
Militair domein Ursel grootste 
kanshebber op nieuwe 
legerkazerne”: Groen start petitie 
tegen komst, burgemeester De 
Crem belooft grootst mogelijke 
steun

In 1993 vertrokken de laatste militairen uit Ursel, maar het gebied in het Drongengoed staat nog steeds ingekleurd als

militair domein.—© Erwin Mynsberghe

AALTER-Eind deze maand hakt de federale regering de knoop door waar een nieuwe 
‘legerkazerne van de toekomst’ zal komen. Volgens de Aalterse groenen staat het 
militair domein in het Urselse Drongengoed op de eerste plaats en dat is voor hen 
een brug te ver, waardoor ze gestart zijn met een petitie.
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Eind deze maand beslist minister van Defensie Ludivine Dedonder over de locatie van de 

zogenaamde ‘Kazerne van de Toekomst’. Volgens de Aalterse groenen is het militair 



domein de ‘Spitzenkandidaat’ oftewel nummer één op de lijst, waar ook Sint-Niklaas, Aalst 

en Geraardsbergen op prijken.

“Dat is onaanvaardbaar”, klinkt het bij de partij Groen, die een petitie start tegen de keuze 

voor Ursel. “We verzetten ons tegen de komst van de kazerne voor 1.000 militairen in zo’n

waardevol natuurgebied. De impact hiervan is niet te onderschatten. Nieuwe gebouwen en

wegen waarvoor bomen en natuur moeten sneuvelen, veel extra verkeer naar een 

werkplek ver weg van openbaar vervoer. Dit druist compleet in tegen de plannen van de 

Vlaamse overheid om dit gebied verder te ontwikkelen als natuur- en stiltegebied. Dit is 

het tegendeel van doordacht natuur-, water- en openruimtebeleid.”

“Plan staat in regeerakkoord”

“Het staat in het regeerakkoord van de federale regering dat er zowel in het noorden als 

het zuiden van het land een ‘kazerne van de toekomst’ moet komen”, reageert Aalters 

burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Voor het zuiden is de keuze gevallen op Charleroi

en voor het noorden zal dit ergens in Oost-Vlaanderen zijn. Op basis van de voorstellen 

die voorbereid zijn door de staf en het ministerie van Defensie zal de federale regering 

uiteindelijk beslissen. Aalter zit tussen de kandidaten, maar het gaat hier wel degelijk over 

het militair domein van Ursel en niet het Drongengoed. Stedenbouwkundig staat dit ook zo

ingekleurd op het gewestplan, daar moet dus geen bestemmingswijziging voor opgemaakt

worden.”

Over de aanwezige natuur maakt De Crem zich geen zorgen. “Het is doordat dit gebied 

een militair domein is dat er nu waardevolle natuur te vinden is en dit ook rond het domein.

Mocht dit niet zo geweest zijn, dan zou het Drongengoed nu een Brasschaat zijn 

geworden. Mocht de keuze van de federale regering op Ursel vallen, dan zullen wij ons 

daar met de breedste schouders onder zetten. “
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