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‘Het is allemaal
de schuld van
de Chinezen’

De 15-minutenbuurt

Aan de slag met
biodiversiteit!

Succesvol
samenwerken
met het zuiden

De Redactie

28 februari 1935

Vrijheid, een
relatief begrip.
Covid-19, we hebben er nog niet mee afgerekend. Vorige maand kwamen ze met
35.000 op straat, de lieden die meer vrijheid claimen. Vanuit veel soorten inspiratie, de een al beter te verantwoorden
dan de ander. Maar voor het grootste deel
goed bedoeld. Deze collectieve verzuchting, na 21 maanden corona, viel dan ook
goed te begrijpen en ze stemt tot nadenken. Want hoe moet het nu verder? Wat
met die vrijheid, die we allen zo hoog in
het vaandel voeren? Kunnen we die maar
beter opbergen? En ons toespitsen op de
kleine, dagdagelijkse vreugden die ons
resten? Intussen zit de wetenschap niet
stil en doktert aan nieuwe medicatie.
Voorbehoedsmiddelen die het gebrek
aan vrijheid draagbaar kunnen maken.
Zonder het ongeremde doen en laten van
vroeger te herstellen. Zullen we het houden op bewust leven, met respect voor
de aarde die we bewandelen? En wat was
‘voorzichtigheid’ vroeger ook weer?

Eerste keer
Zilverblad?
Je bent lid van Groen en ouder dan
55. Dan ontvang je dit blad en ook de
digitale nieuwsbrieven van GroenPlus.
Waarom? Op je 55ste heb je veel
ervaring opgebouwd. Kinderen hebben
het ouderlijk nest verlaten. Je krijgt
kleinkinderen. Je pensioen komt
stilaan dichterbij. Je bekijkt opnieuw je
maatschappelijke engagementen. Op die
veranderende situatie wil GroenPlus, de
ouderenwerking van Groen, inspelen. Met
allerhande interessante activiteiten.

Op 28 februari 1935 was Jos een paar seconden de jongste mens ter wereld. Hij
beleefde onbekende ritten met tram en stoomtrein. Hij rende en struikelde over
hobbelige paden, met gevaarlijke bochten en omwegen. Tijdstip van aankomst onbekend. Zijn hoogzwangere mama, Zulma Vanden Auwele, stapte de dag voordien van
de Lijnwaadstraat in Gent naar de tramhalte op de Brug- sesteenweg, aan café Het
Lammeke. Ze nam er tram 3, richting cen- trum. Aan het Professor Guislain-kruispunt stapte ze over op tram 10 om uiteindelijk aan te komen aan de Gentse Bijloke,
waar ze Jos, haar tweede kindje, ging halen.

Kinderen werden toen niet geboren, maar gekocht. Zakelijke informa- tie zonder
franjes. Vragen hierover door nieuwsgierige kinderen wer- den afgewimpeld, of
met een akelige stilte beantwoord. De naam van die kinderwinkel was Moederhuis.
Mama’s konden ook niet direct met hun kindje naar huis terugkeren, want ze waren
van de tram gevallen toen ze afstapten en hadden een arm of been gebroken. Sommige moeders gingen hun jonge spruit ophalen op de kinderboot. Daar vielen ze van
de loopplank, met de gekende gevolgen. Er waren ook mama’s die hun kindje bij de
groenteboer bestelden. Die kwam dan op het onverwachts met zijn honden- of paardenkar langs en uit een grote, groene, witte of rode kool toverde hij een kindje. Dat
was altijd wit of zwart, nooit groen of rood. Spruitkolen kwamen niet in aanmerking.

Bij dergelijke thuislevering werden pottenkijkers ge- meden als de pest. Loslopende
jonge kinderen uit het gezin werden tijdig weggestuurd om op verplaatsing te spelen. Jos was zeven toen zijn jongere halfbroer thuis geboren werd. Hij had toen nog
geen idee hoe de vork aan de steel zat. Dat zijn fantasie hierdoor sterk aangescherpt
werd, heeft hij nooit als een gemis erva- ren. Hij leefde in een fantasiewereld vol mysteries. Als hij er dan toch een kon oplossen, voelde hij zich de koning te rijk. Hij was
nieuwsgierig, ‘ne kurieuze neuze’ in het Gents. Spectaculair was de bestelling per
ooievaar. Die kwam meestal in de pikdonkere nacht een baby droppen op het voorziene adres. Je kon die grote vogel nooit zien, die was altijd weer vlug weg, want er
wachtten nog baby’s op lieve ouders.
Uit ‘Liegen in het donker’, van Joris Willaert, Uitgeverij Mijnbestseller Nederland.
Verzending na overschrijving van € 29 en vermelding leveringsadres, op rekening
BE57 9790 7938 7835 van Georges Willaert. 0474/27.26.10

Als actief lid van Groen kan het zijn dat
onze werking nog niet bij je aantikt. Geen
probleem. Misschien ontvang je ook liever geen papieren Zilverblad (*) in je bus;
of onze digitale nieuwsbrief, bij gebrek
aan tijd bv. Geef dan een seintje aan eindredacteur walter.decoene@telenet.be.
(*) Zilverblad kan je ook lezen op onze
website www.groen-plus.be, onder de rubriek ‘Het kan anders’.
Mieke Vogels, voorzitter
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m i e k e vog e ls

De 15-minutenbuurt
Op ons congres Biodiversiteit keurden we 26 praktische voorstellen
goed om de biodiversiteit in ons
land te beschermen en te versterken. Eén van die voorstellen gaat
over de 15’-minutenbuurt en hoe ze
bijdraagt tot de biodiversiteit. Het
was de Frans-Colombiaanse stedenbouwkundige Carlos Moreno die het
15’-concept voor de stad ontwikkelde, maar het is ook op het dorp
van toepassing. Daarom hebben we
het verder in dit artikel ook over de
15’-buurt.
Wat houdt het 15’-stadconcept in?
Alle inwoners van een stad hebben in
niet meer dan 15’ wandelen of fietsen
toegang tot alles wat ze nodig hebben:
winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur, ontspanning
en natuur. Wie in een 15’-stad woont
heeft eigenlijk geen auto nodig. De
stad wordt ook niet langer opgedeeld
in woon-, werk- en winkelwijken. Het
15’-stadconcept wordt intussen al toegepast in steden als Parijs, Barcelona,
Melbourne en Ottawa.
Wat heeft dit te maken met biodiversiteit?
Elke vierkante meter beton zorgt voor
opdeling en bedreigt de biodiversiteit.

De Vlaming leeft op grote voet. We
gebruiken 32,5% van de beschikbare
ruimte om te wonen en bouwen langs
wegen in lange linten. Dit creëert barrières en versnippert de ruimte. Om
soorten gezond te houden is er voldoende ruimte nodig. Zo krijgt de kikker het steeds moeilijker om te overleven. Door de afbakening van zijn
leefgebied kan hij niet paren met kikkers uit andere poelen.
Kleiner wonen in stads- en dorpskernen.
Minder beton kan alleen als we compacter gaan wonen in de stads- en
dorpskernen. Mensen zullen pas kiezen om kleiner te gaan wonen, wanneer ze de openbare ruimte als hun
openbare ruimte gaan ervaren. Dit
betekent dat kinderen er veilig kunnen spelen, er ruimte is om mekaar
te ontmoeten, ouderen veilig naar
de nabije diensten en voorzieningen
kunnen gaan, er voldoende groen en
natuur in de buurt is… Niet de auto,
wel de burger neemt dan het openbaar domein in. De 15’-buurt is een
belangrijke leidraad bij bouwprojecten en bij plannen om buurten te renoveren, of dorpskernen te verdichten.
De 15’-buurt in landelijke regio’s.
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Vlaanderen kent heel wat landelijke
regio’s waar het kloppend hart van
buurten of dorpskernen werd stilgelegd. De 15’-buurt is er verder weg
dan ooit. Ook burgemeesters van dorpen kunnen aan de slag met sommige
principes van de 15’-buurt. Als er geen
voorzieningen meer zijn op loop- of
fietsafstand kan de gemeente op zoek
gaan naar alternatieven; zoals een rijdende buurtwinkel, een vers broodautomaat, een postpunt in het dorpscafé,
een bankautomaat, regelmatige busverbinding…
Corona zorgt ervoor dat we de verkeerde kant opgaan. Diensten en voorzieningen in de buurt worden verder
afgebouwd. ‘Online’ is meer dan ooit
het mirakelantwoord op alle vragen
en behoeften. Online shoppen, online
bankieren… het lijkt wel dé oplossing,
ook voor ouderen. Maar het internet
zorgt niet voor ontmoeting en zeker
niet voor een warme buurt. Een van
de vele vormen van eenzaamheid is
je herinneringen niet met iemand
kunnen delen, niemand hebben om
erover te praten. Herinneringen haal
je niet op voor je tablet of computer;
dat doe je op café tussen pot en pint,
bij het bezoek aan een winkel, of op
een bank in het park.

c a t h e r i n e s t e pm a n

Het is allemaal de schuld van de Chinezen!
(En andere dooddoeners over het klimaat)
Tine Hens
Hun dooddoeners bereiken verschillende groepen van mensen, die de
auteur onderverdeeld in
klimaatontkenner, -twijfelaar, -hater, -susser, -relativist, enz. Telkens linkt ze
een dooddoener aan één
of meer van die groepen.
Ieder hoofdstuk behandelt
een dooddoener die ze
bestrijdt met wetenschappelijk argumenten van
klimaatwetenschappers,
glaciologen, demografen,
e.a., maar ook met logische
argumenten.

Tine Hens behandelt een hele reeks
dooddoeners i.v.m. het klimaat,
dooddoeners die in feite altijd op
hetzelfde neerkomen: maak je geen
zorgen; doe zo weinig mogelijk, want
we kunnen er toch niets aan doen; of
laat anderen de problemen oplossen.
Ze zaaien twijfel, verwarring en geven een gevoel van machteloosheid.
Ze, dat zijn verschillende categorieën mensen en lobbygroepen, maar
ook de marketingafdelingen van
de fossielindustrie die geprefabriceerde twijfel zaaien, naar analogie
met de tabaksindustrie in het verleden. (Hoewel daar de laatste dagen
verandering schijnt in te komen, ingevolge gerechtelijke uitspraken en
bepaalde beslissingen binnen aandeelhoudersverenigingen.)

Die dooddoeners zijn heel
verscheiden, maar ook
herkenbaar. ‘We mogen
niet alarmistisch zijn’ is
een van de argumenten
om slecht nieuws tegen
te gaan. Of ‘het is te laat,
dus laten we passief blijven’; ‘te duur’, waarbij
kosten zwaar in het daglicht worden
gesteld en niet getoetst aan de voordelen; ‘we gaan toch niet terug naar
de middeleeuwen, een hardnekkig
doembeeld, alsof dit het enige alternatief is tegen de overconsumptie en
verspilling. Of nog ‘de technologie
zal ons redden’, om ons te overtuigen
passief te blijven; of ‘we zijn te klein
om het verschil te maken’, terwijl
landen zoals het onze de grootste
bijdragen leveren aan de problemen.
Terwijl niet gedacht wordt aan de
miljoenen mensen in de rest van de
wereld, die nu al slachtoffer zijn van
ons gedrag.

Door de roofbouw die we plegen, de
vervuiling die we exporteren, naast
de gevolgen van de opwarming van
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de aarde die ze nu al aan de lijve
ondervinden. Nog een veel gehoord
argument is ‘niet het klimaat is het
probleem, maar de overbevolking’,
terwijl de rijkste 10% van de wereld
o.a. verantwoordelijk is voor 50%
van de CO²-uitstoot. Een ander veel
gehoorde dooddoener is ‘het klimaat is altijd veranderd, het is een
natuurlijke verschijnsel’, waarbij de
zware verantwoordelijkheid van de
mens volledig wordt genegeerd.

Hens haalt nog meer drogredenen
aan en verwijst telkens naar waar
ze vandaan komen. Ze voorziet ze
telkens met voldoende sterke en
wetenschappelijke tegenargumenten.
Dit boek is aanbevolen leesvoer voor
eenieder; zowel voor wie al overtuigd is, (om de argumenten van
ontkenners, twijfelaars e.a. te weerleggen); als voor diezelfde mensen,
opdat ze zouden inzien hoe ze gemanipuleerd worden door lobbygroepen. ‘Het is allemaal de schuld van
de Chinezen’ is ook sterk aanbevolen
voor politici (en zeker de Vlaamse
Overheid), om hen aan te sporen
meer moed te tonen. Bij voorbeeld
door eindelijk een beslissing te durven nemen i.v.m. met statiegeld voor
leeggoed.

Het boek van Tine Hens, historica
en journaliste, is vlot te lezen en kan
worden beschouwd als ‘een zelfhulpboek bij klimaatverwarring’.
Ieder hoofdstuk wordt opgeluisterd
met tekeningen van Bart Schoofs.
(Uitgeverij EPO – 248 blz.)

W a lt e r D e c o e n e

‘Liegen in het donker’
Na Frans Coenen pakt ook redactielid Joris Willaert (86) uit met zijn
levensverhaal; een kanjer van 392
bladzijden en uitgegeven volgens
de regels van de kunst. Verzorgde
druk, stevige cover en leesvriendelijke typografie. Maar ‘Liegen in het
donker’ is meer geworden dan Joris’
handel en wandel doorheen de jaren. Onze senior is namelijk niet gespeend van enig literair talent. Meer
zelfs het hele verhaal, dat opgedeeld
is in korte, niet chronologische
hoofdstukjes, leest vlot, van begin
tot einde. ‘Welkom in mijn verleden’,
schreef Joris in het exemplaar dat
hij me cadeau deed. Het inspireerde
niet enkel tot lezen, het maakte me
ook nieuwsgierig.
Joris, hoe zou jij ‘Liegen…’ typeren: een mengsel van fantasie en
werkelijkheid?
Het boek verwijst op een correcte
wijze naar het verloop van mijn leven,
maar het is meer geworden dan een
levensverhaal. Hoe ouder een mens
wordt, hoe verder hij terugkeert in
zijn verleden. Sommige herinneringen
zijn ‘geboren’ na een tocht doorheen
oude foto’s, kranten- en tijdschriftenknipsels. Er zitten ook gesprekken
met familie en zelfs dromen aan vast.
Passages die een ruime fantasie doen
vermoeden, zijn wat opgeschroefd, of
een beetje gelogen… uit zelfbescherming!

docent) vond dat ik talent had, maar
dat het nog wat moest bijgeschaafd
worden. Ik heb dan 4 jaar cursus
gevolgd en ben verder aan het schrijven gegaan. De Schrijversschool is me
daarbij een grote hulp geweest. Het
boek maakte uiteindelijk deel uit van
mijn eindwerk, samen met de dichtbundel ’Zonder Grenzen’. Met gunstig
verslag van de jury.
Maar je had ook gegevens nodig.
Hoe kwam je daaraan?
Toen onze zoon Ludwig, die geschiedenis studeerde, een ‘pater familias’
moest opstellen en ik hem daarbij
wou helpen, stelde ik vast dat ik meer
wist over Napoleon en Julius Cesar
dan over mijn eigen familie. Ik ben
dan tot eind 1600 gaan speuren in
gemeentehuizen, bij verenigingen en
in allerhande archieven. Zo heb ik
mijn eigen geschiedenis, van 1935 tot
nu, kunnen duiden.
In je boek vertel je het verhaal
van Jos. Waarom koos je voor die
schrijfvorm?

Sommige ouderen schrijven hun
levensverhaal voor de (klein)kinderen. Hoe zat dat bij jou?
Ik heb ‘Liegen…’ in de eerste plaats
voor mezelf geschreven. Omdat ik
mijn oorsprong en achtergronden
wou kennen. Door het boek zullen
mijn nazaten –en ook anderen- zich
over mij en mijn wereld een beeld
kunnen vormen. De laatste jaren
van mijn leven zinnig doorbrengen,
was ook een argument. Na 4 jaar
tekenacademie en 14 jaar vrijwillige
chauffeur bij de Mindermobielencentrale voelden mijn hersenen behoefte
om weer actief te worden…
(Op pagina 2 vind je de intro van
‘Liegen in het donker’.)

Foto: Rob De Winter

Ouderen blikken allemaal wel
eens terug, maar schrijven
daarom nog geen boek…
Toen we in 2014 verhuisden naar Beernem zei Evita, mijn dochter: ‘Papa, je
gaat nu weer van alles beleven en je
hebt al zoveel beleefd, je zou eens een
boek moeten schrijven!’. Lente 2015
heb ik dan wat flarden herinnering
op papier gezet. Een goede kennis
raadde me aan die teksten eens voor
te leggen aan de docent van KADE, de
Schrijversschool in Deinze. Yves (de

‘Schrijf een boek waarbij de lezer
gelijk waar kan beginnen, zonder
kennis van wat voorafgaat’, stelde de
docent, als ik al halverwege was. Ik
heb toen de ik-vorm verlaten en het
alter ego Jos gecreëerd. Dat gaf me
meer vrijheid, maar het heeft me wel
dagen herschrijven gekost!
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d i e t e r va n b e s i e n

Over bankkantoren en geldautomaten
Als mijn moeder een factuur moet
betalen gaat ze naar de bank om de
overschrijving te laten uitvoeren.
Daarvoor moet zij € 1,5 betalen,
elke keer opnieuw, voor elke individuele overschrijving.
Als mijn bejaarde tante geld wil afhalen uit een automaat is er geen meer
in de buurt. Ze is minder mobiel, dus
moet ze wachten op de bus. 30 minuten op de bus om geld af te halen en
daarna nog eens 30 minuten terug
naar huis.
Geldautomaten verdwijnen. Bankkantoren verdwijnen. Wat overblijft
wordt meer en meer betalend.
Ondertussen hebben de banken
onderling een plan gemaakt voor
een betere spreiding van geldautomaten: minstens één geldautomaat
binnen een straal van 5 kilometer.
Deze norm werd overgenomen uit
Nederland, maar werkt niet in ons
land, want andere ruimtelijke ordening.

Geldautomaten horen thuis waar
ze nodig zijn: tussen de mensen.
Vandaag staat er op de meeste plaatsen een automaat binnen een straal
van 5 kilometer. Toch zijn er veel
woonkernen die er geen hebben.
Voor Groen verdient elke woonkern een automaat, ongeacht de
afstand tussen twee geldautomaten. Dat is de enige juiste manier
om automaten te herverdelen en te
spreiden.
Een gelijkaardig verhaal bij de
bankkantoren. Steeds meer kantoren sluiten hun deuren. Sinds 2008
is het aantal bankkantoren gehalveerd. Wanneer we de bankenkoepel
Febelfin vragen wat zij hiervan vinden, is het antwoord ‘dat ondanks al
deze sluitingen er nog steeds 6 keer

meer kantoren zijn in België dan in
Nederland’. De goede verstaander
begrijpt de verdoken boodschap:
‘Houd u vast, er zullen nog veel meer
kantoren sluiten in de toekomst.’
Het grote risico is dat bepaalde
groepen, vaak kwetsbare mensen,
hierdoor het hardst getroffen worden. Dikwijls gaat het om oudere
mensen, mensen met een digitale
achterstand en vaak ook om minderbegoeden. Ze worden in de digitale
wereld gegooid, zonder hulplijn en
moeten vervolgens betalen voor een
dienstverlening die tot een paar jaar
geleden een evidentie was.

Het aanrekenen van een kostprijs
voor basisdiensten is een nieuwe
trend in de bankenwereld. Minister
Dermagne (PS) heeft deze zomer,
via Febelfin, een akkoord bereikt
met de bankensector. Een ‘universele bankdienst voor niet-digitale
klanten’ moet een basispakket tegen
een goedkoop tarief garanderen.
Een stap in de goede richting, maar
er blijven vragen. Het pakket mag
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€ 60 per jaar kosten. Echter, bijna
de helft van de deelnemende banken biedt, volgens Testaankoop,
nu al voor minder dan die prijs een
product aan dat klantenprofiel. In
het pakket zitten een aantal gratis
geldopnemingen aan een automaat
van de bank en het printen van rekeninguittreksels in het bankkantoor.
Maar… dan zitten we opnieuw bij de
beschikbaarheid van een geldautomaat en een bankkantoor!
Zowel het spreidingsplan voor geldautomaten als het akkoord over
de basisdienstverlening zijn voor
Groen onvoldoende. Het geldautomatenplan komt neer op een forse
daling van het aantal automaten en
de basisdiensten zijn te weinig voor
een te hoge prijs.

Wij moeten meer durven vragen
van de banken. Zij hebben een
belangrijke sociale verantwoordelijkheid en zij moeten die opnemen.
Vanuit het parlement zullen wij initiatief nemen om hen onder druk te
zetten.

r i t a v a n d e voord e

Foto: Rita Van de Voorde

Landbouw met respect voor natuur

Met in ons hoofd de klimaatverandering en de manieren waarop
die zich uit, hebben we ook goed
nieuws. Zo bestaat er naast agroindustrie ook agro-ecologie. Het is
een ruimere manier van voedselvoorziening, waarbij landbouw en
natuur samenwerken. Agro-ecologie reikt verder dan bio-landbouw,
want er moeten geen lastenboeken gevolgd worden. Op sommige
plaatsen is er samenwerking tussen landbouwers en natuurvrienden. Zo zoeken boeren van het
Algemeen Boerensyndicaat toenadering tot Natuurpunt en werkt
Natuurpunt hier en daar samen
met plaatselijke boeren die niet
perse biologisch werken.
Begrazing in natuurgebied
Natuurpunt stelt hier en daar gronden voor extensieve begrazing ter
beschikking; soms met eigen kuddes, soms met kuddes van mensen
uit de buurt. Natuurgebieden varen
wel bij begrazing door schapen,
runderen, paarden of, waarom niet,
varkens. Niet alle open terreinen of
natuurgebieden moeten met bomen
beplant worden, want dan verdwijnt
de specifieke habitat. Denk maar
aan vlinders en andere bestuivers.
Grazende dieren verhinderen spontane boomgroei, of ze houden die
bomen klein. Voor de landbouw én
de natuur een win-winsituatie, want

de boer of boerin kan de dieren in
een natuurlijke omgeving weiden en
de natuurbeschermers wordt intensief onderhoudswerk bespaard. Veel
natuurgebieden staan open voor het
groot publiek, zodat iedereen wel
vaart bij deze samenwerking tussen
landbouw en natuur.

Veeteelt?
Ja, maar dan extensief
Aan extensieve veehouderij zijn
veel voordelen verbonden. De dieren kunnen buiten lopen, waar ze
van ouds thuishoren. Ze mogen hun
specifiek gedrag vertonen. Voor runderen is dat grazen, voor varkens
wroeten, voor kippen een stofbad
nemen, voor bijen zwermen en raten
bouwen. In de extensieve veehouderij zitten de dieren niet in grote
concentraties op elkaar gepakt.
Ziekten krijgen veel minder kans.
De dieren vallen niet ten prooi aan
‘verveling’, ze beginnen elkaar niet
te verwonden.

Een waaier aan
mogelijkheden
De industriële landbouw vraagt
steeds meer van de bodem én van
de maatschappij. Het hoofddoel is de
productie maximaliseren. De agroecologie produceert voedsel op een
ecologisch verantwoorde manier en
wil de productie optimaliseren. Hier
staat duurzaamheid in alle aspec7

ten van de voedselketen voorop. In
de agro-ecologie volgen de boer of
boerin hun boerenkennis om een
bij de regio passende, veerkrachtige
landbouw te beoefenen. Boeren en
wetenschappers wisselen kennis uit
om landbouwpraktijken te verbeteren. Dat kan zijn: bomen en gewassen op hetzelfde perceel zetten, ook
wel agroforestry of boslandbouw
genoemd; maar ook stroken-landbouw, waar op eenzelfde perceel
verschillende gewassen worden
gezet; of contourlandbouw, waar
afstromend water op hellende akkers
in geulen op de hoogtelijnen van de
akker wordt opgevangen, een efficiënte manier van erosiebestrijding.
Ook het behoud of weer plaatsen van
kleine landschapselementen is
van belang. Bloemrijke akkerranden,
graslanden met diverse grassen en
kruiden, drinkpoelen, meanderende
waterlopen, houtachtige beplantingen… vroeger vormden ze een hecht
netwerk dat zijn diensten meer dan
genoeg heeft bewezen. Bij agro-ecologie zijn een vruchtbare bodem en
agro-biodiversiteit belangrijk. Het
land wordt niet bewerkt met kunstmest, maar met trage meststoffen,
zoals stalmest of compost. Een groot
deel van Vlaanderens landbouwbodem zit vast als beton, door het
gebruik van chemicaliën, de monoculturen en de decennia lange harde
grondbewerkingen. Het kan anders!

m i e k e vog e ls

Aan de slag met
biodiversiteit!
Het herfstnummer van uw geliefde Zilverblad was
volledig gewijd aan het voorbije GroenPlus-congres
Biodiversiteit. In dit winternummer toont het
fotoverslag alvast dat het goed was. We genieten nog
na van de boeiende lezingen, interessante debatten
en de wilde feestmomenten tussendoor. Maar het werk
is niet af, nu moeten we met onze voorstellen aan de slag!

GroenPlus gaat met deze voorstellen de biodiversiteit niet herstellen,
maar de analyse die we maken en
de voorstellen die we formuleren
zijn wel een prima basis om met
anderen het gesprek aan te gaan,
om te praten over de noodzaak onze
relatie met de natuur te herdenken. Onze voorstellen tonen dat het
anders kan; het zijn hefbomen om
de biodiversiteit alvast in ons land te
beschermen en te versterken. Enkele
voorstellen.

Elders in dit nummer hebben we het
over de 15’-buurt, als hefboom om
kleiner en beter te wonen. Met weinig inspanning kan je er ook voor

zorgen dat planten en dieren meer
kansen krijgen. Tegen 2030 willen we 4000 km hagen, heggen en
andere kleine landschapselementen
aanplanten. Dit zijn de groene autostrades die ervoor zorgen dat planten en dieren zich vrij kunnen bewegen tussen hun leefgebieden.
Misschien wel de belangrijkste hefboom voor meer biodiversiteit is het
opnieuw verbinden van natuur en
landbouw. De industriële landbouw
put onze gronden uit, vervuilt en is
vooral gericht op schaalvergroting
en export. Neem nu de Boerenbond,
die najaar 2019 nog op handelsmissie ging om onze diepvriesfrites te
slijten in China! Ondertussen wor8

den de boeren verplicht om steeds
meer te investeren en dit zonder
perspectief. De landbouwsubsidies
moeten herbestemd worden en kansen geven aan boeren die natuur en
landbouw terug willen verbinden.
De elfde provincie van ons land is de
Noordzee. Een van de grote bedreigingen voor het zeeleven is de plastiekvervuiling. Europa wil een brede
voorlichtingscampagne, om mensen
bewust te maken van de gevolgen
van de plasticvervuiling. Maar dit
volstaat niet. Dit leren ons de vele
campagnes om zwerfvuil ‘op het
land’ tegen te gaan. Er moet werk
gemaakt worden een statiegeldsysteem voor drankverpakking.

Meer bossen planten, maar ook
bestaande bossen beschermen. Een
boom vervang je niet zomaar door
een nieuwe te planten. Als je een
boom kapt, verniel je ook de leefwereld van de planten en dieren die
boven of onder de grond samenleven
met die boom. Vandaag zijn er nog
heel wat bossen die ingekleurd zijn
als woonzone, landbouwgebied...
We willen alle zonevreemde bossen omzetten naar bosgebied dat
niet langer gekapt kan worden.
De opwarming van het klimaat
betekent periodes van wateroverlast, afgewisseld met periodes van
droogte. Om de watervoorziening in

ons land aan te passen, is een ambitieus beleid nodig. Tegen 2030 willen we 25% van de gebetonneerde
oppervlakte ontharden; zodat het
water beter in de grond kan dringen,
er minder overstromingen zijn en
de grondwaterreserve wordt opgebouwd. Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken
samen met de lokale besturen een
onthardingsplan uit. Er komt onmiddellijk een algemene verhardingsstop.

Je vindt de 26 voorstellen die we
hebben goedgekeurd terug op www.
groen-plus.be/biodiversiteit.
We
rekenen erop dat ze onderdeel
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uitmaken van het verkiezingsprogramma 2024.
Zelf plannen we nog een aantal ronde
tafels. Zo is alvast het initiatief genomen om met een aantal bestuurders
en deskundigen rond de tafel te zitten over de kwaliteit van groen in de
stad.
Maar we rekenen ook op jou.
Ga met onze voorstellen aan de slag
op familiefeesten, aan de toog, organiseer een natuurwandeling; of geef
een presentatie voor je buren, vrienden, de organisatie waarin je actief
bent…

b a r t s ta e s

Industriële kippenkweek,
bron van nieuwe pandemieën?

In de veelgeprezen VRT-klimaatreeks
‘Wat houdt ons tegen?’ van Jill Peeters
zegt klimaatwetenschapper en transitiedeskundige Jan Rotmans: “De intensieve veehouderij is de kraamkamer
voor de volgende coronapandemie.
Overal waar je zoveel dieren zo dicht
op elkaar zet, in contact met mensen,
draag je ook die zoönose (een ziekte die
doorgegeven wordt van dier op mens)
over. Dat hebben we gezien de afgelopen decennia. (…) tot er een keer een
variant komt die schadelijk is voor ons.”
Ook het GroenPlus-biodiversiteitscongres in Genk poneert: “De recente coronacrisis maakt ons hopelijk wakker:
wetenschappers denken dat de door
de mens veroorzaakte biodiversiteitscrisis ook de omstandigheden creëert
voor uitbraken van virussen, zoals Covid-19. Ook in Vlaanderen leven we te
dicht bij onze dieren in de intensieve
veeteelt.” Het artikel “Factory farms of
disease: how industrial chicken production is breeding the next pandemic”, in
‘The Guardian’ van 18 oktober 2021,
onderschrijft deze stellingen. Een samenvatting.
Eind 2020. Meer dan 100.000 kippen sterven op een boerderij in het
Russische Astrakhan door een
nieuwe en dodelijke stam van het
H5N8 vogelgriepvirus. Bijna 1 miljoen dieren wordt ogenblikkelijk
afgemaakt. Van de 150 werknemers

zijn er 7 licht besmet: de eerste keer
dat bekend raakt dat H5N8 van kippen overspringt op mensen.

September 2021. In China raken
vijftig mensen besmet met het
sinds 2014 gekende H5N6-virus.
Alle besmette personen werkten met
gekweekte vogels. Meer dan de helft
van hen overlijdt. Gao Fu, directeur
van het Chinese Centrum voor Ziektebeheersing en Shi Weifeng, decaan
Volksgezondheid aan de Shandong
First Medical University, beschouwt
het H5N6-virus als een ernstige
bedreiging en ze pleit voor een
voortdurend, waakzaam toezicht om
verdere verspreiding te voorkomen,
want die zou kunnen resulteren in
rampzalige pandemieën.
Sam Sheppard, een bioloog aan de
Bath University, schrijft in mei 2020
in een wetenschappelijk rapport:
“Overmatig gebruik van antibiotica,
overbevolking en de genetische gelijkenis tussen dieren vormen ideale
omstandigheden voor veel bacteriën,
virussen en andere ziekteverwekkers,
om samen te smelten, te muteren,
zich te verspreiden en vervolgens op
mensen over te springen”.

Marius Gilbert, een Belgische epidemioloog aan de Université Libre de
Bruxelles, toonde reeds in 2017 aan
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hoe vogelgriep verband houdt met
de snelle intensivering van de pluimveehouderij. Vogelgriepvirussen
worden daardoor steeds gevaarlijker.
Arts, historicus en auteur Michael
Greger schreef in 2007 een boek
over vogelgriep: “We zien een ongekende explosie van nieuwe vogelgriepvirussen, die historisch gezien
het grootste pandemische risico vormen en zeker het potentieel hebben
om erger te zijn dan Covid.”

Deze feiten staan voor zich. We
moeten kiezen voor een groene
transitie, weg van monoculturen
en gigantisme. Veel boer(inn)en
kiezen nu al voor agro-ecologie en
voor zelfvoorzienende boerderijen.
Boer Victorien Laute uit ’s Gravenbrakel getuigt bij ‘Voedsel Anders’:
“Hier doen we aan landbouw in een
zo natuurlijk mogelijk ecosysteem
en binnen een zelfvoorzienend circuit. Het vee produceert mest voor
onze gewassen. Fruit en groeten, niet
geschikt voor de verkoop, zijn het
ideale kippenvoer. De kippen produceren eieren. En met de keuze voor
verkoop via de korte keten, kopen
boeren onafhankelijkheid en een
beter inkomen.”
Stof tot nadenken.

lu c sw e r t s

Vleermuizen als bondgenoot
Vleermuizen zijn zoogdieren. Ze behoren tot de oudste op aarde levende diersoorten. De naam vleermuis
komt van ‘vleugelmuis’ en verwijst
naar de vlieghuid tussen de vingers
en het lichaam. Ze zorgt ervoor dat
het dier kan vliegen.
De Aziatische vleermuis, die een
fruiteter (frugivoor) is, draagt voornamelijk bij tot het bestuiven van
bloemen en het verspreiden van
zaden. Veel tropische planten zijn
voor hun voortplanting volledig
afhankelijk van vleermuizen. De
bij ons voorkomende soorten zijn
insecteneters (insectivoor) en een
welgekomen natuurlijke vijand van
zowat alle vliegende insecten. Er zijn
geen andere dieren die zoveel nachtactieve insecten eten. Hun belang
als opruimers van muggen, kevers,
vliegen, spinnen, rupsen, vlinders,
waaronder diverse schadelijke soorten, is van enorm belang. Zo is er
de Aziatische Suzuki-fruitvlieg, die
bij ons sinds 2011 voorkomt en die
naar schatting zowat 20 miljoen
euro schade aanbrengt in de fruitteelt. In de Verenigde Staten werd
berekend dat vleermuizen door het
verorberen van pestinsecten jaarlijks gemiddeld voor 3,2 miljard dollar aan schade helpen voorkomen.
Wereldwijd zijn ongeveer 1500
soorten vleermuizen bekend. Buiten
de Zuid- en Noordpool treffen we ze
zowat overal aan, maar het meest in
de tropen. In België zijn tot dusver
‘slechts’ 22 soorten bekend.

Vleermuizen en Covid
Waar komt COVID-19 vandaan? Het
korte antwoord is dat we dat nog
niet precies weten. Wetenschappers zijn het er wél over eens dat
COVID-19 veroorzaakt is door een
coronavirus; of althans een voorloper van dat virus, afkomstig van
een dier. Studies wijzen erop dat

die ‘voorouder’ van het SARS-CoV-2
vermoedelijk voortkomt van een
soort hoefijzerneusvleermuis. Die
zogenaamde voorloper was niet
gevaarlijk voor de mens. Op de een
of de andere manier moet het virus
gemuteerd zijn. Daardoor is het
voor mensen schadelijk geworden.
Die mutatie is een zeer willekeurig
proces en ze komt maar zeer zelden voor. Wetenschappers houden
het bij twee scenario’s: ofwel is het
virus via een diersoort (mogelijk
een pangolin, of schubdier) bij ons
terecht gekomen; ofwel is een voorloper van het virus bij de mens zelf
gemuteerd en kan het zo van mens
tot mens worden overgedragen en
ziekte veroorzaken.
Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van
het virus. Geregeld duiken hierover
berichten op in de media.

Wat je vooral moet onthouden: de
overdracht van COVID-19 gebeurt
van mens op mens. Het is die overdracht tussen mensen, en dus niet
tussen dier en mens, die de ziekte
wereldwijd heeft verspreid. Meer
hierover vind je op https://www.
natuurpunt.be/pagina/faqs-overvleermuizen-en-covid-19

IJskelder, Solhof Aartselaar

11

Als gevolg van de klimaatverandering vinden meer en meer vreemde
insecten bij ons een habitat. Muggen,
verantwoordelijk voor de overdracht
van virusziektes als malaria en knokkelkoorts (dengue), zijn in opmars.
Ze zijn vooral ´s nachts actief. Daar
vleermuizen (de enige) nachtactieve
insecteneters zijn, moeten we ze
koesteren en ze een plaats geven.
Meestal tref je vleermuizen aan in
ijskelders, bunkers, grotten, forten,
kerkzolders, onder dakpannen en in
rolluikkasten. Sommige landbouwers
hangen ook kasten op in hun stallen.
Bij ‘natuurinclusief’ bouwen (*) kan
men vleermuiskasten ook integreren
in de muren.
Door hun verschijning en hun nachtelijk leven in het donker schrikken
vleermuizen misschien af; maar vergeten we niet dat ze zich, naast schadelijke muggen, ook tegoed doen
aan de gevreesde buxusmot en de
eikenprocessievlinders.
(*) Een vorm van duurzaam bouwen,
waarbij het bouwwerk bijdraagt tot
de lokale biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving, sociale contacten bevordert, de temperatuur in
de stad tempert en zorgt voor minder
luchtvervuiling.

m a rl e e n d e vr y

Van COP naar COP - Stappers met een missie
In 2015 kreeg Luc Debuyst een bende GroenPlussers gek genoeg om 17
dagen lang op bos- en veldwegen de
gutsende novemberregens te trotseren. Een tiental trappers volgden
hen, richting de COP 21 in Parijs.
De lichtstad was even hét walhalla
voor alle burgers met een klimaatmissie. Daarbij vergeleken was de
Canal Walk in Schotland haast een
walk in the park. Hoewel. Vijf dagen
de Schotse herfststormen trotseren
was best pittig. En reispassen en coronatests zorgden voor veel stress.
Maar… de BBC spotte de walkers al
in Londen. Climate grannies in witte
hesjes, samen op trekking voor het
goede doel, dat roert de Britten.
Twintig Grootouders voor het Klimaat startten op 24 oktober barstensvol overtuiging (en onder leiding van Luc) hun March for Future.
De Antwerpse groep ging eerst nog
langs bij Hans Bruyninckx van het
Europees Milieuagentschap. Die
prees hun engagement, want: “Als we
nu niets doen, krijgen we er tot 3,5 °C
bij! Juist nu is veel politieke wil nodig
én een omslag bij de banken. Klimaat
én biodiversiteit moeten samen centraal staan.” Bij het standbeeld van
John Cockerill, aan het Luxemburgplein in Brussel, begon de echte
tocht. Niet toevallig, want Cockerill
lag aan de basis van de staalindustrie –en van de CO2-uitstoot!– in België, samen met James Watt, de man
van de stoommachine. Bij zijn standbeeld in Glasgow zal de mars eindigen. Van symboliek gesproken! Aan
de voet van Cockerill pleitten Hugo
Vandienderen en Myriam Gérard kleinzoon Victor op de arm - voor
ambitieuze en rechtvaardige klimaatmaatregelen. Jul Geeroms van
de Vlaamse Ouderenraad verweet
de politiek dat ze de wetenschappers graag volgt voor de corona-,
maar niet voor de klimaatcrisis. Dat
moet anders!
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Met die boodschap trok de groep
per Eurostar richting London en verder naar Edinburgh. Daar was BBC
Scotland er als de kippen bij om te
horen wat die groep in witte hesjes
en met mooie vlag bezielde. Om van
de COP26 bindende maatregelen te
eisen. Dat zeker. “We zijn hier voor
onze kleinkinderen,” voegde oma Ria
Gielis toe. “We willen als grootouders
letterlijk ver gaan voor hun toekomst.
Het zal pijn doen, die 100 km, maar
moeilijk gaat ook.”
Vanuit Edinburgh ging het langs
twee oude kanalen. Daar kruisten ze
een groep Engelse en Schotse ‘pilgrims’. Iets verder ook Duitsers, in
augustus vertrokken in Katowice, en
Zweedse en Zwitserse senioren. Het
was even schrikken toen op TV beelden opdoken van ondergelopen straten in Glasgow. Alsof moeder aarde
wilde zeggen dat de grenzen van het
draagbare waren bereikt. Zo dramatisch werd het gelukkig niet. Vlak
voor Glasgow piepte de zon door de
wolken. Bij het beeld van James Watt
zat de ‘March for Future’ erop, de
missie nog niet. Er volgde een mars
op Glasgow Green, met de Pilgrims
for COP. Toen kwam de ‘klimaattrein’
aan, met Youth for Climate en de officiële Belgische delegatie. Tijd voor
een babbel met minister Khattabi en
onderhandelaar Wittoeck.

En de terugreis? Ach, er haalden
maar 13 stappers de trein. De rest
vond zijn PLF niet direct op de gsm…
en arriveerde uren later. Wel met het
stevige plan om voorjaar 2022 de
stapschoenen aan te trekken voor de
Kunmin, of biodiversiteitsmars. Wie
stapt mee?

Het hele verhaal van de
stappende grootouders vind je op
www.grootoudersvoorhetklimaat.
be/mafu21
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m i e k e vog e ls

We zijn met te veel!
De klimaattop in Glasgow baarde
dan toch een akkoord. Niemand
wordt er echt warm van, tenzij onze
aarde. Die warmt verder op tot boven de kritische 1,5°C.
Het Rapport van de Club van Rome
(1972) leerde ons dat de ‘groei-economie’ de grond uitput,
de zeeën vervuilt en de
draagkracht van de aarde geweld aandoet. Een
van de meest indrukwekkende statistieken
uit dat rapport is de grafiek over de groei van de
bevolking.
In 1804 waren er 1 miljard mensen op Aarde. In
1960, iets meer dan 150
jaar later, was dit aantal
opgelopen tot 3 miljard
mensen. De groei van
5 tot 6 miljard mensen
duurde 12 jaar. Vandaag zijn we met
7,5 miljard.

Met minder mensen verkleinen we
de ecologische voetafdruk, daarom
organiseerde de VN bevolkingsconferenties. In 1994 ondertekenden 71
wereldleiders in Cairo de belofte om
te investeren in de stabilisatie van
hun bevolking. Vandaag is praten
over een krimp van de wereldbevolking niet langer een item.
Argumenten als ‘er is voldoende voor
iedereen, het is een kwestie van herverdeling’, of ‘als de mensen uit de
armoede geraken, kiezen ze vanzelf
voor kleinere gezinnen’ leggen voorstanders van gezinsplanning het
zwijgen op.
Er blijft geen tijd meer voor simplistische redeneringen Meer materiële welvaart zorgt inderdaad voor

minder honger en kleinere gezinnen, maar ook voor grotere inname
van ruimte. Mensen willen ruimer
wonen, beter eten, een auto… En
wat met de belangrijke immateriële
factoren; ruimte, rust, natuur, vrede,
rechten en vrijheid? Hoe drukker
de wereld, hoe minder rechten en

vrijheden iedereen kan hebben. (zie
coronamaatregelen)

Sommigen beweren dat alle technologie aanwezig is om milieu en
natuur terug in orde te krijgen. Zo
wordt momenteel gewerkt aan een
reuze stofzuiger die CO² uit de lucht
haalt. Die zou de taak overnemen
van de natuurlijke CO²-stofzuiger,
het bos. Alleen, dat bos haalt niet
enkel CO² uit de lucht, maar is ook
de thuis voor heel wat (bedreigde)
planten en dieren. Technologische
oplossingen houden geen rekening
met de complexiteit van het ecosysteem.
Alle hens aan dek.
De mensheid staat voor deze
enorme uitdaging: op een duurzame
manier voldoende welvaart creëren
voor iedereen en tegelijk voldoende
ruimte overlaten voor een diverse
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en sterke natuur. We zitten nu al ver
boven de draagkracht van de planeet
en we moeten nog miljarden mensen voorzien van voldoende levenskwaliteit. Alle hens aan dek dus en
inzetten op anders leven (minder
auto rijden, minder vliegen, minder vlees eten, kleiner wonen) én
op nieuwe technologieën (groene energie,
nieuwe grondstoffen,
recyclage) én op het
terugdringen van de
bevolkingsgroei.

De
bevolkingsgroei
tem
peren kan zonder
dwingende maatregelen. Het bevorderen
en financieren van een
vrijwillige gezinsplanning bewees in het verleden reeds zijn effect.
Bijna de helft (43%)
van de zwangerschappen in ontwikkelingslanden is ongewenst (cijfers VN Bevolkingsfonds).
Inzetten op het versterken van meisjes en vrouwen, geboorteplanning
en voorbehoedsmiddelen, kunnen
het verschil maken. Een bredere
info over het verband tussen gezins
omvang en ecologische duurzaamheid kan ook in de westerse landen
ouders anders doen beslissen.
Minder mensen voor meer mens
en natuur het is ook het thema van
het zeer goed onderbouwde boek
van Fons Jena ‘We zijn met te veel’
uitgeverij Eburon Utrecht, 2021.
Fons Jena is milieuambtenaar en
wil het thema van de overbevolking
opnieuw op de agenda zetten.

Volgend jaar gaat opnieuw een COP
door in Egypte, het terugdringen van
de overbevolking moet opnieuw op
de agenda staan!

w a lt e r d e c o e n e

Succesvol samenwerken met het zuiden
Agalev ontstond ooit uit o.a. de nieuwe sociale bewegingen. Ontwikkelingshulp en de zorg voor de Derde
Wereld was daar een van. Ontwikkelingshulp evolueerde naar ontwikkelingssamenwerking, waarbij de
hulpbehoevende een partner werd.
Weliswaar in een nog ongelijke positie, maar wel met wederzijds respect. Momenteel duikt hier en elders
het begrip ‘dekolonisatie’ op, een eis
tot ‘Wiedergutmachung’ voor wat
destijds fout is gelopen. Een terecht
verzoek dat ons tegelijk confronteert met het niet inlossen van de
0,7% ontwikkelingsnorm.
Zowat 50 jaar geleden beloofden een
aantal rijke landen –w.o. België- om
dit bescheiden percentage van hun
Bruto Nationaal Inkomen (BNI) te
besteden aan ontwikkelingshulp.
Bij de toekenning van die officiële
hulp -waarbij eigenbelang dikwijls
heeft meegespeeld- kunnen we ons
terecht vragen stellen. Maar daarnaast zijn er de talloze projecten
gedragen door de solidaire inzet van

mensen hier. Yanfouom (wijsheid),
in het West-Afrikaanse Togo, is het
voorbeeld van een project dat op een
bescheiden manier bijdraagt aan de
emancipatie en de ontwikkeling van
een zuiders land.
Juli 1995 bezoekt een groepje
Vlaamse vrijwilligers Dapaong, een
stad in het noorden van Togo. Ze
worden er ontvangen door Paul
Sinandja, een werkloze landbouwingenieur die van de nood een
deugd heeft gemaakt. Via een eenvoudig pijplijnsysteem wordt water
uit een spaarbekken afgeleid naar
moestuintjes. De gekweekte groenten voeden een aantal gezinnen,
de meerwaarde komt op de lokale
markt terecht. Met het geld kunnen
kinderen studeren. Sinandja’s echtgenote Martine is leerkracht, maar
ook werkloos. Met haar kennis en
opleiding wil ze een school oprichten. Geld en middelen ontbreken,
maar de boodschap wordt opgepikt
door de vrijwilligers op inlevingsreis. Teruggekeerd in België ont-

15

staat een groepje actievelingen rond
Mikke Maerschalck en Luc Jacobs.
Samen organiseren ze acties om aan
de nodige fondsen te geraken. Mikke
klopt aan bij het lokale gemeentebestuur voor subsidies. Via goed becijferde deelprojecten, aangereikt door
directrice Martine, groeit de school.
Wat gerealiseerd werd, wordt ook
geregeld bezocht. Afgeschreven laptops en andere leermiddelen reizen
mee in de bagage. Martine Sinandja
is een vrouw met een duidelijke kijk
op de situatie van Togo, een vroegere Franse kolonie.
Het land heet ‘een jonge democratie’ te zijn, maar met de rechten van
de burgers is het pover gesteld. De
armoede bedraagt er volgens de VN
32,3%. Lager onderwijs (6 jaar) is
verplicht, maar er is een acuut tekort
aan leerkrachten en middelen. De
klassen tellen veel te veel leerlingen.
Martine Sinandja zet doelbewust in
op kwalitatief onderwijs en ontwikkeling. Vooral van meisjes, omdat
die het leven doorgeven. Tienerzwangerschappen pakt ze aan met
de hulp van Sensoa en de inzet van
een vroedvrouw die leerlingen en
ouders voorlicht en condooms uitreikt. Yanfouom Collège et Lycée is
intussen 21 jaar oud, telt iets meer
dan 1000 leerlingen –bijna half om
half meisjes en jongens- en staat
model in de Savanne-regio. De leerkrachten ontvangen een inkomen,
wat niet altijd zo is in het staatsonderwijs. Oud-leerlingen keren terug
tijdens de vakantie en springen
leerlingen bij… Gaan we hiermee
de wereld redden? Vooralsnog niet.
Maar dergelijke projecten –en laten
we her en der inzetten op nieuwe,
weldoordachte!- vormen een teken
van hoop en kunnen de exit naar het
noorden afremmen. Waarop wacht
onze overheid om zelf doelgericht
in de ontwikkeling van het zuiden te
investeren?

Werf mensen voor
GroenPlus!
Gebruik het Zilverblad om mensen
bij Groen(Plus) te betrekken. Je kan
het blad achterlaten in de bib, bij de
dokter of op een plaats waar mensen
samenkomen. Als je een artikel tegenkomt dat een vriend of een kennis kan
interesseren, bezorg het hem/haar, of
vraag een extra nummer aan.
Extra nummers kan je opvragen via
zilverblad@groen.be, of geef een
telefoontje aan Walter Decoene,
0487/68.29.45.
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Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je
vindt er ook nog heel wat andere interessante
informatie.
Uitschrijven voor de papieren versie kan, met een
brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a Henri
De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartselaar, of een
e-mail aan walter.decoene@gmail.com

FRANS ROGGEN

On est chaud,
plus chaud que le climat!

“Oh, zo liegen“, zei Charlot, toen minister Demir, die door haar naam de indruk
geeft dat ze hard werkt, liet weten dat ze niet naar Glasgow ging, omwille van
een coronabesmetting op haar kabinet. Ik vond dat erover. Ik had net een telefoontje gekregen van mijn tandarts, die vanwege van een hoog risicocontact
mijn afspraak twee maanden uitstelde. Het kan en het komt voor, dus waarom
niet bij Demir. Je kan een klerehekel hebben aan dat mens, maar je moet fair
blijven.
Premier Jambon ‘heeft geen lessen te krijgen’ van Tinne Van der Straeten. Hij
was nijdig, omdat ze met Bart de Wever zijn idee om gascentrales te bouwen,
was gaan lopen. Demir is daar ook tegen, tegen die gascentrales. ‘Wij willen
kerncentrales, of hoor je niet goed!’ Demir hoort wat ze wil horen en een jambon
is ook maar een hesp, ook al is ze minister van Cultuur. Vlaamse Cultuur.
Dr. Grossi, CEO van het atoomagentschap, verwoordde het kern-achtig. Hoeveel
ongelukken zijn er gebeurd met kerncentrales? Drie? Zouden we ook de luchtvaart afschaffen, omdat bij vliegtuigcrashes pakweg 200 mensen per jaar sterven? Hoe achterlijk moet je wel niet zijn!? Zo achterlijk ben ik natuurlijk niet.
Maar, bedacht ik fijntjes: zo’n tweehonderd dode mensen zijn in een wip opgeruimd. Een ontplofte kerncentrale blijft nog een paar duizend jaren de omgeving versjteren. Konijnen met drie koppen of zo en hertjes met leukemie? Maar
kom, misschien lost de natuur dat wel op.
Waarom kon Onze Tinne, die ik zeer liefheb en respecteer, dan niet zeggen dat
die gascentrales later kunnen dienen voor waterstof? Of heeft ze dat gezegd?
Sorry.
Gelukkig is hij weer voorbij, die mooie zomer. Geradbraakt was ik. Twee keer
stond die rotkelder van ons kniediep onder water. Gelukkig niet zo erg als op die
16de augustus vorig jaar, toen de diepvriezer en de koelkast ronddobberden en
de wasmachine het adres vroeg van de verzekering. Doe het maar met zo’n zere
schouder en je weet meteen dat je niet voor je plezier op deze wereld bent. Zeker
niet als je huis bovenop een beek staat.
Ik maak me geen illusies, dit gaat niet stoppen, ook al bieden de waterkolken in
de Boomgaardstraat genoeg ruimte voor de comfortabele opvang van alle Antwerpse asielzoekers. De stad ontkent alle schuld, maar ze neemt maatregelen.
De schuld op zich nemen en niets doen is natuurlijk erger. De ellende in Pepinster, dit jaar, was op het eerste, tweede en derde gezicht véél véél erger. Maar
dat kwam door de opwarming van het klimaat en daarvan is er in Antwerpen
natuurlijk geen sprake. De burgemeester zou wel willen, maar het moet haalbaar en betaalbaar blijven.
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