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In een woelige wereld vol onzekerheid

over de toekomst verlangen mensen naar

positieve impulsen. De zeventiende Dag

van de AARDE op 23 april is zo'n impuls.

Met de s logan 'Breng leven in je
gemeente! ' doet  de mi l ieubeweging
onder impuls van BBL, Natuurpunt en
VELT ti jdens de Dag van de Aarde een
oproep naar de gemeenteli jke polit ici
om werk te maken van gezonde lucht,
proper water, een leefbare omgeving en
voldoende natuur. 

Want de gemeenten dragen in deze een
grote verantwoordelijkheid. Zij staan op
bestuurlijk niveau namelijk het dichtst bij
de mensen. Het leefmilieu in eigen
gemeente is geen 'ver van mijn bed
show'.  De inwoners worden er dagelijks
mee geconfronteerd. Zij zien met eigen
ogen hun leefomgeving verloederen of
opleven. Gemeentelijke politici kunnen
mensen aanspreken op een begrijpbare,
zichtbare manier en de inwoners merken
sneller de resultaten van het beleid. 
Kortom, de gemeenten zijn het bestuurs-
niveau bij uitstek om milieu- en natuurbe-
leid te realiseren en ermee uit te pakken.
En zelfs met beperkte financiële ruimte
en personeelsmiddelen, maar met wat
durf en ambitie kan er heel wat gereali-
seerd worden. Dit bewijzen sommige
gemeenten dag na dag opnieuw.

Jammer genoeg zijn er ook voorbeelden
van gemeenten die de belangen van
enkele invloedrijke inwoners laten prime-
ren op het algemene belang. Deze voor-
keursbehandeling gaat vaak ten koste
van de leefomgeving.
Maar in 2006 zijn het gemeenteraadsver-
kiezingen. Een ideaal moment dus voor
de milieubeweging om met haar wensen

naar de gemeentelijke politici te trekken.
Op zondag 23 april geeft ze aan politici
mosterd voor een progressief milieu- en
natuurbeleid in de komende zes jaar.

Alle wensen van de milieubeweging voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen
zijn uitgegeven in een handig boekje: 'De
kracht van je gemeente'. 

Het boekje kan gratis worden besteld door te
mailen naar  info@tandemweb.be. Je kan ook
het downloaden van het internet:
http://bondbeterleefmilieu.be/dvda06 .

Met de slogan 'Breng leven in je
gemeente' trekt de milieubeweging dus
op de Dag van de Aarde met een positie-
ve boodschap naar de gemeenten. Ze wil
gemeentelijke politici en inwoners uitno-
digen om samen met de milieubeweging
werk te maken van 'leven' in de gemeen-
te. Een gezond, groen, proper leven voor
mens, dier en natuur.

Vlinders

Vlinders gaan naar de hemel
als kleurige ballonnen

uit hun droom gewekt en
door de wind gedreven.

Met miljoenen verlaten zij
de verschroeide aarde

op eigen vleugels komen
zij los van de zwaartekracht.

Reeds hebben zij de banden
beklemmende bescherming
van hun cocons verbroken

Icarische bevlogenheid.

Aarde veranderd in lucht
bedreigd door water en vuur

voor de vrijheid is elk uur
toch weer een gewonnen uur.

Jos De Rudder
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Tweewielers zoeken ter hoogte van
Vijfstraten vertwijfeld hun weg van
en naar de Noordlaan en
Slachthuisstraat en naar en van de
fietsroutes Beveren en Haasdonk

Pleidooi voor een veiliger fietsoversteek 

aan de Broodstraat

Pleidooi voor de uitbouw van een verbindende

fietslaan aan de Noordlaan te Sint-Niklaas : 

dd ee   WW aa aa ss ll aa nn dd ff ii ee tt ss ll aa aa nn

Komt  deze  f i e t se r  ongedee rd  u i t
deze  hache l i j ke  s i t ua t i e  nab i j
Vi j fs t ra ten? De busre iz igers  v inden
het  in  e lk  geval  erg spannend.

0 . P r o b l e e m s t e l l i n g .

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas maakt in de
toekomst werk van de realisatie van zeven
stadsgewestelijke fietsroutes. In de buurt van
het NMBS-station van Sint-Niklaas komen een
aantal van deze fietsroutes aan: de
Stropersfietsroute uit Sint-Gillis, de
Mercatorfietsroute uit de richting Kruibeke /
Haasdonk ; de Waaslandfietsroutes uit Sinaai /
Belsele en uit Beveren / Nieuwkerken langs de
spoorlijn 59.

Ter hoogte van de Noordlaan in de stations-
buurt eindigen deze fietsroutes in zeer gevaar-
lijke en chaotische zones voor fietsers. Zo zijn
de kruispunten van de Singel met Vijfstraten
en met Driekoningen zeer onveilig voor twee-
wielers. Dat wordt trouwens bevestigd in het
ontwerp structuurplan van Sint-Niklaas. Op
blz. 98 daarvan lezen we: in het binnenstede-
lijke gebied van Sint-Niklaas is de behoefte tot
vorming van een fietsroutenetwerk het grootst.
Er is dus dringend nood aan een veilige ver-
knoping en verbinding van al deze fietsroutes

R
E
G
I
O
Sint-Niklaas

Fietsersbond

ACTIECOMITé TER BEVEILIGING VAN HET
LEEFMILIEU OP DE LINKEROEVER 

EN IN HET WAASLAND  v.z.w.                 
Postbus 7, 9100 Sint-Niklaas 
Contacttelefoon: 037707147
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1. Hofstraat  2. Broodstraat  3. Driekoningenstraat  4. Stropersroute

Met dit pleidooi willen ABLLO vzw en de

Fietsersbond Regio Sint-Niklaas opnieuw een

aantal suggesties aanleveren aan het stadsbe-

stuur van Sint-Niklaas en aan de NMBS. Het

gaat over aandachtspunten en verzuchtingen

van de milieubeweging, opgemaakt in samen-

spraak met de Fietsersbond regio Sint-Niklaas.

1 . K n o o p p u n t  D r i e k o n i n g e n s t r a a t ,  H o f s t r a a t  e n  B r o o d s t r a a t .

De Stropersfietsroute loopt namelijk
dood op de Driekoningenstraat, in een
verkeerskluwen

De Stropersf ie tsroute bere iken van-
u i t  de  Ho fs t raa t  i s  voo r  f i e t se rs
levensgevaar l i jk .
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Fietsers kunnen via deze oversteek-
plaats op een verhoogd plateau de
Parklaan in meerdere keren overste-
ken. Telkens komen auto's maar uit
één richting aangereden. Dergelijke
oversteek “in zelfbediening”  is dan
ook aanvaardbaar veilig te noemen.

Deze fietsoversteek met verkeers-
lichten aan de Singel, ter hoogte van
Vijfstraten te Sint-Niklaas, is voor-
zien van een ruime middenberm. 
De rijweg zelf is smal uitgevoerd.

Een gelijkaardige verhoogde oversteekplaats (met of zonder lichten) voor fiet-
sers is nodig ter hoogte van de Broodstraat, over de Kleine Laan. Om de fiet-
sers een ruime en veilige opstelzone te geven is de Broodstraat om te vormen
tot een éénrichtingsstraat voor auto's (enkel vanuit de Kleine Laan naar de
Broodstraat rijden is nog toegestaan). Voor fietsers zijn beide rijrichtingen uiter-
aard toegestaan. De verhoging is vooral nodig om de rijsnelheid te verminde-
ren van auto's die komen uit de tunnel onder het Stationsplein. De Kleine Laan
ligt trouwens midden in het woon- en winkelgebied en verdient dus een vrien-
delijker en efficiëntere zone-50 -inrichting met traag autoverkeer.

We stellen voor om een veilige, verhoogde
fietsoversteek op een verkeersplateau te
bouwen ter hoogte van de Broodstraat, over
de Kleine Laan. De Kleine Laan kan op deze
plaats beperkt blijven tot één rijstrook in
elke richting. Dergelijke fietsoversteekplaat-
sen 'in zelfbediening'  bestaan al in Sint-
Niklaas: Op de Parklaan bijvoorbeeld, ter

hoogte van de Nobelstraat en ook ter hoog-
te van Vijfstraten op de Singel.
De voorgestelde veilige verhoogde fietsover-
steek kan door de fietsers uit de scholenzone
Collegestraat / Boonhemstraat / Broodstraat
worden gebruikt van en naar de stationsom-
geving, Noordlaan en Stropersfietsroute. 
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Ook aan de Dr iekon ingenst raat
kan een oversteek ' in  ze l fbedie-
n ing '  worden aangelegd zodat  de
f i e t se rs  ve i l i g  de  S t rope rs -
f ie tsroute kunnen bere iken.

Daardoor kan hier plaats worden
gevonden voor een brede fietslaan
die in beide richtingen kan gebruikt
worden. Daartoe kan eventueel het
talud van de spoorberm wat minder
schuin worden gemaakt. Overigens
is een voetpad hier eigenlijk overbo-
dig. Voetgangers lopen vrijwel alle-
maal aan de overzijde, de winkelzij-
de, naar het Stationsplein en de
scholenzone.

Eén rijstrook per rijrichting laat een
bredere middenberm toe op de Kleine
Laan, zodat  een verhoogde fietsover-
steek 'in zelfbediening' mogelijk wordt.

Invoegend verkeer vanuit de
stationsparking is niet intens en
behoeft geen aparte rijstrook
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Hierboven een ontwerpschets  van de mogel i jke inr icht ing van de kru i -
s i ng  B roods t raa t /  K le ine  Laan .  F ie t se rs  van  en  naa r  de  zone
Schouwburg /  S in t -Jozef -K le in-Seminar ie  /  Hei l ige Fami l ie  zu l len snel
deze ve i l ige route ontdekken.  Van groot  be lang is  de verkeerstafel
die de maximumsnelheid 50 km/uur afdwingt voor  het  autoverkeer.
Zeker  het  autoverkeer  komende u i t  de tunnel  onder  het  Stat ionsple in
moet  a fgeremd worden.  In  deze tunnel  wordt  de zone-50- l imiet  nau-
wel i jks  gerespecteerd maar  ook s lechts  ze lden gecontro leerd.

verkeersplateau

VOORSTEL oversteek Broodstraat.   De grote lijnen zijn belangrijk.
Dit kan een start betekenen om hierover verder na te denken, 
van gedachten te wisselen, en te plannen.
Iets gelijkaardigs kan ook voor de oversteek naar het spoorwegpad.

2. De Waaslandfietsroute aan de Noordlaan, op het spoortalud achter
het station, met een nieuwe fietsenstalling voor minimaal 1000 fietsen.

We stellen voor om de Waaslandfiets-
route naar Belsele en Sinaai te verbinden
met de Waaslandfietsroute naar
Nieuwkerken en Beveren. Daarvoor is er
ruimte voorhanden op de oude spoorbed-
ding van de lijn 54 naar Hulst, langs de

Noordlaan. Die sporen zijn opgebroken,
maar de zate is nog aanwezig. Tussen
Driekoningenstraat en de bustunnel aan
het Stationsplein is de ruimte voor een
royale fietslaan op deze oude spoorzate
ruim voldoende beschikbaar. 
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9.  f ietsroute op spoortalud,  gel i jkgronds l iggen de Noordlaan en
iets verder de Slachthuisstraat     10.  Vi j fstraten   11.  Singel

5.  Fietsroute op hel l ing spoortalud        6 .  Stat ion  

7 .  Nieuwe f ietsenstal l ing (>1000 pl . )       8 .  Noordlaan
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Kor t r i j k :  een  roya le  f i e t s l aan
werd aangelegd para l le l  aan de
sporen,  aan de achterz i jde van
het  NMBS-stat ion.

In Kort r i jk  werd een f ie ts laan
gebouwd aan de spoorzijde, weg
van het centrum, precies wat wij
ook voor Sint-Niklaas voorstellen.

Op bovenstaande foto's wordt duidelijk dat er tussen de Driekoningenstraat en de
bustunnel voldoende ruimte voorhanden is, voor de aanleg van een fietsroute, op
de verlaten spoorzate van de voormalige spoorlijn 54 naar Hulst-Terneuzen.
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De enige goede oplossing voor deze gevaarlijke situaties , is de bouw van een fietsbrug ter hoogte

van de Kruispunten Vijfstraten en een tweede fietsbrug ter hoogte van de Nieuwe Molenstraat. 

Door deze ingrepen kan de zeer gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie aan de Singel ter
hoogte van Vijfstraten, voor fietsers naar en van de Nieuwe Molenstraat, worden opgeheven

Eenrichtingspijl op fietspad (richting
Vijfstraten), te laat zichtbaar voor een
fietser uit Vijfstraten, die het tweerich-
tingspad langs de Singel beoogt.
(zie volgende foto)

Tweerichtingsverbinding met door-
steek naar Nieuwe Molenstraat,
maar moeili jk te benutten vanuit
Vijfstraten

12 .  Vi j f s t ra ten  (naar  N ieuwker ken )  13 .  N ieuwe  Mo lens t r aa t  
14 .  Naar  N ieuwkerken  en  B ever en

Tussen de bustunnel en Vijfstraten/Nieuwe
Molenstraat is het wel nodig bijkomende
ruimte te creëren voor de fietsroute. Dat kan
onder meer door twee bijkomende fietsbrug-
gen te bouwen. Dat is destijds met veel suc-
ces gebeurd in Kortrijk. Eén fietsbrug kan de

situatie voor fietsers ter hoogte van
Vijfstraten verbeteren, de tweede gewenste
nieuwe fietsbrug aan de Nieuwe
Molenstraat geeft fietsers direct en ongehin-
derd toegang tot de Waaslandfietsroute
richting Nieuwkerken en Beveren. 
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…. dat heet een ongelijkvloerse krui-
sing in het vakjargon.

Op verschillende plaatsen zijn er in
Kortrijk ook toegangsmogelijkheden
voorzien van en naar de hoofdfietslaan.

Dergelijke fietsbruggen laten een
veilige oversteek toe (Kortrijk) …

In Kortrijk bouwde men een aparte
fietsbrug naast de spoorbrug, hier ter
hoogte van de Zwevegemsepoort.

Dagelijks spelen zich hier levensge-
vaarlijke situaties af voor kwetsbare
weggebruikers

Het kruispunt Slachthuisstraat/Vijf-
straten met in de achtergrond de
spoorbrug. 
Hier wensen we een nieuwe fietsbrug.
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3 .  B e s l u i t .
Met dit pleidooi voor een veiliger fiets-
oversteek aan de Broodstraat en voor de
uitbouw van een verbindende fietslaan
aan de Noordlaan te Sint-Niklaas willen
we de discussie over de plaats van de
fietsers rondom en nabij het NMBS-sta-
tion van Sint-Niklaas voeden.
Op het eerste zicht lijken deze voorstellen
van de fietsers- en milieubeweging voor

velen erg ingrijpend en duur. Nochtans is één
en ander te relativeren als je de kostprijs ver-
gelijkt met de enorme investeringen die de
stad Sint-Niklaas en het Vlaams Gewest
alweer gaan doen in het autosysteem. 
Zo wordt de aanleg van de het nieuw stuk
ringweg  ('oostelijke tangent') geraamd op
18,7 miljoen euro… Het stadsbestuur wil
dergelijke dure ontbrekende schakels laten
bouwen voor het autoverkeer.

Er is aan de noordzijde van het station
van Sint-Niklaas nood aan vele bijko-
mende, overdekte en elektronisch
bewaakte fietsenbergplaatsen.

Dat is in Kortri jk ondermaats en
onvoldoende comfortabel uitgewerkt
en zou er veel beter kunnen.

Er is nabij het station van Sint-Niklaas
een chronisch tekort aan fietsenstelplaat-
sen. Tussen de Stationsuitgang Noord-
laan en de bustunnel is een ideale locatie
voorhanden voor de bouw van een nieuw
fietsenstalling, voor tenminste duizend
fietsen. Dat kan wellicht in (drie) verdie-

pingen gebeuren, met eigentijdse archi-
tectuur. We pleiten ervoor om deze stal-
ling elektronisch toegankelijk te maken,
zodat deze ook na kantooruren en in het
weekend kan gebruikt worden om de fiets
veilig te stallen.

Hier is een verbinding voorzien voor
fietsers van en naar de hoofdfiet-
slaan (Kortrijk).

In de voorgrond de toegang tot de
verderop gelegen fietsbrug (Kortrijk).
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ABLLO vzw en de Fietsersbond Regio
Sint-Niklaas stellen hier voor, de ont-
brekende schakel in de verbinding van
de fietsroutes te bouwen. Ook dat mag
iets kosten!
Willen we werkelijk mensen van de
auto op de fiets krijgen, is veilige en
duidelijke infrastructuur voor fietsers
de allereerste voorwaarde
Uiteraard zijn er talrijke variaties
mogelijk op dit thema. Men zou bij-
voorbeeld kunnen onderzoeken of een
doorsteek onder vorm van een tunnel
onder de spoorberm ter hoogte van de
Broodstraat wenselijke en veilig is.
Ook een bijkomende fietsbrug ter
hoogte van de Driekoningenstraat, om
fietsers uit de Stropersfietsroute veilig
naar het station te brengen, is te
onderzoeken. Bovendien kunnen de
werken gefaseerd worden uitgevoerd. 
Tegelijk willen we hier nogmaals ons
eerder pleidooi herhalen naar het
stadsbestuur en de NMBS, om bij de
toekomstige werken aan de verhoging
van de perrons in Sint-Niklaas, ook
trappen van de perrons naar de

bustunnel aan te brengen. Deze drin-
gend gewenste tweede toegang tot de
perrons maakt het station van Sint-
Niklaas veiliger (bij snelle noodzakelij-
ke evacuatie bijvoorbeeld) en zorgt
ook voor een kortere looproute van
station naar Siniscoop en de pendel -
parkeerterreinen. 

We hopen dat  het  stadsbestuur,  de
NMBS en de toekomstige ontwer-
pers aandacht  hebben voor onze
ideeën en voorstel len en ze omzet-
ten in een knap en toekomstgericht
ontwerp.  

Waarom niet denken aan spraakma-
kende architectuur voor deze belang-
rijke, dringend noodzakelijke fietsen-
stalling. Op de foto de volautomati-
sche fietsenberging van Innsbruck
(Oostenrijk). Je kan je fiets daar ook
kwijt na kantooruren en in het week-
end. Dat is in Sint-Niklaas onmoge-
li jk, de door het stadpersoneel
bemande stalling is dan gesloten.

R
E
G
I
O

Sint-Niklaas

Fietsersbond

ACTIECOMITé TER BEVEILIGING VAN HET
LEEFMILIEU OP DE LINKEROEVER 

EN IN HET WAASLAND  v.z .w.          
Postbus 7,  9100 Sint -Nik laas 
Contact te le foon :  037707147
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Natuurlijk en milieuvrien-

delijk bloemschikken

Moet je een milieufreak, een
recyclingmaniak of radicale
anti-afvalactivist zijn om bij
het bloemschikken bewust
de keuze te maken voor min-

der milieubelastende materialen en technie-
ken?  Neen  (maar het mag ) !  

Je moet de uitdaging aangaan om zonder ( de
vaak dure) producten uit
de tuincentra je werkstuk
te maken. Je moet dur-
ven kijken naar grond-
stoffen die de natuur ons
gratis schenkt zoals
snoeihout , keien, noten,
dennenappels, hout-
stronken, bladeren,… .
Vermijd exotische pro-
dukten zoals koraal en
zeesterren maar breng
gerust wat schelpen
mee van een strandbe-
zoek.  Gebruik je creati-
viteit met keukenafval :
eierschalen, schalen van
schelpdieren. Kijk in je
tuin of die van de buren
(eerst vragen !) en pluk
bessen, fruit en  bloe-
men. Laat wilde planten
en mossen waar ze
horen : in de natuur.
Gebruik biologische of
zelf geteelde bloemen
als het kan om de wereld
wat gif te besparen. Heb
je plaats dan kan je plan-
ten kweken in functie
van je hobby : sierkom-
kommer, droogbloemen,
pompoenen ,siergras-
sen.

Duurzame materialen
zoals wilgentenen, riet
en bamboe bieden veel

mogelijkheden. Spuitbussen, lakken, lijmen of
verf zijn overbodig. Gebruik je niet-natuurlijke
materialen kies dan voor recycleerbare zaken
zoals glas. Neus eens rond in de kringloopwin-
kel, je vind er vast de vaas die je nodig hebt.

Kortom : kies voor creativiteit  in
plaats van voor commercie.

Je kan het  a lvast  proberen t i jdens
een workshop.

Zie ook kalender
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k a l e n d e r

C.V.N. wandelingen : De deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.
De wandelingen duren tussen de 2 en 3 uur.  
L = Laarzen gewenst, zeker bij vochtig weer.  * = Geschikt voor wagentjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!

Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Zaterdag 25 maart

Ons Streven Aanplanten Geboortedreef
Roomacker. 14u00 Provinciaal domein
Roomacker, ingang Hofstraat Tielrode (Temse).
Voor elke Tielroodse boreling van 2005 wordt een
knotes aangeplant door de ouders (+ receptie).

Zondag 26 maart

CVN + Vzw Durme Landschapswandeling 
Deze landschapswandeling brengt ons doorheen
het Steengelaag, De Vaag en het Oud Vliegveld.
We brengen vooral het landschapsverleden in de
aandacht en genieten van de mooie panorama's bij
open weer. 
Afspraak: 14u00 aan de Abdij Roosenberg in
Waasmunster   Info: Clem Ruelens, 052 46 02 56 

CVN Etbos Moerbeke-Waas.
14u30 Café Etbos, Moerbeke-Waas L
CVN Puiveldebos Belsele.
14u30 Hoek Kouterstraat-Gouden Leeuw L
CVN Stropers St.-Gillis Waas.
14u00 Kerkje van 't Kalf St-Gillis-Waas L
CVN Hof ter Saksen Beveren-Waas. 
14u30 Schuilhuis in  het Park, Zandstraat, Beveren

L/*

Natuurpunt Waasland Noord 
Natuurwandeling op het grondgebied van Sint-
Pauwels in de richting van de Bagonie. 
We komen samen op het driehoekig pleintje
gevormd door de Collemanstraat en Klapdorp om
13.45 uur. Voor deze wandeling (6km) raden wij
laarzen aan. Na de wandeling kennismaking met
een drankje in het bovenzaaltje van de bibliotheek
aan de Dries te Sint-Pauwels.

Hortus ter Saksen Lentewandeling.
Gezinswandeling met als thema: 'Met Merlina op
stap, de prille lente tegemoet'.  Heb jij lentekriebels
in je bloed?  Voel je de ontluikende lente in de
atmosfeer?  Kom en doe mee met deze kindvrien-
delijke natuurwandeling.  Tocht speciaal voor
ouders met kinderen tussen 5 en 11 jaar.

Organisatie: CVN-Waasland i.s.m. Groendienst
Beveren.  Gids: Maria Picavet.  Info: 03/775 28 51.
Verzamelen aan schuilhuis park Hof ter Saksen.
Van 14u30 tot 16u30.

Zondag 2 april

CVN + Vzw Durme Natuurwandeling in het
Molsbroek, 
begeleid door een CVN-gids 
Afspraak: 14u30 aan het bezoekerscentrum
Molsbroek 
Info: Peter Claus, 09 348 30 20

CVN + Ons Streven Geleide natuurwande-
ling Tielrode Veer. 14u15 Durmeveer St.-
Jozefstraat Tielrode (Temse). L

CVN Vlietbos. 10u00 Hoek Dwarslaan-
Verbrandendijk Zwijndrecht. L

Zaterdag 8 april

Vzw Durme Koloniewandeling 
We bezoeken de kolonie van reigers en aalschol-
vers aan het Donkmeer. Voor deze avontuurlijke
tocht zijn laarzen absoluut vereist!
Afspraak: 18.30 uur tegenover restaurant Elvira
(kruispunt Donklaan/Brielstraat).
Info: Jan Maertens 09 348 30 20

Zondag 9 april

CVN + Ons Streven Geleide natuurwande-
ling Bron en Broek. 14u15 Kerk Elversele
(Temse).L

CVN Schauselbroek Temse.
14u30  Zwembad in Scheldepark Temse. L/*
CVN R. De Vidtspark St-Niklaas
10u00   Koer Kasteel Walburg. *

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel De Zuidledewandeling te Moerbeke.
Natuur tussen de Moervaart en de Zuidlede.
Samenkomen om 13.30 uur aan de kerk van Sint-
Gillis en om 14 uur aan de  Terwestbrug te
Moerbeke. Liefhebbers van een fietstocht  vertrek-
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ken om 13.15 aan het Oud Station te Stekene en rij-
den vandaar met de fiets rechtstreeks naar het start-
punt van de wandeling " De Terwestbrug" te
Moerbeke.

Hortus ter Saksen Natuurtocht Dinant -
Godinne (GR 125)
Tocht langs de flanken van de Maasvallei tussen de
citadel van Dinant en het oude station van Godinne.
We trekken zo'n 23 km door 'le Condroz' en komen
voorbij de abdij van Leffe.
Afspraak: 9 uur aan de citadel van Dinant.
Inschrijven bij Etienne ( 0478/42 23 50)

Woensdag 12 april

Velt Natuurlijk bloemschikken
19u tot 22 u  Milieucentrum Walburg Sint Niklaas.
Door Corry Hellemans
Inschrijven door te bellen of te mailen naar Corry
vòòr 7/4/06
037768689 of Corry.Hellemans@telenet.be
Veltleden gratis, niet-leden betalen 2,50 EUR
We maken een tulpenbundel met uitsluitend natuur-
lijke en natuurvriendelijke materialen. 
Met tulpen, snoeihout, eierschalen en keitjes maken
we een  bloemstuk dat uitstekend past bij de
Paasperiode.
Deelnemers brengen zelf een ondoorzichtige,water-
dichte schaal van ongeveer 10 cm hoog en 30 cm
diameter mee. Een snoeischaar,een els,een mes, een
ijzerschaar, bruine binddraad, lege halve eierscha-
len (goed uitgedroogd) en 20 tulpen met minstens
20cm lange stengels breng je zelf ook mee tenzij je
bij de inschrijving anders afspreekt.

Vrijdag 21 april

Ons Streven Dia-avond 'Tielrode vroeger en
nu'
20u00 Gildenhuis Pastorijstraat Tielrode (Temse).
Een voordrachtavond over de recente geschiedenis
van Tielrode.  Welke veranderingen heeft het dorp
de afgelopen decennia ondergaan ?  Welke gebou-
wen, kleine landschapselementen zijn er verdwe-
nen ?  Welke voetwegels bestaan er nog ?  Uit
welke eeuw dateert de paardenzegening ?
Met behulp van een powerpointvoorstelling geven
de bestuursleden van Milieuwerkgroep Ons
Streven een historisch overzicht over de verande-
ringen in Tielrode, het prieeltje van het Waasland.

Zaterdag 22 april

Natuurpunt Zuid-Waasland + Vzw Durme

Planteninventarisatie in de Vettemeers.
We trekken het prachtige bosgebied “de
Vettemeers” in om planten te inventariseren. We
werken hiervoor samen met Floristisch Onderzoek
voor Natuurbehoud (FON). 
Afspraak: 9.15u Dries Gemeentehuis Sinaai.
Volledige dag. Meebrengen: laarzen, flora, loupe,
lunch. Einde rond 17.00u.
Info:Tim Audenaert  09 348 30 20, Tom Neels
(03/772 59 30)

Zondag 23 april

Natuurpunt Zuid-Waasland V l a a m s e
Ardennendag
Vertrek 8.00 zwembad Sint Niklaas of 9 uur
Zegelsem.
vm: Het Burreken te Zegelsem, nam: Beiaardbos te
Hotond
picknick meebrengen.  Zie kalender info.
Info Christel Strijbos (052/46.00.58)

Vzw Durme Dag van de Fondatie
Zie elders in dit nummer

Vzw Durme + CVN Seizoenswandeling in de
Reservaatzone Donkmeer, begeleid door een CVN-
gids
Conservator Franki D'Haese brengt ons langs de
mooiste plekjes van de reservaatzone Donkmeer. 
Afspraak: 9u00 aan de houten chalet, ingang
Nieuwdonk
Info: Franki D'Haese, 0496 57 26 23
Vroegochtendwandeling langs de Oude Durme,
begeleid door een CVN-gids
Wandelen tijdens het ochtendgloren is een ware
belevenis. Je ziet immers de natuur ontwaken en
tientallen zangvogeltjes brengen hun lied.
Daarnaast zijn op dat uur menselijke geluiden eer-
der zeldzaam en kunnen we genieten van natuurlij-
ke stilte. Afspraak: 5.00u op Durmebrug
Waasmunster  Info: Clem Ruelens, 052 46 02 56

Natuurwandeling langs de cuesta en de
Sombeekse meersen, begeleid door een CVN-gids
Afspraak: 14.00u, Dries Sombeke
Info: Clem Ruelens, 052 46 02 56

CVN Barbierbeek
14u00 Kerk Bazel. L
CVN Oost-Sivepolder Temse
14u30 Steenbakkerij, Warandestr, Steendorp. L
CVN Stropers St-Gillis-Waas.
10u00 Kerkje van 't Kalf St-Gillis-Waas. L
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Zaterdag 29 april

VELT Werkvergadering Panneweel
Vanaf 9.30 u tot einde : jaarlijks onderhoud boom-
gaard. 
Wie 's namiddags blijft, krijgt soep en boterham-
men.  Daarom wel vooraf verwittigen bij Jan
(jan.de.bock1@telenet.be of 037776846)
Mee te brengen : handschoen, nijptang, spade, riek,
zeis, …

Zondag 30 april

Hortus ter Saksen Bloesemwandeling.
Voor de eerste maal maken we kennis met de hoog-
stamboomgaard van Hof ter Saksen.  Bloesems van
peren, appelen of pruimen worden vergeleken.
Ook letten we op de gemengde inheemse haag die
de boomgaard beschut.
Organisatie: Groendienst Beveren. 
Info: 03/775 28 51.
Afspraak voor het kasteel Hof ter Saksen om samen
naar de boomgaard te gaan.
Van 14u30 tot 15u30.  Gratis deelname.

Natuurpunt Zuid-Waasland en de Raaklijn
Vroegochtendwandeling (vogelzang)
meebrengen: eventueel verrekijker.
Vertrek om 5u15
aan de wereldwinkel in Belsele in de Kouterstraat.
Begeleider: Staf Lerno (03 772 43 06)
Na de wandeling een ontbijt in de oxfamwinkel
Wandeling en ontbijt  gratis.

Vzw Durme Thema-excursie vogels kijken:
weidevogels in de Uitkerkse polder
De Uitkerkse Polder nabij Blankenberge is de laat-
ste jaren ongetwijfeld uitgegroeid tot het beste wei-
devogelgebied in Vlaanderen. In deze kustpolder
broeden hoge aantallen Grutto's, Tureluurs,
Scholeksters, Kieviten, Kluten en Slobeenden. Ook
sterk achteruitgaande en/of bedreigde broedvogel-
soorten zoals de Zomertaling, Veldleeuwerik en de
Gele kwikstaart doen het hier nog goed. In 2005
waren er ook 7 broedparen van de zeldzame
Steltkluut. Een ideale plek dus om weidevogels te
observeren en te leren herkennen.
Afspraak: 8.30u, bezoekerscentrum Molsbroek. We
rijden met eigen wagens, maar we proberen wel te
carpoolen (kostendelend). Meebrengen: verrekij-
ker, vogelgids, picknick.
Info: Joris Everaert, 0497 67 23 69 of Peter Claus
09 348 30 20

Zaterdag 6 en zondag 7 mei

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Happening Moervaartmeersen-Astgemete
een happening rond de Sinaaise natuurreservaten
Moervaartmeersen en Astgemete. dit gebeurt in
samenwerking met heemkring 'Den Dissel' en
Werkgroep Leefmilieu Sinaai. Op zaterdag- en zon-
dagnamiddag zal er een fototentoonstelling te
bezichtigen zijn over beide natuurreservaten en de
historiek van de wijk Leebrug. Er zal ook oud
kaartmateriaal tentoongesteld worden, o.a. kaarten
uit het landboek van Sinaai (uit 1668!). Deze ten-
toonstelling wordt mee uitgewerkt door Georges
Tallir.

Zondagnamiddag zullen er ook doorlopend wande-
lingen gegidst worden in beide natuurreservaten,
waar op dat moment pinksterbloem, boterbloem en
vele andere soorten voor een bloemenzee zorgen.
Tijdens de wandeling zal er uitleg gegeven worden
over de historiek en het beheer van het gebied.
Speciale aandacht zal gaan naar de natuurherstel-
werken die al uitgevoerd zijn of op til staan. Voor
de vroege vogels is er zondagmorgen al een och-
tendwandeling, gevolgd door een ontbijt.
Zaterdag- en zondagnamiddag is er drank en taart
verkrijgbaar.
Locatie: wijkschooltje en buurthuis van de Leebrug
(Leebrug 65, Sinaai)

Programma:
o Zaterdag: 14.00-18.00: fototentoonstelling
o Zondag: 
- 5.00: ochtendwandeling, met voorinschrijving,
voor het ontbijt dient 2,5 euro overgeschreven te
worden op het rekeningnummer 
880-4709431-31, met vermelding van 'happening',
uw naam en het aantal personen.
- 14.00: fototentoonstelling (tot 18.00) + doorlo-
pend vertrek van wandelingen tussen 14.00 en
16.00. Voor de wandelingen zijn goede stapschoe-
nen of laarzen (bij slecht weer) aangewezen.
Meer info: Tom Neels, tel: 03/772 59 30 of email:
tomneels@pandora.be

Zaterdag 6 mei

CVN Fondatie
05u00 Oud Gemeentehuis Dries Sinaai. L

Zondag 7 mei

CVN Etbos Moerbeke-Waas
5u00 Café Etbos, Moerbeke-Waas. L
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CVN Oude Durme
14u30 Bezoekerscentru Lokeren. *
CVN Waterwingebied
14u00 Vossenhol St.-Jansteenstraat Kemzeke. L
CVN Het Rot
06u00 Postkantoor, Halewijnlaan, Antwerpen LO.
L

Vzw Durme + CVN Natuurwandeling in het
Molsbroek, begeleid door een CVN-gids 
Afspraak: 14u30 aan het bezoekerscentrum
Molsbroek   Info: Peter Claus, 09 348 30 20 

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Vroegochtendwandeling
Het is een traditie dat we begin mei extra vroeg
opstaan om bij het eerste ochtendgloren te luisteren
naar vogelgezang in al zijn diversiteit. Om van deze
inspanning te bekomen is er na de wandeling voor
de liefhebbers een ontbijt voorzien met alles erop
en eraan.
We komen samen aan het Natuurhuis Panneweel,
krekeldijk 2 te Meerdonk  om 5 uur. Inschrijven
door storten van 5 Euro voor leden Natuurpunt en
Vrienden Panneweel op rekening 000-0105608-72
van Natuurpunt Waasland Noord met vermelding
ontbijt + aantal. Niet leden betalen 6 Euro. Info
Marcel Van Puymbroeck  03 7706238.

Ontmoetingscentrum Natuurhuis Panneweel
Opent vandaag voor het eerst zijn deuren voor men-
sen die in de natuur willen vertoeven.
Tijdens de maanden mei - september is iedereen
welkom in de schuur en de bio-boomgaard. Tijdens
de openingsuren van 13.00 tot 18.00 wordt steeds
een gezinsvriendelijke activiteit voorzien. Vandaag
is dat uileballen pluizen o.l.v. Veerle Stuer. (liefst
een pincet meebrengen). 
Er zijn meerdere folders ter beschikking van de
bezoekers. Om 14.00 wordt een lusvormige wande-
ling doorheen het krekengebied van Saleghem van
5,6 km passend ingewandeld. Deze is geschikt voor
kinderwagens en rolstoelpatiënten. Start aan het
Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk. 

Vrijdag 12 mei

Vzw Durme Nachtegalentocht met de fiets
Wij maken een rustige fietstocht met bijzondere
aandacht voor de natuur in de bossen ten westen en
ten zuiden van het Donkmeer. Op de mooiste plek-
jes stappen we even af. 
Afspraak: om 19.00 uur aan bezoekerscentrum
Donkmeer.   Info: Jan Maertens 09 348 30 20

Zaterdag 13 mei

Natuurpunt Zuid-Waasland
Planteninventarisatie lentebloeiers in de Daknamse
meersen
In samenwerking met het FON.  Afspraak: om 9u15
aan de kerk van Daknam. Volledige dag.
Meebrengen: lunch, laarzen, flora, loupe, regenkle-
dij.  Info:Tom Neels (03/772 59 30)

VELT Te e l t  v a n  o e s t e r z w a m m e n  o p
s t r o  +  p l a n t e n r u i l
Van 9.30u - 12u op het Werk van den Akker in de
Lindenstraat 98,  Sint Niklaas
Door Marc Temmermans
Inschrijven door te bellen of te mailen naar Marc
vòòr 1/5/06.
037768689 of Marc.Temmermans@telenet.be
Veltleden 4 , niet-leden 6
Zelf oesterzwammen kweken is mede dankzij ver-
beterde rassen erg simpel geworden. Al wat je
nodig hebt,  is een plaatsje beschut tegen tocht en
direct zonlicht, stro, water, paddestoelenbroed en
een temperatuur tussen 15 en 22° C. Oogsten van 3
tot 4 kg op een zak van 16 kg zijn geen uitzonde-
ring. Je kan het zelf komen proberen. Na deze
workshop ga je naar huis met je eigen  oester-
zwamcultuur. Aansluitend doen we een miniplan-
tenruil. Heb je plantjes over?  Breng ze dan mee.
We denken vooral aan tomaat, pompoen, komkom-
mer, augurk, paprika maar ook andere planten zijn
welkom. Om chaos te vermijden zorg je ervoor dat
je plantjes in potjes staan en dat ze gelabeld zijn 

Zondag 14 mei

Hortus er Saksen Wandeling La Roche -
Sprimont
Herneming wandeling die in sept. '05 met regen en
modderstromen is weggespoeld.
Begin etappe van de bekende Transardense route ;
26 km in het stroomgebied van de Ourthe.  Een
fikse klim vanuit La Roche leidt naar een geva-
rieerd plateau met bos, weilanden en indrukwek-
kende panorama's.  We genieten nog één keer van
deze Ardennenroute met haar kleine pittoreske
dorpjes.
Afspraak: 9 uur kerk La roche
Inschrijven bij Freddy (0475 92 34 84)

Vzw Durme Thema-excursie vogels kijken:
zangvogels in het Molsbroek
De Uitkerkse Polder nabij Blankenberge is de laat-
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ste jaren ongetwijfeld uitgegroeid tot het beste wei-
devogelgebied in Vlaanderen. In deze kustpolder
broeden hoge aantallen Grutto's, Tureluurs,
Scholeksters, Kieviten, Kluten en Slobeenden. Ook
sterk achteruitgaande en/of bedreigde broedvogel-
soorten zoals de Zomertaling, Veldleeuwerik en de
Gele kwikstaart doen het hier nog goed. In 2005
waren er ook 7 broedparen van de zeldzame
Steltkluut. Een ideale plek dus om weidevogels te
observeren en te leren herkennen.
Afspraak: 6.00u, bezoekerscentrum Molsbroek.
Meebrengen: verrekijker, vogelgids.
Info: Joris Everaert, 0497 67 23 69 of Peter Claus
09 348 30 20

Zaterdag 20 mei

Vzw Durme Natuurwandeling in de
Durmemeersen
Afspraak: 16.00u, kerk Hamme Sint-Anna
Info: Frans Van Havermaet, 052 47 18 93

Zondag 21 mei

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Kennismaken met twee andere
kreken in NO-Vlaanderen:
Grote kreek en Peereboomsgat. Samenkomen
Heilig Hartkerk aan de Kruisstraat ( N49) 14 uur,
Moerbeke.

Vzw Durme Kruidentocht 
We gaan te voet op zoek naar kruiden in de omge-
ving van Bareldonk en Scheve Villa. Met aandacht
voor het gebruik van kruiden in de keuken en in de
geneeskunde.
Afspraak: 14.30 uur aan bezoekerscentrum
Donkmeer.
Info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38

CVN + Ons Streven Geleide natuurwande-
ling Tielrode Broek
10u00 Durmeveer St.-Jozefstraat Tielrode (Temse)
L info: 03/711 04 43

CVN Spletteren
14u30 Kerkje Daknam. L

Stropers St-Gillis-Waas
14u00 Kerkje van 't Kalf St-Gillis-Waas

Zondag 28 mei

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Tweedehands Boekenverkoop in
Natuurhuis Panneweel. Doorlopend van 10-18 uur.
Gelegenheid tot een drankje en een hapje.

Vzw Durme Ringen van jonge Steenuilen in
de Durmemeersen
Afspraak: 10.00u, kerk Hamme Sint-Anna
Info: Frans Van Havermaet, 052 47 18 93

CVN Keilanden
14u00 Station Sinaai. L

Baggaert
14u00 Kerk Klein-Sinaai. L

Zondag 11 juni

Velt Tuinbezoek
10u tot 13 u  We gaan gluren bij de buren en we
bezoeken de ecologische siertuin van
Camiel en Anny Ernalsteen-Coppieters van afde-
ling Velt Zele

ABLLO, Vriendenkring Panneweel en
NP.Waasland Noord organiseren hun jaarlijkse
busreis. Meer info volgend nummer

KALENDER INFO

VELT - Tuindagen Beervelde

Velt is present op de gekende tuindagen van
Beervelde. Op 12,13 & 14 mei  staan ze er met een
stand en een kruidentuin. Op 13,14 & 15 oktober
met een stand en een moestuin. De lokale
Veltafdeling zoekt nog medewerkers om de stand te
bemannen. Ben je een halve of hele dag of meer
bereid om een handje toe te steken dan geef je  een
seintje aan Marc.Temmermans@telenet.be  of
03/77686890

Velt

VLAAMSE ARDENNENDAG

Het is weer zover: de lente is in aantocht en met
welke activiteit kunnen we het begin van dit  sei-
zoen beter vieren dan met een wandeling in de
Vlaamse Ardennen. 
Zoals elk jaar zullen we de lentegeuren kunnen
opsnuiven tussen prachtig bloeiende voorjaarsflora.
In de voormiddag maken we een typisch Vlaamse
Ardennenwandeling in het Burreken met echt alle
te verwachten ingrediënten: afwisselend landschap
met grondverglijdingen, bronbos met goudveil, een
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geurend daslookbos, knotbomen langs een hooi-
land…

Voor wie niet met ons meerijdt vanuit Sint Niklaas
is de afspraak om 9 uur aan de kerk van
Zegelsem.(geef dan wel een telefoontje )

In de namiddag bezoeken we het Beiaardbos
(Hotond ). Hier kunnen we genieten van kleurige

tapijten voorjaarsflora. Ook hier zien we de typi-
sche bronbosjesflora. 
We krijgen zeker een mooi voorbeeld van een hak-
houtbos… en wie weet vliegt de grote gele kwik
ons niet tegen het lijf!? 
Met de zon erbij wordt dit vast en zeker een pracht-
dag.
Afspraak : 8 uur Zwembad ( voor wat er nog van
overblijft ) in Sint Niklaas. 

Picknick meebrengen( verorberen we in een plaat-
selijk cafeetje ) en laarzen in  de wagen leggen.

Info : Christel Strybos  052. 46.00.58

Dag van de aarde  23

april 2006 =  Dag van de

Fondatie te Sinaai

De Fondatie van Boudelo, is een erkend reser-
vaat in het stiltegebied te Sinaai. De vzw
Durme kon hier de laatste jaren al meer dan 67
ha loofbossen, hakhoutbossen, vochtige gras-
landen, vijvers, ruigten, verlaten weekendver-
blijven en een vroegere eendenkooi  aanko-
pen. Het is het  grootste erkende reservaat op
het grondgebied van Sint-Niklaas. Bij de uit-
bouw van dit reservaat kon de vzw Durme

rekenen op de medewerking van lokale
natuurliefhebbers, landbouwers en jagers en
de steun van stadsbestuur, het provinciebe-
stuur, de Nationale Loterij en de afdeling
Natuur van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Doorheen het gebied loopt
een netwerk van vrij toegankelijke paden,
zodat iedereen steeds van deze natuurweelde
kan genieten. 

De evolutie in de Fondatie, die zonder de aan-
koopsubsidies onmogelijk was, is de laatste 9
jaar toch overduidelijk gunstig voor mens en
natuur:  er is een bijkomende pad ( nu onbe-
twistbaar) opengesteld, er zijn nu meer geleide
bezoeken, TV en radio waren brachten repor-
tages, de dreven zijn nu rustiger door het uit-
sluiten van gemotoriseerd verkeer uitgezon-
derd  voor de aangelanden, de natuur is er
veel grondiger geinventariseerd en daaruit
volgden beheersplannen die echt uitgevoerd
worden en die 5-jaarlijks via monitoringrappor-
ten kunnen bijgestuurd worden, de kanker-
plekken met illegale caravans en weekendhui-
zen zijn grotendeels opgeruimd, de streek-
vreemde beplanting rond die weekendverblij-
ven is vervangen door streekeigen en meestal
spontaan ontwikkelde bomen en struiken,  de
eendenkooisite is grotendeels hersteld en
bekend gemaakt (voordien was deze onbe-
kend te Sinaai), er is een kleurrijke wandelfol-
der gepubliceerd,  er is een mooie film uitge-
geven over het reservaat, er staan nu 2 grote
informatieborden, er wordt zoveel mogelijk
gestreefd naar samenwerking met de lokale
landbouwers,  met jagers is een uitstekende
samenwerking opgebouwd, er is bijna dage-
lijks toezicht en tevens is een beëdigd wachter
aangesteld, er zijn daar nu zeldzame nieuw
verschenen planten en dieren op basis van het
gevoerde beheer,    de inzet van de vrijwilligers
(voor aankoop van gronden, inventarisaties,
beheerswerk, ontwerp folders, leiden van wan-
delingen, contacten met boeren en jagers,
contacten met administraties, dagelijks toe-
zicht enz.) is zeker goed voor meer dan een
full-time op jaarbasis,  enz.

Daarvoor waren er alleen ( de nu nog
bestaande) een jaarlijkse CVN wandeling en
twee borden van het natuur- en landschaps-
pad van Leefmilieu Sinaai.

Schubwortel in de Vlaamse ardennen
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Tsjernobyl 20+
Actie!

1 miljoen handtekeningen

Friends of the Earth Europe wil 1 mil-
joen handtekeningen ophalen (a) voor
een Europese uitstap uit kernenergie
en (b) voor meer investeringen in duur-
zame energiebronnen. Eén miljoen is het
minimum aantal dat nodig is om Euratom, dat
in kader van de voorgestelde Europese grond-

wet naar voren werd gebracht, ter discussie te
stellen. Deze petitie zal in het najaar van 2006
overhandigd worden aan de Europese
Commissie. Wil je deze actie mee ondersteu-
nen dan kan je de petitie  opvragen bij Voor
Moeder Aarde vzw (VMA).

Stap mee voor een kernuit -
stap van Tihange naar Doel

De atoomramp in Tsjernobyl ligt dit jaar 20 jaar
achter ons. Naar aanleiding van deze datum
organiseert VMA, de Vlaamse afdeling van
Friends of The Earth International, komende
lente een 150 km lange voettocht. 

De tocht start op zaterdagna-
middag 15 april aan de atoom-
centrale van Tihange (Hoei) en
gaat richting Doel (noorden van
Antwerpen), waar we op 26 april
besluiten met een actiedag. 

Moest dergelijk resultaat door een openbaar
bestuur (stad, of provincie of vl. gewest) gere-
aliseeerd zijn, dan zou dat ongetwijfeld veel,
veel meer gekost hebben aan de belastingbe-
taler. Of misschien zou er hier zelfs niets van
gekomen zijn. 

Het moet toch overduidelijk zijn voor iedereen
dat precies door de overheidssteun en het
gevoerde beheer er in de Fondatie een
belangrijke meerwaarde is ontstaan zowel qua
natuurwaarde als op het vlak van
recreatief/natuureducatief gebruik. Bijna een
schoolvoorbeeld hoe de overheid door onder-
steuning van een natuurvereniging een maxi-
maal maatschappelijk rendement kan berei-
ken.

Tijdens de Dag van de aarde 2006 wil de
vzw Durme dit reservaat voorstellen aan
het brede publiek en tevens belangstellen-
den uitnodigen om lid te worden van de
vereniging en eventueel actief mee te wer-
ken aan de verder uitbouw van de Fondatie.

Programma  Dag van de aarde = Dag van de
Fondatie te Sinaai op 23 april 2006
5u30 dauwtrip met speciale aandacht voor de
zangvogels. Vertrek vooraan in de Liniedreef
(onder de rode beuken) nabij de Weimanstraat
te Sint-Niklaas ( Sinaai)

14 tot 18 u : informatiestand van
de vzw Durme over de Fondatie
van Boudelo zal opgesteld staan
in de Liniedreef ( onder de rode
beuken ) nabij de Weimanstraat
te Sint-Niklaas ( Sinaai).

Aan deze informatiestand vertrekken  drie gra-
tis geleide natuurwandelingen door de
Fondatie, met aandacht voor  de geschiedenis
van het landschap, planten en dieren en het
gunstige  resultaat na het uitgevoerde beheer.
Deze wandelingen vertrekken er te 14 u, 15 u
en 16 u.
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Tsjernobyl is een zwarte bladzijde uit de recen-
te geschiedenis. De kernramp confronteerde
de mens met de vele problemen verbonden
aan de exploitatie van nucleaire energie. Zo
verspreidde tijdens de 'meltdown' (smelten van
de reactor) van de kernreactor de vrijgekomen
radioactieve splijtingsproducten zich in de
atmosfeer. Deze gevaarlijke splijtstoffen
bereikten een grote oppervlakte die hierdoor
(1) radioactief besmet geraakte. De circa
800.000 mensen, ooit direct betrokken bij de
schoonmaak van de reactor, hebben tot op de
dag van vandaag (2) gezondheidsklachten. 
Naast dit onheilspellende scenario blijven we
vanuit VMA ons vragen stellen bij vele andere
onopgeloste problemen. Op de eerste plaats
worden we geconfronteerd met  het blijvend
opstapelen van (3) kernafval op allerlei
geografische locaties. In zijn totaalpakket is
kernenergie een (4) erg dure energiebron die
zich enkel kan ontwikkelen dankzij massale
overheidssubsidies. Zo werd vanaf 1950 meer
dan 1 triljoen dollar besteed aan nucleair
onderzoek en ontwikkeling en dit tegenover 50
miljard dollar voor hernieuwbare energie over
eenzelfde periode. (5) Het uranium voor deze
'propere' energieproductie wordt ontgonnen op
het grondgebied van Inheemse Volkeren. De
grondstof voor onze Belgische kerncentrales
komt uit onder meer Australië, Canada en de
VS. Ver van ons laten deze werkzaamheden
een onomkeerbare milieuschade na op het
grondgebied van de Inheemse Volkeren.  
Vervolgens (6) verwijzen we naar het pro-
bleem van de verschuiving van civiele naar
militaire toepassingen. Kernenergie en kern-
wapens blijven vruchten aan eenzelfde boom.
Denken we maar aan het veelbesproken civie-
le programma zoals dat van Iran. Eveneens
brandend actueel (7) is de internationale vrees
op het groeiend risico op nucleair terrorisme
vanuit terreurorganisaties.
Er zijn genoeg redenen om één dag of meer-
dere dagen mee te stappen tijdens de voet-
tocht of deze op een andere manier te steu-
nen. Met de voettocht wil Voor Moeder Aarde,
zoals met de petitie, naar een versnelde uit-
stap uit kernenergie toe werken. Hier tegen-
over wil VMA meer investeringen in energie-
efficiënte en duurzame energiebronnen uit
zon-, wind- en waterkracht.

De voettocht van Tihange naar Doel wordt
georganiseerd in samenwerking met de
Franstalige afdeling Les Amis de la Terre
Belgique en Inter Environnement Wallonie, de
Waalse milieukoepel. Naast deze actief
samenwerkende groepen roepen organisaties
zoals de Vlaamse milieukoepel Bond Beter
Leefmilieu, BRAL, Greenpeace en WWF men-
sen op om deel te nemen aan dit belangrijk ini-
tiatief. Niet enkel de milieuorganisaties onder-
steunen de actie ook GROEN! wil zich in dit
verhaal laten horen.
Voor de verdere praktische en inhoudelijke
ondersteuning van de voettocht is Voor
Moeder Aarde op zoek naar lokale contacten
en vrijwilligers. Naast het meestappen is het
eveneens van belang dat we handtekeningen
verzamelen. Met deze Europese petitie willen
we immers 1 miljoen handtekeningen verza-
melen voor een kernvrij Europa. Als je vragen
hebt over alle acties of creatieve voorstellen
hebt om Voor Moeder Aarde te steunen kan je
steeds terecht op ons secretariaat (Tel: 09 /
242 87 52). Als je de actie wil steunen door
een gift, dan zijn die welkom op ons reke-
ningsnummer 001-2055174-14 met vermel-
ding “Gift project Tsjernobyl 20+”  De kaart met
route en contactgegevens kun je vinden op:
http://www.motherearth.org/tour/tour_nl.php#p
ractical. 
De stappers zullen op zondag-
avond 23 april halt houden in
Antwerpen. De volgende dag,
maandag 24 apri l ,  t rekt  de
groep om 09u00 richting Doel. 
Op woensdag 26 april is er een
actiedag gepland aan de kern-
centrale van Doel.
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Zadenpraat

De Veltleden hebben
ook dit jaar weer
massaal zaden en
plantgoed besteld. Bij
het lezen van de vaak
prachtige namen op

de zadenlijst begint het bij mij te jeuken
om in de tuin te beginnen. Wat dacht je
van “Tender and True” of  “Westlandse
Putjes”. Wat moeten we ons voorstellen
van een sla met de naam “Dikke Trage
Blonde”? Is “Saffloer” een bloem of een
specerij ? Is er iets mis met een zonne-

bloem die “Debilis” heet?
Eind november organiseren we een
praatcafé over onze tuinresultaten. Wat is
er goed gegaan of wat was weer minder?
Kan je zelf zaden houden van een
bepaalde groente? We proberen voor-
beelden en antwoorden te geven.
Om het allemaal wat toonbaarder te
maken zoeken we (al dan niet digitale)
foto's van je tuin. Groenten, bloemen,
insecten, vogels,compost, ….  Alles wat
met je tuin te maken heeft is welkom.
Bezorg ze bij één van de bestuursleden.

VELT

VERGIFTIGDE BUIZERDS IN

NATUURRESERVAAT TE

SINT-GILLIS.

De voorbije dagen vonden natuurliefheb-

bers niet minder dan 4 dode buizerds
nabij het St-Jakobsgat in het
Saleghemkrekengebied te Sint-Gillis. De
vogels lagen bijeen, bijna op mekaar, op
een perceel eigendom van Natuurpunt.
Na een toxicologisch onderzoek bleek dat
de ongelukkige vogels vergiftigd waren
door carbofuran, een sterk werkend land-
bouwgif.  Dit uiterst dodelijk pesticide
wordt  wel eens gebruikt in lokaas , wat
ten strengste verboden is, om vossen te
doden. De buizerd die in de winter ook
dode konijnen en vogels eet is hiervan
dikwijls het slachtoffer. Vermoedelijk

heeft de eerste vogel het lokaas gevon-
den en zijn de andere drie gestorven door
van hun onfortuinlijke voorgangers te
eten. 
De natuurwachter van Afdeling Natuur
neemt de zaak ernstig en heeft de omge-
ving verder uitgekamd op zoek naar
eventueel andere slachtoffers of lokazen.
Hierbij vond hij wel enkele onwettige val-
len en kooien in een aanpalend jachtge-
bied. Voor deze overtredingen op de
jachtwetgeving heeft hij dan ook een PV
opgesteld tegen de jachtrechthouder.
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Enkele redenen om zelf je

oesterzwammen te kweken

Net als in de moestuin
geniet je van de teelt van
paddestoelen, van zaaien
tot oogsten. Je werkt samen
met de natuur. Bovendien

groeien zwammen explosief en wordt een bun-
del zwammetjes ter grootte van een lucifer op
enkele dagen tot meer dan één kilo zwaar.
Bovendien is de teelt het ganse jaar mogelijk.

De teelt is erg gemakkelijk. Een
kind kan het en het zijn precies die
kinderen die gefascineerd zijn
door de snelle biologische veran-
deringen in de oesterzwamcultuur.
Wilde zwammen kunnen blijven
waar ze thuis horen : in de natuur.
Bij het plukken van wilde padde-
stoelen is het grootste probleem
de verstoring van de vindplaatsen. 
In tegenstelling tot wilde padde-
stoelen zijn gekweekte nooit giftig.
Kan het nog verser? De padde-
stoelen kunnen geoogst en direct
verbruikt worden. Vanzelf ga je op

zoek naar nieuwe recepten en ontdek je de
veelzijdigheid van zwammen. 
Je werkt met een natuurlijk product zonder
bestrijdingsmiddelen. Ik heb geen cijfers voor
de gangbare oesterzwamteelt maar in de
gangbare champignonteelt wordt het hoogst
aantal kg bestrijdingsmiddelen gebruikt per
hectare.
Na de teelt houd je een prima grondstof voor
de tuin over. Van de oorspronkelijke massa
houd je slechts een deeltje over dat je gemak-
kelijk kan composteren.

Een argument dat kan
tellen is de kostprijs. Zelf
kweken kost ongeveer
2€ per kg terwijl de win-
kelprijs schommelt tus-
sen 6 en 12 €.

Ben je overtuigd? Je
kunt het met je eigen
ogen komen bekij-
ken of beter nog: Je
kan het met je eigen
handen komen doen.

Zie ook kalender.
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Ons Streven vzw 25 jaar.

Jubileumzitting geniet

belangstelling.

Op 20 januari 2006
vierde Ons Streven
vzw haar 25ste ver-
jaardag.  Ze zag het
levenslicht in de gelijk-
namige café aan de
Durmebocht op 16
januari 1981 (zie
Groene Waasland

december 2005).
Het voltallig bestuur was op de jubileum-
zitting aanwezig, samen met oud
bestuursleden, het gemeentebestuur van
Temse, andere Tielroodse verenigingen,
leden, sympathisanten en de pers.
Na het welkomstwoord van voorzitter, werd
een stukje voorgelezen uit het boek 'De bank
aan het veer' van Karel Heirbaut, waarin op

een ludieke manier beschreven wordt hoe de
miliewerkgroep Ons Streven geboren werd.
De voorzitter vervolgde met een overzicht van
de rijke geschiedenis van 25 jaar Ons Streven,
gegroeid van actiegroep tot een totale vereni-
ging met heel wat educatieve activiteiten.
Ook door het Gemeentebestuur werd met lof
over Ons Streven gespeeched.  Het laatste
officieel gedeelte werd verzorgd door de
ondervoorzitter met een overzicht van de talrij-
ke activiteiten van 2006.
Tenslotte was er een verzorgde receptie, ter-
wijl de aanwezigen konden genieten van een
presentatie over Tielrode en de kans kregen
om in de archieven van Ons Streven te neuzen
aan de infostand.
Ook werd er een meer dan geslaagde pers-
map aangeboden met interessante informatie
over het reilen en zeilen van Ons Streven.
Het duo SACLA (Saxofoon - CLArinet) gaf
aan deze avond de nodige warmte door
hun gesmaakte muzikale inbreng.
En iedereen ging tevreden naar huis.

Zit tend van l inks naar rechts: Herman De Cock,  Romain Van Puyvelde,
Ju l ien De Clerq,  Ger t  Hoof tman,  en Michel  Menten.
Staande Ronny De Keyzer,  Cather ina De Ryck,  Jef  Verspecht ,  Mar t ine Van
Landeghem, Bar t  Vermeulen en Ludo Boel .  Ontbreekt :  Michel  Van Damme.
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Voor jullie gelezen!
'Begraven vriendelijker voor milieu
dan cremeren'  (Gazet van Antwerpen
06/02/06)

Oud kerkhof van

Zoersel uniek reser-

vaat met 150 korst-

mossen.

Het was Natuurpunt
dat op zondag 5
februari 2006 een
m e r k w a a r d i g e
excursie organi-
seerde naar het
oude kerkhof van
Zoersel (prov.

Antwerpen).  Oude kerken, oude kerkhofmu-
ren en oude graven zijn van groot belang voor
het voortbestaan van een massa korstmossen,
het zijn als het ware natuurreservaten op zich.
Het oude kerkhof van Zoersel blijkt op gebied
van deze boeiende organismen een waar
paradijs te zijn, waar tal van zeldzame soorten
groeien, waaronder het 'bruin hunnebeclkorst-
mos'. Om te vermijden dat ijverige poetsers

alles zouden 'wegbleekwateren', werd er over-
leg gepleegd met de betrokken families, die
verrassend enthousiast reageerden.
Korstmossen zijn dan ook niet agressief die de
zerk zeker geen schade toebrengen.
Hopelijk krijgt dit navolging in andere gemeen-
ten, opdat men de waarde van korstmossen
meer zou erkennen.  
Deze juweeltjes verdienen het!

foto Liliane verbeke

foto Liliane verbeke
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Het Klimaatwijk-project

staat half weg. 

Eind januari was het tijd om even een
stand van zaken te maken van de ver-
schillende lopende klimaatwijken. 
Eind februari kwamen in alle deelnemen-
de gemeenten de deelnemers van de kli-
maatwijken samen voor een tussentijdse
stand via een 'Energieborrel' aangeboden
door de verschillende gemeenten. 
Om de deelnemers een hart onder de riem  te
steken  vergastte GEDIS hen voor die gele-
genheid op een leuk cadeautje, een thermo-
meter die zowel de binnen als de buitentem-
peratuur meet. De gemeenten zelf zorgden
voor een hapje en een drankje.  Tijdens de
'Energieborrel' konden de deelnemers  vragen
stellen over hun tussentijds resultaat. 

Hoe staat het nu met de voorgenomen
bezuinigingen? 

Naast alle Vlaamse provincies  die vanaf dit
jaar het klimaatwijk-project ondersteunen, doet
ook de intercommunale IGEMO mee met een
aantal wijken en ook de culturele vereniging
KWB met twee klimaatwijken. 
Hieronder een overzicht van de tot nu
behaalde bezuinigingen. 

Provincie aantal aantal bezui-
Intercomm. klimaatwijken Gezinnen niging

Prov. Limburg 52 784 - 4%
Prov. Oost-Vlaanderen 21 274 + 0.15%
Prov. Antwerpen 34 321 -3%
Stad Antwerpen 11 135 -1%
Prov. Vlaams Brabant 9 70 -1%
Prov. West-Vlaanderen 23 285 -2%
IGEMO 12 82 +3%
KWB 2 23 -3%

Bijna alle provincies zijn begonnen aan een
besparing en met een beetje inspanning komt
Oost-Vlaanderen er ook wel, zelfs IGEMO kan
zeker de vooropgestelde besparing nog halen.

Kijken we even in detail:

Gemeente Gezinnen Bezuiniging
Beveren 9 +2.37%
Dendermonde 1 7 +7.97%
Dendermonde 2 10 +2.93%
Hamme 1 6 +0.49%
Hamme 2 14 +0.8%
Stekene 9 -4.17%
Buggenhout 6 +8.34%

Stekene is zeker op weg naar de eindmeet.  In
de andere gemeenten moet er de volgende
maanden nog hard gewerkt worden maar met
goede moed werken de deelnemende gezin-

nen verder aan hun besparing. Buggenhout is
een geval apart: zes geregistreerde gezinnen
(schepenen van de gemeente Buggenhout)
maar slechts twee gezinnen geven regelmatig
hun metingen door dus dat wordt afwachten..
Zien we dat bepaalde gezinnen een abnorma-
le stijging vertonen (>15%) dan gaan we
samen op zoek naar een oplossing. 
De zwaarste maanden wat betreft het energie-
verbruik liggen gelukkig achter de rug en er
kan nog heel wat bespaard worden.  De erva-
ring leert  dat er in de tweede helft nog heel
wat mogelijk is.  

We wensen dan ook alle deelnemers
alvast proficiat met hun inspanningen
en zeggen: hop naar de eindmeet met
een besparing van 7.5%.

ABLLO, Jenny De Laet
Coördinator Wase Klimaatwijken

Fig1: Per Provincie het aantal klimaatwij-
ken, het aantal deelnemende gezinnen
en de tot op 31 jan 2006 behaalde
besparing (+ betekent een toename tov
van de referentieperiode, - betekent een
vermindering tov de referentieperiode).

Fig 2: Per Wase klimaatwijk het aantal
geregistreerde gezinnen en de bekomen
bezuiniging op 31 jan 2006.



Zaterdag 4 maart.  Nacht van de Duisternis.  ABLLOvzw protesteert  met zon-
nebril en -hoed tegen de overdreven verlichting aan het kruispunt
“Duivenhoek” (N41 - Elversele).  Verlichting is nodig maar de krant kunnen
lezen is van het goede teveel. Zie ook  ‘t groene waasland van januari 2006.
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Benzinestation in

Kouterbeekvallei te

Tielrode.

Er dreigt opnieuw een prachtig
landschap vernietigd te worden
te Tielrode. De Kouterbeek
heeft in de steile helling van de
cuesta een diepe vallei uitge-
sleten.. Alleen al omdat dit één

van de laatste ongeschonden plekjes langs-
heen de Wase cuesta is, is dit gebiedje een
natuurmonument.  Precies op die plaats wil
men een benzineservicestation willen oprich-

ten. Volgens het gewestplan is de strook
langsheen de Burgemeester Heymanstraat
ingekleurd als woongebied met landelijk karak-
ter. Een benzineservicestation hoort hier dus
zeker niet thuis. Goedkeuring van de steden-
bouwkundige aanvraag is strijdig met het
gewestplan en met een goede plaatselijke
ruimtelijke ordening. Maar is ook niet te ver-
enigen met de principes van integraal water-
beheer. Op het perceel ligt immers permanent
een poel die door deze aanvraag dreigt te ver-
dwijnen. Bovendien is de kans groot dat
gemorste benzine of lekkende tanks via de
Kouterbeek rechtstreeks in Tielrode-Broek ,
een habitatrichtlijngebied terecht komen. Met
twee haltes van de lijn op minder dan 50 meter
van dit perceel, de risico's voor fietsers op het
aanpalende fietspad, de drukke weg en de
onoverzichtelijke situaties door geparkeerde
wagens, zijn er eveneens voldoende verkeers-
technische elementen om deze aanvraag te
weigeren. 
Milieuwerkgroep Ons Streven vzw heeft alvast
bezwaar ingediend. De mooie plaatsen in het
Waasland zijn zo schaars geworden, dat een
afdoende bescherming meer dan nodig is. 

foto lieven Van Raemdonck



l e z e r s b r i e v e n

‘t  groene w
aasland   m

aart  ����  nr ���

29

recht  van antwoord

B e t r e f t :  A r t i k e l  ' N i e u w e  n a t u u r b e -
h e e r d e r  i n  h e t  W a a s l a n d '  

Geachte heer/mevrouw,

N.a.v. het bezoek van minister Peeters aan de
Polder van het Land van Waas begin januari
en de berichtgeving daaromtrent in de pers,
verscheen in jullie periodiek 't Groene
Waasland' een eenzijdige negativistische visie
omtrent eventueel natuurbeheer door de
Polder.
Dat er in het verleden fouten werden gemaakt,
mogen we niet ontkennen... 'Wie zonder
zonde is, werpe de eerste steen'.  Echter zom-
aar verkondigen dat de invulling van de bek-
kenbeheersplannen en het integraal waterbe-
leid weinig goeds laat verwachten, doe de
waarheid al helemaal geweld aan en vraagt
enige correctie.
Het bestuur van de Polder van het Land van
Waas heeft immers sedert 2003 als eerste de
deelbekkenwerking Land van Waas opgstart
en vervult tot op vandaag hierin een sturende
rol.  De resultaten van dit gestructureerd over-
leg, mondden uit in een competent
Waterhuishouding- en Deelbekkenplan.  Ook
op Bekkenniveau is onze inbreng via de amb-
tenarenwerkgroep verzekerd en trachtten we
ons - volgens de weg van de geleidelijkheid -
in te schakelen i het integraal waterbeleid.
Belangrijk in dit verband is echter dat de wet-
gever de voorgaande jaren heeft nagelaten de
Polders en Wateringen zodanig te herstructu-
reren en te moderniseren zodat zij voldoende
armslag konden ontwikkelen.

We hopen dan ook dat we in de nabije

toekomst constructief samen kunnen

werken aan water- en natuurbeheer in

onze toch al zwaar geteisterde streek.

Met de meeste hoogachting,
Geert Linthout, Ontvanger-griffier

Polder van het Land van Waas

Andere  react ies

E e n  f r a g m e n t  u i t  d e  b r i e f  v a n  J a c k
v a n  P e e r ,  h o o f d c o m m i s s a r i s  v a n
d e  p o l i t i e  v a n  S i n t - N i k l a a s  
......
reeds voor het verschijnen van het tijdschrift is
het stadsbestuur, in samenwerking met mijn
cel verkeersbeleid, begonnen met het inventa-
riseren van alle fietspaden langsheen het vol-
ledig traject van de gewestweg N70.  Gezien
het hier over een gewestweg gaat is de weg-
beheerder het Vlaams Gewest.  Er werden
hieromtrent reeds constructieve gesprekken
gevoerd met de wegbeheerder.  Het is dan ook
de bedoeling van het stadsbestuur om een
(fiets)module 13 op te starten.  Ondertussen
werkt het Vlaams Gewest aan een ambitieus
programma voor het wegwerken van de
gevaarlijke punten en wegvakken in
Vlaanderen.
Zoals u zelf schrijft is het Vernieuwde kruispunt
van de N70 met de Passtraat een zeer positie-
ve stap om de N70 te vernieuwen.  Dit project
kadert in het programma voor het wegwerken
van de gevaarlijke punten en wegvakken in
Vlaanderen.
Het studieureau benadert elkeprloject vanuit
drie invalshoeken: 1) een ongevallenanalyse
volgens de AVOC methode op basis van
maoeuvrediagrammen, 2) een planologische
analyse (functie van de weg, omgeving), 3) de
verkeerstechnische analyse op basis van
kruispunttellingen.
Wat jullie opmerking betreft in verband met de
maatvoering van het fietspad aan het ver-

foto uit vorige groene waasland :
ABLLO pleit voor een fietspadbreedte

van 2.20m op de N70
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nieuwde kruispunt met de N70 verwijs ik naar
het 'Vandemecum fietsvoorzieningen' van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
departement Leefmilieu en Infrastructuur -
Administratie Wegen en Verkeer - Afdeling
Verkeerskunde - Hoofdstuk 4.1.3. (maatvoe-
ring)
Voor wat betreft de opmerking in verband met
het dubbelrichtingsfietspad in de Kleine Laan
heb ik het gevoel dat de situatie zoals voor-
gesteld op de foto in scene werd gezet.
Uit bevraging bij mijn diensten blijkt deze situ-
atie nooit eerder te zijn opgemerkt of gesigna-
leerd.  Het vebodsbord C1 met onderbord M3
zal evenwel op vraag van schepen
Vercauteren weggenomen worden.  De
opdracht werd reeds doorgegeven........

Jack van Peer
hoofdcommissaris van de politie van Sint-Niklaas 

Een fragment uit de brief van Urbain
Vercauteren, schepen van Sint-Niklaas 

.........Verder zie ik in uw boekje een simulatie
van de Kleine Laan waarbij u een fietser in
beeld hebt gebracht die in de verboden rich-
ting rijdt.  Ik moet u zeggen dat ik dergelijke
publicaties niet genegen ben. Dit is duidelijk
geënsceneerd en na alle inspanningen die wij
gedaan hebben om in de Kleine Laan het fiets-
pad door te trekken en volledig veilig aan te
leggen, vind ik dit erover.  Hoe dan ook, het
bord dat rechts van de rijweg stond, hebben
wij, om alle verwarring te vermijden, wegge-

haald en de reglementaire borden voor de
aanduiding van het fietspad waren reeds in
orde.
Wat betreft uw foto's in verband met de fiets-
oversteken aan het kruispunt Vijfstraten en
Driekoningen zie ik dat een aantal fietsers zich
blijkbaar niet aan de verkeersregels houden en
dan is het ook niet zo verwonderlijk dat u
gevaarlijke situaties kunt fotograferen.
Ik kan niet genoeg benadrukken dat ook fietsers
zich aan de reglementen dienen te houden.

Indien u voorstellen hebt om deze zeer moeilij-
ke kruispunten samen met het Vlaams
Gewest, die wegbeheerder is, en het stadsbe-
stuur te bespreken, dan ben ik altijd bereid
daarvoor een vergadering te organiseren.

Met vriendelijke groeten
Urbain Vercauteren, Schepen

Antwoord van onze fotograaf van dienst:
Ik wens te regaeren op uw brief  .....
Ik heb de foto persoonlijk genomen, waar-
van U  zegt én schrijft dat hij in scene zou
zijn gezet !
Ik kan U garanderen dat zulks niet het geval
is,  het heeft mij ook verbaasd en zelfs ver-
bluft dat deze fietser dit risico nam,  in de
Kleine Laan ! 
U zou ABLLOvzw intussen toch beter moeten
kennen  als een ernstige groep, en op zijn
minst contact opnemen voor U dergelijke  din-
gen op papier zet ...
Ik stoor mij buitengewoon aan dergelijke  insi-
nuaties, die blijkbaar intussen ook al door de
politie worden verspreid  !
Niettemin bent U bedankt om snel te reageren
en  het bewuste bord weg te laten nemen.
Inderdaad bereiden wij een nieuw fietsdossier
voor. Wij nemen daarover binnenkort contact
met het College op.
Intussen beveel ik U aan de foto's bij
Vijfstraten toch heel goed te bekijken. Ook
deze zijn niet in scene gezet en  vormen een
greep uit nog vele andere die op komst zijn. En
het zijn heus niet alleen fietsers die zich niet
aan de regels houden.

Met vriendelijke groeten,
Erik Rombaut, secretaris van ABLLOvzw

foto uit vorige groene waasland :
op het “goede” moment getrokken !?!
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A.B.L.L.O. vzw
Actiecomité ter Beveiliging van
het Leefmilieu op de Linkeroever
en in het Waasland: 
Postbus 7, 91OO Sint-Niklaas 
Secr. Erik Rombaut,
Stationsstraat 126, 
9170 Sint-Gillis-Waas. 
✆ + fax  O3/770 71 47 
erik.rombaut@scarlet.be
www.abllo.be

ONS STREVEN vzw
Milieugroep Tielrode : 
B. Heymanstraat 92,
9140 Tielrode.  
✆O3/771 20 92 of  03/711 04 43
www.onsstreven..be

DE RAAKLIJN
Vereniging voor kwaliteit van
de leefomgeving te Belsele:
F. De Beleyr, 
Kleemstraat 89, 
9111Belsele.  
✆O3/722.07.62.

RING-COMITé (= Actiecomité
Neen aan de Grote Ring) 
Gilbert Cant,
Perstraat 88, 
9120 Haasdonk 
✆ 03/775.19.31
gilbert.cant@tiscali.be

Vriendenkring NATUUR-
HUIS PANNEWEEL
Paul Maris,
Zandstraat 146, 
9120 Haasdonk 
✆ 03/755 15.85

DURME vzw

➨Afdeling Lokeren-Sinaai -
Moerbeke: Bezoekerscentrum,
Molsbergenstraat, 
9160 Lokeren 
✆ + fax O9/348 30 20.
info@vzwdurme.be
www.vzwdurme.be

➨ Afdeling Waasmunster -
Elversele: 
Freddy Waeterschoot
Smoorstraat 5,
9250 Waasmunster. 
✆ 052/461145

➨Afdeling Zele - Berlare -
Wichelen :
Jan Maertens, 
Dijkstraat 182,
9240 Zele, 
tel. 052 / 45 31 41

➨Afdeling Hamme -
Grembergen :
Frans Van Havermaet, 
Rijbunder 1, 
9220 Hamme, 
Tel. 052/471893

➨ Afdeling Klein Sinaai:
Eric Claes, 

Kloosterstraat 20
9190 Stekene. 
✆O9/346.93.02.

N A T U U R P U N T

➨ Waasland NOORD
Jan Dhollander, Bergstraat 25, 
9170 De Klinge ✆ 03/770.64.26
jan.dhollander1@telenet.be
www.natuurpunt.be/waasland-
noord

➨ Zuid-Waasland
Liliane Verbeke, 
Cauwerburg 15
9140 Temse, 
✆ 03/771.17.43

ECOTEST
Milieuvereniging 
gemeente Temse: 
Negenoogstraat 3, 
9140 Steendorp
✆ 03/774 22 57

WASE IMKERSBOND :
Willy Devriese, 
Drie Lindekens 48, 
9120 Beveren   
✆ 03/755 15 65  
devriese.willy@skynet.be

V.E.L.T.
Vereniging voor Ecologische
Leef- en Teeltwijze: 
Temmermans Marc
Watermolendreef 126
9100 Sint-Niklaas    
marc.temmermans@telenet.be

J.N.M. Jeugdbond voor Natuur-
studie en Milieu-bescherming 
➨afd. Waasland 
Brecht De Meulenaer,
Beukenhof 16,  Nieuwkerken  
brecht.de.meulenaer@pandora.be
www.jnm.be/waasland 

➨afd Durmeland, Joris Buyl;
Groenstraat 83, 9160 Lokeren
tel 09/348 84 39 
janbuyl@scarlet.be 

V O G E L B E S C H E R M I N G
VLAANDEREN 
Schuttershof 14, 9100
Nieuwkerken, Sint-Niklaas. 
Jan Rodts ✆03/296 26 80 
info@vogelbescherming.be
www.vogelbescherming.be

HOF TER SAKSEN
Arboretum & groendienst
✆O3/775 28 51 Haasdonkbaan
101 , 9120 Beveren

HORTUS TER SAKSEN vzw
August De Boeckstraat 17, 9120
Beveren. ✆03/755.23.26

C.V.N. Centrum voor natuurbe-
schermingseducatie -regio Waas
D. De Roose,  
Schauselhoekstraat 18, 
9140 Temse, ✆O3/771.49.24
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Inhoud:

�  …Woordje hoofdredacteur  … … … … … … … … … … … … … … … … …Dirk Hylebos
�  …De Waaslandfietslaan … … … … … … … …ABLLOvzw; Fietsersbond Regio Sint�Niklaas
�� Natuurlijk en milieuvriendelijk bloemschikken  … … … … … … … … … … … … …VELT
�� Kalender en Kalender�info
�� …Vergiftigde Buizerds in natuurreservaat te Sint�Gillis  …Natuurpunt Waasland NOORD
�� …Zadenpraat  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …VELT
�� Enkele redenen om zelf je oesterzwammen te kweken  … … … … … … … … … …VELT
�� …Ons Streven vzw �� jaar	 Jubileumzitting geniet belangstelling	  … … … …Ons Streven
�� Oud kerkhof van Zoersel uniek reservaat met ��� korstmossen	  … … … …Ons Streven
�
 Het Klimaatwijk�project staat half weg	  … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
�� Benzinestation in Kouterbeekvallei te Tielrode  … … … … … … … … … …Ons Streven
�� Actie nacht van de duisternis  … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
�� Lezersbrieven  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

REDACTIE :  Liliane Verbeke (foto’s), Marc Tem-

mermans, Tonny Temmerman, Katy Beke,  Jenny

De Laet, Willy Devriese, Jef Verspecht, Romain

Van Puyvelde, Dirk Hylebos, Gilbert Cant (foto’s).

Alle teksten voor het volgend nummer moeten binnen

zijn vòòr 20 april 2006 op het Email-adres :

gilbert.cant@tiscali.be of schriftelijk  bij Gilbert Cant,

Perstraat 88, 9120 Haasdonk


