Platformtekst
‘Leefbaarheid en natuur op de tocht’ – ‘Red de Berm(bis)’
Optocht en manifestatie op zondag 15 april 2012

De plannen rond R11 bis verontrusten Natuurpunt Land van Reyen, de Mortselse
jeugdverenigingen en wijk- en buurtencomité Forum R11 mis van Wilrijk en Mortsel.
Daarom organiseren we gezamenlijk een positieve protestwandeling met grote
slotmanifestatie op zondag 15 april in Hoeve Dieseghem in Mortsel.

Als verenigingen maken we ons grote zorgen over de gevolgen van de getoonde plannen
van de Vlaamse overheid die een snelwegtunnel onder de R11 wil aanleggen. Terwijl het
Masterplan zeker ook bedoeld is om de leefbaarheid te verhogen. Onder andere deze
doelstelling wordt echter niet gehaald. Zoveel is duidelijk.
(Zie Masterplan 2020 (30 maart 2010) – 3.1. Masterplan Mobiliteit Antwerpen, blz. 7 –
www.provant.be)

Deze geplande tunnel moet een verbinding maken tussen de E313 en de E19, van het
rondpunt van Wommelgem tot aan de oprit in Wilrijk. De leefbaarheid en de rust van de
omwonenden langs het ganse traject verdwijnt erdoor. Het betekent een groot verlies aan
natuur en nabije open ruimte in Mortsel, Wilrijk en de volledige zuid-oostrand.

De verenigingen pleiten daarom samen voor het behoud van hun laatste stukjes
ongeschonden natuur, voor de publieke speel- en wandelruimtes, het typische
bermlandschap dat een unieke en kwetsbare biotoop is, rijk aan bijzondere fauna en flora,
in deze al flink verstedelijkte omgeving.
Als organisatoren van de optocht vrezen we voor een grote toename van polluenten, fijn
stof, geluidshinder en overlast. De NO2-concentraties in Mortsel overschrijden nu al de
Europese normen voor luchtkwaliteit met 50%! Een bijkomende snelweg met meer dan
4000 voertuigen per spitsuur zal dit enkel verergeren. De tol op het vlak van
volksgezondheid stijgt wellicht ontoelaatbaar hoog, vrezen we.
(zie Infodossier R11bis - Deelgebied Mortsel – www.r11mis.be)

Bovendien doorklieft een nieuwe verbindingsweg tussen de R11 en de N10 het open
landschap tussen Mortsel en Boechout tot in Borsbeek. ten oosten van Antwerpen, en
neemt hierdoor de dicht-bij-huis recreatieplekken weg, van ieder individu. Niet in het minst
van alle jeugdverenigingen in de wijde omtrek die er wekelijks van genieten.

Een beperkte analyse van de openbaar beschikbare gegevens verontrust ons nog meer.
Die studies brachten al verschillende pijnpunten aan het licht omtrent de plannen voor
de R11bis. We staan niet alleen met onze bedenkingen, dat werd duidelijk op de
klankbordgroep – bijeenkomsten. Het is dus maar de vraag of er wel enig draagvlak
aanwezig is voor een dergelijk monster-bulldozer-project...

De verkeerscijfers van het Vlaams Verkeerscentrum toonden al aan dat de geplande
snelwegtunnel slechts een beperkte impact zal hebben op de verkeersproblemen,
nochtans het doel van dit ganse plan. Niet alleen wordt de R11 amper ontlast, hij dient
zelfs nog verbreed … Ook het bovengronds verkeer op de R11 zal toenemen in plaats
van afnemen. De huidige oude spoorwegbergberm (in Mortsel beter bekend als “Den
Berm”) verdwijnt volledig en wordt vervangen door een steriel plat parkje, waar de bomen
in “bloembakken” moeten groeien…

Wij zijn blij te horen van de motie van de stad Mortsel, die goedgekeurd werd op de
gemeenteraad van 20 december 2011. (Zie bijlage en www.mortsel.be) Samen betwijfelen
we sterk of de voorliggende plannen de verkeersoverlast wel effectief gaat verbeteren.
Toenemende verkeersdrukte en files in woonkernen van Boechout, Vremde, Mortsel tot
Borsbeek door verkeer komende van Lier, Hove, Lint en uit de Kempen op weg naar de
R11 en het geplande oprittencomplex Cantincrode, dat ziet niemand zitten.

Als initiatiefnemers willen we de leefbaarheid en de laatste stukjes natuur in de
dichtbevolkte en verstedelijkte zuid-oostrand van Antwerpen (Wilrijk, Edegem, Mortsel,
Borsbeek, Boechout, Wommelgem) niet kwijt. Ons leefmilieu, de natuur en de publieke
ruimtes moeten gerespecteerd worden en zelfs nog verbeterd. Gezonde lucht en rust is nu
eenmaal een beslissende factor bij het kiezen van een woonplaats. Het beheerd
natuurgebied Klein-Zwitserland en het typische bermlandschap in Mortsel met
biodiversiteit aan planten en dieren, waaronder bedreigde en beschermde soorten als de
hazelworm, moeten onaangeroerd blijven. Dit foerageergebied in Mortsel voor de grootste
beschermde vleermuizenkolonie in gans Vlaanderen mag niet verdwijnen. Wat betekent
“beschermd gebied” nog, als koning auto telkens wint??
(Zie bijlage persbericht Natuurpunt Land van Reyen van 18 september 2011, en kaartje
R11bis door natuurgebied Klein-Zwitserland)

Uit al het voorgaande mag blijken dat de verschillende doelstellingen van het Masterplan
in het algemeen en de R11bis in het bijzonder niet gehaald worden.

Daarom organiseren Natuurpunt, de Mortselse jeugdverenigingen en het Forum
R11mis op zondag 15 april 2012 een optocht voor de leefbaarheid en het behoud van
de natuur en tegen de voorliggende plannen voor de R11bis en verbindingsweg N10
- R11.

Programma:

13.30 uur: Verzamelen aan de berm in Wilrijk ter hoogte van het kruispunt
Prins Boudewijnlaan / Frans Van Dunlaan.

14.00 uur: Positieve optocht van ongeveer 4 km, richting Mortsel, langs de bedreigde
groene bermen en de nu nog rustige wijken.

16.00 uur: Aankomst aan het eveneens bedreigde natuurgebied Klein-Zwitserland, naast
Hoeve Dieseghem, Wouter Volcaertstraat 44, Mortsel.
Daar start dan een grote manifestatie op het plein ervoor met op en rond het podium
speeches, kinderanimatie, muziek, kraampjes, info-standjes van de deelnemende
verenigingen, petitie- en platformtekst-ondertekening, cafetaria en Groene Winkel van
Natuurpunt, toelichting rond R11, boogschietdemonstratie, project jeugdverenigingen, ...

Wil jij, je vereniging, je school of je wijkteam ook een activiteit organiseren op deze
slotmanifestatie? Wil je meewerken? Alle hulp is welkom! Meer uitleg nodig?

Contacteer ons dan naar keuze:
actie@scouts43.be
red-de-berm.bis@landvanreyen.eu
r11mismortsel@gmail.com

We hopen op je aanwezigheid. Een grote opkomst is een “must” voor een leefbare zuidoostrand! SAMEN STAAN WE STERK!

Teken zeker alvast de petitie op onze websites, waar je ook meer info kan vinden:
www.landvanreyen.eu
en
www.r11mis.be

