
Nog twee kandidaten voor 
nieuwe legerkazerne in Oost-
Vlaanderen

Kamerlid Peter Buysrogge kreeg van Defensieminister Ludivine Dedonder te horen dat de ‘Kazerne van de Toekomst’ 

in Ursel of Geraardsbergen zal komen.—© IF

URSEL/GERAARDSBERGEN-Aalter en Geraardsbergen zijn als laatste in de running voor de
komst van een nieuwe legerkazerne in de provincie Oost-Vlaanderen. Dat kreeg 
Kamerlid Peter Buysrogge (N-VA) van federaal minister van Defensie Ludivine 
Dedonder (PS) te horen.
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•
Dedonder liet enige tijd geleden verstaan dat er drie Oost-Vlaamse locaties in het oog 

springen voor een nieuwe kazerne. Er werd daarbij gespeculeerd over Ursel bij Aalter, 

Aalst of Sint-Niklaas. Op 16 maart diende de stad Geraardsbergen ook haar kandidatuur 

in voor het huisvesten van het nieuwe Kwartier Noord, dat onder het concept van ‘Kazerne

van de Toekomst’ gebouwd zal worden. Maar nu blijkt dat Sint-Niklaas en Aalst zijn 



afgevallen, nadat Buysrogge in de Kamer een stand van zaken vroeg. “De 

kandidaatstellingen van Aalter en Geraardsbergen zijn momenteel nog in de running en 

beide dossiers komen in aanmerking volgens de basisvereisten van Defensie. Binnen een 

aantal weken zou de regering een beslissing nemen. Ik dring er alleszins op aan dat er 

spoedig een nieuwe kazerne komt in Oost-Vlaanderen, zodat ook de militairen uit onze 

provincie een werkplek dichter bij huis hebben”, zegt Buysrogge.

Herbestemming nodig voor een van de twee opties

De site moet beschikken over een minimumoppervlakte van 25 hectare voor de 

huisvesting van het kwartier, een oefenterrein van minimum 20 hectare, toegankelijk zijn 

voor zware voertuigen en de mogelijkheid hebben om een schietstand te installeren. “Als 

er voor Geraardsbergen wordt gekozen, zal de lokale overheid een ruimtelijke 

herbestemmingsprocedure met alle betrokken instanties moeten opstarten aan de hand 

van een ruimtelijk uitvoeringsplan om de zone landbouw te herbestemmen naar militair 

domein”, weet Buysrogge.

In Ursel is dit alvast niet het geval, want de plek rond het vliegveld staat al ingekleurd als 

militair domein. Of dit een belangrijk element is in de overweging van Defensie, zal binnen 

enkele weken moeten blijken.
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