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Ringland, de overkapping van de Ant-
werpse ring heeft veel inkt zien vloeien en 
weinig groen teweeggebracht. Het project 
van Tel Aviv is moeilijker, of beter gezegd 
ambitieuzer. De Avalon snelweg snijdt 
dwars door het Oosten van Tel Aviv. Deze 
snelweg brengt pollutie met zich mee, 
vernietigt het zicht voor de bewoners en 
neemt een grote plaats in die veel beter ge-
bruikt zou kunnen worden om de leven-
skwaliteit van de bewoners te bevorderen. 
Het reeds goedgekeurde plan van Tel Aviv

zal 240.000 m2 open ruimte toevoegen 
aan één van de duurste steden ter wereld. 
Etai Pinkas, is de Tel Avivse gemeente-
raadslid en de drijvende kracht achter het 
project. Etai legt het ambitieuze van het 
project uit nl. de bouwwerken moeten 
plaatsvinden zonder dat het autoverkeer 
verstoord wordt. 
De snelweg zal begraven worden 
onder bomen, gras en sportfaciliteiten. 
Het project zal de bestaande groene zones
van de stad, het Yakon Park en het Begin
Park met elkaar verbinden. De bewoners 
zijn al enthousiast. Israel is gekend om van 
een woestijn een groene zone te maken, 
maar tot nu toe was dit niet het geval voor 
de grote steden gezien de ruimte hiervoor 
veel te duur is. 
De overkapping van de stadsautosnelweg 
zal eindelijk hier ook verandering in bren-
gen. 
De meest bekende Israëlische mi-
lieudeskundige Alon Tal vindt het een fan-
tastisch idee. “Er is gewoon onvoldoende 

Tel Aviv 
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de snelweg 
ruimte in de wereld en zeker in Israel.
Wij moeten dus steden integreren in veel 
ruimere planning om de biodiversiteit te 
beschermen.” Hij voegde hieraan toe “wat 
de open ruimte betreft, moeten wij plan-
nen in relatie tot boomhoogte - boven-
gronds, grondhoogte en ondergronds.”
Het Antwerps stadsbestuur zou er goed 
aan doen een delegatie te sturen naar Tel 
Aviv om de plannen te vergelijken. Zulke 
projecten zijn uniek en er is nooit genoeg 
expertise voorhanden. 

Air France 
bevordert Aliya

tel voor, dames en heren, je haalt 
jouw nieuwe wagen van de garage 
en rijdt naar een vertrouwde plaats. 
Je kunt het niet laten toch naar de 
splinternieuwe GPS te kijken. Eerst 

volgt er onbegrip en dan komt u bijna in de 
gracht terecht. Op de GPS-kaart ontbreekt 
België! Het enige wat u ziet is de naam 
Wallonië en de rest is een lege zone.
U kijkt rond u heen. Neen, de Walen heb-
ben Vlaanderen niet ingenomen. Nergens 
ziet u bommen vallen of soldaten rennen. 
Na te zijn bekomen van het bijna ongeluk 
belt u de garage. Hun laconieke antwoord: 
volgt “mijnheer, het is de software. Vanuit 
die 3D hoek ziet u enkel Wallonië.” Totaal 
verward belt u de burgemeester van Ant-
werpen en vertelt u het verhaal. Zijn reac-
tie is: ”een politieke GPS, mijn …”. “Ste-
phen Hawkings had gelijk te waarschuwen 
voor artificiële intelligentie. Ik moet drin-
gend het partijbestuur bijeenroepen.” 
Een ongelooflijk verhaal? Niet helemaal. 
Op een vlucht van Air France neemt een 
verbaasde passagier een foto van de gps 
die de vlucht aan de passagiers laat volgen. 

mensen voor idioot houden door te pro-
beren met pseudo wetenschappelijke ter-
men die ze zelf niet begrijpen te goochelen 
in de hoop dat de mensen erin verloren 
lopen.
Toen de Franse Eerste Minister de Joden 
aanmoedigde om in Frankrijk te blijven na 
de antisemitische terroristische aanvallen, 
en na de oproep van de Israëlische Eerste 
Minister om naar Israël te verhuizen, was 
het waarschijnlijk niet zijn bedoeling dat 
Air France geïnspireerd door politiek po-
pulisme de Joden sneller naar Aliya aan-
vragen doet grijpen.
Air France beloofde het “technisch pro-
bleem” op te lossen. Maar nergens zeggen 
ze een onderzoek in te stellen naar wie 
de gps op deze manier heeft geprogram-
meerd. Ze doen geloven dat de persoon 
een “artificiële intelligentie” is en geen 
menselijk wezen.
De vraag stelt zich wat het gevaar is wan-
neer zulke “personen” toegang krijgen tot 
de software van vliegtuigen. Hoe veilig 
voelt u zich in zo’n vliegtuig? Volgde de pi-
loot van MH370 ook zo’n gps?

S Op de GPS-kaart is Israël nergens te zien, 
wel in groot de namen van Gaza en de 
West Bank. 
De foto gaat razendsnel door het internet. 
Mensen beginnen vragen te stellen aan 
Air France. Hun ludieke antwoord is “wel, 
er was een software update. Vanuit een 
bepaalde hoek ziet men enkel Gaza en de 
West Bank. Weet u, software heeft zo haar 
kuren”.
Een antisemitische artificiële intelligen-
tie? Wie dit verhaal gelooft, gelooft ook 
in buitenlandse ontvoeringen (met mijn 
welgemeende excuses voor de fans van de 
X-files).  
De exacte woorden van Cecile Baudin-
Hardin, de woordvoerster van Air France 
waren: “sommige interactieve mappen 
laten een data display zien die inconsistent 
is afhankelijk van de zoom en de rotatie-
hoek van de aarde. Op deze manier komt 
Israël niet voor op de kaart met een zekere 
hoek en zoom”. Ik weet niet wat meer 
beledigend is; het feit dat ze niet toegeven 
dat het opzettelijk is gedaan of dat ze de
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