Samenvattende inleiding
De wettelijke verplichting om een verslag op te stellen
In de uitbatingvergunning van VZW Terlamen, die op 7 januari 2000 werd afgeleverd
door Mevrouw Vera Dua – destijds Vlaams Minister van Leefmilieu – staat de
verplichting om in overleg met een milieudeskundige, erkend in de discipline geluid,
een verslag op te stellen over het voorbije kalenderjaar 2008.
Het hierna volgende verslag werd opgesteld door Marc Martens, Sustainability
Manager van de VZW Terlamen in overleg met en met een bijdrage van Ing. Willy
Bruyninckx, geluidsdeskundige van het departement Natuurkunde (Laboratorium
voor akoestiek en thermische fysica) van de KUL en met de medewerking van Roger
Dejaeghere, Algemeen Directeur van Circuit Zolder.
Verder schrijft de vergunning voor om dit jaarverslag uiterlijk op 1 april toe te lichten
aan:
 de Vlaamse Minister van Leefmilieu;
 de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg;
 het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Heusden-Zolder;
 de buitendienst van de afdeling Milieuvergunningen te Hasselt;
 de buitendienst van de afdeling Milieu-inspectie te Hasselt.
Wij verzoeken de buitendienst van de afdeling Milieuvergunningen – als
coördinerende dienst – in die optiek dan ook om voor 1 april 2009 een bijeenkomst
ter zake te beleggen.
Ten slotte plannen wij traditiegetrouw vóór de aanvang van het seizoen een
informatieavond voor de buurtbewoners, waar elementen uit dit jaarrapport zullen
worden toegelicht.
Algemene terugblik 2008: nieuwe activiteiten onderstrepen multifunctionele
mobiliteitskarakter van nog steeds bedreigde site.
Al heel vroeg in 2008 werd de levensvatbaarheid van Circuit Zolder weer in het
gedrang gebracht door die schijnbaar onontkoombare variant van het “zwaard van
Damocles” in de vorm van het fameuze “Besluit Tavernier” uit 2004. De schorsing
van het Ministerieel Besluit van 12 juni 2007 dat weer toekomst verschafte voor deze
site betekende een zoveelste “terug naar af”.
Dat arrest degradeerde Circuit Zolder alweer tot een regionaal domein vermits de
fameuze, in heel Europa bekende vrije trainingen op donderdag weer als regionaal
werden beschouwd. Een internationale sportinfrastructuur mét een verbod tot vrij
trainen is een Kafkaiaans verzinsel dat tot op heden enkel op Vlaamse bodem
voeding vindt. Nergens ter wereld kent de autosport dergelijk hersenspinsel. Voor de
rest van 2008 werden dan ook geen “vrije trainingen” meer georganiseerd, tenzij op
de donderdagen voorafgaand aan een internationaal A-weekend. Net zoals het
besluit Tavernier heeft gespecificeerd.

Circuit Zolder l Milieujaarverslag 2008

Samenvattende inleiding

Vele donderdagen werden voor motoren gereserveerd, al dan niet in
competitieverband. Andere donderdagen werden exclusief verhuurd aan
kampioenschappen en organisaties.
Overheidsinteresse voor uitbouw van wielercentrum
De komst van de Limburgse vleugel van de Vlaamse Wielerschool, onder de
bezielende leiding van ex-prof Marc Wauters, heeft op Circuit Zolder voor een
stroomversnelling gezorgd. De overheid heeft de mogelijkheden van dit
multifunctionele domein naar waarde geschat en gaat voluit voor de uitbouw ervan
als wielercentrum. Helemaal in de lijn van “Limburg, fietsprovincie”. De
jeugdopleidingen in het wegracen en veldrijden werden nog uitgebreid, maar de
meest inventieve gebeurtenis in 2008 was zonder twijfel het plaatsen van verlichting
langsheen de piste. Op die wijze kunnen wielerfanaten ook in de donkere periode
van het jaar op regelmatige basis blijven trainen op Circuit Zolder. Dit is dan weer
een positieve wereldpremière: fietsers die vrij en kostenloos tijdens de winter de
veilige en nu verlichte geborgenheid van een autocircuit kunnen opzoeken om
bijgevolg twaalf maanden per jaar hun sport te kunnen beoefenen. Op kosten dan
wel van de gemotoriseerde sporten die deze infrastructuur betalen.
Verder werd in enkele maanden tijd een prachtige BMX-piste gebouwd met een
internationale A-keuring, goed voor topcompetities. Van deze installatie werd in de
laatste maanden van het jaar reeds duchtig gebruik gemaakt door zowel piepkleine
crossertjes als door de nationale ploeg. Deze piste met olympische afmetingen is
een regelrechte uitdaging voor zijn gebruikers. Intussen werd door de Koninklijke
Belgische Wielrijdersbond het Belgisch Kampioenschap BMX 2010 toevertrouwd aan
dit Lotto BMX parcours en werd de kandidatuur voor het Wereldkampioenschap BMX
2012 officieel ingediend bij de U.C.I.
Om de verdere uitstraling van het domein als wielercentrum uit te bouwen werd de
organisatie van de Wereldbekerwedstrijd veldrijden voor een termijn van 5 jaar
verzekerd. De wedstrijd die voorheen plaatsvond op het Bloso Domein van Hofstade
werd door zijn organisatoren overgeheveld naar Circuit Zolder. Niet enkel zorgde de
uitstraling van deze site ervoor dat al van bij de eerste organisatie het
bezoekersaantal dat van Hofstade overtrof, de U.C.I. reikte bovendien de prijs voor
de beste internationale organisatie uit aan de Wereldbeker Zolder.
Het moet echter voor eenieder duidelijk zijn dat de economische leefbaarheid van
deze wieleractiviteiten enkel haalbaar is door de aanwezigheid van de auto’s en
motoren. Tot hiertoe heeft namelijk geen enkele wielrenner één cent moeten betalen
om zijn hobby te kunnen uitoefenen. Dat is een scherpe tegenstelling met de manier
waarop elke liefhebber van gemotoriseerde sporten diep in de buidel moet tasten om
zijn geliefkoosde tijdverdrijf te kunnen beoefenen. Om nog maar te zwijgen over de
promotoren van professionele kampioenschappen. Al deze mensen en groeperingen
zijn het die ervoor zorgen dat de piste en de infrastructuur vrijwel elke avond in
uitstekende vorm aan de fietsers kunnen worden overgelaten.
Buiten het faciliteren van de werking van de Wielerschool Limburg binnen de
organisatie van Circuit Zolder biedt de VZW Terlamen immers ook de gronden en
gebouwen kostenloos aan voor de wieleractiviteiten.
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Uitkijken naar V.M.E.
In de volgende jaren wordt op Circuit Zolder begonnen met de uitbouw van het
Vlaamse Verkeers- en Mobiliteitseducatief Centrum. In het vooruitzicht daarvan
kregen in het najaar alle resterende kampeerders van de ooit beroemde “camping
van Zolder” hun opzeg. Eind 2009 moet de laatste caravan verwijderd zijn. Ook hier
heeft Circuit Zolder voor een belangrijke drempelverlaging gezorgd door het ter
beschikking stellen van zijn bestaande infrastructuur.
In afwachting van de uitbouw van de activiteiten blijft dit domein zijn al duidelijke
maatschappelijke rol op indrukwekkende wijze vervullen. De tienduizenden rondjes
die worden gedraaid door de cursisten van de Motorsportschool Zolder en enkele
buitenlandse motoropleidingen, door de leerlingen van Promove en andere autoopleidingen, door de Federale Politie en de politie-inspecteurs uit het Duitse
Westfalen, betekenen een aanzienlijke bijdrage tot de verkeersveiligheid. De bijdrage
van het V.M.E kan deze tendens alleen maar versterken.
Maar ook hier geldt dat dit alles slechts mogelijk blijft door het échte
wedstrijdgebeuren op Circuit Zolder. Immers, zonder te moeten beantwoorden aan
de strengste veiligheidseisen van de wereldbonden F.I.A. – voor de auto’s – en
F.I.M. – voor de motoren – zou dit domein zijn hoge kwalitatieve standaard van een
Grade 2-piste niet kunnen blijven verantwoorden. Ook in 2008 keek de wereld toe
hoe de vele internationale vedetten neerstreken tijdens de belangrijkste
evenementen. Of het nu om de Superleague Formula ging of om de Masters of
Formula 3, om de mastodonten uit de Truck Grand Prix of de FIA-GT, of om de
Belgische kampioenschappen met internationale deelname en de 24 Hours of Zolder
op kop, op geen enkel moment faalden de infrastructuur of de Zolderse organisatie.
Zonder deze internationale motorsportactiviteiten vervalt ook de economische
leefbaarheid van de andere sportieve en bedrijfsactiviteiten.
Circuit Zolder als uithangbord voor de “automotive” industrie in Vlaanderen
Laat ons tenslotte niet vergeten dat deze site ook een belangrijk uithangbord blijft
voor de Vlaamse “automotive” industrie, die net in deze tijden weer zo wordt
geplaagd.
Of het nu gaat om de maandelijkse testdagen van de ingenieurs van Toyota Europe
die hun geheime proeven komen doen, of om MAN dat tijdens de Truck Grand Prix
groots uitpakt naar zijn klanten. Of het nu gaat om Mitsubishi Belgium dat de
nationale pers en zijn dealers laat kennismaken met zijn performante Lancer Evo X
of Peugeot dat drie nieuwe modellen lanceert tijdens product presentatiedagen. Of
om Michelin dat zijn Energy Saver-band lanceert tijdens een meerdaagse activiteit,
dan wel om Ford dat de capaciteiten van zijn succesvolle S-Max en Mondeo uit de
Genkse fabrieken hier kan demonstreren dankzij een structurele samenwerking met
ons wagenpark, het blijft een feit dat Circuit Zolder een verzamelplaats is voor
professionele en recreatieve activiteiten met betrekking tot de auto en de autoindustrie. Nergens in Vlaanderen bestaat er een alternatief voor Circuit Zolder. Op
deze wijze is Circuit Zolder zowat een symbool voor de echte en dus structurele
steun van Vlaanderen aan zijn auto-industrie.
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In deze tijden van diepe crisis in de automobielwereld is gebleken welke pijnlijke
gevolgen de teloorgang van de auto-industrie voor Vlaanderen kan hebben. Wat als
voor eeuwig verworven bleek is in geen tijd veranderd in een uiterst pijnlijke realiteit.
Zonder steun geen industrie.
De ecologische voetafdruk verkleinen
De nieuwe aanpak onder General Manager Roger Dejaeghere streeft ernaar om de
ecologische voetafdruk van Circuit Zolder stelselmatig te verkleinen, in zoverre zelfs
dat tot doel wordt gesteld om binnenkort het eerste CO2 positieve circuit te worden.
Binnen de Raad van Bestuur is een werkgroep volop bezig met een
haalbaarheidsstudie rond het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Op die
wijze kan Circuit Zolder binnen afzienbare tijd niet enkel in zijn eigen groene energie
voorzien, maar kan het bovendien groene energie aan duizenden gezinnen in de
omgeving aanbieden.
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