
"We betwisten claim van 200.000 euro" 

VERNIELERS VAN AARDAPPELVELD MORGEN VOOR RECHTER
 
 

De elf actievoerders van de Field Liberation Movement (FLM), die zich morgen voor de

strafrechter in Dendermonde moeten verantwoorden voor de vernieling van een genetisch

gemanipuleerd aardappelveld in Wetteren, mogen zich aan een fikse schadeclaim

verwachten. In totaal zou het FLM 200.000 euro moeten betalen en dat zint de actiegroep

niet. "Ze willen ons zelfs voor de beveiliging laten opdraaien", klinkt het vol afschuw.
 

Begin mei vorig jaar startte het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) met een

onderzoek naar weerstand van aardappelen tegen de schimmelziekte. Die is jaarlijks

verantwoordelijk voor vele honderdduizenden euro's schade in de landbouwsector. Het ILVO

werkt daarom samen met de afdeling Biotechnologie van de Universiteit Gent. Op een veld langs

de E40 in Wetteren worden daarom 108 genetisch gemanipuleerde aardappelen geplant.Wie

dacht dat biogroenten bij iedereen zou aanslaan, kwam bedrogen uit. Het FLM kondigde al snel

actie aan. "Het wordt een geweldloze actie, met als doel de aardappelen te vervangen. Er zal heel

veel politie nodig zijn om ons tegen te houden."Op 29 mei was het zover: 250 actievoerders van

de Field Liberation Movement bestormden het terrein en richtten een ware ravage aan. Zestig

agenten kwamen eraan te pas om de situatie onder controle te krijgen. Na een robbertje oorlog

voeren was de balans zwaar: het hele project werd vernield, vier actievoerders en een tiental
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agenten raakten lichtgewond en 25 mensen werden aangehouden. Vlak na hun aanhouding

klonken enkele actievoerders nog altijd strijdvaardig. "We zullen met plezier voor de rechtbank

verschijnen. Dan kunnen we ons standpunt nog eens duidelijk maken."
 

Bewaking
 

Vorige vrijdag raakte bekend hoeveel het ILVO, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de

universiteit en de hogeschool Gent eisen: net gaan 200.000 euro. Die schadevergoeding vergoedt

niet alleen het vernielde project, maar ook de kosten voor het inschakelen van een

privébewakingsfirma. "Mensen mogen een andere mening hebben, maar vernielingen kunnen niet

door de beugel", zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche. "Het experiment heeft door hun schuld

veel langer geduurd dan gepland. Voor die extra kosten en onder meer de diefstal van enkele

beveiligingscamera's moeten de actievoerders opdraaien."Het FLM gaat niet akkoord met de

schadeclaim. "We zullen die sterk betwisten", klinkt het. "Dat we de bewaking van die patatten

moeten betalen, is voor ons een brug te ver." De kans dat die kosten nog hoger oplopen, is

overigens niet ondenkbaar: in die 200.000 euro is de vergoeding voor de gewonde agenten niet

inbegrepen.
 
 
 

JURGEN EECKHOUT 

© 2012 Het Laatste Nieuws


	"We betwisten claim van 200.000 euro"

