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Op zoek naar een citaat om deze slottoespraak wat extra power te geven, kwam ik ietwat 

onverwacht uit bij Bertolt Brecht. De beroemde Duits-Oostenrijkse dichter en vooral 

toneelschrijver die in de 1e helft van de vorige eeuw leefde (1898 – 1956). Brecht was heel 

sterk politiek geëngageerd in een naoorlogs Duitsland. Wat Brecht vooral deed met zijn 

stukken, was mensen aanzetten tot reflectie, als het ware een spiegel voorhouden. Hij was 

de overtuiging toegedaan dat, als we willen, we een betere, meer rechtvaardige wereld 

kunnen maken. 

En dat is net wat we met het project ‘Koester je kern’ voor ogen hebben: een beter wereld 

maken. En wat we doen o.a. met deze info-avond: aanzetten tot reflectie, een spiegel 

voorhouden. Als we dat willen, en ‘we’ dat is iedereen hier in de zaal aanwezig en al 

diegenen die de voorbije weken duidelijk sympathie getoond hebben voor dit project, 

kunnen we een beter Lennik maken. 

Het citaat van Brecht over de natuur gaat als volgt: “Het enthousiasme voor de natuur komt 

voort uit de onbewoonbaarheid van de steden.” 

In plaats van heel diepe bedenkingen te maken daarbij, wil ik dit citaat gewoon letterlijk 

vastpakken. Ik wil dit koppelen aan 3 fenomenen die het belang van natuur en vergroening 

benadrukken met een dikke, vette lijn. 

Corona, jaja, we ontsnappen er ook vanavond niet aan. De voorbije corona-jaren hebben 

aangetoond dat mensen net op zoek gingen naar meer natuur om het leven draaglijker te 

maken. Je zal maar met je gezin in een appartement wonen in zo’n tijden, in een hete 

corona-zomer. Het belang van groen en natuur was voor veel mensen nooit eerder zo 

duidelijk. En voor even zovelen ook onbereikbaar of ongrijpbaar.  

Een tweede fenomeen dat zich voor onze ogen voltrekt, is de opwarming van de aarde.  

1. De Top-5 van warmste jaren ooit opgemeten na 1833 waren, in volgorde van 

warmste naar, nou ja, bijna warmste 2020, 2022, 2014, 2018, 2011. 

2. De 10 warmste jaren ooit gemeten vallen allemaal na 2005.  

3. In augustus 2022 is de maximumtemperatuur nooit onder de 20°C gedoken.  

4. Deze winter hebben we als het ware al een hittegolf meegemaakt, met bijzonder 

hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, met bijv. 16,3° op 31/12/22 

5. Juli en augustus 2022 waren de droogste maanden sinds het begin van de 

waarnemingen 

6. Nooit eerder viel een zomerdag zo laat: op 29/10 was het 25,4° 

7. We beleven nu 50% meer zomerdagen dan 30 jaar terug. 

Het is duidelijk dat koelte en verfrissing iets is waar we steeds meer naar op zoek zullen 

gaan. Zeker in de kernen van steden en gemeenten, die bovendien te maken hebben met 

het versterkend effect van hitte-eilanden en hittestress. Een project als “koester je kern” 

speelt hier duidelijk op in en kan een zegen zijn in deze tijden. Meer groen in de kern, 

bomen, tegeltuinen, perkjes, lommerplekjes, boomgaarden en andere natuurlijke rust- en 

asemplekjes zijn een zegen voor een straat, een buurt of een gemeente.  
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Een 3e fenomeen waar heel het Pajottenland mee geconfronteerd wordt, is de uitdijende 

verharding, de betonvlek die dikker, groter, breder, dieper, hoger en langer wordt. 

Kernverdichting op zich kan nodig of wenselijk zijn, maar gelijktijdig dringt zich daarbij een 

nog grotere noodzaak op tot vergroening, verfrissing en verkoeling. En daar mogen we de 

ogen niet voor sluiten, daar is actief en bewust actie rond nodig. 

Te meer, omdat deze 3 geciteerde fenomenen zich gelijktijdig voordoen. En dus is er echt 

geen keuze: we moeten zorgen voor groen in de kern. Want groen zorgt voor al die 

weldaden waar mensen steeds meer naar verlangen en uitkijken. Meer groen zorgt gewoon 

ook voor een mooiere buurt. En zoals we daarnet ook konden horen in het panelgesprek, 

doet meer groen in de straat ook trager rijden, wat dan weer de veiligheid doet toenemen 

en ook zorgt voor minder uitstoot. Het zorgt voor meer biodiversiteit, en voor natuurlijke 

refuges voor insecten en vogels. Kortom, een weldaad van jewelste voor onze kern, voor de 

mensen, voor de dieren en insecten. Voor onze biodiversiteit. En dus: hoe meer tegeltuinen, 

hoe meer groen, hoe beter. Dat was een boodschap die ik graag nog eens extra in de verf 

wou zetten. 

Ik nodig jullie graag uit om hier straks over na te praten, op de info-markt in de zaal 

hiernaast. O.a. Logo Zenneland staat er met een infostand, ‘Koester je kern’ zelf en ook het 

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.  

Je kan er genieten van een sapje van Oxfam wereldwinkel of de Gueuze Cuvee René van 

Lindemans proeven. Okay Lennik laat jullie ook een soepel wijntje degusteren.  

Bij deze wil ik ook nog eens alle sprekers hartelijk bedanken: Bart Backaert, Nick Lambrecht, 

Filip Slosse, Bart Van den Ouweland, Hendrik Schoukens en Ingrid Callens. Dank aan onze 

partners Zonnestraal vzw, Logo Zenneland, Pajottenland+ en de Gemeente Lennik. Bedankt 

Alwin Loeckx om als moderator op te treden vandaag. En een dikke merci aan de sponsors 

Plantencentrum Wijns, Ecoflora, Techniekschuur Lennik die ons soms bijstaat, Brouwerij 

Lindemans en Okay Lennik. 

Ik sluit bij deze graag dit eerste gedeelte af en nodig jullie uit op de infomarkt. Hartelijk 

dank, en tot een volgende babbel, liefst aan jullie nieuwe tegeltuin       

 

 
“koester je kern”,  

dat zijn Marijke Wauters, Ingrid Callens,  

Nathalie Slootmans en Maarten Van Houdenhove 

 

  

https://logozenneland.be/
https://www.pajot-zenne.be/
https://oxfambelgie.be/winkels/lennik
https://lindemansshop.com/products/oude-gueuze-cuvee-rene
https://www.okay.be/nl/onze-winkels/okay-lennik
https://www.zonnestraalvzw.be/
https://www.pajottenland.be/
https://www.lennik.be/thema/detail/2796/natuur
https://www.plantencentrum-wijns.be/
https://www.ecoflora.be/nl-nl/home
https://techniekschuur.be/
Gueuze%20Cuvee%20René
Gueuze%20Cuvee%20René
https://www.okay.be/nl/onze-winkels/okay-lennik

