EEN STAD MET BOMEN,
LAAT STRAATDROMEN
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Tijdens een wandeling vorig jaar in Aalst viel mijn oog op de borden die aan de lindebomen in de
binnenstad zijn bevestigd. Slogans als “gratis airco”, “ik laat je niet stikken”, gezonde longen, …
geven meteen een diepere betekenis aan de aanwezige bomen.

ig

ht

AV

Lucien Verschoren

s ‘Ik laat je niet stikken’ verwijst naar het
opnemen van CO2 door de bladeren, en het
afgeven van zuurstof aan de omgeving.

s Vegetatie verbetert de luchtkwaliteit. Het
bekendste voorbeeld is zwevend fijn stof dat in
contact met bladeren en takken, daar neerslaat
en vervolgens door de regen afspoelt naar de
bodem.

Toch even navragen bij de dienst leefmilieu van de stad Aalst wat het initiatief
inhoudt. De stad wilde een grootscheepse campagne voeren over het
belang van bomen en bedachten zeven
slogans en één logo. De bordjes hingen
op plaatsen met veel passage en ze
werden ook regelmatig verhangen om
de verrassing gaande te houden. En de
reacties waren volgens de betreffende
dienst zeer positief. De actie vergroot
in ieder geval het draagvlak voor de
aanplant van groen in de stad.

• Niets is belangrijker dan zuivere lucht,
water en bodem. Dat weet iedereen
maar de link met bomen in de omgeving wordt zelden of nooit gelegd!
• Een boom pakt de klimaatopwarming
op een zeer efficiënte manier aan en
dit geheel gratis. Hij legt namelijk
jaarlijks de uitstoot aan CO2-gas van
10.000 autokilometers vast om ze dan
doodleuk om te zetten in zuurstof!
Met deze gratis actie filtert hij ook nog
eens de vervuilende stoffen zoals fijn
stof uit de lucht. Eén boom levert per
jaar genoeg zuurstof voor 4 personen!
• ‘s Zomers genieten we in onze oververhitte stad van zijn verkoeling die
evenveel deugd doet als 10 airco’s.
Ook met de wateroverlast door de
overmatige verharding in de stad kan
hij om, want hij laat honderden liters
per dag verdampen!

• Een boom beïnvloedt niet alleen ons
lichamelijk welzijn maar hij laat ons
ook geestelijk herademen door lawaai
te dempen en stress te verlagen!
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s Gratis airco’: een grote boom kan makkelijk
100 liter water per dag verdampen en dit zorgt
voor een afkoeling. De bladeren zorgen meteen
voor schaduw zodat het onder de bomen vaak
veel draaglijker is.

De milieudienst gaf ook een persbericht
uit waarbij we graag even stilstaan:
• Wat vroeger de materie was waar enkelingen zich mee bezig hielden, is het
klimaat nu een topitem van iedereen.
Gelukkig maar! Want we willen toch
allemaal onze planeet mooi en zuiver
doorgeven aan de volgende generaties!
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Om deze evidente redenen investeert
de stad jaarlijks heel wat geld in haar
bomenbestand. Stuk voor stuk zijn dit
investeringen in de toekomst van elke
bewoner en bezoeker!
Om deze en nog meer redenen startte
de dienst Leefmilieu deze ludieke actie.
De stad hoopt dat mensen in de toekomst niet zomaar vragen om een gezonde boom te rooien, en drukt meteen
ook de wens uit dat iedereen meewerkt
aan het aanplanten van bomen in de
tuin, de straat of het speelveld.
De boomkwekers zijn heel dankbaar en
opgetogen met dergelijke initiatieven. Ze
zorgen mee voor het noodzakelijk brede
draagvlak om meer bomen te planten. n
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