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Erna klapt met...An Leyssens
"De Beringse natuur heb ik al sinds mijn
kinderjaren leren kennen en weten appreciëren.
Het is fijn om nu op professioneel vlak ermee in
contact te komen."
An Leyssens is sinds februari 2016 de milieuambtenaar
van de Stad Beringen.

Een vorig leven:
An studeerde in 2002 af aan de KU Leuven als bioingenieur in de milieutechnologie. Sindsdien werkte ze
als milieuconsulent in de privésector. Bodemsanering
en milieucoördinatie waren haar taken. 'Op een
gegeven moment had ik wel genoeg gezien van de
industrie. Mijn opleiding was zoveel meer dan enkel het
aspect bodem. Ik wou meer.' zei An.

Opgegroeid in het Beringse
'Mijn ouders wonen net over de grens in Heusden-Zolder. Zelf heb ik school gelopen in
Koersel-Beringen. Ook mijn vrije tijd bracht ik dikwijls door in Beringen. Regelmatig
fietsten we met onze familie naar het Koersels Kapelleke. Wanneer ik wat ouder werd
ging ik paardrijden in de Koerselse bossen en heide. Zo heb ik die prachtige natuur als
kind reeds leren kennen.'
'Een tijdje geleden maakten we een uitstap met de compostmeesters naar de
volkstuintjes in Hokselaar. Het was voor mij een beetje thuiskomen in mijn vroegere
speeltuin. Hier heb ik heel wat uren, samen met mijn broers in het bos geravot.'

Na al die jaren een beetje terug thuiskomen
'Ondertussen heb ik een gezinnetje. Samen met mijn man, dochtertje en zoontje (van 5j
en 3,5j) gaan we regelmatig wandelen aan het Koersels Kapelleke of aan de Kluis in
Bolderberg. Onze kindjes zijn nog te klein voor grote avonturen. Samen met mijn man
heb ik vroeger wel grotere wandelvakanties ondernomen. Wij zijn natuurmensen. Een
vakantie die mij zeker zal bijblijven is deze naar Alaska. Wanneer je ginder die enorme
gletsjers ziet, die bedreigd worden door de opwarming van de aarde, dan wordt je toch
wel een beetje stil.'

Mijn job als milieuambtenaar
'In de privé miste ik het natuurdeel. Nu, in dit openbaar bestuur, komt het ganse gamma
vanuit mijn studies weer terug aan bod. Het is een job die heel breed is en met veel
uitdagingen. Beringen heeft prachtige natuur en een grote industrie. Het kunnen
combineren van deze twee factoren spreekt me wel aan. Een stad heeft een gezonde
economie nodig om brood op de plank te brengen bij de Beringse gezinnen. Daarnaast
staat een pijler voor echte natuur. Ook ruimtes om tot rust te komen en te kunnen
genieten zijn broodnodig. De voorgeschiedenis van heel wat dossiers heb ik spijtig
genoeg niet mee. Ik tracht me zoveel mogelijk te focussen en in te werken. Gelukkig kan

ik als diensthoofd beroep doen op een goed uitgebouwde milieudienst: Specialisten
wijzen me de weg in materies zoals afval, natuur, handhaving, opvolging
milieuvergunningen... Ook de administratieve ondersteuning en de loketwerking weet ik
te appreciëren.
Ik besef dat ik nog heel veel moet leren. Op de eerste plaats komt nu de dienst. Na het
overlijden van Annemie Witters maakte het personeel een moeilijke tijd door. We
trachten nu alles weer op zijn pootjes te zetten en niet steeds achter de feiten aan te
hollen. En nadien zal er tijd zijn om vooruit te kijken en voor eigen ambitie.'

An en vrijwilligers:
'Willy Vanlook gaf me al een spoedcursus in Beringse natuur(problematieken). Ook rond
de natuurinrichtingswerken Zwarte Beek leerde ik al actieve vrijwilligers kennen.
De Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu zit ook wel goed in elkaar. Het is fijn om te zien
hoe Beringenaren zich zo positief inzetten in hun vrije tijd voor milieu en natuur. De
leden zijn dikwijls specialisten rond bepaalde thema's. Zij hebben een visie en kunnen
deze uiten in de adviesraad. De werking van de SAL is een grote meerwaarde voor de
milieudienst en de Stad Beringen.'

Natuurpunt en Natuurpunt Beringen
'De vrijwilligers van Natuurpunt Beringen kende ik nog niet. Sinds mijn aanstelling als
milieuambtenaar heb ik al heel wat lokale vrijwilligers ontmoet. Natuurpunt ken ik al van
uit mijn studententijd. Onder de medestudenten zaten heel wat actievelingen bij
Natuurpunt. Met ons gezinnetje doen we mee met de vlinder- en vogeltellingen van
Natuurpunt. In de winter voederen we vogels en er staat een insectenhotelletje in onze
tuin.
Door het drukke privé en professioneel leven is er nu voor mij enkel tijd voor wat
natuurbeleving. Ik geniet al van even op ons terrasje te zitten en onze bloemenweide te
bewonderen, of te zien dat er al wilde bijen druk in de weer zijn in ons pas geplaatste
bijenhotelletje. Het is ook fijn om deze kleine wonderen van de natuur mee te geven aan
mijn kindjes. Dat heb ik zelf ook meegekregen van mijn ouders.'
Natuurpunt Beringen wenst An alvast heel veel werkgenot in haar toch wel uitdagende
job. Veel succes, An!

