
“Dit gaat wel degelijk tot 
onteigeningen leiden”: 
actiecomité schiet met 
scherp tijdens debat over 
nieuwe legerkazerne

Er komt veel protest tegen de kazerne op de Godsbergkouter.—© Alexander Meeus

GERAARDSBERGEN- Het open debat tussen het actiecomité Red de Godsbergkouter en 
het schepencollege over de mogelijke komst van een kazerne in Schendelbeke, werd 
een woordenstrijd van de grondig voorbereide actievoerders met de politici die 
benadrukten dat het zogenaamde ‘open kwartier’ een boost kan betekenen voor stad
en streek.
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Defensie zoekt in Oost-Vlaanderen een locatie voor een nieuwe kazerne, een zogenaamd 

‘kwartier van de toekomst’. Geraardsbergen is kandidaat en het schepencollege schuift 

daarbij de Godsbergkouter in Schendelbeke naar voor. Maar omwonenden en 

landbouwers zien dat niet zitten en dat leidde al tot een protestmars en een petitie met 

meer dan drieduizend handtekeningen. Donderdagavond was er een open debat tussen 

het actiecomité en het bijna voltallige schepencollege.

LEES OOK. Drieduizend keer neen tegen kazerne: met colonne tractoren en petitie 

zetten boeren en omwonenden protest tegen plannen kracht bij

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) probeerde de honderden aanwezigen te 

overtuigen van de vele troeven die de komst van de kazerne volgens hem te bieden heeft 

maar zieltjes winnen zat er niet in. “Er zijn meer dan duizend directe jobs gelinkt aan de 

kazerne. Dit is een unieke kans voor onze stad en ik zou het mezelf nooit vergeven indien 

we de aangeboden kelk niet zouden ledigen.”(lees verder onder de foto)

Burgemeester Guido De Padt zegt dat er geen woningen of tuinen onteigend worden.—© GJG

Volgens De Padt komen op het kazerneterrein geen hoge gebouwen, kilometerslange 

prikkeldraad of een volledige verharding. “Wel vijfentwintig hectare verhard terrein, een 
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oefenveld van twintig hectare, een overdekte schietstand en een groenbuffer van vijf 

hectare. Er worden geen woningen of tuinen onteigend en de landbouwers die er actief 

zijn, krijgen een faire compensatie.”

LEES OOK. “Minimale hinder voor omwonenden” en “amper één procent van 

landbouwgrond moet sneuvelen”: stad probeert bezwaren tegen komst legerkazerne

te counteren

Gezondheidsaspecten

Stefanie Van de Perre van het actiecomité kreeg de zaal vlotjes op de hand met haar 

grondig voorbereide tussenkomst. “Het schepencollege vermeldt in de kandidatuur niet 

dat er op het oefenterrein een ondergrondse hogedruk gasleiding loopt en er is ook een 

bovengrondse hoogspanningslijn. En er zijn plannen om de Aalstsesteenweg te verleggen 

omdat die nu dwars door de kazernezone loopt. En dat gaat wel tot onteigeningen leiden.”

Volgens Johan Verbruggen is de vooropgestelde tewerkstelling een fabeltje. “Het gaat om 

heel specifieke militaire profielen, zijn die er wel in Geraardsbergen?” En dokter Jens 

Rottiers meent dat het kwartier voor veel overlast gaat zorgen. “Men houdt in dit dossier 

helemaal geen rekening met de gezondheidsaspecten die overigens allemaal negatief zijn.”

Weinig werk

Landbouwer Jan Hanssens: “Dit project brengt vijfentwintig boeren in de problemen. De 

Godsbergkouter heeft zeer vruchtbare gronden die niet erosiegevoelig zijn. Bovendien 

komt de kazerne tussen twee natuurgebieden te liggen. En wat met de betonstop? Die 

kazerne gaat overstromingsproblemen veroorzaken.”

Schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) benadrukte nog dat het dossier pas echt start als 

Defensie voor onze kandidatuur kiest. “We zullen dan intensief samenwerken met alle 

betrokken partijen. De kazerne biedt veel mogelijkheden, zeker wat tewerkstelling en 

economie betreft want we zijn geen welvarende regio en er is weinig werk in eigen streek.”
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