Speech behoud Lindebomen op de Keyserlei in Klimaatactiekamp, Antwerpen 10
juli http://www.dewereldmorgen.be/foto/2011/07/07/fotoverslag-klimaatactiekamp2011
De informatie die volgt heb ik van 3 deskundigen.
- Zaterdag 4 juni jl. protesteerden een 50-tal actievoerders tegen het kappen van de
Lindebomen op de Keyserlei. Deze bomen zijn ongeveer 30 jaar oud, gezond en
kunnen er nog gemakkelijk 50 jaar staan. Groen! , Natuurpunt, sympathisanten en de
Wereldmorgen trok met kleurige ballonnen en spandoeken de aandacht. De
Keyserlei wordt heraangelegd. Bussen zouden in één richting gaan, auto's zouden er
niet meer doormogen, wat goed is voor wandelaars en fietsers. De oude bomen die
men wil kappen, zetten veel meer luchtvervuiling om dan jonge bomen, bieden
weldoende schaduw in de zomerhitte, geuren lekker en maken van de prachtige
groene Keyserlei
het Petit Paris.
Vele voorbijgangers tekenden de petitie. Ze stonden zelfs aan te schuiven. Bleven
staan om te babbelen. Een man die met vrouw en kindje wekelijks komt eten voor het
zicht, omdat het zo mooi is onder de oude bomen, is er het hart van in dat men de
bomen gaat rooien. Hij moet zijn hele levensstijl omgooien.
- De tweede actie ging door op woensdag 22 juni. We herdrukten cartoons die nog
werden gebruikt tegen de kap in Kapellenbos ( daar werden ongeveer 4000 bomen
gered van kap door actievoeren ), trokken naar de Keyserlei en plakten die aan de
bomen. Tekst: "deze boom moet weg, laat dit niet gebeuren." Een beetje een
shockeffect en het lukte, het trok aandacht, mensen bleven kijken, vroegen om uitleg.
Horecapersoneel kwam buiten, nieuwsgierig vragen wat we deden en behalve één
uitbaatster, vonden ze onze actie voor het behoud van de bomen sympathiek !
- Enkele dagen later verzamelde Groen! nog 650 handtekeningen. Ze hebben ze
afgegeven aan 't stad. Dit werd afgesloten op 26 juni. Deze bezwaren van mensen
worden verwerkt.
Het plan voor de heraanleg bestaat al lang .Er is nog geen formeel advies en de stad
heeft niet de intentie haar plannen aan te passen. Maar een bouwvergunning is nog
niet afgeleverd. Men wacht op advies van Natuur en Bos = Vlaamse overheid. Men
wil de lekker geurende Lindebomen vervangen door Essen omdat die zo mooi
kleuren in de herfst en passen in de stijl van de stationsbuurt ( de autenthieke Linden
niet dan? ). Nochthans zijn dat niet de geschikte bomen omdat de grond te rul en te
los is. Daaronder liggen leidingen en riolen. Als de stad van de Vlaamse overheid
geen toestemming krijgt, kunnen ze het niet doen. Dan moeten ze rond de
bestaande bomen werken, wat perfect mogelijk is. In het wijkkrantje van het Centraal
station staat een foto van het plan met volgroeide bomen erop. Maar dat is
volksverlakkerij, waarom willen ze mensen misleiden en waarom trappen ze er in ?
Het duurt jarenlang vooraleer die schriele computerboompjes volumineus schaduw
werpen of de lucht voldoende zuiveren. Je gaat dus regelrecht een terrasje doen in
de pollutie.

Om het steriele , ongezonde en ongezellige plaatje compleet te maken : ook
bedreigde bomen zijn er in de 7de Olympiadelaan, De Bruynlaan ( 80 a 88 bomen
van Kiel naar Wilrijk ), Nationalestraat en de Lindebomen op de kaaien.
In november is de startfase. Dan vangen de werken aan. Dan breken de restaurants
hun voortenten af en rooien ze de bomen.De bomen worden verhakseld.
Antwerpen seniorenhoofdstad van Europa ? Daarbij hoort ook bij : respect voor
oude bomen , geschiedenis. De stad kan hier een signaal geven tegen de
wegwerpmaatschappij en de statige Lindebomen laten staan. Ze bieden een prachtig
zicht als je uit het 4de mooiste station ter wereld komt. Een kind of een oma gooi je
toch ook niet weg na een paar jaar.
Ik dank alle mensen van het Klimaatactiekamp om mee te zorgen voor behoud van
een gezonde natuur. Ik sta hier ook zeer persoonlijk.Soms word ik ziek van de smog
in
deze stad. Het is dat het zo'n boeiende stad is waar zoveel toffe dingen gebeuren,
anders verhuisde ik naar zee. Een vriendin van mij heeft een zoon met astma.
Wegens de luchtverontreiniging is het hier in België niet leefbaar meer voor hem. Hij
is 17 en leeft sinds enkele maanden in een gastgezin in Frankrijk. Zonder ouders en
duur is het
ook. Het gaat beter met hem nu.
Ingrid Weverbergh, sympatisante uit A van Marion of Sherwood & www.ggf.be
Lees hieronder knipsels over lindes en aanbevolen site vrienden van de lindes
http://hugovandienderen.be http://www.facebook.com/hugo.vandienderen
Groen! District Antwerpen: http://www.groendistrictantwerpen.be/
Groen!Plus: http://www.groen-plus.be
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