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--- verspreiden a.u.b.! --- PERSBERICHT groeNoord 11-09-2010
Milieuactivisten bezetten Noordkasteelbos
“Oosterweelplannen negeren het belang van natuurbehoud.”
Sinds vannacht bezet de nieuwe actiegroep groeNoord het Antwerpse
Noordkasteelbos. Ze hebben boomhutten gemaakt om zich in vast te ketenen.
Hiermee willen ze zich geweldloos verzetten tegen ieder Oosterweelplan waarvoor
natuurgebied moet verdwijnen. “Het mobiliteitsprobleem mag niet los worden gezien
van ecologische kwesties,” zegt Tom, woordvoerder van groeNoord.
Met deze directe actie komt groeNoord op voor alle park- en natuurgebieden die door
de huidige Oosterweelplannen bedreigd worden. Het Noordkasteelbos zou veranderen
in een verkeersknooppunt. Het Sint-Annabos zou voor 90% gekapt worden voor een
slibstort en pas over tientallen jaren opnieuw beginnen lijken op een natuurgebied.
Het populaire parkbos Rivierenhof zou voor een deel verdwijnen voor de verbreding
van de ring, een plan dat onlosmakelijk samenhangt met een tracé over Oosterweel.
Ook het Vlietbos en het Zand zijn bedreigd. Al deze natuurgebieden zijn belangrijke
bufferzones tussen woon- en industriegebied en hebben een luchtzuiverende functie.
Het ene plan heeft al meer impact dan het andere op de laatste restjes groen, de
luchtkwaliteit en de gezondheid van de Antwerpenaren. Het Meccanoplan lijkt
voorlopig het best te scoren. Toch spreekt groeNoord zich niet uit voor het ene of
gene plan. De actiegroep verzet zich tegen iedere studie en besluitvorming waarin
natuurbehoud buiten beschouwing wordt gelaten of minder belangrijk wordt
gevonden. De laatste studie die de Vlaamse regering bestelde, onderzoekt enkel de
kostprijs, de duur en de technische haalbaarheid van enkele plannen. Volgende week
worden die resultaten bekendgemaakt.
“Wij besloten hier niet op te wachten,” zegt woordvoerder Tom. “De Vlaamse
regering wil op 27/09 een keuze maken op basis van economische en technische
argumenten. Het is duidelijk dat milieu en gezondheid niet zullen meetellen in de
beslissing. Dat is onbegrijpelijk voor een project dat er juist zoveel impact op zal
hebben. Het is ook onverantwoord om nog meer natuur te vernietigen nu de
biodiversiteit verdwijnt en het klimaat verandert. De meeste Antwerpenaren willen
niet alleen een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, maar zijn ook bezorgd om hun
gezondheid, leefmilieu en levenskwaliteit. Het wordt hoog tijd om ook daarmee
rekening te houden.”
Het Noordkasteel is een natuurgebied met een bos en een meertje. Het domein wordt
gebruikt voor recreatie en cultuuractiviteiten. Volgens een enquête van de Nieuwe
Antwerpenaar is het dé favoriete groene plek in de stad. Er gaan steeds meer stemmen
op om de plas opnieuw open te stellen als zwemvijver, aangezien de 650.000
Antwerpenaren nu enkel terecht kunnen in twee kleine openluchtbaden. Het gebied
dreigt daarentegen te veranderen in een groot verkeersknooppunt tussen een tunnel en
een megabrug.
No compromise for Mother Earth! Meer info: http://antwerpen.indymedia.org
www.groenfront.be

Een brug te ver... Noordkasteelbos
bezet!

Sinds 11 september bezet de nieuwe
actiegroep groeNoord het Antwerpse
Noordkasteelbos. Ze hebben
boomhutten gemaakt om zich in vast
te ketenen. Hiermee willen ze zich
geweldloos verzetten tegen ieder
Oosterweelplan waarvoor
natuurgebied moet verdwijnen. “Het
mobiliteitsprobleem mag niet los
worden gezien van ecologische
kwesties,” zegt Tom, woordvoerder
van groeNoord.
Meer...
Materiaal gevraagd.
Filmpje!

Wim Van Hees, Ademloos: ‘Een fantastische actie' maandag 13 september 2010
ANTWERPEN - Wim Van Hees van actiegroep Ademloos was totaal verrast toen hij te horen
kreeg dat het Noordkasteelbos door milieuactivisten wordt bezet. ‘Het nieuws overviel me',
zegt de felle tegenstander van de Lange Wapper. ‘Dit is een verdomd slimme actie. Niemand
had zoiets verwacht in het Noordkasteelbos. Het moment is ook goed uitgekozen: het
weekend van de Open Monumentendag. Het bos en de resten van het fort zijn immers
monumenten die dreigen te verdwijnen.'
Van Hees reed onmiddellijk naar het bos om de actievoerders te feliciteren. ‘Maar voor alle
duidelijkheid, we willen de actie ook niet kapen.'
'Natuur is geen argument meer in Oosterweeldebat'

Milieugroep bezet Noordkasteelbos

Tom: 'Iedereen mag ons een bezoekje brengen.'Walter Saenen
ANTWERPEN - Sinds vrijdagnacht bezetten een tiental milieuactivisten het Noordkasteelbos.
Dat bos moet mogelijk wijken voor de Lange Wapper.
Sinds vrijdagnacht wordt het bos aan de Scheldebocht in Antwerpen bezet. Een tiental
milieuactivisten heeft onder de naam groeNoord boomhutjes gemaakt om zich in vast te
ketenen. Met deze actie verzetten ze zich tegen ieder Oosterweelplan waarvoor het
natuurgebied Noordkasteel moet verdwijnen.
'We spreken ons niet uit voor een bepaald plan', zegt Tom (30), woordvoerder van
groeNoord. 'Wel vinden we dat ecologische argumenten terug onderwerp van het debat
moeten worden. Nu gaat het in het Oosterweeldossier vooral over de kosten, de haalbaarheid
en de duur van de werken. De natuur wordt helemaal uit het oog verloren.'

Niet alleen het Noordkasteelbos dreigt gekapt te worden als de Lange Wapper er komt. Ook
andere bossen zoals het Sint-Annabos, het Vlietbos en het Zand moeten mogelijk wijken voor
de Lange Wapper. 'We komen op voor alle park- en natuurgebieden die door de huidige
Oosterweelplannen bedreigd worden', zegt Tom. 'Zelfs een deel van het parkbos Rivierenhof
zou verdwijnen voor de verbreding van de ring, een plan dat onlosmakelijk samenhangt met
een Oosterweeltracé.'
De bezetters blijven al zeker tot 27september in het Noordkasteelbos. 'Dan neemt de
Vlaamse regering een beslissing in het dossier', gaat de woordvoerder verder. 'Afhankelijk
van die keuze nemen wij de beslissing om het bos langere tijd te bezetten of om de actie te
beëindigen.'
De bezetters lijken dus nog vele slapeloze nachten tegemoet te gaan. De boomhutjes zijn
namelijk maar ressorts aan een touw met een plastieken zeil erover. 'Toch valt het best mee
om er te slapen', zegt een van de bezetters. 'Bekijk het als een kinderwiegje. Je wordt lekker
in slaap gebengeld.'
Voedsel is ook een vast onderdeel van elke vergadering die de activisten elke dag houden.
'Voorlopig eten we vooral boterhammen. Maar als we hier ons wat beter hebben
georganiseerd, zullen we zeker wat lekkers kunnen klaarmaken.'
Tom hoopt dat de bezetting op veel sympathie kan rekenen van de bevolking. 'Iedereen mag
zich bij ons aansluiten', zegt hij. 'Ook als mensen wat eten willen brengen of gewoon een
babbeltje willen slaan, mogen ze ons gerust eens een bezoekje brengen.'
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3N2V90H1&postcode=2000

Handboek van de bosbezetter
In de bomen wonen: daar moet je huizenhoog voor inzetten. Zeldzaam dier als lef.
Oud maar teder tapijt tegen touw en balken, zacht ondergoed voor de wintereik.
Bulldozer- noch kettingzaagproof: tegen kwaadwil helpt het beste Perzisch niet.
Streektaal voor de merels, hazelnootcake voor de kleine vliegende eekhoorn.
Spiegeltjes en kralen voor de krijgers van Minos, zo kaal onder hun kepies.
Balken, planken en palletten, multiplex (wat een hemelmuziek in die platen). Dekzeil,
bedspiralen (voor de vederlozen), ramen met kozijnen om de zon die Zeppelin over het
Fort te zien en al de nachtelijke pirouettes van de vlammende vleermuisfanfare.
De ochtend zal naar kerosine smaken. En de projectontwikkelaar zegt tegen haar:
‘Martine, ik ga hier dik mijn kost verdienen!”.
Vanwege geen vleugels klimmateriaal: gordels, klimtouw, karabijnhaken, achtjes:
hoe sierlijk die rastafari’s hoog door het bladerdak deinen. Te licht bevonden
voor de grond, te lief, te luchtig, te lichtvoetig voor de heren van beton.
Maar met hun lock-ons om zo lastig. Zo armlastig als beton. Ze hebben het
gezocht – aldus de armen van de wet. Hun cellen kraken van de nadorst.
Durf en dikhuid tegen die heiligste huisjes van ons. Heilige Fokker. Kap voor ons.
Heilige haven. Kap voor ons. Distributie en diamant. Kap voor ons. Heilige
middenstand. Kap voor ons. Met mijn auto om de krant. Kap voor ons. Mijn charter

naar Ibiza. Kap voor ons. Mijn vrouwke nog een pizza. Kap voor ons. Een building
voor een bos. Kap voor ons. Voor astma, leukemie en vorst. Kap voor ons.
Jezusnagels (groot). Tuinkaarsen en slaapmatjes, Sokken en emmers. De sultan
en de olifant op sokken het land uit. De massa schreeuwt van “kap voor ons”.
De olifant crepeert van kap voor ons. Krijgt mensen op zijn hand, de menigte
tot bloedens toe verwant. Van kap voor ons. We zijn spektakelvolk en laf.
We zijn het koren niet, het kaf. We zijn niet de beloning maar de straf.
Van kap voor ons. Kap voor ons.
Van de laatste boom bevrijd het land, zo skinheadglad en biljartvlak, zo lintbebouwd,
en nachtbevlucht, zo vlinderleeg en autostradedicht. De middenstand regeert het land.
Erger dan tevoren. Staat van beleg. Staat van beton. Staat van asbest. Staat van
varkensmest. Frieten, biefstuk en amfetamine. En op zondag: kotkonijn met kerosine.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society http://ggf.regiobrugge.be/ www.ggf.be
opgedragen aan de bezetters van bos Fort III Borsbeek, Hutsepotbos, Hoppebos en Lappersfortbos

----- stuur deze mail door naar je vrienden en interessante mailinglijsten ! ----Hoi,
Er is een nieuwe bosbezetting in Vlaanderen. En Antwerpen heeft er een actiegroep
bij in het Oosterweeldebat.
De timing is niet toevallig. De regering gaat binnenkort een beslissing nemen, op
basis van kostprijs en duur. Geen woord over milieu, gezondheid en levenskwaliteit.
Dit is hét moment om te tonen wat we denken als burger - Antwerpenaar, Vlaming of
wat dan ook. Nú moeten we ons uitspreken, blijven morren en... actie voeren!
De nieuwe actiegroep groeNoord bezet sinds vrijdagnacht het Noordkasteelbos. Dit is
één van de natuur-en recreatiegebieden die voor het BAM-tracé moeten verdwijnen.
Meer info vind je in het persbericht hieronder.
HOE KUN JIJ HET ACTIEKAMP STEUNEN?
- Verspreid het nieuws. Spreek je omgeving aan, stuur deze mail door, gebruik
Facebook,... Maak zelf beelden en reportages, post artikels op blogs en websites,...
- Doneer materiaal. Hout, touw, eten, gereedschap, fietsen,... Zie de de volledige
materiaallijst.
- Kom op bezoek. Neem een kijkje in het prachtige bos-met-meer en betuig je morele

steun.
- Kom eens een middag helpen met materiaal uitladen, koken, flyeren,...
- Kom eens een nachtje slapen. Kampeer in een tentje, of volg een klimworkshop en
geniet van de onvergetelijke ervaring om wakker te worden tussen de boomkruinen
- Blijf eens wat langer en versterk zo de permanentieploeg.
- Stuur ons een mailtje en zeg/vraag wat je kan doen.
HOU DEZE LINKS IN DE GATEN:
- Facebook groep "Steungroep groeNoord":
- Indymedia Antwerpen: http://antwerpen.indymedia.org
- GroenFront! website: http://www.indymedia.be
Hopelijk tot gauw!
De steungroep
******************************
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