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Het is goed nieuws dat in de schoot
van de Koning Boudewijnstichting
het Fonds Duurzaam Afval- en
Energiebeheer is opgericht. Dit fonds
wordt voornamelijk gespijsd door
Indaver dat jaarlijks een bedrag van
130 000 euro ter beschikking stelt.
Het is de bedoeling dat met dit geld
vanaf 2007 projecten en initiatieven
gesteund worden m.b.t. een duur-
zaam afval- en energiebeheer in
Vlaanderen.
De oprichting van het fonds is het
resultaat van een dading tussen
enerzijds de milieubeweging BBL
vzw  en Abllo vzw en anderzijds
Indaver .
In het najaar 2006 wordt een eerste
projectoproep gelanceerd.
Je leest hierover meer op blz 28.

De milieuverenigingen hopen op deze
manier een steentje bij te dragen in de
zoektocht naar een duurzaam en  toe-
komstgericht afvalstoffenbeleid in
Vlaanderen. Zo'n beleid moet vooral
gericht zijn op het voorkomen van afval.
In het Waasland hebben we al heel wat
nare ervaringen gehad met verbrandings-
ovens.
Beveren en Lokeren gingen vlug dicht.  
In Sint-Niklaas was er een enorme strijd
nodig om uiteindelijk ook de MIWA-oven
dicht te krijgen. Hoewel diverse studies
voldoende aantoonden dat de Miwa-oven
niet goed functioneerde en mogelijk
gezondheidsrisico's voor de omgeving
inhield, verschuilden de bestuurders zich
achter louter boekhoudkundige motieven
om de vereiste filters NIET te plaatsen.
Vandaar dat ABLLO ook grote twijfels had

bij de intenties van INDAVER om op
Linkeroever verbrandingsovens te bou-
wen die 300 à 400 000 ton huishoudelijk
kunnen verwerken.  
Dit kaderde volgens de regionale milieu-
beweging niet in een duurzaam en toe-
komstgericht afvalstoffenbeleid. ABLLO
was van oordeel dat de Vlaamse
Overheid nog veel te weinig deed aan
afvalpreventie.

Daarom werd er in 2002 een verzoekschrift
ingediend bij de Raad van State met de vraag
tot schorsing en nietigverklaring van de milieu-
vergunning voor de bouw van een nieuwe
afvalverbrandingsoven van INDAVER te
Beveren.
De auditeur adviseerde tot inwilliging van het
namens Abllo ingediende verzoek tot vernie-
ting van de door de Vlaamse regering verleen-
de milieuvergunning.   In het merendeel van de
zaken volgt de Raad het advies van het audi-
toraat.    Anderzijds zou een uitspraak nog ver-
schillende jaren op zich laten wachten........ 
Dit geding bij de Raad van State zorgde bij
Indaver voor extra kosten en een onzekere
investering. De kans bestond dat de ovens na
10 jaar moesten stil gelegd worden tot een
nieuwe vergunning werd verkregen.
Ook  voor ABLLO zou dit een zeer lange pro-
cedure worden, waarvan het succes niet gega-
randeerd was.
Daarom hebben de 2 partijen , Indaver en
ABLLOvzw hun geschil bijgelegd en een over-
eenkomst(dading) getekend, waarbij Indaver
contractueel verplicht is om 

1) een begeleidingscommissie-
een controleorganisme dat de uit-
stoot van de ovens moet controleren
- te laten werken met een budget van
50 000 euro per jaar; 

2) elk jaar en zolang de ovens wer-
ken een bedrag van 130 000 euro in
een fonds te storten met als bedoe-
l ing init iat ieven te stimuleren die
een duurzaam afval- en energiebe-
leid nastreven.

Bij beide initiatieven zitten vertegenwooor-
digers van ABLLO, van Bond Beter
Leefmilieu en van Indaver in het bestuur.
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Temse: 

6800 kg zwerfvuil 

op 3 dagen.

Het was op 4 maart dat de milieuwerkgroep
Ons Streven vzw de start gaf aan een algeme-
ne zwerfvuilactieweek in Temse door een
opruiming op het provinciaal
domein Roomacker en
omgeving, een plaats waar
het achteraf bekeken nog
mee viel.
Anders was het resultaat
van de 40 personeelsleden
van de gemeentelijke groen-
en milieudienst, die op
amper 3 dagen 6800 kg
zwerfvuil en 185 weggewor-
pen auto- en vrachtwagen-
banden verzamelden.  Hulp
kwam er ook nog van de
jongensverenigingen WBE
Waas en Durme en Kruitem,
de Scouts van Steendorp
samen met vzw Leefruimte
en VVKM Temse.  

Het is dus godgeklaagd hoe onze medemens
blijft omspringen met afval, waar hij voor ver-
antwoordelijk is.  Met een zwerfvuilactie kan
men het probleem aankaarten, trachten de
mensen te sensibiliseren, maar de ervaring
leert ons dat het uiteindelijk zijn doel mist.

Ondertussen is de boel wel weer eens opge-
ruimd natuurlijk, om zich na een paar maand
opnieuw te ergeren.
Ook al wordt het gemeentepersoneel betaald
voor de job, is het een ondankbare en mens-
onterende klus en tevens een massa arbeids-
uren die nuttiger kunnen besteed worden.  Per
slot van rekening is een andermans vuiligheid
opruimen, op zijn minst gezegd, nooit plezant.

Lag of ligt de oplossing niet bij het afbouwen of
taxeren van afvalverpakkingen of zal dat een
utopische gedachte blijven?  Ach ja, mijn frus-
tratie staat weer eens op papier, ik ben ook
een van die 40 personeelsleden of wat had je
gedacht.

Ons Streven vzw
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Paddenoverzetactie

Zele-Berlare 

grootste in Vlaanderen

met 6346 amfibieën

Padden zetten Zeelse natuur op de kaart
De paddenoverzetactie van vzw Durme in de
Dijkstraat op het grondgebied van Zele-Berlare
is een bekende en gewaardeerde actie gewor-
den. Getuige het alsmaar groeiend aantal vrij-
willige overzetters. Belangrijkste partner is het
buurtcomité Zele-Dijk en deze keer staken ook
de kinderen van het 6de leerjaar Basisschool
Pius X in Zele met enthousiasme de handen
uit de mouwen.

Actie uitgegroeid tot de grootste in
Vlaanderen!
Dankzij al deze handen werden 6346 amfi-
bieën veilig de straat overgezet: voornamelijk
Gewone pad (6328 exemplaren) en kleine
aantallen Groene Kikker (2 ex), Bruine kikker
(1 ex) en Kleine watersalamander (15 ex). De
betekenis van deze cijfers wordt pas duidelijk
wanneer ze worden vergeleken met cijfers op
provinciaal en Vlaams niveau. Vorig jaar (cij-
fers voor 2006 zijn nog niet allemaal bekend)
werden in Oost-Vlaanderen ruim 14000 pad-
den overgezet, over heel Vlaanderen waren dit
meer 87000 padden. In Oost-Vlaanderen bete-
kende de actie aan de dijk van Zele-Berlare
met meer dan 2400 padden toen één van de

grootste acties op vlak van het aantal overge-
zette dieren. Op Vlaams niveau komen de
grootste acties meestal uit Limburg met soms
overzetacties van meer dan 5000 overgezette
padden.
Kortom, als de cijfers op provinciaal en Vlaams
niveau dit jaar vergelijkbaar zijn met die van
vorig jaar… is de paddenoverzetactie Zele-
Berlare met meer dan 6300 dieren uitgegroeid
tot de grootste in Vlaanderen!

Dijkstraat - landbouwweg
De overzetactie van 2006 beloofde sowieso
bijzonder te worden, alleen al omwille van de
dijkwerken langsheen het Scheldebroek. Toen
de paddentrek begon, was de ringdijk daar
nog intact, behalve de voet van de dijk die door
de zware machines platgereden was. In het
kader van het Sigmaplan wordt de ringdijk
langsheen de Dijkstraat verbreed en ook ver-
hoogd. Deze werken zijn volop bezig.
Daarvoor wordt ook de Dijkstraat langs het
overstromingsgebied 'het Scheldebroek'
opnieuw aangelegd. De huidige plannen voor-
zien een verbreding van de weg. Vzw Durme
pleit daarentegen voor een inrichting als land-
bouwweg. Hiervoor zijn verschillende eenvou-
dige technische oplossingen mogelijk, zoals
de aanleg van een tractorsluis.
De inrichting als landbouwweg heeft belangrijke
voordelen, natuurlijk op voorwaarde dat er geen
doorgang voor gewone personenwagens meer is.
Het sluipverkeer Berlare-Dendermonde wordt
onmogelijk gemaakt (evident alternatief is de nieu-
we omleidingsbaan). Het voordeel voor de landbou-
wers is dat zij niet langer gehinderd worden door
ander verkeer. In geval van nood blijft de Dijkstraat
daarbij over het volledige traject bereikbaar: voor
dienstvoertuigen van Afdeling Zeeschelde en hulp-
diensten blijft de Dijkstraat immers via Vaartstraat of
Dwarsstraat toegankelijk. Belangrijk winstpunt is
ook dat fietsen en wandelen veiliger en aangena-
mer wordt. Het is immers te verwachten dat de
Dijkstraat niet langer een hotspot zal blijven voor
sluikstorters, omdat er geen doorgaand verkeer
meer mogelijk is. Met de inrichting van een deel van
de Dijkstraat als landbouwweg wordt ook de pad-
dentrek aan het Scheldebroek niet langer verstoord.
Op een landbouwweg is er immers geen gewoon
verkeer. Van dan af kunnen we de overzetactie con-
centreren op het gedeelte tussen de woonwijken
Kleine en Grote Dijk. Kortom, de inrichting van een
deel van de Dijkstraat als landbouwweg betekent
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een simpele oplossing voor een ingewik-
keld probleem. Plaatselijke landbouwers
en het buurtcomité Zele-Dijk reageren
alvast positief. Waar wacht men eigenlijk
op?

Ook paddenoverzet in
Lokeren

Vzw Durme organiseert
al vele jaren padden-
overzetacties in Lokeren.
Dit jaar werden er ginds
padden overgezet aan de
Waasmunsterbaan (bij het Molsbroek)
en in de wijk Spoele. Samen hebben
vrijwilligers, begeleid door Maja De
Cock ruim 2500 padden gered.

voor vzw Durme,
Jan Maertens

De vrouw en deze boom

zijn uit hetzelfde hout

gesneden

Beste,
Via een collega van me ben ik bij jullie
terecht gekomen. Ik heb namelijk een heel
mooie foto, een echte natuurfoto. 

Het is een foto van een boom die volledig
de vormen van een vrouw  bezit, maar dan
zonder hoofd.
Ik ga even de locatie verduidelijken: 
Je rijdt via Vrasene, Verrebroek naar
Kieldrecht, je volgt de dorpstraat tot het
eind en gaat schuin rechts. Dit is de nieu-
we Aerenbergstraat. Vooraan rechts in
deze straat is een parking voor auto's. Als
je vooraan in die straat staat zie je een rij-
tje bomen aan de achterzijde van deze
parking. Het is de boom uiterst rechts.
Als je daar in de buurt bent, ga eens een
kijkje nemen, het is de moeite waard.
Veel plezier hiermee.

Met vriendelijke groeten:
Weemaes Patrick

Vlierkouter 37,9220 Hamme
pweemaes@telenet.be

vraag van de redactie : Wie vindt
het mannelijk equivalent ?
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Triest  Lokers natuur-

en milieubeleid

Maandag 27 maart 2006 bespreekt de
gemeenteraad van Lokeren het gemeentelijk
milieubeleidsplan 2006-2010.  Uit het overwe-
gingsdocument van het stadsbestuur blijkt dat
zelfs een lange reeks constructieve voorstellen
vanuit onafhankelijke organisaties zoals de
milieuraad, de vzw Durme en de VELT,
gewoon zijn afgewezen. Het gaat onder meer
over de weigering de samenwerkingsovereen-
komst  met de Vlaamse Gemeenschap “Milieu
als opstap naar duurzame ontwikkeling”  te
ondertekenen. Deze zou nochthans veel extra
geld naar Lokeren brengen, ten gunste van het
milieu en de bevolking. Naast meer personeel
voor de milieudienst, zou de Vlaamse
Gemeenschap de stad Lokeren financieel
zwaar steunen  voor  projecten op het vlak van
water, vaste stoffen, natuur, hinder, mobiliteit
en energie. Maar het stadsbestuur weigert dit,
hoewel 81,5 % van de Vlaamse gemeenten
die overeeneenkomst hebben ondertekend.

Verder weigert het stadsbestuur de aankoop
van reservaatpercelen door natuurverenigin-
gen degelijk te steunen.  De degelijke toelagen
van het vorige stadsbestuur hebben toen nooit
voor enig conflict gezorgd en hadden alleen
gunstige gevolgen voor mens en natuur.  Nu is
die steun op minder dan 15% teruggevallen.
Ook  wil het stadsbestuur het verminkte subsi-
diereglement voor de kleine landschapsele-
menten niet bijsturen, hoewel vastgesteld
wordt dat de wijziging van vorig jaar een
tegenvallend resultaat kende. Het stadsbe-
stuur stelt voor , tegen alle adviezen in, 6 ha
van het Everslaarbos laten schrappen als het
toekomstige industriepark E17/4 er komt.  Dit
laatste verdient echter een eigen bufferzone,
zonder het geplande Everslaarbos te wijzigen.
Tevens is het aangewezen het landelijk karak-
ter van de verbindingsweg van Lokeren naar
Zele-Heikant te behouden.

Opvallend is dat nu wordt ingegaan op ver-
schillende voorstellen die al vijf jaar lang
geweigerd werden of toegezegd aan vzw

Durme maar achteraf  nooit uitgevoerd wer-
den. Op zichzelf positief maar gezien tegen de
achtergrond van de talrijke afwijzingen blijft het
een open vraag of die beloften zullen uitge-
voerd worden.   Het gaat hier onder meer over
een reglement ter bescherming en subsidië-
ring van merkwaardige bomen, een betere
samenstelling van de milieuraad, diverse
publicaties, herstel van natuurleerpadborden
en aandacht voor wandelwegen. Pijnlijk detail
hierbij is dat verantwoordelijke schepen Mels
zelf ruim 500 meter van officiële voetweg 99
(Lange Kantwegel) illegaal afgesloten houdt.
Het is tevens zijn verantwoordelijkheid dat de
GNOP-cel, het succesvol geregeld overleg
tussen lokale deskundigen en het stadsbe-
stuur, werd afgeschaft. Het natuurbeleid van
het stadsbestuur is dan ook niet “ lijn doortrek-
ken” zoals zes jaar geleden beloofd.

vzwDurme

Een typisch voorbeeld voor het natuurbeleid
te Lokeren: aftakeling en verloedering van
de natuurleerpadborden en het wandelpad
langsheen Verloren Bos. Het stadsbestuur is
hiervoor verantwoordelijk en al meer dan 4
jaar wordt bij schepen Mels door de vzw
Durme aangedrongen op herstel. Er was
zelfs twee jaar een budget voorzien op de
stedelijke begroting, maar dit bedrag werd
niet eens opgebruikt.
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Chapeau voor het knot-

werk van de boeren

Een pluim voor de stille

werkers van het veld

Rijen knotwilgen tussen weiden zijn typisch
voor onze streek. Ze werden ooit aangeplant
omdat ze nuttig waren. De bodem werd er wat
droger door en de bomen leverden allerlei
'geriefhout' aan de boeren die ze knotten.
Knotwilgen hebben ook een belangrijke
natuurwaarde. Vooral oude, holle bomen bie-
den een geschikte leefruimte voor allerlei die-

ren en planten. Zo is Vlaanderen dankzij de
knotwilg voor de Steenuil zelfs van internatio-
naal belang.
Knotten is arbeidsintensief. Geen wonder dat
deze typische bomen uit ons landschap dreig-
den te verdwijnen toen ze hun economische
functie verloren. “Elke winter geven wij klach-
ten van onze vrijwilligers over het illegaal vel-
len van vaak zeer oude knotwilgen door aan
de bevoegde diensten. Maar gelukkig denkt
niet iedereen louter economisch. Er zijn ook
mensen die hun knotwilgen met zorg blijven
onderhouden.
Ik denk op de eerste plaats aan de boeren die
tijd maken voor dit zware winterwerk.
Chapeau!” zegt Jan Maertens van de regiona-
le vereniging voor natuur- en milieubeheer vzw
Durme.

vzw Durme

St i l le  werkers  van het  veld bl i jven
meestal  anoniem 

Jonge Steenuil krijgt ring om  de poot (Luc
Shelfhout - fotoarchief vzw Durme)

Linde

Wanneer de lenige linde
mij met de welige walm

van zijn blonde bloei omarmt
dan weet ik dat ik thuiskom.

Als morgen de wereld vergaat
dan zal dit onze troost zijn

dat wij elkaar liefgehad
hebben: kus op kus op kus.

De vruchten van het duister
zijn zoeter dan het licht.

Vergeet deze liefde de nacht
de dag is vol verlangen.

Pluk vanmorgen het geluk
gisteren stonden al mijn

verwachtingen op nul; van-
daag drink ik met volle teugen.

Jos De Rudder
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Rolstoelen,

Kinderwagens, …

en Natuurpunt

Waasland-Noord

Op zondag 7 mei jongstleden kon je
proefondervindelijk vaststellen wat
rolstoelen, kinderwagens en …
Natuurpunt Waasland-Noord met
elkaar te maken hebben.

Natuurpunt Waasland-Noord heeft in samen-
werking met het gemeentebestuur van Sint-
Gillis-Waas in het mooie Krekengebied van

Saleghem over verharde polderwegeltjes en
dijken een bewegwijzerd lusvormig wandelpad
uitgetekend van 5,6 km. Het is geschikt voor
rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Camasiacum, Rotaryclub van Stekene en Sint-
Gillis-Waas zorgde voor een ruime bekendma-
king in de streek en bij de doelgroepen. Het
wandelpad start en eindigt aan Natuurhuis
Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk.

Gezien het wandelpad over polderwegen maar
vooral ook over dijken gaat is er, ook zittend,
letterlijk in-kijk in de natuurgebieden die deel
uitmaken van het Saleghem Krekengebied.
Waar mogelijk, zoals in het Sint-Jacobsgat

kunnen valide wandelaars vrijelijk in het
natuurgebied wandelen en verpozen. In ande-
re gebieden nodigen we je uit onder begelei-
ding van een natuurgids omwille van veilig-
heidsredenen en soms ook omwille van de
kwetsbaarheid van de zich herstellende
natuur. 

Je wandelt langs een verscheidenheid van
schitterende stukjes natuur, door Natuurpunt-
vrijwilligers beheerd. Denk maar aan het
natuurgebied Panneweel met zijn drijftillen, het
Sint-Jacobsgat waar sinds een paar jaar de ijs-
vogel terug zijn broedplaats heeft, de rietvel-
den van de Oostbroekmeersen, … Wandelend
in de Rietlandstraat doorheen de

Saleghempolder kom je aan de Oude
Saleghemvaart, een verlandde waterweg met
een uniek biotoop, de ideale schuil- en broed-
plaats voor rietvogels. De zang van de blauw-
borst is er vaak te horen.

Als je dan weet dat je nadien nog voorbij een
bos wandelt met een reigerkolonie, en dat je
tenslotte nog een prachtig uitzicht hebt over de
Grote Saleghemkreek, dan besef je dat zo
veel gevarieerde mooie natuur op minder dan
6 Km wandelen echt uitzonderlijk is.
Langs de bewegwijzerde wandeling lopen aan
de rechterkant, beneden de dijk, meerdere
aarden wegeltjes en karrensporen. Valide
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wandelaars kunnen deze nevenpaadjes rustig
bewandelen. Er zijn ook enkele doodlopende
wegeltjes ga er rustig eens kijken. Vaak tref je
er weer een verrassend stukje natuur aan
beheerd door de vrijwilligers van Natuurpunt.
Natuurhuis Panneweel, sinds 2006 erkend als
ontmoetingscentrum van Natuurpunt, heeft
regelmatig momenten waarop je er informatie
allerhande kan vinden. Denk maar aan wan-
delingen, fietstochten, informatie over natuur-
gebieden, natuurbeheer, enz… Meer info over
de activiteiten in het Natuurhuis kan je op
regelmatige basis toegestuurd krijgen via de
Panneweel.flits. Vraag hem vrijblijvend aan op
Natuurhuis.Panneweel@gmail.com of surf

naar www.natuurpunt.be/waaslandnoord
Meer info en de wandelbrochure kan je verkrij-
gen bij Natuurpunt Waasland-Noord en op alle
gemeentelijke informatiepunten van de dienst
Toerisme en Cultuur van de gemeente, en op
de websites van Natuurpunt kan je eerstdaags
de gebiedsfolder en de wandelkaart gratis
downloaden.

foto’s   Hugo De Beuckelaer
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Wij hamsteren jouw lege

tonercardridges van prin-

ters, fax- en kopieertoe-

stellen

In ons land wordt momenteel maar een zeer
kleine fractie van de verbruikte inktpatronen
ingezameld voor recyclage. Het grootste deel,
80 % van het verkoopsvolume van de regulie-
re handel, verdwijnt bij het restafval of komt bij
het klein gevaarlijk afval terecht. Meestal wor-
den ze na afgifte gewoon vernietigd als klein
gevaarlijk afval.
Dat kan beter…! 
De bestaande installaties voor het recycleren
van gebruikte inktpatronen werken ver onder
hun maximale verwerkingscapaciteit. Samen
met Tomson bvba verzamelt Natuurpunt inkt-
patronen. Met de opbrengst kunnen de afde-
lingen van Natuurpunt ook ter plaatse hun wer-
king uitbouwen. Het door inzamelen verdiende
geld van onze inzamelpunten wordt integraal
gebuikt voor aankoop en onderhoud van onze
Natuurgebieden beheerd door Natuurpunt
Waasland-Noord en Natuurpunt WAL. 
Via zijn netwerk van afdelingen, werkgroepen,
leden en sympathisanten heeft Natuurpunt
Vlaanderen al meer dan 520 inzamelpunten
opgestart, waarvan er 10 % gelegen zijn in het
Waasland. De voorwaarde om inzamelpunt te
zijn is wel dat er jaarlijks minstens veertig inkt-
patronen verzameld worden. Als Natuurpunt
zorgt voor nieuwe inzamelpunten, dan kan
Tomson zich volledig concentreren op de inza-
meling en de recyclage. Op al deze locaties
wordt een duidelijk herkenbare Natuurpunt -
inzamelbox geplaatst. Door alle inzamelpun-
ten in Vlaanderen samen werd tot nu toe (sep-
tember 2005) 39.852,89 euro verdiend, voor
een equivalent  van ongeveer evenveel lege
inktpatronen. Natuurminnende bedrijven die
langs deze weg inzamelen kunnen jaarlijks
van de recyclagefirma een OVAM attest ont-
vangen als zij dit wensen. Zij beslissen vrij of
zij een vermelding op onze websites wensen.
Natuurpunt Waasland-Noord en Natuurpunt
WAL hebben samen meer dan 60 natuurmin-
nende inzamelpunten verspreid over het
ganse Waasland en daarbuiten. Hun centrale

inzamelpunten zijn: Natuurhuis Panneweel,
ontmoetingscentrum van Natuurpunt
Waasland-NoordKrekeldijk 2 te Meerdonk.en
het kantoor van Natuurpunt WAL, Statiestraat
74 te Zwijndrecht. 
De andere organisaties en bedrijven verzame-
len ook enthousiast mee ten voordele van de
natuur beheerd door onze afdelingen. Op de
voornoemde websites vindt je de steeds aan-
groeiende lijsten van inzamelpunten. Je vindt
er ook de websites van de deelnemers. De
inzameldozen of -boxen staan steeds opge-
steld in het onthaalgedeelte van de organisatie
of de winkel. Je hoeft er echt geen klant te zijn

om er je lege toners of cardridges te depone-
ren.
Denk er volgende keer aan, als je een nieuw
inktpatroon plaatst, dat dit zeer vervuilend res-
tafval is. Dat we met zijn allen dit gevaarlijk
afval uit het milieu kunnen houden, én … dat
de natuurvereniging er nog een centje aan kan
verdienen. Dus … deponeer het in één van
onze inzamelboxen! Raadpleeg voor het vin-
den van een inzamelpunt in jouw buurt onze
beide websites.
Heb je na het lezen van dit artikeltje een idee
over hoe ook jij een inzamelpunt kan aanbren-
gen, en heb je de nodige contacten om een
school, een ziekenhuis, (computer)winkel, een
bedrijf… te motiveren om een inzamelbox te
plaatsen? Aarzel dan niet! 
De twee plaatselijke coördinatoren van de
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fondsenwerving door recyclage: Veerle
Heyman en Bert Raets, willen jou graag hel-
pen om dit te regelen. 

Bert Raets 03/777 04 02
Veerle Heyman 03/772 15
www.natuurpunt.be/waaslandnoord
www.natuurpuntwal.be

Zeekool : 

groente in de siertuin

In januari is een van mijn eerste tuinacti-
viteiten het afdekken van de zeekool. Ik
plaats er een zwarte kuip over. Je kan
ook met aarde aanaarden om de scheu-
ten te bleken. In de belle epoque was dit
een zeer modieuze groente. 
Nu vind je zeekool of “crambe” enkel in
exclusieve restaurants. Nochtans heeft
deze plant erg veel kwaliteiten. Een eer-
ste is zijn vroegheid : hebben we een
zacht voorjaar dan pluk ik eind maart de
eerste gebleekte scheuten. Dit jaar pluk
ik door het koude voorjaar pas rond 15
april de sappige, witte stengels. Een
tweede kwaliteit is zijn overdaad :  Eén
plant geeft voldoende materiaal om ons
tweepersoonsgezin regelmatig te voor-
zien van een portie.  Ten derde kan ik de
smaak sterk aanbevelen. Sommigen zeg-
gen dat ze naar asperges smaken en
maken ze zo klaar. Aangeraden wordt om
ze niet langer dan 20 minuten te koken of
stoven.  Ik vind dat er ontegensprekelijk
een zachte koolsmaak in zit. De plant is
dan ook van de familie van de
Brassicaceae en dus een neefje van de
savooi, bloemkool en radijs. Wij eten de
scheuten vooral rauw in salades of we
serveren  ze als aperitiefhapje. In de wok
kan je eventjes aanbakken zodat ze
knapperig blijven.  Je hebt als bijkomend
voordeel dat zeekool doorlevend is. Mits
een goede verzorging kan ze 15 jaar op
dezelfde plaats bli jven staan.
Voortplanting is ook makkelijk. In het
voorjaar neem je uitlopers weg die je uit-
plant of je kan met wortelstekken werken.
Zaaien is ook mogelijk maar je vind de

zaden zelden in de handel. Een vierde
eigenschap die je zal bevallen zijn de
sierkwaliteiten. De grijsgroene bladeren
en mooie witte bloem horen zeker thuis in
een siertuin. 

Toen de Noordzee en Atlantische kusten
nog niet vervuild en volgebouwd waren
groeide deze plant daar zeer algemeen.
Je hebt dus wel lichte zandgrond nodig.
Op kleigronden is de teelt tot mislukken
gedoemd. Sommigen gaan wel erg ver in
het nabootsen van strand en duin en
gooien zeezout aan de voet van de plant.
Het zou de smaak verbeteren. Het zal in
ieder geval de slakken op afstand houden
die net als wij weten wat lekker is. 
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Vliegreis en 

broeikaseffect :

De groene stoel.

Bent u zich bewust van de impact van vliegrei-
zen op het milieu?  Wellicht niet.  Nochtans
komen er bij vliegtuigen veel CO2 en andere
schadelijke stoffen vrij.  Een vlucht naar
Curaçao en terug voor 1 persoon staat al snel
gelijk aan een heel jaar autorijden (20 000 km).
Om dit enigszins te compenseren geven
steeds meer reisorganisaties hun klanten de
mogelijkheid om te kiezen voor een 'groene'
vliegtuigstoel.  De schadelijke uitstoot van de
vliegreis wordt dan gecompenseerd door de
aanplant en bescherming van bossen.

Hierdoor dragen de reizigers bij aan de bestrij-
ding van het broeikasaffect.  De compensatie
wordt uitgevoerd door GreenSeat.  U kunt ook
zelf uw bijdrage berekenen en betalen.  Op
www.greenseat.be kan de luchtreiziger in
enkele eenvoudige stappen de schadelijke uit-
stoot op basis van gevlogen kilometers bere-
kenen en compenseren.  Voor een vlucht van
Brussel naar Rome en terug zijn bijvoorbeeld
15 bomen nodig om de CO2-uitstoot van 0,3
ton van één luchtreiziger te compenseren.  De
compensatie hiervoor bedraagt 6,5 euro.  Na
compensatie ontvangt de luchtreiziger een
certificaat.

Uitweg in uw mailbox

UITWEG is een informatieboekje over verkeer
van de Vlaamse Overheid. Wilt u automatisch
op de hoogte gebracht worden als er nieuwe
informatie op de Uitwegwebsite staat?
Abonneer u dan op het gratis e-zine via
www.uitweg.be.  Dit is ook interessant voor
abonnees op de papieren versie van Uitweg
om snel bij de extra artikels op de website te
geraken.

ABLLOvzw

de Panneweel.flits

NATUURHUIS PANNEWEELen Natuurpunt
Waasland-Noord houden jou, indien je dat
wenst, op de hoogte van activiteiten rond
natuur en milieu via een elektronische nieuws-
brief: de Panne-weel.flits. Je kan hen vrijblij-
vend aanvragen op de website www.natuur-
punt.be/waaslandnoord of op het mailadres
Natuurhuis.Panneweel@gmail.com. In de
Panneweel.flits vind je ook allerhande andere
actuele informatie over andere gelijkgestemde
initiatieven, met linken naar gespecialiseerde
websites waar je verdere documentatie kan
vinden. Momenteel wordt deze nieuwsbrief
reeds verspreid op meer dan 1.250 exempla-
ren binnen en buiten het Waasland. 
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

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. Bij mooi
weer worden de boeken, tijdschriften, langspeel-
platen, Cd's …ook in de boomgaard te koop aange-
boden en is er terras onder de perenboom. De
opbrengst gaat integraal naar aankoop en onder-
houd van natuurgebied.

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

Maandag 29 en dinsdag 30 mei
Ons Streven vzw Schoolnatuurdagen
Twee volle dagen de kinderen van de Vrije
Basisschool en de Kolibri uit t T ielrode op spelen-
de wijze kennis laten maken met de natuur in hun
dorp.  Medewerkers welkom!
Info: 03/711 04 43

Zaterdag 3 juni en zondag 4 juni
Tentoonstelling 25 jaar Ons Streven vzw

Tijdens de dorpsfeesten van Tielrode in het oud-
gemeentehuis samen met houtsnijwerk van onze
zangvogels van Marcel D'Hondt.
Zoektocht: Ken je T(h)ielrode!? - Kinderanimatie.
Zaterdag: 15 - 19 uur, zondag 10 - 12 uur en 14 - 19
uur;
Gratis.  Info: 03/711 04 43 of 03/771 00 03

Zaterdag 3 juni
Vzw Durme Thema-excursie vogels kijken:
Roofvogels

In Vlaanderen vind je de grootste concentraties
roofvogels in de stille Kempen. In de uitgestrekte
boscomplexen broeden Buizerd, Torenvalk,
Sperwer, Havik, Boomvalk en Wespendief. We
trekken er op uit met roofvogelringer Ignace
Ledegen die de Kempense roofvogels op zijn
duimpje kent en zal proberen ons de meeste soor-
ten te laten waarnemen en leren herkennen!
Afspraak: 13.00u, bezoekerscentrum Molsbroek.
We rijden met eigen wagens, maar we proberen wel
te carpoolen (kostendelend). Meebrengen: verrekij-
ker, vogelgids.
Info: Joris Everaert, 0497 67 23 69 of Peter Claus
09 348 30 20

Zondag 4 juni
CVN R. De Vidtspark St-Niklaas
14u00 Koer Kasteel Walburg. L

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Tweede Open Schuurdag.
Mogelijkheid tot deelname aan kleine gezinsvrien-
delijke activiteiten zoals wandeling langs de kleine
landschapselementen in de boomgaard. Meer info
www.natuurpunt.be/waaslandnoord
Doorlopend demonstratie van impressionistisch
aquarelleren door Paula Vermant. Natuurhuis
Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk . Deuren
open om 13 uur, einde 18 uur.  

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

Maandag 5 juni
Natuurpunt Waasland Noord Inventarisatie
van de planten in onze natuurreservaten.
Op Pinstermaandag gebeurt dat onder begeleiding
van Jan Vandermeulen in het Saleghem
Krekengebied in ons reservaat d' Eilanden.
Samenkomen 9.20 uur aan het natuurhuis
Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk.

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!!
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Vrijdag 9 juni
Natuurpunt Zuid-Waasland + CVN
Avondwandeling in de Daknamse meersen
Vertrek om 20.00u aan de kerk van Daknam.
Mee te brengen laarzen + verrekijker.  Honden niet
toegelaten.
Info: Philippe Van De Velde (09 349 40 99)

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
Bosstraat 57, 9240 Zele
Een zeer ruime (62a), landelijk gelegen siertuin op
droge zandgrond. Het ecologische principe van
gelaagdheid in de beplanting wordt nagestreefd en
de plantenkeuze is aangepast aan de bodem. Zo
vragen planten minder zorg en gedijen ze toch
goed. Planten die spontaan verdwijnen worden dan
ook niet koppig door opnieuw dezelfde soort ver-
vangen. De tuin is ouder dan 10 jaar waardoor het
arbeidsarme aspect veld wint. Water komt in de tuin
aan bod  in een drinkschaal en een vijver. De tuin is
heel aantrekkelijk voor allerlei dierlijk leven. De
esthetische toepassing van verschillende soorten
recuperatiemateriaal zal de inspiratie van de bezoe-
ker beslist stimuleren. 
Rondleiding door de eigenaars .
Wegens wegenwerken op de n47 (Lokeren -
Dendermonde) is het mogelijk dat je een beetje
moet zoeken. Kies steeds richting Zele heikant.
Carpooling om 9.30u,  parking B4 waasland shop-
pingcenter. Heb je geen eigen vervoer? Bel dan
037768689, we zoeken een oplossing. Maak er
eventueel een mooi fietstochtje van.

Hortus ter Saksen Natuurtocht 
Drielandenpunt - Raeren
Een wandeling van ong. 26 km in de Duitse grens-
streek.  We trekken door het beschermd natuurge-
bied van “La vieille Montagne” en langs de
Hohnbach.  We nemen nog een bomenleerpad mee
op weg naar Heck (Raeren).  Afspraak: 9 uur aan de
3 grenspalen op het drielandenpunt nabij de uitkijk-
toren “boudewijntoren”.
Inschrijven bij Etienne (0478 422 350)

ABLLO, Vriendenkring Panneweel en
NP.Waasland Noord organiseren hun jaarlijkse

busreis.
Voormiddag, bezoek natuurgebied De Vinne in
Zoutleeuw. Wandeling rond meer. Op het domein is
een cafetaria. Namiddag, wandeling langs de Dijle
door het Natuurgebied “Dode Beemde” bij Leuven.
De bus zet ons af in Sint-Joris Weert en pikt ons
terug op in Korbeek Dijle. Vertrek 8.30 uur kerk te
Sint-Gillis en om 8.50 uur aan het politiekantoor te
Beveren. 
Inschrijven door storten van 12 Euro voor leden
Abllo, Natuurpunt en Vriendenkring Panneweel op
rekening 000-0105608-72 van Natuurpunt
Waasland Noord met vermelding bus + aantal. Niet
leden betalen 15 Euro. Kinderen onder 12 jaar beta-
len 8 Euro. Meer info www.natuurpunt.be/waas-
landnoord

Vzw Durme Waterbeestjes vangen
Heel wat ouders hebben via de natuuractiviteiten
waaraan hun kinderen (vaak in schoolverband)
deelnemen, enthousiaste verhalen gehoord over
“waterbeestjes scheppen”. Deze middag krijgen de
vakes en moekes eens de gelegenheid om aan deze
boeiende vorm van “biologisch wateronderzoek”
deel te nemen. Uiteraard zijn ook opa, oma en de
kinderen welkom!
Begeleid door Agnes Van Grimberge en Maja De
Cock
Afspraak: 14.00 uur aan de houten chalet bij ingang
Nieuwdonk.    Info: Maja De Cock, 09 348 30 

CVN Fondatie
14u00 Oud Gemeentehuis Dries Sinaai. L

Drie beken
14u00 Hoek Pismolenstraat-Kerkstraat Bazel.   L/*

Kruiskapel Eksaarde
14u00 Kerk Eksaarde. L

Scheldeboorden Antwerpen LO
10u00 Hoek beatrijslaan/Galgenweellaan, Atw. LO.

L

Zaterdag 17 juni
Ons Streven vzw B e h e e r s w e r k e n
Milleniumbos Paardenpolder.
De aanplantingen van het geboortebos van 2000 en
2001 worden vrijgesteld.
Afspraak: 9uur Gildenhuis Pastorijstraat Tielrode.
Info: 03/711 04 43 of 03/771 93 97

Zondag 18 juni
Natuurpunt Zuid-Waasland + CVN
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Wandeling in de Daknamse meersen
Vertrek om 14.30u aan de kerk van Daknam. Einde
rond 17.00u.
Mee te brengen laarzen + verrekijker.  Honden niet
toegelaten.
Info: Philippe Van De Velde (09 349 40 99)

Vriendenkring Panneweel Jaarlijkse rom-
melmarkt. 
De integrale opbrengst gaat naar de aankoop van
natuurgebieden. Doorlopend van 10 tot 18 uur in
het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te
Meerdonk. Dit jaar worden er ook nieuwe kera-
miekwerken verkocht geschonken door studenten
van de kunstacademie van Sint-Niklaas.
Gelegenheid tot een hapje en een drankje op het ter-
ras onder de perenboom Meer info www.natuur-
punt.be/waaslandnoord
Natuurpunt Zuid-Waasland Wandeling in
de Daknamse meersen
Vertrek om 14.30u aan de kerk van Daknam. Einde
rond 17.00u. Mee te brengen laarzen + verrekijker.
Honden niet toegelaten.
Info: Philippe Van De Velde (09/349 40 99)

zaterdag 24 juni
Hortus ter Saksen 10-jarig bestaan met
kasteelhappening.
Van 19u30 tot 24 uur kasteel en park Hof ter Saksen
19u30: voordracht over kasteeltuinen door eric De
Waele.
19u30 tot 21u30: sprookjes voor groot en klein op
diverse locaties in het domein.
22u -23u: Hortus ter Saksen vzw viert 10-jarig
bestaan en nodigt alle Hof ter Saksen vrienden uit
voor een hapje en een drankje.
22u-24u: kasteelmuziek.
Info: 0473/27 60 85

Zaterdag 24 en zondag 25 juni
Vriendenkring Panneweel
Overzichtstentoonstelling van 25 jaar schilderkunst
van Andre Uutenhouwen 
in het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te
Meerdonk. A. Uytenhouwen studeerde aan de aca-
demie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas. 
Hij behaalde in 1981 het einddiploma “ Schilderen
hoger Kunstonderwijs”. Hij was laureaat en werd
bekroond met een gouden regeringsmedaille.
Telkens geopend van 10 tot 18 uur. De schilder is
aanwezig, mogelijkheid tot kennismaking. Meer

info www.natuurpunt.be/waaslandnoord

Zondag 25 juni
CVN Etbos Moerbeke-Waas
14u30 Café Etbos, Moerbeke-Waas. L

Hof ter Saksen Beveren-Waas
14u30 Schuilhuis in het park, Zandstraat Beveren.
L/*

Zaterdag 1 juli
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 om 9u15 aan de kerk van Eksaarde.
Volledige dag, 's middags mogelijkheid tot aanpik-
ken.
Meebrengen: laarzen, flora, loupe.  Honden niet
toegelaten.
Info: Tom Neels (03/772 59 30), Tim Audenaert, 09
348 30 20

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Beheerswerken .
Maaien hooiland Panneweel. Afspreken 13.30 uur
Natuurhuis Panneweel

Zondag 2 juli
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 Derde Open Schuurdag in het
Natuurhuis Panneweel. 
Mogelijkheid tot deelname aan kleine gezinsvrien-
delijke activiteiten zoals wandeling langs de kleine
landschapselementen in de boomgaard. Meer info
www.natuurpunt.be/waaslandnoord. Vandaag
onder meer begeleide wandeling in de Panneweel-
boomgaard met als thema: de waarde van kleine
landschapselementen voor de diertjes van bij ons.

Velt In samenwerking met Natuurpunt
Waasland Noord en Het Panneweel organiseren we
een creatieve namiddag tijdens de derde open
schuurdag van het Natuurhuis Panneweel.. 
Kinderen vanaf 6 jaar en ook volwassenen maken
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decoratieve figuurtjes met bloempotjes en andere
materialen. Je kunt een natuurwandeling maken in
het vlakbij gelegen natuurreservaat of in de hoog-
stamboomgaard terwijl de kinderen knutselen of je
kan zelf genieten van een heerlijk biobiertje terwijl
je je werkstuk maakt. 
Panneweel Meerdonk van 13u tot 18 u.
Kinderen 4   Volwassenen 5  (Drankje inbegre-
pen)
Omwille van het benodigde materiaal vooraf
inschrijven bij: Corry Hellemans  037768689 of
Corry.hellemans@telenet.be

Zondag 9 juli
Natuurpunt Zuid-Waasland
Insektenwandeling in Heidebos te Moerbeke.
meebrengen: potjesloep, vlindernetje.  Afspraak om
13.45u Syntra ( vroeger CMO )  Hogekouter te
Sint-Niklaas. of om 14.30u aan de ingang ( bruine
wegwijzers volgen in Moerbeke ) Heidebos.
Begeleider: RenÈ Pletinckx (052 47 37 21)

Zaterdag 15 juli
Vzw Durme Stevige avondwandeling bege-
leid door Patrick De Brauwer
Afspraak om 19.00 uur aan bezoekerscentrum
Donkmeer, we wandelen langs de Eendenkooi naar
Berlare Sluis om via Maaidonk terug te keren langs
de Brielstraat naar ons vertrekpunt.
Info Patrick De Brauwer 052 44 88 38

Natuurpunt Waasland Noord
Beheerswerken Steengelaag. Maaien wandelpad,
kappen bramen en houtkant. Afspreken ingang
IJzerhandstraat te Stekene om 13.30 uur. 

zaterdag 22 juli
Natuurpunt Waasland Noord
Beheerswerken Steengelaag. 
Maaien hooiland. Afspreken ingang
IJzerhandstraat  te Stekene om 13.30 uur. 

Zondag 30 juli
Natuurpunt Waasland Noord Fietstocht door
het noorden van Stekene onder begeleiding van
een natuurgids met bezoek aan ons reservaat “Het
Speelhof”. 
Vertrek aan de kerk O.L.V. van Bijstand in de
Hellestraat te Stekene om 14 uur. Meer info
www.natuurpunt.be/waaslandnoord

Zaterdag 5 augustus
Natuurpunt Zuid-Waasland insektenwan-
deling in Heidebos te Moerbeke. 
meebrengen: potjesloep, vlindernetje 
afspraak om 13u45 Syntra (vroeger CMO)
Hogekouter te Sint-Niklaas,
of om 14u30 aan de ingang (bruine wegwijzers vol-
gen in Moerbeke) Heidebos.
Begeleider: René Pletinckx (tel: 052/ 47 37 21)

Zondag 6 augustus
Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Vierde Open Schuurdag in het
Natuurhuis Panneweel. Mogelijkheid tot deelname
aan kleine gezinsvriendelijke activiteiten zoals
wandeling langs de kleine landschapselementen in
de boomgaard.
Natuurhuis Panneweel nodigt van 10 - 18.00 uit
voor een een tentoonstelling van Hubert De Bock
Gebakken klei: de keramiek van Bouffioulx.. In de
verzameling zitten ongeveer 60 kannen, potten en
vazen in grès uit Bouffioulx. De oudste gaan terug
tot 1905
Verder tijdens de normale openingsuren van 13.00
tot 18.00 uur: Op zoek naar het onderwaterleven in
poelen en sloten o.l.v. natuurgids Marc Bogaerts. 

Velt In samenwerking met Natuurpunt
Waasland Noord en Het Panneweel organiseren
we tijdens de Open Schuurdag een creatieve
namiddag. 
van 13u tot 18u Panneweel Meerdonk. Kinderen
vanaf 6 jaar en ook volwassenen maken decoratie-
ve figuurtjes met hooi, stro, vilt en pluimpjes. Je
kunt een natuurwandeling maken in het vlakbij
gelegen natuurreservaat of in de hoogstamboom-
gaard terwijl de kinderen knutselen of je kan zelf
genieten van een heerlijk biobiertje terwijl je je
werkstuk maakt. 
Kinderen 2  Volwassenen 3  (Drankje inbegre-
pen)
Omwille van het benodigde materiaal vooraf
inschrijven bij: Corry Hellemans  037768689 of
Corry.hellemans@telenet.be

CVN Molsbroek Lokeren
14u30 Bezoekerscentrum Lokeren. *

Maandag 7 en 14 augustus
Natuurpunt Zuid-Waasland
Nachtvlindercursus
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Theorie (Natuurhuis Walburg, Sint-Niklaas)
Lesgever: Wim Veraghtert
Prijs: 25 euro leden, 35 niet-leden
Overschrijven op 880-4709431-31, met vermel-
ding Nachtvlindercursus.
Info: Tom Neels (tel: 03/772 59 30)

Zondag 13 augustus
Natuurpunt Waasland Noord
Insektenwandeling in het Steengelaag.
Samenkomen om 14 uur aan ontmoetingscentrum
“De Statie” Stadionstraat 113 te Stekene. 

Vrijdag 18 en zaterdag 26 augustus
Natuurpunt Zuid-Waasland
Nachtvlindercursus
Excursusies. (zie ma 7 en 14 augustus)

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus
Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Doorlopend demonstraties van
oude ambachten en technieken: 
imkerij, touwdraaien, glasramen maken, bereiden
etherische oliën, kopiëren antieke beeldjes, potten-
bakken, keramiek, spinnen en vilten, kalligrafie,
zijdeschilderen, mandenvlechten, kaasmaken en
rietsnijden. Zowel zaterdag als zondag telkens
doorlopend van 10 tot 18 uur in het Natuurhuis
Panneweel , krekeldijk 2 te Meerdonk.  Je kan er
tevens pannekoeken eten en iets drinken. Terras
onder de perenboom.

Zondag 27 augustus
CVN + Ons Streven Geleide natuurwande-
ling Klei en Vallei
14u15 Durmeveer Tielrode.  St.-Jozefstraat
Tielrode (Temse) L
info: 03/711 04 43

Zondag 3 september
Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Vijfde Open Schuurdag in het
Natuurhuis Panneweel. 
Mogelijkheid tot deelname aan kleine gezinsvrien-
delijke activiteiten zoals wandeling langs de kleine
landschapselementen in de boomgaard.  Deuren
open om 13 uur, einde 18 uur. Meer info
www.natuurpunt.be/waaslandnoord
Zaterdag 16 september
Ons Streven vzw Busuitstap Hoge Venen
Samen met Hoge Venenkenner Marc Segher ont-

dekken we de overweldigende natuur van het hoog-
ste punt van België tussen Eupen en Malmedy.
Ditmaal doen we geen (zware) dagtocht, maar twee
kortere wandelingen van ca 6 km.  Onze pick-nick
kunnen we nuttigen in een locale herberg.
Praktisch: vertrek 7 uur aan de kerk van Tielrode
(Temse), terug: ± 21 uur.
Prijs (bus, fooi, gids): leden van Ons Streven 15
euro/10 euro (-12 j) per persoon, niet-leden 20
euro/15 euro (-12 j) per persoon.  Bedrag te storten
op rekening van Ons Streven 755-1110079-64 met
mededeling Hoge Venen + aantal personen.  Info:
03/711 04 43 of 03/771 93 97.
Opmerking: niet geschikt voor buggy's, huisdieren
kunnen niet mee.

CVN Drie Beken
14u00 Hoek Pismolenstraat-Kerkstraat Bazel.  L/*

Molsbroek Lokeren
14u30 Bezoekerscentrum Lokeren. *

Grote Geul Kieldrecht
14u00 Kerk van Kieldrecht. L

Zondag 10 september
CVN Fondatie
14u00 Oud Gemeentehuis Dries Sinaai. L

Zondag 17 september
CVN + Ons Streven Geleide natuurwande-
ling Bunt en Bos.
14u15 Café In den Bunt, Bunt Hamme L
Info: 03/711 04 43

CVN Cuesta-Sombeekse Meersen
14u00 Dries in Sombeke Waasmunster.

Zondag 24 september
Velt jaarlijkse busreis
Je krijgt een persoonlijke uitnodiging met het vol-
ledige programma thuisgestuurd. 

CVN Klei en vallei
14u15 Veer, St-Jozefstraat, tielrode (Temse).L

Vriijdag 6 oktober
Ons Streven vzw Info-avond
'Leefgewoonten van onze ouders en voorouders'
door Dexiré De Boeck.
20u00 Gildenhuis Pastorijstraat Tielrode (Temse).
Gratis.
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k a l e n d e r - i n f o

KALENDER INFO

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
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

CURSUS NACHTVLINDERS

met 2 theorielessen over vlindergedrag,    kenmer-
ken en levenswijze…
met 2 praktijkuitstappen naar Heidebos
(Wachtebeke) en Fondatie (Sinaai)

OVER HET PROGRAMMA

Het cursusaanbod van Natuurpunt Educatie beval al
heel wat cursussen rond ongewervelden.  Nu komt
er daar nog eentje bij : de nachtvlinders.  

Wist je dat er in Vlaanderen meer dan 800 soorten
grotere nachtvlinders voorkomen ?  Of dat er ook in
december nog motten rondvliegen ?

De nieuwe cursus gaat ondermeer in op de ecolo-
gie, verspreiding en zeldzaamheid (abundantie) van
nachtvlinders.  Een belangrijk deel van de cursus
behandelt de herkenning van de verschillende fami-
lies, waarbij aandacht wordt geschonken aan de
determinatie van een gamma goed herkenbare soor-
ten.

Na twee theorielessen kunnen de deelnemers prak-
tijkervaring opdoen op twee excursies.  Deze wor-
den 's avonds laat georganiseerd om de waarnemin-
gen zo optimaal mogelijk te doen verlopen.

P R A K T I S C H
Theorie :   
**   Op maandag 7 en op maandag 14 augustus
2006, telkens van 20 tot 23u.
**   Deze lessen gaan door in het milieuhuis
Walburg, Walburgstrat 37 te Sint-Niklaas (in het
stadspark).

Practicum
**   Op vrijdag 18 augustus verzamelen we om 21u
aan de Dries te Sinaai om tegen 21u30 de wande-
ling aan de Liniedreef in het natuurgebied Fondatie
te kunnen aanvatten.
**   Op zaterdag 26 augustus komen we om 20u45
aan Syntra Sint-Niklaas (Heimolenstraat) samen
om tegen 21u30 aan de ingang van het Heidebos te
Wachtebeke te vertrekken.
**   Deze excursies duren telkens ongeveer tot
0u30! 

D E  L E S G E V E R S
Vanaf vorige zomer heeft Natuurpunt Educatie ver-
sterking gekregen van een nieuwe medewerker :
Wim Veraghtert.
Wim is afkomstig uit Oostmalle en is van opleiding
historicus.  Omdat hij al langer als vrijwilliger bij
Natuurpunt actief was, zocht hij werk in de natuur-
en milieusector.  En zo kwam hij uiteindelijk bij
Natuurpunt Educatie terecht, een afdeling die al
lang tot zijn voornaamste activiteit behoorde bin-
nen Natuurpunt Voorkempen.



k a l e n d e r - i n f o

Sinds enkele jaren houdt hij zich in zijn vrije tijd
bezig met nachtvlinderstudie.  Voor NME ontwik-
kelde hij dan ook de nieuwe cursus Nachtvlinders.
Daarnaast geeft hij ook cursussen paddenstoelen,
libellen en planten voor beginners.

I N S C H R I J V E N

Aangezien de plaatsen voor deze cursus beperkt
zijn, is het noodzakelijk om in te schrijven op vol-
gende wijze :
Neem eerst en vooral contact op met Margot Van
den Berghe, telefoonnummer : 03/776.90.38.
Van zodra je bevestiging hebt gekregen, stort je  
25 als je lid bent van Natuurpunt of  van J.N.M.  Als
niet-lid betaal je   35.  
Je stort dit bedrag op het rekeningnummer van
Natuurpunt Zuid-Waasland.  Dat nummer is :
880-4709431-31.
Voor meer info : Tom Neels 03/772 59 30 of tom-
neels@telenet.be 

Alvast hartelijk dank voor je belangstelling en je
ijver voor de natuur.  

Werkgroep NME
Zuid-Waasland

BUSTOCHT NAAR 

NOORD-FRANKRIJK

ZONDAG 17 SEPTEMBER 

met bezoek aan twee mooie natuurgebieden en één
van de twee 'caps'.

P R A K T I S C H
We vertrekken op 17 september om 7u30 aan het
opleidingscentrum SYNTRA aan de
Heimolenstraat te Sint-Niklaas.  We zijn 's avonds
terug rond 20u00.

Rond 9u30 komen we aan in het mooie natuurre-
servaat van PLATIER D'OYE.  Daar maken we een
wandeling waarbij vogelkijken in de duinen, het
schorregebied en langs het strand centraal staan.
Hier en daar zullen we ook oog hebben voor de bij-
zondere flora.

We middagmalen op één van de twee caps, al naar-
gelang de omstandigheden : bij slecht weer op de
Cap Griz Nez (omdat daar een afspanning is),  bij
goed weer picknicken we op de Cap Blanc Nez ter-
wijl we proberen een glimp van een doortrekkende

Jan Van Gent of Stormvogel op te vangen.

Na de middag trekken we naar Ambleteuse, nabij
Boulogne, om er eveneens het duinen- en strandre-
servaat te bezoeken.  Als we geluk hebben vinden
we daar o.a. fossiele bomen uit de tijd dat het
kanaal tussen Engeland en Frankrijk nog begaan-
baar was.

I N S C H R I J V E N
Inschrijven doe je door contact op te nemen met
Margot Van den Berghe, telefoonnummer :
03/776.90.38.  Daarna stort je 12 euro op het reke-
ningnummer van Natuurpunt Zuid-Waasland, met
vermelding bustocht Frankrijk.  Dat nummer is:
880-4709431-31.
Voor meer info : Johan Vercauteren 03/777 89 26 of
JohanVercauteren@tele net.be

TENTOONSTELLING 

Lian Verbeke

Acrylschilderijen 
Aquarellen

Fotografie: Zelfportretten in zwart/wit

Plaats:  Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16 Temse
Periode:  zaterdag 19 oogst - zondag 3 sept; 2006 
Openingsuren :  zaterdag 14-18 u.; zondag 10-12 u.
en 14-18 u. 
(19-20 augustus = Ambachtelijk Week-end, met
demonstratie  acrylschilderen)
Organisator :  Gemeentelijk Cultuurcentrum, 
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Kafkaiaanse toestand 

in Haasdonk

Aan het T-kruispunt Bergstraat - Van
Doornyckstraat te Haasdonk heeft de Vlaamse
overheid en de gemeente Beveren vorig jaar
een Kafkaiaanse toestand in het leven geroe-
pen. Fietsers moeten voor sommige bewegin-
gen onwerkelijke trajecten afleggen. Vele fiet-
sers vinden de toestand daar totaal onlogisch
of weten niet wat ze moeten doen en volgen
dan een eigen weg.

Daarbij is het voetpad opgeofferd voor een
totaal onverantwoord stukje “fietspad”. (te
smal en in bocht gelegen...)  Dit is vorig jaar tij-
dens een gesprek in september reeds aange-

klaagd bij de overheid door ABLLO. 
Tot nu toe hebben wij geen enkele reactie ont-
vangen.
En de fietser ?  Die vervolgt verder zijn
eigen weg.

ABLLOvzw

k a f k a i a a n s  v e r k e e r
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Nog suggesties aan de

verkeersschepen van

Sint-Niklaas 

kruispunt Boonhemstraat - Hofstraat

Deze week reed ik tijdens het daluur, achter
een buitenlandse auto in de Boonhemstraat
richting Hofstraat, de wagen twijfelde en maak-
te aanstalten om in de verboden richting te rij-
den van de Hofstraat. Mijn claxon bracht red-
ding. Alweer bijna een spookrijder dus !
Nader toezien leerde dat er daar inderdaad
geen enkel verkeersbord staat om de verplich-
te richting voor auto's naar rechts op te leggen,
noch een bord dat inrijden verbiedt in de ver-
keerde richting. Kan U dat laten nazien en
rechtzetten, voor we opnieuw een foto afdruk-
ken die U moeilijk kan geloven... .

Erik Rombaut, ABLLO

Nog aan de Hofstraat

Tot voor kort hing er aan de linkerkant van de
Boonhemstraat een kartonnen zelfgemaakt
verkeersbord met een waarschuwing dat fiet-
sers uit 2 richtingen kunnen komen. (Het resul-
taat van een fietsactie van nabij gelegen
school) 
Automobilisten kijken daar immers vooral naar
links om te zien of zij kunnen invoegen. Daar is
een dergelijk waarschuwend verkeersbord
nuttiger dan aan de rechterkant. (juridisch
moet het rechts hangen). Vandaar onze sug-
gestie : hang het ook links aan (de achterkant
van) het bestaande verkeersbord.

Gilbert Cant, ABLLO

n o g  v e r k e e r
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waarschuwing : getrukeerde foto’s 
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GEKNOEI OP HET OUD

VLIEGVELD

Vzw DURME schreef reeds in 2004 aan het
college DAELMAN dat voor de verlegging van
de buurtweg twee procedures noodzakelijk
zijn. Die opmerking werd weggelachen. Maar
de advocaat van de gemeente gaf vzwDurme
gelijk: eerst een rooilijnprocedure en pas dan
de eigenlijke verleggingsprocedure. Het
gevolg is dat de gemeente rond de jaarwisse-
ling een openbaar onderzoek organiseerde
over de rooilijn en dat de openbare onderzoe-
ken van deze zomer moeten worden overge-
daan wegens volkomen onwettig.

Een rooilijn is de scheidingslijn tussen de
openbare weg en de aangelanden. Het vast-
leggen van een rooilijn is een gemeentelijke
bevoegdheid. Aanvankelijk wou de gemeente
die bevoegdheid niet uitputten. Het belang van
deze ontwikkeling is dat de politieke verant-
woordelijkheid van het vliegvelddossier bij de
gemeente komt te liggen. In het verleden nes-
telde de gemeente zich in onschuld en ver-
wees altijd naar de Bestendige Deputatie als
beslissende overheid.

Het bezwaar dat de vereniging bij het open-
baar onderzoek indiende, geeft een niet zo
fraai beeld van de handelswijze van de
gemeente. Tal van fouten komen opnieuw voor
in het dossier en inhoudelijk maken we van het
gemeentelijk dossier brandhout.
Ondanks het arrest van de Raad van State
moet de buurtweg 14 dus opnieuw verdwijnen
samen met aansluitende weg 1399b. Aldus
verdwijnt een betonbaan van (om en bij de) 6m
breed en dit over een lengte van 320m!! Wie
het verloop van de nieuwe wegen bekijkt, ziet
zonneklaar de dienstbare hand van de over-
heid, een planning op maat van de klant!!

Volgens schepen DE SCHEPPER zijn bepaal-
de voorstellen niet haalbaar en moet men zoe-
ken naar compromissen ook al zou men in
1992 niet akkoord geweest zijn. Dergelijk
standpunt is onwettig en is er enkel op gericht
de onwettige toestand voor de N.V. te besten-
digen!!

“Het Vrije Waasland” hekelde deze uitspraak
dan ook op een visueel-krachtige manier.

Om dat compromis aan de bevolking verkocht
te krijgen, speelt de gemeente echter vuil spel.
Daar waar het college STROBBE in 1992 de
doorgang blokkeerde via de buurtweg 14, pro-
beert het college DAELMAN de doorgang te
blokkeren via de weg 1399b. We leggen hier-
na uit hoe de vork aan de steel zit.
Vooreerst nog een blik op de kaart. Je merkt
de buurtweg 14 alsook de aansluitende weg
1399b. In oktober 1993 brak de N.V.SCHOON-
HOUDT niet alleen de buurtweg 14 uit maar
ook de weg 1399b. Daarom nam de gemeen-
teraad op 17 december 1993 het besluit de
N.V.SCHOONHOUDT te dagvaarden wegens
onwettige inpalming van die openbare weg
1399b.
Na de pleidooien voor de rechtbank oordeelde
de rechter in kort geding op 14 november 1994

Het fantastische voorstel van de gemeente
Zoals uit het kaartje blijkt, loopt (liep) er in
het midden van het domein een rechte
weg. Maar uit het kaartje blijkt ook dat de
gemeente een andere publieke circulatie
op het oog heeft. Die wordt weergegeven
door de hoekige zwarte lijn.

probleem oplossing
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het volgende:
Dat de als oud vliegveld gekende openbare
wegen verbonden zijn met de buurtweg 14 via
het wegperceel 1399b;
Dat een herstel van de weg 1399b onverant-
woord is tenzij zou bewezen worden dat het
om een openbare weg gaat, zaak die in de
procedure ten gronde moet behandeld wor-
den.
Maar van die procedure ten gronde werd
nadien niets meer gehoord. We weten intus-
sen waarom.
Op 7 juli 1995 (college VAN MELE met de heer
DE SCHEPPER als schepen voor ruimtelijke
ordening en de heer DAELMAN als schepen
voor openbare werken) werd de procedure ten
gronde opgestart met een brief aan raadsman
SEGHERS.
Het college VAN MELE stipuleerde in haar
dagvaarding “ dat de N.V.SCHOONHOUDT
zichzelf recht heeft verschaft door het uitbre-
ken van een openbare weg 1399b en de
publieke noden en belangen heeft geschon-
den zodat er in hoofde van verzoekster scha-
de is ontstaan wegens de uitbraak van de weg
1399b, schade die geraamd wordt op 300 000
BEF; dat de toekomstige schade geraamd
wordt op 10000 BEF/dag.”
Maar nagenoeg onmiddellijk werd die proce-
dure opgeschort evenwel zonder kennisgeving
aan de gemeenteraad en zonder kennisgeving
aan het college!!
Inzake die opschorting zijn er dus geen notu-
len te vinden in het schepenboek. Evenmin is
er een uitgaande brief tot opschorten te vinden
aan raadsman SEGHERS. Het college weigert
in het vragenhalfuurtje ten behoeve van het
publiek te antwoorden of die beslissing al dan
niet uitging van het college. Het college wei-
gert eveneens te antwoorden op de vragen
van raadslid DU TRE. Het college geeft het
raadslid wel de mogelijkheid het zelf te vragen
aan de raadsman. Maar die raadsman SEG-
HERS weigert op zijn beurt te antwoorden aan
raadslid DU TRE. Ten slot weigert het college
te antwoorden in het kader van het decreet
openbaarheid van bestuur. En de Gouverneur
heeft nog steeds niet geantwoord op de klacht-
brief van raadslid DU TRE.
Niet het college heeft de procedure dus opge-

schort, wel iemand in persoon. Wie het
schoentje past, trekt het maar aan.
Het is zonneklaar, door het in stilte opschorten
van de procedure zou men bij een vernieti-
gingsarrest door de Raad van State de door-
gang op een andere wijze blokkeren!! Door de
opschorting van de procedure wou men voor-
komen dat de rechter oordeelde dat de weg
1399b inderdaad een openbare weg is en
dient hersteld te worden. En inderdaad, nu de
buurtweg 14 in rechte op zijn plaats ligt inge-
volge het arrest van de Raad van State gaat
het college DAELMAN op het standpunt staan
dat “e r bouwvergunningen zijn afgeleverd
waardoor men niet terug kan”. Dat is ongeloof-
lijk. We herlezen nogmaals wat het college
VAN MELE schreef: “dat de N.V.SCHOON-
HOUDT zichzelf recht heeft verschaft door het
uitbreken van een openbare weg 1399b”. Nu
beweert men dat er een bouwvergunning werd
verleend!!
Aldus verdedigt het College een standpunt dat
ze eerst bestreed voor de rechtbank!!
Ongehoord en ongezien!! Aldus verandert het
college het geweer ook van schouder: niet de
N.V.SCHOONHOUDT wordt haar tegenpartij,
wel de bevolking!!
Het is dus manifest tegenstrijdig dat wanneer
de gemeenteraad eerst een besluit neemt om
de bestaande publieke wegenis 1399b te her-
winnen, de gemeenteraad een omleggingrooi-
lijn ontwikkelt daarbij wetende dat de buurtweg
14 in rechte op zijn plaats ligt ingevolge het
arrest van de Raad van State. Anders gezegd,
de gemeente weigert een oplossing en blok-
keert het dossier via de weg 1399b.
Men kan dus geen nieuwe rooilijnen motiveren
om illegale toestanden te ontlopen, noch inza-
ke buurtweg 14 noch inzake de weg 1399b.
Men kan noch veel minder rooilijnen motiveren
om het privaat belang manifest te dienen en
het publiek belang te schaden. Ten slot kan
men ook geen rooilijnen motiveren ingevolge
bestuurlijk verzuim een rechtsprocedure ver-
der te zetten.

vzw Durme- Waasmunster
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Ecologisch tuinieren Deel 2 

Kies planten in functie

van de bodem.

Planten zijn levende wezens.  Ze hebben
voedsel nodig uit de bodem en een bepaalde
hoeveelheid licht, lucht en vocht om te groei-
en.  De plaats waar een plant vanzelf groeit,
zijn natuurlijke groeiplaats of biotoop, geeft je
een hele boel informatie over de ideale stand-
plaats voor die plant in je tuin.  Er zijn natuur-
lijk planten die overal groeien waar het kli-
maat het toelaat (weegbree, eikensoorten,
Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogel-
kers, ...).
Anderzijds zijn er heel wat planten die niet
zomaar overal groeien en zulke exacte eisen
stellen dat ze zeldzaam zijn.  De regel 'de
juiste plant op de juiste plaats' zou elke tuinier
in zijn hoofd moeten prenten.  Zet dus geen
droogteminners op een moerassige bodem,
schaduwplanten in volle zon, planten van
arme zandgrond op rijke leembodems, enz.
Dat is vragen om problemen, ziekten en pla-
gen.  Ga dus bij elke plant die je kiest na uit
welk klimaat en bodemtype zij afkomstig is.
Voor elke grondsoort en plek bestaat een
ruime keuze aan planten.
Als je zo te werk gaat, moet je weinig of niet
bemesten, geen drastische bodemverbeterin-
gen doen, niet extra begieten tijdens droogte-
periodes, niet afdekken tegen nachtvorst en
krijg je toch stevige en gezonde planten, die
lang meegaan.

De eigenschappen van de bodem worden
bepaald door een aantal factoren: grondsoort,
zuurtegraad, voedselrijkdom, humusgehalte
en vochtconditie.
Ideale tuingrond waar alles op gekweekt kan
worden, bestaat niet.  Elke bodem, ook de
meest onvruchtbare, heeft een aangepaste
flora.  Het inschatten van de aard en de moge-
lijkheden van de voedingsbodem kun je leren
door de tuin stukje bij beetje aan te planten en
uit te proberen.  Kijk ook eens rond in de
omgeving welke planten er groeien en het
goed doen.

De grondsoort wordt bepaald door de grootte
van de korreldeeltjes.  Klei heeft de fijnste kor-

rel (kleiner dan 0,002 mm) en wordt bij vocht
kleverig.  Leem heeft een iets grotere korrel
(0,002 tot 0,05 mm), maar natte leem is bijna
even goed te kneden als klei.  Hoe meer zand
er in leem vermengd zit, hoe minder stevig de
samenhang van de grond wordt.  Zand heeft
een grovere korrel (0,05 tot 2 mm) en een pure
zandgrond heeft praktisch geen samenhang.
In nagenoeg elke grond vind je zand, leem en
klei.  De verhouding tussen die drie elementen
bepaalt de grondsoort.

Een ander aspect is de zuurtegraad.  De
meeste tuingronden hebben een pH (mee-
teenheid zuurtegraad) tussen 4 en 8 al naar-
gelang de grondsoort (zandgronden hebben
een lager pH dan leem- en kleigronden).  In
land- en tuinbouw wordt voor diverse bodem-
types een pH nagestreefd (bekalken) die ide-
aal is om een uitgebreid assortiment groenten
en landbouwgewassen te kweken.  In de eco-
logische tuin werken we net andersom, we
kiezen de planten in functie van grondsoort en
zuurtegraad.  Extreem zure (veengrond of bos-
grond onder beuken, sparren, dennen) of
extreem alkalische waarden (schelmerij duin-
zand, klakrijke mergelgrond) laten een bijzon-
dere plantengroei toe.  Benut deze situatie ten
volle en laat je niet overhalen om van deze
waardevolle plekken banale tuingrond te
maken door de pH te wijzigen.

Speenkruid vaak spontane gast,
cadeau van de natuur en zeker aange-
past aan de bodem.
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Voedselrijkdom.  Planten nemen minerale
voedingsstoffen op uit de bodem.  De hoeveel-
heid en aard van de mineralen die elke plant
nodig heeft, kan sterk verschillen van soort tot
soort.  Sommige groeien op voldoende voed-
selrijke grond (singularia, pioen, grote ridder-
spoor) en andere die pas gedijen op uiterst
arme grond (heidekruid, huislook, zandblauw-
tje).  Planten van voedselarme gronden gaan
op een rijke voedingsbodem te hard groeien,
geven weinig bloemen en veel bladmassa, ze
verouderen vlugger en worden gevoelig voor
ziekten en parasieten.  Heel wat typische flora
van arme gronden is reeds verloren gegaan
door overbemesting (één van de zwaarste
milieuproblemen) en daarom zou het jammer
zijn de laatste schraaltegronden die ons resten
met meststoffen te gaan verknoeien.

Humusgehalte.  Humus is organisch materiaal
(verdroogd gras, afgevallen blad, knopschub-
ben, vruchten, takjes, uitwerpselen van vogels
en andere dieren....) dat door allerlei bodemor-
ganismen (regenwormen, insecten, schimmels
en bacteriën) omgezet wordt tot zeer fijne
deeltjes.  Humus vormt reserve aan planten-
voedsel die heel langzaam ter beschikking van
de planten komt.  Humus verhoogt ook het ver-
mogen van een grond om vocht vast te hou-
den.  Op hoge en droge zandgronden bv. kan
de aan- of afwezigheid van humus in de
bodem, een bepalende rol spelen bij de plan-
tenkeuze.
Vochtconditie.  De behoefte aan water is voor
de verschillende planten zeer uiteenlopend.
Bomen en struiken als schietwilg, els en gagel
verdragen een hogere grondwaterstand dan
ruwe berk, kastanje of duindoorn.  Dotterbloem
en gele lis vragen een vochtigere standplaats
dan zonneroosje of kogeldistel.
Er bestaan nogal wat nuances tussen natte en

droge bodems: nat of drassig (moeras), wis-
selnat (verlande moerassen, natte weilanden),
vochtig (bewerkte moestuingrond), fris (bos-
grond die door aanwezigheid van humus een
zekere vochtigheid behoudt), droog (hellingen,
duinen, heide).  De vochttoestand is gemakke-
lijk te beïnvloeden maar is meestal niet aan te
raden.  Draineren heeft zin voor akker- en
grasland, maar tuinen met bomen en struiken
komen hiervoor niet in aanmerking omdat hun
wortels in de buizen doordringen en ze dan
verstoppen (Beter is eventueel grachten te
graven).  Ophogen van natte grond gaat vaak
gepaard met zwaar materieel, waarbij de
grondlagen nog compacter worden gemaakt
(structuurbederf) en vaak is de aangevoerde
grond van minderwaardige kwaliteit.  Tevens
zullen diep wortelende bomen en struiken toch
aan natte condities aangepast moeten zijn.
Droogteminnende soorten willen doorgaans
wel groeien op een natte grond maar de pro-
blemen manifesteren zich zodra de wortels
doorgedrongen zijn tot het stagnerend grond-
waterpeil: de worteluiteinden sterven dan af,
de bomen krijgen minder greep op de grond en
kapseizen bij sterke windstoten.  Omgekeerd
verdragen vochtminnende soorten slecht
droogte.  Door watergebrek sneuvelen zelfs
volgroeide exemplaren (beuk, eik, azalea kun-
nen vaak snel ten onder gaan).
Een laatste tip over de bodem: maak van je
tuin geen biljarttafel, maar laat alle eigenaar-
digheden (heuveltjes, oneffenheden) die zich
voordoen op je stukje grond ontwikkelen tot
een uniek stukje natuur.
Bron: 'De ecologische siertuin',
John Rigaux & Rosette Van
Cauteren,BRTN VELT, 250 blz.

de Kievietsbloem groeit best 
op natte stikstofrijke zandgrond

foto : Hilde Habraken



n a t u u r  h e l p e n

‘t  groene w
aasland

Laatste huiszwaluwko-

lonies krijgen steuntje

onder de vleugel. 

De gemeente Sint-Gillis-Waas telt slechts drie
overblijvende huiszwaluwkolonies. Meer dan
hoog tijd dus om het bestaan van deze kolo-
nies te beschermen. Onder het mum van
“Biodiversiteit in jouw gemeente”, startte
Natuurpunt-Waasland Noord een huiszwalu-
wenproject. Aan een aantal buurtbewoners
werd gevraagd een kunstnest onder de dak-
rand van hun woning te hangen. De financie-
ring van de nesten en de plaatsing werd ver-
zorgd door de gemeente, de coördinatie
gebeurde door Natuurpunt. 

Huiszwaluwen kunnen alle hulp goed gebrui-
ken. Uit inventarisatie blijkt dat enkel nog huis-
zwaluwkolonies aanwezig zijn in de buurt van
het Oud Station (Stationstraat), de school van
't Kalf (Eeckbergstraat) en de watertoren van
Meerdonk. Op deze laatste locatie werden

onder impuls van onze afdeling eerder dit jaar
reeds 60 kunstnesten opgehangen na renova-
tiewerken, waarbij de natuurlijke nesten wer-
den vernield. 

De Vlaamse populatie is tussen 1974 en 1995
met 70% gedaald. Net als de Boerenzwaluw
en de Gierzwaluw, is de huiszwaluw een echte
trekvogel die bij ons eind april aankomt en
begin september de terugtocht naar Afrika
aanvangt om daar te overwinteren. De oorza-
ken van de achteruitgang moeten zowel in het
broedgebied (Europa) als in het overwinterge-
bied (Afrika) worden gezocht. Wellicht is het
toenemend gebruik van insecticiden en de ver-
woestijning in de winterkwartieren een heel
negatieve factor. Maar ook in Vlaanderen loopt
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één en ander fout. Zo worden heel wat gebou-
wen waaraan de Huiszwaluw nestelt afgebro-
ken of gerenoveerd. Omdat de Huiszwaluw
zeer plaatsgetrouw is en een voorkeur heeft
voor oude gebouwen, betekent dit dikwijls het
einde van de kolonie. 

De soort heeft een blauwe rug, een opvallende
witte stuit en romp en de staart is minder
gevorkt dan bij de beter bekende
Boerenzwaluw. Huiszwaluwen maken hun
bekende metselnesten onder dakgoten en
overhangende daken van huizen, vaak aan de
rand van steden en in plattelandsdorpen. Het
nest wordt gemetseld met modderballetjes,
gras en worteltjes, dik bekleed met allerlei
veertjes. Daarin worden vanaf mei, vier tot vijf
eieren gelegd die door beide ouders 14 tot 15
dagen worden bebroed. De nestjongen wor-
den eveneens door beide ouders gevoed.
Huiszwaluwen voeden zich vrijwel uitsluitend
met insecten, vooral muggen en kevertjes, die
ze met sierlijke zwenkingen achtervolgen en al
vliegend verschalken. De gevangen insecten
worden in balletjes samengeperst die de
ouders voor hun jongen uit de keelzak opbra-
ken. Een paartje moet voor een broedsel van
vier jongen gedurende 30 dagen zo'n 350 000
insecten aanvoeren! Na 19 tot 22 dagen verla-
ten de jongen het nest en kan het ouderpaar
overgaan tot een tweede of zelfs derde legsel. 

Omdat de geschikte broedgelegenheden en

modderplaatsen voor aanvoer van
bouwmateriaal, de laatste jaren ver-
minderden, lag het broedsucces
lager. Vandaar dat Natuurpunt over-
ging tot de aankoop van kunstnes-
ten. Deze zijn gemaakt van houtbe-
ton en verzekeren een voldoende
stevig nest. De nesten werden
geplaatst bij een aantal vrijwillige
bewoners in de buurt van de oor-
spronkelijke kolonie. Hierbij was de
hulp van de brandweer noodzakelijk.
De zwaluwen kiezen immers niet de
gemakkelijkst bereikbare plaatjes.
Het betekende meteen ook een gra-
tis luchtdoop voor enkele handige
Harry's van Natuurpunt en een spek-
takel voor omwonenden.  

Mensen die een kunstnest plaatsten, kregen
meteen ook een mestplankje, om de grootste
overlast te vermijden. 

Nu kan het wachten beginnen… De terugtocht
uit Afrika van deze sierlijke insectenverdelgers
zal alvast met veel nieuwsgierigheid worden
onthaald!
Hierbij willen we nog alle buurtbewoners, de
brandweer en de gemeente Sint-Gillis-Waas
bedanken, die aan deze actie hebben op één
of andere manier hebben deelgenomen.

Wil je meewerken aan de acties van
Vogelwerkgroep van Natuurmunt Waasland
Noord, dan vindt je alle informatie op de web-
site: www.natuurpunt.be/waaslandnoord of je
kan contact opnemen met: vwg.np.waasland-
noord@gmail.com

Natuurpunt Waasland-Noord
Veerle Stuer

Kemzekstraat 4, 9170 Sint-Gillis-Waas
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Indaver nv, BBL

Vlaanderen vzw en Abllo

vzw willen met

Fonds Duurzaam Afval-

en Energiebeheer 

bij Koning Boudewijn-

stichting projecten en

initiatieven ondersteu-

nen in Vlaanderen

(z ie  ook  blz  2)

Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen vzw en Abllo vzw, Actiecomité
ter beveiliging van het Leefmilieu op de
Linkeroever en in het Waasland, hebben
bij de Koning Boudewijnstichting (=KBS)
een nieuw Fonds opgericht. Indaver zal
jaarlijks een bedrag van 130 000 euro ter
beschikking stellen. Om voldoende te kun-
nen inspelen op de verwachtingen en
noden zowel op lokaal niveau als op het
niveau van Vlaanderen heeft Indaver BBL
Vlaanderen vzw en Abllo vzw nauw betrok-
ken bij de oprichting van het Fonds. Zij
richten mee het Fonds op en maken deel
uit van het bestuurscomité dat in de
schoot van de Koning Boudewijnstichting
het Fonds zal beheren. Een eerste oproep
voor het indienen van projecten zal in het
najaar 2006 gebeuren. Een jury met des-
kundige onafhankelijken zal op basis van
duidelijke criteria een selectie maken van
de projecten die ingediend worden door
verenigingen, organisaties en bedrijven.
Projecten worden vanaf 2007 financieel
ondersteund.

Een Fonds om Duurzaam Afval- en
Energiebeheer in Vlaanderen verder te sti-
muleren:  een samenwerking van Indaver,
BBL en Abllo vzw onder het beheer van de
Koning Boudewijnstichting (=KBS).

Bij de uitvoering van haar activiteiten in
Vlaanderen staan voor Indaver de prioriteiten
van het Vlaams afvalstoffenbeleid voorop.
Indaver wil haar huidige betrokkenheid en

ondersteuning van projecten en initiatieven in
Vlaanderen meer structureel vorm geven. 
Paul De Bruycker, general manager Indaver
Benelux: ' Indaver wil, op een structurele wijze,
projecten en initiatieven mbt een duurzaam
afval- en energiebeheer ondersteunen en dit
zowel op lokaal niveau als op het niveau van
Vlaanderen. Om goed te kunnen inspelen op
de noden en verwachtingen op deze beide
niveau's zocht Indaver partners om dit mee
gestalte te geven. Een samenwerking met BBL
Vlaanderen lag voor de hand: als knooppunt
van de milieu- en natuurverenigingen in
Vlaanderen zijn ze uitstekend geplaatst om
mee projecten te detecteren, in te spelen op
verwachtingen en noden en de werking van
het Fonds mee uit te bouwen. Indaver zocht
ook een samenwerking met een lokale milieu-
vereniging om zo ook, met voldoende aan-
dacht voor hun specifieke verwachtingen en
werking, te kunnen inspelen op initiatieven en
projecten van lokale verenigingen. Omdat de
grootste site van Indaver voor de verwerking
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkba-
re afvalstoffen in Beveren is gesitueerd, lag
een samenwerking met Abllo vzw voor de
hand. De voorbereidende gesprekken in 2005
gaven aan dat dit de goede keuze was. De
inbreng van de partners vanuit de verschillen-
de invalshoeken in deze besprekingen leiden
tot het uittekenen van de krijtlijnen voor de
oprichting en de werking van het Fonds, onder
de vleugels van de KBS.'

Een goede invulling van het Fonds
Duurzaam Afval- en Energiebeheer

In 2005 tekenden Indaver, BBL en Abllo vzw
de krijtlijnen voor de oprichting en werking van
het Fonds uit. Danny Jacobs, directeur BBL en
Willy Van Overloop, voorzitter Abllo: 'Een eer-
ste belangrijke stap was de beslissing om het
Fonds niet zelf te beheren, maar het geheel
onder te brengen in de schoot van de KBS, die
een zeer ruime ervaring hebben met het
beheer van Fondsen. We tekenden samen de
krijtlijnen van het Fonds uit en bakenden de
criteria, om projecten te ondersteunen, af. Op
basis van deze eerste afbakening gaven we
een onderzoeks- en begeleidingsopdracht aan
de Onderzoeksgroep milieubeleid en duurza-
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me ontwikkeling van Hoger Instituut voor de
Arbeid (HIVA). Onze vraag aan HIVA was een
overzicht te geven van bestaande ondersteu-
ningsinitiatieven rond de thematiek afval en
energie, op zoek te gaan naar niches, oppor-
tuniteiten en complementariteiten met
bestaande initiatieven en inhoudelijke en prak-
tische aanbevelingen te formuleren voor de
werking van het nieuwe fonds. Het aanvoelen
bij de HIVA-onderzoekers en de meeste
bevoorrechte getuigen die zij ondervroegen,
was, dat de nood aan financiële ondersteuning
van projecten en initiatieven, in het kader van
milieu en duurzame ontwikkeling, zeker groot
is.'

Wa a r o m  e e n  F o n d s  b i j  d e  K o n i n g
B o u d e w i j n s t i c h t i n g ?

Luc Tayart de Borms, afgevaardigde bestuur-
der KBS: “de KBS verleent al jaren haar exper-
tise aan individuen, organisaties en bedrijven
die zich willen inzetten voor de samenleving.
Zij beheert momenteel een honderdtal fondsen
die vanuit diverse invalshoeken problemen in
de samenleving willen aanpakken. Wij verwel-
komen graag het Fonds Duurzaam Afval-en
Energiebeheer, niet alleen omwille van de

maatschappelijke relevantie maar ook omdat
het Fonds het resultaat is van een unieke
samenwerking tussen drie verschillende part-
ners.” 

B e l a n g r i j k s t e  a a n b e v e l i n g e n  v a n
d e  H I VA - s t u d i e

Het is de bedoeling van het nieuwe fonds om
vooral innovatieve projecten te ondersteunen.
Algemeen heerst het aanvoelen bij de onder-
zoekers en bij de meeste ondervraagden, dat
de nood aan financiële ondersteuning van pro-
jecten en initiatieven in het kader van duur-
zaam afval- en energiebeheer zeker groot is.
Daarbij is het bepalen van de doelgroepen een
belangrijke keuze die zal moeten gemaakt
worden bij het uitbouwen van de werking van
het nieuwe fonds. Het doel van het ondersteu-
nen van projecten is het mee bevorderen van
duurzaam energie- en afvalbeheer in
Vlaanderen. Deze ondersteuning kan op ver-
schillende manieren gebeuren, afhankelijk van
wat men momenteel als het grootste knelpunt
beschouwt. De oprichters van het nieuwe
fonds hechten veel belang aan creativiteit en
innovatie in de projecten en initiatieven die zul-
len ondersteund worden. Volgens het HIVA

Van links naar rechts:       
Achteraan: Luc Tayart de Borms, Guido Wauters, Willy van Overloop, Erik Rombaut

Kris Bachus, Ronny Ansoms, Hubert David, Paul De Bruycker, Lode Conings
Jos Artois, Gilbert Cant, Véronique Biunkens
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moet erover worden gewaakt dat het fonds
complementair is met andere initiatieven om
zo overlappingen te voorkomen met bestaan-
de fondsen, subsidies en dergelijke. Tenslotte
mogen de praktische modaliteiten van het
nieuwe fonds geen statisch gegeven zijn: op
basis van de opgedane ervaringen kunnen
deze modaliteiten jaarlijks worden bijge-
schaafd. Op deze manier wordt de eigen erva-
ring optimaal gevaloriseerd en zal de opvol-
ging en de uitvoering van het Fonds elk jaar
beter worden.

B e s t u u r s c o m i t é

Binnen de KBS wordt een bestuurscomite
opgericht dat zal instaan voor het beheer van
het Fonds. Hubert David, voorzitter van de
Mina-raad, zal als onafhankelijke derde het
bestuurscomité voorzitten. Volgende personen
zullen deel uitmaken van het bestuurscomité:
Gerrit Rauws van de Koning
Boudewijnstichting, Danny Jacobs, Lode
Conings en Filip Lenders namens BBL, Erik
Rombaut en Gilbert Cant namens Abllo en
Guido Wauters en Jos Artois namens Indaver;
Veronique Biunkens, opdrachthouder bij de
KBS, zal instaan voor het secretariaat . Zij zul-
len mede op basis van de aanbevelingen van
de HIVA-studie de criteria opstellen om projec-
ten te selecteren en financieel te ondersteu-
nen. Een jury met deskundige onafhankelijken
zal de projecten selecteren en terzake advise-
ren aan het bestuurscomité.

ABLLO versus MIWA

Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde werden de vroegere beheer-
ders van de Intercommunale Vereniging MIWA
vrijgesproken van de hen ten laste gelegde fei-
ten.
MIWA exploiteerde sedert 1980 in vol stads-
centrum van Sint-Niklaas een verbrandings-
oven tot op het ogenblik dat de exploitatie van
deze oven meer dan twintig jaar later op vor-
dering van een aantal omwonenden (hierin
gesteund door ABLLO) werd stil gelegd op
bevel van het Hof van Beroep te Gent.
Omdat gedurende deze jarenlange exploitatie

een groot en ernstig aantal milieu-inbreuken
waren vastgesteld, werden op vordering van
de Onderzoeksrechter te Dendermonde een
aantal vroegere beheerders in persoon gedag-
vaard voor de Correctionele Rechtbank.
De feiten dateren van voor de inwerkingtreding
van de Wet die het toelaat om een vennoot-
schap zelf strafrechterlijk aansprakelijk te stel-
len.   Bovendien is de intercommunale een
(publiekrechterlijke) vorm van rechtspersoon
die ook na de invoering van deze Wet buiten
schot blijft.
De Correctionele Rechtbank besliste in haar
vonnis van 15 februari van dit jaar om de
beheerders allen vrij te spreken omdat niet zou
zijn aangetoond welke fout elk van de bestuur-
ders persoonlijk en individueel heeft gemaakt.
ABLLO VZW kan zich als milieuvereniging
bekommerd om de bescherming van het leef-
milieu met die beslissing niet akkoord verkla-
ren en heeft beslist om net als het Openbaar
Ministerie beroep aan te tekenen tegen dit
vonnis.   Het Hof van Beroep te Gent zal nu
oordelen.
Het is niet en nooit de bedoeling van ABLLO
VZW om zelf rechtstreeks en individueel
repressief of beteugelend op te treden.     In de
eerste plaats wil ABLLO VZW een hart onder
de riem steken van de omwonenden die
onmiskenbaar hebben geleden en mogelijks
nog lijden door de jarenlange exploitatie die op
zijn zachtst gezegd bijzonder onzorgvuldig is
gebeurd.     Bovendien is in het kader van het
gerechtelijk onderzoek gebleken dat op het
beslissingsniveau van de intercommunale al te
lichtzinnig werd omgesprongen met beslissin-
gen die een rechtstreekse impact hadden op
de leefmilieukwaliteit van onmiddellijke en ver-
dere omwonenden.   ABLLO VZW vindt het
zijn taak om erover te waken dat nooit lichtzin-
nig wordt geoordeeld wanneer economische
belangen moeten
worden afgewo-
gen tegen het
belang van mens
en milieu.

ABLLOvzw

ABLLOvzw
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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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verantwoordelijke  uitgever :  Willy Van Overloop, Eikenlaan 13, 9111 Belsele   

Hoofdredactie  Dirk Hylebos  - Fortenstraat 99
9250 Waasmunster  -  052/46 30 51

Boekhouding Maarten Geeraerts - buitenstraat 68
9170 Sint-Gillis    tel 03/234 08 13 
rek. nr.  000-1709871-52 

Vormgeving  en coördinatie :  Maria Van de Vyver   
 Gilbert Cant   03/775 1931 

e-mail    : groene.waasland@gmail.com
Abonnement   5  EURO Oplage 1500 exemplaren

' t  groene waasland versch i jn t   i n januar i ,
maar t ,  mei ,  september  en  november.

Wie een abonnement wenst op dit tweemaandelijks tijdschrift 't groene waasland kan dit 
* door 5 EURO over te schrijven naar 't groene waasland op het nr  000-1709871-52 
met vermelding abonnement    't groene waasland  2006

en is dan tevens ‘toegetreden’ lid van de regionale vzw ABLLO.
*of via  een contactadres van één of andere vereniging, die U vindt op de vorige bladzijde

Inhoud:
�  …Woordje hoofdredacteur  … … … … … … … … … … … … … … … … …Dirk Hylebos
�  …Temse:  ���� kg zwerfvuil   op � dagen	  … … … … … … … … … … … …Ons Streven
�  …Paddenoverzetactie Zele
Berlare grootste in Vlaanderen met ���� amfibieën      DURME
�  …De vrouw en deze boom zijn uit hetzelfde hout gesneden
�  …Triest  Lokers natuur
 en milieubeleid  … … … … … … … … … … … … …vzwDURME
�  …Een pluim voor de stille werkers van het veld … … … … … … … … … … …vzwDURME
�  …Linde
�  …Rolstoelen� Kinderwagens� … en Natuurpunt Waasland
Noord … … … … …NP NOORD
�� Wij hamsteren jouw lege tonercardridges  … … … … … … … … … … … …NP NOORD
�� …Zeekool :  groente in de siertuin … … … … … … … … … … … … … … … … … …VELT
�� Vliegreis en  broeikaseffect : De groene stoel  … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
�� Kafkaiaanse toestand in Haasdonk  … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
�� Nog suggesties aan de verkeersschepen van Sint
Niklaas  … … … … … … …ABLLOvzw
�� Geknoei op het oude vliegplein  … … … … … … … … … … … … … … …vzwDURME
�� Kies planten in functie van de bodem	  … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
�� Laatste huiszwaluwkolonies krijgen steuntje onder de vleugel	  … … … … …NP NOORD
�� Fonds Duurzaam Afval
 en Energiebeheer  … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
�� ABLLO versus MIWA  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw

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 augustus 2006 op het Email-adres : gil-

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

Perstraat 88, 9120 Haasdonk


