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 Event Gebermte – Trage wegen 

Zaterdag 18 mei 2019 

Dames en heren, 

'Den Berm'.   

 

Jeugdsentiment en nostalgie…voor een 50-plusser, mag 

het, moet het.  

 

Uw gewaardeerde uitnodiging en prachtig event, zijn voor 

mij als een Proustiaans Madeleintje.  

 

Ze voeren mij mee naar een heerlijke kindertijd, naar 

zorgeloos ravotten, naar tig scoutsvergaderingen – en dito 

herinneringen. Voor velen onder u is dat allicht niet anders. En 

de jongsten onder ons, wens ik het toe.  

 

Kortom, het is een prachtige plek, en vooral, een o zo 

nodige plek. 
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Open ruimte is tegelijk ook zeer kwetsbare ruimte, zeker in 

een gebied waar ruimte schaars en de ambities hoog zijn.   

Hier in Mortsel, met nog amper 20% open ruimte, is dat 

niet anders.   

 

Om de zoveel tijd passeert er wel weer een nieuw plan of 

idee voor de ‘invulling’ van dit gebied.   

Ooit was de berm doel en terrein van mijn eerste 

maatschappelijke actie: ‘handen af van onze berm’!  

 

Zovele jaren later keerde de berm terug in mijn 

professioneel leven. Al was de focus behoorlijk anders: 

ontwikkel een ‘gedragen’ streefbeeld voor de R11bis, 

luidde de opdracht van de Vlaamse Regering toen.  Helaas, die 

R11bis zou dwars door dit gebied snijden.   

 

Niet enkel míjn jeugdsentiment werd daarbij danig op de proef 

gesteld.  Heel wat anderen, en in het bijzonder zeer actieve 

actiegroepen sprongen in de bres voor deze groene strook.  
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Dankzij het engagement van velen, was het hele co-

creatieve en interactieve proces dat een streefbeeld voor 

de R11bis moest opleveren, vooral buitengewoon boeiend, 

verrijkend en leerzaam.   

 

Voor het eerst verzamelden we alle stakeholders en 

geïnteresseerden. Zonder te weten waar we zouden 

uitkomen, kozen we radicaal voor transparantie en open 

communicatie… in twee richtingen.   

Informeren en delen tijdens de infomarkten en 

klankbordgroepen, in wisselwerking met actief luisteren.  

Samen zoeken, elkaar leren begrijpen én met de vele kritische 

vragen, zorgen en suggesties co-creatief aan de slag gaan.  

Dat de realisatie van die R11bis problematisch, bijzonder 

kostelijk en maatschappelijk weinig gesteund was, bleek 

al gauw. 

 

Vragen over de natuurwaarden maakten we over aan het 

INBO, het Instituut voor Natuur –en Bosonderzoek. Het 

droeg in belangrijke mate bij tot de conclusie.  



4 
 

Het bevestigde wat velen weten: de Berm is een te 

waardevol en uniek stuk natuur want herbergt zeldzame 

fauna en flora, om er de schop in te steken voor nieuwe 

weginfrastructuur.  

 

Hij is van vitaal belang voor het welzijn en de 

levenskwaliteit van velen en moet ongeschonden blijven. 

 

Het brengt me naadloos bij wat me, -behalve geen doden 

en/of zwaargewonden in en door het verkeer-, erg na 

aan het hart ligt en waarvoor ik me op zoveel mogelijk 

persoonlijk en vanuit mijn functie inzet, met name: 

broeikasgasneutraliteit door reductie van emissies in 

combinatie met een substantiële verhoging van de 

zogenaamde captatiecapaciteit.   

 

En dat veronderstelt veel en vooral divers groen en dus 

robuuste en aaneengesloten natuur, liefst van een zo hoog 

mogelijke kwaliteit.  
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Welnu ook dit gebied ‘levert’ cruciale ecosysteemdiensten. 

Het staat garant voor biodiversiteit wat niet alleen voor de 

flora en fauna, maar vooral voor allen die hier wonen, werken, 

recreëren, ravotten…van cruciaal belang is.  

 

U moet ik er niet van overtuigen, maar als we open ruimte 

koesteren, beschermen, versterken is dat niet alleen, 

misschien zelfs niet ‘in de eerste plaats’,  in het belang van de 

natuur (die uil, vleermuis, vlinder, bij of zeldzame spin lezen 

onze plannen niet). Open ruimte koesteren, beschermen en 

versterken dient bovenal ons welbegrepen ‘eigen belang’.  

 

We danken er immers schonere lucht, bestuivers, een 

betere waterhuishouding, rust, schoonheid, stilte, en een 

betere gezondheid aan. 

 

En dat veronderstelt dat het gebied als grote groene corridor 

blijft bestaan. Ongemoeid. Dat het niet opgedeeld, doorkruist 

of versnipperd wordt. 
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Samen met velen ben ik u allen, en in het bijzonder ook de 

besturen van Mortsel, Edegem en Wilrijk, buitengewoon 

dankbaar dat jullie die visie delen en waarmaken. Zo 

investeert de Stad Mortsel volop in de uitbouw van haar 

gedeelte tot natuurlijk park.   

 

Met dit festival brengt Gebermte natuur en cultuur en dus 

mensen samen. Samen op de berm.  

 

Ook de wetenschap is met recht en rede geïnteresseerd in dit 

gebied en in de toekomstige ontwikkeling ervan.  Ingenieur 

Sofia Saavedra Bruno weidt er haar doctoraatstudie aan. 

Ik kijk uit naar het resultaat! 

 

Later deze week verzamelt ze hier met maar liefst 45 

studenten uit alle hoeken van de wereld voor een 

Internationale Module in de opleiding “Spatial Development 

Planning” van de KULeuven.   

Dus ja, de toekomst voor dit gebied ziet er opnieuw goed, 

veelbelovend want groen uit.   
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Meer plezier kon u mij en zovele anderen niet doen. 

Samen met en dankzij u, kan ik weer wensen, hopen en 

dromen dat nog vele generaties hier zullen kunnen ravotten, 

wandelen, fietsen, picknicken en op ontdekking gaan in dit 

heerlijke groen, dat niet neemt, maar geeft. 

 

Hartelijk dank aan iedereen die hiertoe bijdraagt.  

Hartelijk Bart Pluym, drijvende kracht achter Gebermte.  

Dank aan iedereen die meewerkt aan de festivalweek.  

Moge het een fantastische en inspirerende week worden.  

 

 

 

 


