koppelen aan dit verhaal. Bovendien is de Memorial al minsten tot 2022
gered. Organisator Wilfried Meert onderzoekt dan wel verschillende pistes, Brussel blijft zijn plan A."
Sterke merken
Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) ziet de Memorial als een waardig alternatief voor het verliest van de start van de Ronde van
Vlaanderen, maar ook dat nuanceert Lagae.
"De kost van het verlies van de Ronde mag je ook niet overschatten. Emotioneel ligt de verhuis naar Antwerpen moeilijk: er gaat
West-Vlaamse symboliek verloren. De plaatjes van de show op het startpodium gaan heel Europa rond, maar de Brugse Markt staat
al op de kaart. Daarnaast ging de opbrengst van de verkoop van vip-pakketten naar Flanders Classics en niet naar de stad of de
horeca." Nu Antwerpen dubbel zoveel geld ophoest voor de Ronde, vindt de sporteconoom dat Brugge creatief moet denken. "Zo
kan het stadsbestuur praten met de organisatoren van de Ronde van België of de Eneco Tour. Een groot evenement kadert binnen
citymarketing, maar Brugge staat er al als toeristische en culturele bestemming. Bovendien is de stad gezegend met sterke merken als
Club en Cercle", besluit Lagae.
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