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Nee, er waren geen 
aliens geland en het was 
evenmin Prince die van-
uit de hemel even gedag 
kwam zeggen. Maar iets 
na zessen gisterochtend 
kleurde de hemel boven 
Boechout en Wommel-
gem plots wel felpaars. 
Tientallen mensen post-
ten er een foto van op so-
ciale media. 

“Geen natuurspektakel,
maar pure lichtvervui-
ling van glastuinbou-
wers”, zei VTM-weer-
vrouw Jill Peeters. Het 
was het glastuinbouwbe-
drijf Den Boschkant in 
Vremde (Boechout) dat 
de lucht in paarse gloed 
had gezet. “Het was niet 
de bedoeling”, zegt zaak-
voerster Marja Ver-

donck. “Er is iets fout ge-
lopen toen we de nieuwe 
ledverlichting wilden tes-
ten in onze tomatenserre. 
Normaal gaan dan zwarte 
gordijnen naar beneden, 
waardoor er maar twee 
procent licht ontsnapt. 
Dat is nu niet gebeurd.”

Een menselijk foutje, 
zegt Verdonck. “En zo zit 
heel onze sector weer met 
imagoschade. Heel jam-
mer.”

“Dit bedrijf wil net een 
voorbeeld zijn”, zegt ook 
Sofie Lambrecht van 
fruitveiling Belorta. “Led-
verlichting is zuiniger en 
dus net beter voor ons 
klimaat. Met dit soort 
systemen moeten toma-
ten niet meer uit Spanje 
ingevoerd worden.” (km)

En toen kleurde de 
Antwerpse lucht paars

Miljoenen plastic
bolletjes komen
elk jaar via de
haven van Ant-
werpen terecht

in de Schelde en
de Noordzee. Het

Havenbedrijf heeft
een ‘bolletjesmanager’ –

officieel ‘incindentenmanager’ 
– aangesteld om het probleem 
te bestrijden. 

Die korrels of ‘pellets’ – poly-
meren, in vaktaal –  vormen de 
basis voor allerhande kunst-
stoffen. De chemische bedrij-
ven in de Antwerpse haven 
produceren, behandelen en 
transporteren er jaarlijks tien-
tallen miljoenen van. Alleen al 
tijdens het overladen gaan er 
vaak flink wat verloren. Uit-
eindelijk komen ze terecht in 
de riolering of in het water. 
Met alle gevolgen van dien, 
want die bolletjes vergaan niet 
in het milieu en dreigen via vis,
schaal- en schelpdieren zelfs 
op ons bord en in onze maag te 
belanden.

“Sinds begin dit jaar hebben 
we al zo’n 13 kubieke meter 
van die bolletjes verzameld”, 
zegt Vince Van Dijck, werklei-
der Milieu in de Antwerpse ha-
ven. “Om u een idee te geven: 
één bolletje is kleiner dan een 
halve centimeter doorsnede. 
En 50.000 van die bolletjes we-
gens ongeveer 1 kilogram”.

De bolletjesmanager zal de 
vervuiling in kaart brengen en 
zo nodig laten opruimen. “De 
kosten hiervan zullen onder de 
verschillende spelers verdeeld 
worden”, kondigde Marc Van 
Peel (CD&V) gisteren aan. De 
havenschepen zette samen met 
de havenautoriteiten en verte-
genwoordigers van de bedrij-
ven gisteren alvast zijn handte-
kening onder “Operation Clean 
Sweep”, een programma tegen  
zwerfvuil in zeewater.  (krs)

Het persbericht dat de com-
municatiedienst van Knokke
gisteren uitstuurde, was een
nooit vertoonde aanval op de
pers. De burgemeester, graaf
Leopold Lippens, noemt de
West-Vlaamse regionale tv-
zender Focus-WTV daarin
“een socialistische propa-
gandazender, waarop nie-
mand anders meer te zien is
dan lokale SP.A’ers Johan
Vande Lanotte, Renaat Land-
uyt en Franky Deblock.”

“Ik wil nooit meer iets te
maken hebben met die zen-
der”, zegt Lippens. “De
hoofdredacteur is beste
vriendjes met de socialisten.
Elke keer als ik Focus opzet,
zie ik zo’n rode kameraad.
Dit is geen fake news meer op
zijn Trumps, maar bittere
werkelijkheid.”

Hoofdredacteur Frank Ge-
vaert reageert verbouwe-

reerd. “Deze beschuldigingen
zijn een aanfluiting van het
professionele en onafhanke-
lijke werk dat alle medewer-
kers en journalisten hier elke
dag leveren. Bovendien laat
ik mij al tien jaar lang niet
meer in met de inhoud van
ons nieuws, dat doet onze
chef nieuws. Door dit soort
gratuite aanvallen op de
pers de wereld in te stu-
ren, toont de burge-
meester inderdaad dat
de Trump-stijl ook hier
ingang vindt.”

Drie maanden geturfd

Toch vindt Vlaams
parlementslid Wilfried
Vandaele, West-Vla-
ming en mediaspecia-
list bij N-VA, dat Lip-
pens het niet helemaal
bij het verkeerde eind

heeft. De West-Vlaamse
N-VA turfde gedurende drie
maanden zelfs hoe vaak elke
politieke partij aan bod
kwam. “Omdat er veel kritiek
kwam van onze achterban”,
zegt Vandaele. “En de ver-
houding zit effectief scheef.
SP.A en CD&V scoorden ver-
schrikkelijk goed. Een regio-
nale zender moet nieuws van
alle strekkingen
brengen.”

Hij wil daarom dat
de raden van bestuur
van de lokale zen-
ders anders samen-
gesteld worden. Nu
zijn Focus-WTV en
alle andere regionale
zenders daar nog
volledig vrij in. “Er
is een enorm SP.A-overwicht
bij Focus-WTV. We willen
dat lokale zenders zich in de
toekomst houden aan het
cultuurpact”, zegt Vandaele.
Volgens dat pact moet de

raad van bestuur worden sa-
mengesteld op basis van de
verkiezingsresultaten voor
het Vlaams Parlement. 

“Beangstigende visie”

Johan Vande Lanotte, een
van de “rode vrienden” van
Focus, is woest. “Zijn we
plots teruggekatapulteerd

naar het verzuilde Vlaande-
ren van de jaren ‘50? Ik vind
het onwaarschijnlijk dat
N-VA streepjes trekt bij wie
het meest op tv mag komen.
Dat ze denken dat een raad

van bestuur bepaalt
welk politiek nieuws
een redactie brengt,
vind ik een beangsti-
gende visie op de pers.”

Vlaams minister van
Media Sven Gatz (Open
VLD) zegt dat de sa-
menstelling van de raad
van bestuur “deel uit-
maakt van een concept-
nota rond de regionale
omroepen”. “Het is ef-
fectief de bedoeling om
meer evenwicht te krij-
gen”.

WILFRIED VANDAELE
MEDIASPECIALIST N-VA

“De verhouding zit scheef. 
Een regionale zender 
moet nieuws van alle 
strekkingen brengen”

Burgemeester Knokke vindt steun bij N-VA in strijd tegen “linkse” regionale zender

“Telkens ik de tv opzet, 
zie ik zo’n rode kameraad”

TOM LE BACQ EN JUNIOR VERBEEKE

‘Bolletjesmanager’ 
moet Antwerpse 
haven opkuisen
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Renaat Landuyt (boven) en Johan 
Vande Lanotte (onder) komen te vaak 
op Focus-WTV, vindt Lippens.
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“Een socialistische propagandamachi-
ne gerund door rode vrienden.” Dat 
vindt de Knokse burgemeester Leo-

pold Lippens (foto) van de West-
Vlaamse regionale zender Focus-

WTV. Hij vindt bijval bij regerings-
partij N-VA, die drie maanden
lang nauwlettend bijhield welke
partij aan het woord kwam en
welke niet. N-VA wil meer “poli-
tiek evenwicht” in de raad van
bestuur. “Waanzin”, reageert Jo-
han Vande Lanotte (SP.A).
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