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VA N  O N Z E  M E D EW E R K E R

JEROEN BERNAER
SEMMERZAKE Er hangt een

ontspannen sfeertje op het mili-
tair luchtverkeersleidingsdo-
mein in Semmerzake (Gavere).
Opwekkende muziek schalt door
de luidsprekers bij de ingang, sol-
daten en officieren kuieren in
groepjes of met geliefden over het
domein. Bovendien zijn de bezoe-
kers massaal opgekomen. Zelfs
het weer valt mee. Alleen maar la-
chende gezichten dus.
Toch was het vijf jaar geleden an-
ders. Na aanhoudende klachten
van de buurtbewoners, dreigde
minister van Landsverdediging
André Flahaut (PS) het luchtver-
keersleidingscentrum te sluiten.
De nieuwe radarinstallatie die in
2001 op het domein in gebruik
werd genomen, verstoorde im-
mers het signaal van elektroni-
sche toestellen in de buurt. Vol-
gens de bewoners kon het niet an-
ders dan dat die straling onge-
zond was, maar herhaalde
metingen brachten geen abnor-
maal hoge straling aan het licht.
Hoewel heel de situatie koelde
zonder blazen, is de sluitingsdrei-
ging sindsdien nooit meer ver-
dwenen, zeker niet toen het Belgi-
sche leger met afvloeiingen be-
gon. ‘Als er eenmaal sprake is van
sluiten, blijft dat door het hoofd
van de mensen spoken’, zegt een
officier die liever anoniem blijft.
Maar op een dag als deze lijken de
spoken even verdwenen. Onze
gids, kapitein Nancy Lesire,
neemt ons mee naar een laag, vrij
nieuw uitziend gebouw waarin de
luchtcontrolezaal is gevestigd.
Meer dan een halve eeuw geleden
was hier niets, behalve een lege
vlakte met wat tenten en een klei-
ne, mobiele radar. Na vijf jaar
maakte het tentenkamp plaats
voor een bunker onder de grond.
‘Tegen de dreiging van het Oost-
blok’, verklaart kolonel Patrick
Firlefyn, die het luchtleidings-
centrum leidt. ‘We zaten midden
in de Koude Oorlog. Alle kritieke

punten, zoals vliegvelden en mili-
taire basissen, werden toen maxi-
maal beschermd. Vandaar dat het
Belgische luchtruim vanuit een
ondergrondse bunker gecontro-
leerd werd.’ Na het uiteenvallen
van de Sovjetunie was een onder-
gronds centrum niet langer no-
dig, en dus werd in 1993 een nieu-
we controlezaal gebouwd boven
de grond. In de bunker zit nu al-
leen nog een batterijzaal, die bij
een stroompanne de controleka-
mer elektriciteit blijft leveren.

In de controlezaal zelf is het sche-
merduister. Lange rijen compu-
terschermen, grote en iets kleine-
re netjes afgewisseld, staan er in
een vierkant opgesteld. ‘Het grote
scherm is voor de controleur, het
kleine voor zijn assistent’, legt ka-
pitein Lesire uit. Ze is zelf lucht-
verkeerleidster en dus de geknip-
te persoon om ons meer te vertel-
len. ‘We coördineren hier het mi-
litaire en burgerlijke
luchtverkeer. Onze belangrijkste
taak is dus botsingen tussen mili-
taire en lijnvluchten te vermij-
den. Daartoe moeten we telefo-
nisch contact houden met de bur-
gerlijke luchtverkeersleiding.
Dat is de verantwoordelijkheid
van de assistent, want de ver-
keersleider moet zijn volle aan-
dacht bij het scherm houden.’
Daarop is een kaart van België te
zien, waarover een groot aantal
stipjes en cijfertjes verspreid lig-
gen. Die bewegen zich schokkerig
voort, met intervallen van enkele
seconden. ‘Dat is de tijd die onze
radar nodig heeft om rond zijn as
te draaien.’
Lesire klikt wat stipjes aan, speelt
met wat cijfertjes en kadertjes.
‘Dit systeem heeft duizend-en-

een mogelijkheden. Je kan zelfs
wolken op het scherm laten ver-
schijnen.’ 
In het luchtverkeerleidingscen-
trum werken veertig verkeerslei-
ders. Ze draaien shifts van ander-
half uur. Na die tijd moeten de
controleurs verplicht een pauze
nemen. ‘De job is heel intensief ’,
zegt commandant Kurt Vaes. Vaes
is directeur van de Air Traffic
Control School wat verderop.
‘Een luchtverkeersleider moet
heel goed met stress kunnen om-
gaan, is een teamspeler en moet
zeer snel kunnen beslissen. Een
aarzeling kan dodelijke gevolgen
hebben. We kunnen ons geen fou-
ten permitteren. Onze slechtste
dag moet nog goed genoeg zijn
om doden te voorkomen.’
Of de school veel leerlingen heeft,
vragen we. ‘Twaalf tot vijftien.
Dat is genoeg.’ De hele opleiding
duurt vier jaar en bestaat uit
evenveel delen. Eerst gaan de
kandidaat-verkeersleiders een
jaar naar de Koninklijke Militaire
School in Brussel. ‘Daar volgen ze
theoretische les in luchtvaartre-
glementen, meteo en aerodyna-
mica. Ze krijgen er ook veel En-
gels omdat tijdens de job altijd
die taal gebruikt wordt,’ zegt Vaes.
Dan volgt een jaar tot anderhalf
jaar simulatortraining. Als derde
onderdeel lopen de luchtver-
keersleiders in spe stage bij een
operationele eenheid, waarna ui-
teraard een evaluatie volgt. 
Via een wandelpad steken we het
domein over naar het radarge-
bouw. Met zijn grote witte koepel
doet het wat denken aan een ster-
renwacht. ‘De koepel moet de ra-
dar beschermen tegen regen en zo
corrosie voorkomen’, legt luite-
nant Hendrik-Jan Van der Gucht
uit. Hij leidt ons mee de trappen
op, naar de radar. ‘Dit systeem
kan niet alleen de exacte hoogte
en afmeting van een vliegtuig be-
palen, maar ook communiceren
met de transponders van toestel-
len. Op 11 september is gebleken
dat dit geen overbodige luxe is.’

REPORTAGE OPEN DAG MILITAIR DOMEIN Wat er
achter de muren en het prikkeldraad van militaire domeinen
gebeurt, is vaak een goedbewaard geheim. Daarom trokken
we naar de open dag van het Air Traffic Control Centre.

Oude bunkers en
nieuwe radars

‘Zelfs de slechtste dag
van een verkeersleider
moet goed genoeg zijn
om doden te 
voorkomen’

Kolonel Patrick Firlefeyn (l.), commandant Kurt Vaes (m.) en een leerling van het Air Traffic Control Centre in
Semmerzake. © Guy Van Den Bossche

GENT

Bourgoyen blijft zeker
nog twee weken dicht 

De dertiende editie van de Wil-
deplantenbeurs werd zondag
toch nog een succes. Al moest ze
van het natuurgebied Bourgoyen
naar het kasteel Claeys-Bouüaert
verhuizen. Schepen van Leefmi-
lieu Tom Balthazar (SP.A) zegt dat
het natuurgebied nog twee weken
dicht blijft. 
Schepen Balthazar kwam de aan-
wezigen nog even inlichten over
de asbestsporen op de wandelpa-
den in Bourgoyen-Ossemeersen.
‘Dat er gerecycleerd steenpuin is
gebruikt, vonden alle betrokken
partijen goed. Het gaat om zes ki-
lometer wandelpaden van drie
meter breed. Ze kregen een be-
dekking met puin dat tot 25 cm
dik ligt. Het gaat om 5.400 ton
steenpuin of 189 vrachtwagens.’ 
Eind april ontdekten twee buurt-
bewoonsters brokjes van ver-
dachte eternitplaten op een
nieuw aangelegd wandelpad. Ze
sloegen alarm. Sinds vorige week
maandagavond was duidelijk dat
er sporen van asbest aanwezig
zijn. De resultaten van de eerste
metingen waren geruststellend.
Toch besloot het stadsbestuur, om
alle gezondheidsrisico’s te vermij-
den, het gebied in quarantaine te
plaatsen. Ook wil de stad nagaan
of brokken van eternitplaten ver-
spreid zijn over het hele gebied of
maar op een plek aanwezig zijn.
Extra luchtanalyses op diverse
plekken en op verschillende mo-
menten worden uitgevoerd. 
Balthazar zei dat er geen gezond-
heidsgevaar is voor wie de jongste
tijd nog in Bourgoyen is geweest.
Ook de paden in het park Sint-
Baafskouter, waar ook steenslag
is gebruikt voor de wandelpaden,
zullen worden onderzocht. Het
vernieuwde natuurreservaat
Bourgoyen-Ossemeersen zou op
16 juni worden geopend. (kvk)

DEINZE

Overval op juwelier 
Drie mannen hebben zaterdag-

avond een juwelierswinkel in
Deinze overvallen. Ze stalen een
aanzienlijke hoeveelheid juwelen
en geld.
De drie daders stapten om 18.20
uur de zaak binnen op de Markt
van Deinze. Ze waren niet ge-
wapend, maar overmeesterden de
juwelier en zijn vrouw. Ze knevel-
den hen en namen juwelen en geld
mee. De zaakvoerders konden zich
enige tijd later bevrijden. (belga)

RONSE

Ravage in benzinestation 
Ter hoogte van het tankstation

in de Steenweg op Leuze verloor
een bestuurder uit Leuze in de
nacht van zaterdag op zondag om
2.30 uur de controle over het stuur
van zijn wagen. De auto ging uit de
bocht en ramde op de parking van
het benzinestation vijf geparkeer-
de wagens. De bestuurder geraakte
licht gewond, maar de ravage was
uitermate groot. (fdv)

SINT-NIKLAAS

Grote buit bij ramkraak
op juwelierszaak

Gangsters hebben gisterenmor-
gen rond 5.30 uur een stoutmoedi-
ge ramkraak gepleegd op een juwe-
lierszaak in het Waasland Shop-
ping Center in Sint-Niklaas. 
Met bruut geweld beukten ze een
glazen toegangsdeur van het win-
kelcentrum in. Onmiddellijk werd
daardoor het inbraakalarm geacti-
veerd. Dat belette de dieven niet
om het winkelcentrum binnen te
gaan en een juwelierszaak te bero-
ven. Ze forceerden het metalen rol-
luik voor de ingang van de juwelier
en gingen aan de haal met een gro-
te partij gouden juwelen. (belga) 


