
“ 2013 “ – 30 jaar werkgroep Leefmilieu 

 

De verkiezingen zijn voorbij, het politiek jaar komt terug op gang. 

Alle beloftes omgezet in een bestuursakkoord, da’s nu van belang. 

De meerderheid is er al 3 maanden op aan ’t broeden. 

Het zal dan ook fantastisch zijn, we kunnen het vermoeden. 

 

Hopelijk hebben ze “groen” niet over het hoofd gezien. 

Nee, ik bedoel niet de partij, maar wel het milieu misschien. 

“Essen landelijk” is gelukkig niet alleen een leuke slogan. 

Knotwilgen en heggen, daar houden de mensen inderdaad wel van. 

 

“De landbouwers als beheerder van het landschap”, da’s zeker niet vies. 

Bomen en heggen in ruil voor de jaar na jaar rijkelijk gekregen subsidies! 

Sommige bloemenbermen worden weer op hun waarde geschat. 

Ach ja, de originele breedte, da’s wat men nu al jaren vergat. 

 

Het vorige jaar konden wij 71 gezonde eiken behoeden van een zekere dood. 

Men wilde overgaan tot kapping, maar wij waren hun redder in nood. 

“Ach, het was een misverstand en zeker niet zo bedoeld.” 

Maar even goed waren ze weg, gelukkig is alles nu bekoeld. 

 

Een leuke belofte, de politici maken ons nu al blij. 

Er komen in de volgende jaren naar ’t schijnt 1500 bomen bij. 

We hebben al wat locaties, wil je dat ik er al één zeg? 

Aan de “Boomsesteenweg” aan ’t Spijker zijn momenteel alle bomen weg. 

 

De “trage wegen” hebben hun naam zeker niet gestolen. 

Er is de vorige jaren niet veel gebeurd, dat kan niemand verholen. 

Wel is al de inventaris gemaakt, de boeken enkel met plannen gevuld. 

We willen er nu tegenaan ! Er is genoeg geluld. 

 

Wat een geste, van weekeindzone naar een woonbos! 

Nee, de eigenaars zijn zeker niet het slachtoffer of de klos. 

In ruil voor planbaten en het bos in zijn natuurlijke aard, 

Wordt wat ze illegaal deden, plots aanvaard. 

 

Het patrimonium van de paters werd niet in zijn geheel behouden, 

Er werd niet veel moeite gedaan om ’t allemaal samen te houden. 

Eerst werd de boerderij, Mariaheem en hectaren grond vlug particulier van de hand gedaan. 

Den overschot voor ’t Kempisch Landschap, zo is het gegaan. 

 



Bij bouwwerken lagen er al riolen aan een dicht te gooien gracht, 

de gemeente snel geïnformeerd, de eigenaar het slechte nieuws veel te laat gebracht. 

Het schepencollege sprak gedecideerd: “de sloot moet zeker terug open!!” 

Al die maanden nog niets gebeurd, we blijven het opvolgen en hopen. 

 

Aan ’t Spijker en in Holland is de ringweg een gewone 2-vaksbaan. 

De kilometer tussenin met middenberm is daarom zinloos voortaan. 

Twee ronde punten aan Over d’Aa en ’t Spijker, iedereen wordt al blij, 

plus een mooie groenbuffer voor de bewoners van den Essendonk en de Visserij. 

 

De Magerbeek wint aan belang en is niet zo maar een sloot. 

De volgende jaren wordt het debiet wel 10 keren vergroot. 

De vele hectaren aan ‘t Schildershof worden er immers op aangesloten, 

De duiker onder de Nieuwstraat moet vergroot, ja, begin het al maar te begroten. 

 

De fietspaden langs de gewestwegen naderen stilaan hun voltooiing, 

Ook langs de vallei van de Spillebeek, met zijn zachte glooiing. 

Het sportpark en de Finse piste zijn pas klaar en aangelegd. 

Toch geen veldcross daar! … al wordt dat wel gezegd. 

 

We zorgen al 30 jaar voor de bloemen, de vogels en de natuur. 

Beheerswerken doen en plannen maken, doen we met veel vuur. 

Kritiek om de kritiek, daar beginnen we niet aan. 

Steeds een gepast tegenvoorstel, da’s waar we voor staan. 

 

We hopen op een kentering in deze nieuwe legislatuur. 

Met veel eerbied voor de mens in evenwicht met de natuur. 

De natuur wordt hopelijk de volgende 6 jaar een stuk vergroot. 

Wij blijven wel zorgen voor de gepaste kritische noot. 

 

 

 

 

 

 

 

 


