Schoonmaak terrein gasfabriek Sliedrecht
Voor het bedrijfsgedeelte is een schone grondlaag van een meter aangebracht.
Een drainagesysteem beheerst het grondwater. Voor het woongedeelte is de
grond twee tot vijf meter afgegraven. De grond wordt doorgespoeld en het
vervuilde water wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd.
Gedurende vijftig jaar wordt extra grondwater aan het terrein onttrokken en
gezuiverd. Een hele klus! (BL)

Voortrekkers
Vroeger hà je pijptebak van ’t maarek ’voortrekker’ mè ’n plaetjie op ’t paksie met ’n
karrevaon die de binnelande van Afrikao binnetrok. Piëniers zôôgezeed. Daer mos ‘k aan
denke toe ’k vleede week aal die schoolkaainder zag op de tv op ’t Maolieveld in Den Haog
om te protestere tegen ’t milieubelaaid. Die jongeloi benne toch de toekomst. Toe ik nog jong
was, wazze d’r ok al voortrekkers. Dan gong ’t mêêstal over luchtvervuiling, zure regen en
bôôjemverontraainiging. Denk mor is an Lekkerkaarek waer ze ’n metertie of 3 d’n bôôjem
mè rotzôôi mosse afgraeve. Dat was ‘t êêste grôôte milieu schendaol in Nederland. Dà
grappie het 188 meljoen guldes gekost.
Op ’t teraain waer de gasfebriek hè gestaon, het de vorige ginneraosie ok ’n vuiltjie laete
legge, dà ’s nog ’n hêêl begaai gewist. Of de vullis die hier in Slierecht opgehaold wier en in
Dordt op ’n aalsmor grôôteren baareg wier gesmete. ’k Glôôf dà ze d’r laeter ’n kunstskibaon
van hen gemaokt. Daer was toe ok al ’n fel protest tege, dat wazze ok voortrekkers. Die

voortrekkers wiere mêêstal voor linkse gaaitewollesokke brigaode uitgemaokt en daerbij
somtije hasjrôôkend, waarekschuw, langhaerig tuig. Aamel laoriekoek netuurlijk, de mêêstes
wazze gewoon jonge ouwers en studente. Nou hiete ze klimaotdrammers, dà klink al leuker.
Toe Nederland kernwaopes aan wou schaffe, stinge d’r 500 duzend mense op ’t
Meseumplaain in Amsterdam, mor die waopes kwamme d’r toch. Groene strôôm is van deuze
tijd, overaal zie je zonnepenêêle verschijne, ok hier in Slierecht zie je d’r meer en meer.
Allêên die windmeuleparreke op ’t land, die wil niemand aailijk zien, hêêle volleksstamme
beginne drek te staaigere en te procedere as t’r planne benne om zô ’n parrek te bouwe. Dà ‘s
nogal wiedes, wie wil d’r nou tege die dinger an koekeloere. Trouwes, die d’r al staon, zijn
speulgoed, poppespul, vergeleeke met de meules die ze nou op zêê an ’t bouwe zijn. ’n
Gigantisch karrewaai mè knoerte van speesjaole waarekschepe. Op youtube is ’n prachtige
animaosiefillem te zien van de ‘Aeolus’ van Van Oord. Dan kè je zien hoe de enorreme
fundaosiepilaor op ’n centemeter percies de zêêbôôjem ingaot. Kijke?
https://www.youtube.com/watch?v=JV9PykR5bHo Ok Boskaolis het daer ’n dikke vinger in
de pap mè kaobels legge en onderhouwe, en de walstesjons aanlegge, want aal die groene
strôôm mot uitaaindelijk wel naer de wal toe komme. Op dut mement draaie d’r al vier
windmeuleparreke. ’t Grôôtste parrek, ’IJmuiden Ver’ kom 53 kilemeter uit de kust. ‘t Mot in
2030 gerêêd zijn, dus dà duur nog ’n hortie. Aal met aal jaere waarek voor de offshore
industrie en windmeuleparreke waer gêên mens last van het. Iederêên tevreeje zou ie denke,
mor de vissers beginne al te koere dà ze visgronde kwijt zijn en volleges de milieubeweginge
krijge de visse stres van de herrie. Zô is t’r aaltijd wel wat, en zal d’r aaltijd wel wà blijve.
Een mandemaokertie

