
Regering kiest voor kazerne in 
Geraardsbergen

Het protest heeft voorlopig niets uitgehaald.—© gjg 

GERAARDSBERGEN-Het kernkabinet heeft woensdag beslist dat de nieuw te 
bouwen kazerne voor Oost-Vlaanderen in Geraardsbergen komt. Het gaat om de 
Godsbergkouter in Schendelbeke. De buurt en de landbouwers willen echter niet dat
die open ruimte wordt opgeofferd voor een kazerne. Volgens burgemeester Guido 
De Padt (Open VLD) kan de kazerne een boost geven aan de stad en de streek.

Geraardsbergen en Aalter waren nog in de running als gaststad voor het 
zogenaamde ‘Kwartier van de Toekomst Noord’ in Oost-Vlaanderen. De knoop is nu 
doorgehakt, de regering kiest voor Geraardsbergen. “Daar zijn veel meer 
mogelijkheden om samen te werken tussen defensie en de lokale bedrijven“, aldus 
Cédric Maes, woordvoerder van defensie minister Ludovine Dedonder (PS). De 
kazerne zal 120 miljoen euro kosten.

Het hevige verzet van de buurt heeft dus niets uitgehaald. Er waren drieduizend 
protesthandtekeningen, zwarte vlaggen in het dorp, een actiecomité en ontevreden 
inwoners. De landbouwers die dagelijks aan de slag zijn op hun velden aan de 
Godsbergkouter in Schendelbeke zijn tegen de komst van een legerkazerne op hun 



vruchtbare akkergronden. Zij voerden al actie op het terrein zelf en trokken in april 
met hun tractoren in colonne naar het marktplein van Geraardsbergen.

Bij de omwonenden en gebruikers van de mogelijke kazernesite wordt het verzet 
gebundeld in het actiecomité ‘Red de Godsbergkouter’. Johan Verbruggen en Jan 
Hanssens zetten hun schouders onder meer onder de petitie met drieduizend 
handtekeningen.

“De keuze voor Schendelbeke is onbegrijpelijk, in tijden dat de open ruimte in 
Vlaanderen heel schaars is” zegt Jan Hanssens. “Op de kouter zijn enkele jonge 
boeren actief, dit is een klap in hun gezicht. Men kan elders veel makkelijker die 
kazerne inplanten. Zo is er amper twintig kilometer verderop in Semmerzake een 
groot militair domein dat in 2020 werd verlaten. Het is geen slimme zet om nu dan 
voor de Godsbergkouter te kiezen.”

Het actiecomité geeft zich niet gewonnen en overlegt over verdere acties. “We 
zullen alle juridische middelen aanwenden om het kazerneproject tegen te houden. 
Wees er maar zeker van dat die de eerste tien jaar er niet komt. In ons comité zitten 
enkele advocaten die weten hoe je dit moet aanpakken.”

Burgemeester De Padt is ervan overtuigd dat de kazerne een boost zal geven aan 
Geraardsbergen. “Het gaat om 1500 militairen en personeel waarvan er meer dan 
duizend nieuwe banen zijn. Dit was een kans die we niet mochten laten schieten.”

Volgens De Padt zal het “zeker vier tot vijf jaar duren vooraleer de kazerne er zal 
staan. Er moet onder meer een ruimtelijke uitvoeringsplan worden opgesteld en er 
komt nog een onderzoek om alternatieven voor Schendelbeke te onderzoeken. In elk
geval moeten die mogelijke andere locaties op grondgebied Geraardsbergen dan wel
voldoen aan bepaalde vereisten zoals een goede mobiliteit. We mikken ook op 
samenwerking met de VDAB en het onderwijs.”

Volgens De Padt zal er in de procedure “zeker mogelijkheid zijn tot burgerparticipatie
en inspraak. Voor ons is dit zeer belangrijk, wij hebben geen verborgen agenda.”
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