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Mobiliteit is een van de belangrijkste the-
ma's voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. In de laatste rechte lijn
voor de verkiezingen van 8 oktober
wordt rond dit complex thema heel wat
gediscussieerd en de messen zijn ge-
scherpt.    

Iedereen heeft zijn eigen visie op deze proble-
matiek, iedereen heeft er dagelijks mee te
maken. 

Voor de één betekent een goede mobili-
teit dat hij met de wagen alle plaatsen
kan bereiken en vlot zijn vierwieler kan
parkeren. Voor de ander is de verkeers-
veiligheid van primair belang. Anderen
leggen weer de nadruk op het openbaar
vervoer.  Weer anderen komen op voor
de zachte weggebruiker; zij willen zoveel
mogelijk koning auto bannen uit de cen-
tra van onze gemeenten. 

Een succesvol lokaal mobiliteitsbeleid is dan
ook het resultaat van politieke keuzes die
gedragen worden door een breed maatschap-
pelijk draagvlak en een gedeelde verantwoor-
delijkheid. 

De stad of de gemeente is zonder twijfel één
van de meest directe bestuursniveaus in het
mobiliteitsbeleid.  De voorbije legislatuur wer-
den de lokale besturen in het kader van het
mobiliteitsconvenant dan ook door de Vlaamse
overheid benoemd tot de belangrijkste hefbo-
men voor een integraal en duurzaam mobili-
teitsbeleid. 

Veel lokale besturen hebben in de voorbije
legislatuur veel denkwerk verzet rond hun
mobiliteitsbeleid. En in de voorbereiding en de
uitvoering van het mobiliteitsplan zijn partners-

hips belangrijk. Vaak wordt er nu al intensief
samengewerkt met De Lijn, de Vlaamse en de
provinciale overheid, en buurgemeenten. Maar
om een lokaal mobiliteitsbeleid te doen slagen,
zijn ook lokale partnerships onontbeerlijk.
Actoren zoals scholen, bedrijven, lokale ver-
enigingen en belangengroepen moeten een rol
kunnen spelen in de uitvoering van de plan-
nen. 

Zo is er de Fietsersbond.
Fietsen gebeurt in hoofdzaak in
de nabije omgeving van de
woonplaats: naar school, naar
de sport- of andere club, naar
het werk, naar de plaatselijke

winkels, naar vrienden en familie,... En toch
laat het fietscomfort en de verkeersveiligheid
op gemeentelijk niveau nog vaak te wensen
over. De Fietsersbond rust niet voordat de
lokale bestuursplannen bol staan van creatie-
ve fietsvoorstellen.

Andere belangrijke part-
ners zijn diegene die opko-
men voor de rechten van
de gebruikers van het
openbaar vervoer. Bus (en

tram…) in het centrum, een goede doorstro-
ming, toegankelijkheid: de gemeenten spelen
een cruciale rol bij de totstandkoming van
goed openbaar vervoer. De Bond van Trein-,
Tram- en Busgebruikers (BTTB) bundelde
daarom zijn eisen in een memorandum aan de
democratische partijen. De reizigersbond ver-
wacht van de nieuwe besturen een proactief
beleid ten voordele van bus en tram.

De komende gemeenteraadsverkiezingen
vormen de ideale gelegenheid om een
stand van zaken op te maken en eens na te
gaan hoe duurzaam het gemeentelijke
mobiliteitsbeleid de voorbije zes jaar was. 

Maar als milieubeweging moeten wij ook
naar de toekomst kijken. In dit nummer
vindt u een  ABLLO-dossier met aan-
dachtspunten voor een Waas gemeentelijk
memorandum als aanloop naar de gemeen-
teverkiezingen van 2006.
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Fietsen stallen, maar wel

in de afdrup van het dak

van de fietsenstalling

Van meet af aan heeft ABLLOvzw gesteld dat
de metalen fietsenstalling te klein zou zijn.
Jammer genoeg is het prachtig ontwerp van dit
metalen gebouw, recent verstoord door de bij-
geplaatste rekken. Als je daar je fiets plaatst is
hij gegarandeerd kletsnat, de afdrup van het
dak komt op je zadel terecht.
ABLLOvzw drong er in een gesprek bij het
stadsbestuur op aan om langs de Noordlaan

een bijkomende, grote en elektronisch
bewaakte stalling voor fietsen te bouwen.
ABLLOvzw drong er ook op aan om de verla-
ten spoorbedding aan de noordzijde van het
station in te richten als fietspad.
ABLLOvzw vroeg tenslotte om betrokken te
worden bij het overleg tussen NMBS en stads-
bestuur, over de verdere modernisering van
het station.

Torenvalk doet het 

met Aquafin

Sinds enkele jaren hangt aan een van de gis-
tingstanks van het waterzuiveringsstation aan
Zele-Dijk een nestbak voor de Torenvalk. Na
verschillende duivennesten is het dit jaar de
beurt aan de gastheer voor wie de houten bak
eigenlijk is bedoeld: de Torenvalk. Vanop de
toeristische Scheldedijk kan je de nestbak - die
veel weg heeft van een brievenbus - duidelijk
zien. 
Ongeveer vijf jaar geleden staken mensen van
Aquafin en vzw Durme, de regionale vereni-
ging voor natuur- en milieubeheer, de koppen
bij elkaar. Bedoeling was de waterzuiveringssi-
te op ecologische wijze te integreren in het
landschap. Het resultaat mag worden gezien.
Er werd een plan uitgedokterd én gerealiseerd.
Concreet werden een elzenbosje, tientallen
hoogstammige fruitbomen en heel wat struiken
aangeplant.

De bezette nestbak is de kers op de taart van
deze ecologische inrichting. Torenvalken nes-
telen zelden in torens, ondanks hun naam.
Meestal verkiezen ze oude nesten van bijvoor-
beeld kraaien. Dikwijls nemen ze genoegen
met de aangeboden kunstmatige broedplaat-
sen, zoals onze nestbakken.

De nestbak aan de gistingstank hangt negen
meter boven de grond. Eigenlijk is dit voor
Torenvalken aan de hoge kant. We waren dan
ook niet verwonderd dat de nestbak de eerste
jaren door reisduiven was bezet. Nu komen ze
enkel nog op kraambezoek …

Jan Maertens

Foto: Misjel DecLeer

ABLLOvzw
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Het Molsbroek

kleurt paars 

Tijdens de zomermaanden kleurt de moeras-
vlakte van het natuurreservaat Molsbroek in
Lokeren helemaal paars. In deze periode
bloeit de plant Grote kattenstaart massaal:
deze moerasplant heeft immers opvallende
paarse bloemen. 
Het prachtige uitzicht op de moerasvlakte van
het Molsbroek maakt een bezoekje aan het
natuurreservaat en de nabijgelegen Buylaers
tijdens de zomermaanden meer dan de moei-
te. In diezelfde moerasvlakte kunnen op dit
moment ook veel rustende vogels worden
gezien: enkele honderden Kieviten komen sla-
pen in het veilige Molsbroek en trekvogels die
reeds op weg zijn naar het zuiden tanken
graag even bij op de vele slikplaten. 
Natuurlijk is er nog veel meer te zien dan enkel
de moerasvlakte: ook de broekbossen, het
rivierduin, de rietvelden, de graslanden en de
Durme liggen er prachtig bij! Er is altijd wel iets
waar te nemen: misschien merk je wel een Vos
of een vissende Blauwe reiger op! 

Een wandeling kan je beginnen aan het
bezoekerscentrum Molsbroek (Molsber-
genstraat 1 in Lokeren). Hier vind je een mooie
tentoonstelling over het Molsbroek en kan je

brochures en de kaart van de Molsbroek-
Buylaerswandelroute verkrijgen. Momenteel
loopt er zelfs een kunsttentoonstelling van de
Nederlandse vogelkunstenaar Hans Peeters.  
Na je wandeling kan je in het bezoekerscen-
trum nog genieten van een lekker Dobbelken,
een op en top Lokers bier, op één van de mooi-
ste terrassen in het Waasland. 

Tot op de wandeldijk van het natuurreservaat
Molsbroek? 
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Zwaluwproject

Regionaal Landschap

Schelde-Durme

Het pas opgerichte Regionaal Landschap
Schelde-Durme  www.rlsd.be  wil in zijn eerste
project graag soortgerichte beschermings-
maatregelen ontwikkelen voor Huis-, Boeren-,
Oever- en Gierzwaluw in het werkingsgebied
van het Regionaal landschap (m.a.w. Lokeren,
Waasmunster, Hamme, Zele, Berlare,
Wichelen, Dendermonde, Laarne en
Wetteren). Daarnaast wil men ook graag aan
monitoring van de zwaluwpopulatie doen en
werken rond sensibilisatie, draagvlakcreatie
en educatie. 

In het kader van dit project is het belangrijk te
beginnen bij de inventarisatie van wat er is en
was van zwaluwenpopulaties in onze regio.
Daarom is men op zoek naar mensen die
gegevens kunnen aanleveren over het voorko-
men van zwaluwen in hun buurt, vandaag en
ook in de afgelopen 10 jaar. Ook gegevens
over verdwenen broedgevallen en broedkolo-
nies zijn zeer waardevol. Wie zelf voorstellen
heeft rond bepaalde beschermingsacties kan
ook die aanleveren.

Je gegevens kan je doorsturen naar
vogels@durmevallei.be
Meer informatie op   www.durmevallei.be.

Foto’s : Pieter Van Dorsselaer

Augustus

Loom en lusteloos lig ik

onder de zomerlinde 

of beter in de luie 

schaduw van een appelboom.

Nog rijpend maar niet rijp.

De toekomst schijnt nog steeds niet 

te beseffen wat ik reeds 

in mijn handen had en heb.

De namiddag van het jaar:

het lijkt wel of de langste 

en de langzaamste van het

jaar aan mij voorbijglijdt.

De zon slaat niet meer maar zalft;

zacht drukt de zomerhitte 

mij naar beneden in een 

onbewoonde wereld. 

Jos De Rudder  



r e s p e c t  v o o r  d e  n a t u u r

‘t  groene w
aasland   septem

ber  ����  nr ���

6

Het provinciaal domein

'Roomacker',

een triest verhaal.

Tielrode jul i  2006.

Het domein 'Roomacker', eigendom van de
provincie Oost-Vlaanderen, is 12 ha groot en
bestaat hoofdzakelijk uit 3 waterpartijen, ont-
staan door kleiontginningen vanaf 1930 tot de
jaren '80.
Op 1 november 1995 ondertekenden de pro-
vincie Oost-Vlaanderen en de gemeente
Temse de samenwerkingsovereenkomst
'Roomacker' voor onbepaalde duur, waarbij de
taak van de gemeente Temse bestaat uit de
bewaking en het klein onderhoud van het
domein.  Deze positieve wending, na een
stortdreiging, kreeg nog meer waarde door het
oprichten van de 'Roomackercommissie',
waarin naast de provincie en de gemeente,
ook natuurverenigingen en buurtbewoners
zetelen.  Het beheer richt zich naar natuuront-
wikkeling met passieve recreatie.  Om dit doel
te ondersteunen werd dan ook een passend
politiereglement opgesteld.  Jarenlang leverde
de commissie goed werk af, waaruit een aan-
tal lovenswaardige initiatieven groeiden.
Ondertussen draait deze commissie op een
laag pitje en krijgt men het gevoel dat de
Roomacker aan zijn lot wordt overgelaten.  Op
zich geen probleem, ware het niet dat aan het
ieder jaar weerkerend probleem nooit echt iets
gedaan wordt, namelijk aan de overactieve
recreatie, een druk die enorm weegt op dit
potentieel natuurgebied.
De afgelopen tropische maand juli betekende
dan ook dat het provinciaal domein in een
wurggreep werd gehouden door het gedrag
van een groot aantal bezoekers. Geen enkel
artikel van het politiereglement bleef over-
eind.  Loslopende honden, roken en open
vuur maken, zwemmen, vernielen van de
flora, verjagen van de fauna, betreden na
zonsondergang, zwerfvuil achterlaten, ver-
laten van de wandelpaden, betreden met
fiets en bromfiets, kamperen, barbecue,
geluidsinstallaties, ... het gebeurt er alle-
maal zonder blozen en... zonder ingrijpen
van de politie, zelfs na verwittiging.  Straf

toch dat er mensen zijn die het normaal vinden
dat men op bepaalde plaatsen de wet mag
negeren, terwijl ze gedwee stoppen als het
licht op rood springt.  Wat is het verschil?  Het
is overduidelijk dat de gemeente Temse tekort
schiet in haar taak binnen de samenwerkings-
overeenkomst met de provincie; men zou in
principe deze overeenkomst moeten herzien.
Ook de provincie gaat niet helemaal vrijuit,
omdat zij op het vlak van bewaking en contro-
le, hun partner, de gemeente, zo maar vrij spel
geeft.
Het reglement is goedgekeurd en men dient
dan ook mensen ter beschikking te stellen om

het te laten gelden, hetzij via politie, de natuur-
wachter of een andere beëdigde oplossing.
Kiezen voor natuurbeheer vraagt een goed
doordacht plan, waarbij lastige, politiek moei-
lijk te bespelen problemen niet genegeerd
mogen worden.
Per slot van rekening gaat het hier niet uitslui-
tend over het ontwikkelen van een eilandje
natuur, maar ook over de mensen die met
respect van dit stukje natuur willen genieten,
ook een belangrijke groep en tevens een
potentieel kiezerspubliek.  
We blijven alleszins hopen en vechten voor
een positieve ontwikkeling!

natuurpracht verstoord door achtergela-
ten zwerfvuil : 
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schoolnatuurdagen van

Ons streven in Tielrode.

29 mei was de eerste dag van de schoolna-
tuurdagentweedaagse te Tielrode. Deze werd
georganiseerd door Milieuwerkgroep Ons
Streven vzw in samenwerking met CVN (cen-
trum voor natuur en milieueducatie) en met het
opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
"De Klamper" van Zele-Huivelde. 

Op de eerste dag konden de oudste kleuters
en de jongste leerlingen van de plaatselijke

vrije basisschool en de Freinetschool ‘De
Kolibrie’ kennis maken met dieren en voorwer-
pen in de natuur die kunnen vliegen. 

Dat blijken er zeer veel te zijn: vogels, insecten
en vleermuizen natuurlijk. Maar ook sommige
zaden, sporen, spinnen en zelfs vissen en rep-
tielen  kunnen door de lucht kleine en grotere
afstanden af leggen. 

De kinderen maakten kennis met Euphorbia,

de heks, die beweerde te kunnen vliegen. Bij
François ontdekten ze de vliegende zaden van
paardebloem, de lichte sporen van zwammen
en paddenstoelen, de "helikopterzaden" van
es en esdoorn, verschillende insecten en
vogels. Ze zagen een meikever opstijgen en
stonden oog in oog met een bosuil die in het
opvangcentrum revalideert van een gebroken

vleugel. In de Durmetuin die exclusief voor
deze dagen voor de kinderen is opengesteld,
gingen de kinderen met twee piloten in een
opdrachtenspel op zoek naar vliegende dieren
en voorwerpen. 

Op het einde van de dag bereikten de kinderen
het Gildenhuis waar Marcel D'Hondt, de
Tielroodse houtsnijdkunstenaar, een aantal
van zijn kunstwerkjes van plaatselijke zangvo-
geltjes liet zien. Het betreft diertjes veelal op
werkelijke grootte en geschilderd in hun
natuurlijke kleuren.
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Als beloning voor hun inzet en om hun grote
honger te stillen kregen de kinderen 1, 2 of
zelfs 3 overheerlijke pannenkoeken. De klein-
tjes kregen ook een setje kleurpotloodjes
cadeau.

Op het einde van de  dag gaf François Van
Den Broeck voor een talrijk en zeer geïnteres-
seerd publiek uitleg over de opvang van wilde
vogels in het opvangcentrum De Klamper.
Twee revaliderende vogels werden aan de
mensen voorgesteld : een bosuil en een vol-
wassen steenuiltje.

Op 30 mei kregen de oudste leerlingen de
kans om kennis te maken met al wat vliegt in
de natuur. 

Inwoners van 

Sint-Niklaas krijgen

gratis advies over 

duurzaam bouwen.

Duurzaam bouwen. We weten ongeveer alle-
maal wat het effect ervan is: een lagere ener-
gie- en waterfactuur en een beter leefmilieu.
Maar we weten vaak niet hoe duurzaam bou-
wen te realiseren. Daarom biedt St-Niklaas,
zoals verscheidene andere Oost-Vlaamse ste-
den en gemeenten, haar inwoners gratis duur-
zaam bouwadvies aan. 

"In Sint-Niklaas komt de architect van de
MilieuAdviesWinkel op vaste dagen zetelen in
het stadhuis. Inwoners kunnen daar, mits
afspraak, op consultatie bij de architect van de
MilieuAdviesWinkel.” zegt schepen van
Leefmilieu Schoeters van Sint-Niklaas. En hij
voegt eraan toe dat “Het gratis advies kadert in
het duurzaam milieubeleid waaraan het stads-
bestuur werkt. Hierin gaat de aandacht onder-
meer naar energie- en waterbesparing alsook
naar een milieuvriendelijk materiaalgebruik.
We willen onze inwoners stimuleren tot duur-
zaam bouwen en geven hen daarom de moge-
lijkheid om hieromtrent advies te verkrijgen." 

De MilieuAdviesWinkel verzorgt gratis
bouwadvies voor Destelbergen,
Merelbeke, Wachtebeke, Gent, Nazareth,
Zelzate, De Pinte en Sint-Niklaas.
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Hoe gaat  zo'n grat is  duurzaam
bouwadvies in z i jn werk?
Elke inwoner van St-Niklaas of eigenaar van
een bouwgrond of pand in de Stad kan contact
opnemen met de milieudienst voor een
afspraak. Iedereen met bouwplannen, reeds
uitgewerkt of niet, komt in aanmerking. “Het is
natuurlijk interessanter wanneer de adviesvra-
gers een ideeënschets of voorontwerp heb-
ben, dan kunnen nog veel duurzame maatre-
gelen toegepast worden. Wanneer iemand al
een bouwvergunning heeft verkregen, zijn de
mogelijkheden beperkter.” zegt Stephan
Vanantwerpen, architect bij de
MilieuAdviesWinkel.

Tijdens het bouwadvies bestudeert de archi-
tect van de MilieuAdviesWinkel de bouw- of
verbouwingsplannen van een bouwheer. Hij
gaat na hoe de energiezuinigheid van de plan-
nen kan verbeterd worden, hoe waterbespa-
ring geoptimaliseerd kan worden en of het
materialengebruik beter kan. De ideale
moment om advies in te winnen is de planfase.
Bijsturingen op vlak van indeling, comparti-
mentering en isolatie worden best zo vroeg
mogelijk ingecalculeerd. 
De MilieuAdviesWinkel geeft de adviesvrager
duidelijke informatie over de mogelijkheden en
voordelen van duurzaam bouwen, de financië-
le impact en de potentiële premies specifiek
toegepast op zijn of haar bouwproject. “De
mensen beseffen meestal niet wat er allemaal
komt kijken bij duurzaam bouwen en welke
impact de verschillende investeringen kunnen
hebben op energie- of waterverbruik.” zegt
Stephan Vanantwerpen. 
De meeste mensen komen bij de
MilieuAdviesWinkel terecht wanneer ze net
een huis hebben aangekocht of wanneer ze
voor een grondige renovatie staan. “Terecht”
zegt Stephan Vanantwerpen “Bij een verbou-
wing is het de moment om ingrepen in de ener-
gie- of waterhuishouding van uw huis door te
voeren. De laatste tijd zien we ook meer en
meer mensen die omwille van de stijgende
energieprijzen ingrepen overwegen om hun
energiefactuur te verlagen”.
De architect wijst de adviesvragers ook op de
mogelijkheid om de uitvoering van duurzame

ingrepen te faseren. Wie later bijvoorbeeld
graag gebruik wil maken van zonne-energie
maar de investering nog even wil uitstellen,
houdt daar best bij eerdere renovatiewerken
rekening mee. “Zonne-energie is een kers op
de taart.“ stelt Stephan Vanantwerpen, “Het is
belangrijk eerst de woning energiezuinig te
maken. Achteraf isolatie in de muren bijsteken
gaat nogal moeilijk. Als men de woning goed
isoleert en een aangepaste ketel plaatst dan
kan men op termijn zonder veel moeite een
zonneboiler installeren die optimaal rendeert.”

Waar nog?
De MilieuAdviesWinkel verzorgt gratis bouw-
advies ook voor de gemeenten Destelbergen,
Merelbeke, Wachtebeke, Gent, Nazareth,
Zelzate, De Pinte en het werkingsgebied van
de WoonWijzer Meetjesland.
De MilieuAdviesWinkel spoort andere
gemeenten aan deze voorbeelden te volgen
omwille van het goede resultaat ervan.
Bewustere bouwheren bouwen immers duur-
zamer. Spreek je gemeentelijke mandataris-
sen dus aan over het systeem van planadvies.
Je kan het systeem ook op de milieuraad bren-
gen. De MilieuAdviesWinkel komt graag een
woordje uitleg geven.  

Wat is  de Mi l ieuAdviesWinkel?

De MilieuAdviesWinkel is een initiatief van het
Gents MilieuFront. De MilieuAdviesWinkel is
een gratis infoloket waar iedereen terecht kan
met vragen over duurzaam wonen en leven. Er
is veel informatie over duurzaam bouwen te
vinden op hun twee websites: www.milieuad-
vieswinkel.be en www.bouwwijzer.be.

ABLLOvzw
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Zaterdag 25 november

zevende Wase 

boomplantactie

voor fruitbomen, 

streekeigen bomen, 

hagen en  struiken 

Dit najaar vindt een 7de boomplantac-
tie plaats in de Wase regio. Inheemse
bomen en struiken worden verkocht
aan scherpe prijzen.  Ze worden aan
huis geleverd (enkel in het Waasland)
en de opbrengst komt ten goede aan
de natuurgebieden in beheer.

Bestellen kan voor 10 november met
een bestelbon die je kan downloaden
op onderstaande sites. Tips nodig? Die
vind je in de gratis plantgids. 

De Wase afdelingen van Natuurpunt :
Zuid-Waasland, Waasland-NOORD,
WAL en Moervaart-Zuidlede organise-
ren deze actie.

Meer info, een bestelbon, een plant-
gids, het besteladres, ...  vind je op de
websites :

http://users.pandora.be/heidebos/heidebos

http://natuurpunt.bino.be

http://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/

http://www.natuurpuntwal.be/

Meer info, een bestelbon, een plant-
gids vind je op de websites
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k a l e n d e r

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

Woensdag 27 september

Velt De stad Sint Niklaas organiseert samen
met Velt een voordracht over de aanleg, het nut,
de subsidiëring en alle andere facetten van groen-
daken. Jan Van Bogaert antwoordt op uw vragen
in verband met groendaken. Toegang gratis.
Milieuhuis Walburg om 20u. Zie kalender info.

Vrijdag 29, zaterdag 30 september en zondag 1
oktober

JNM
- “ININAZOFE VI“     INI ! 
plaats: Sint-Aloysiuscollege te Ninove
(Weggevoerdenstraat 55, 9400 Ninove) 
programma:  zie : www.jnm.be > kalender  
03/457 57 00, 0499/33 00 81 of ini@jnm.be 
- “Trollenfeest“     PIEP ! 

programma:  zie : www.jnm.be > kalender 
verantw. voor  piep JNM nationaal  piep@jnm.be

Zaterdag 30 september

JNM DURMELAND
Van kriebelbeestjes tot watervogels PIEP en INI!!
Wat: Op tocht in en rond het Molsbroek op zoek
naar beestjes, kijken naar vogels en een beetje
over het milieu ontfermen….kortom een activiteit
die alle onderdelen van JNM bundelt.
Waar: BC Molsbroek Lokeren
Wanneer:  Van 14u  tot 17 u
Contactpersoon: De Taey Evy (O3/772 28 08, deta-
ey@hotmail.com )

Zondag 1 oktober

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  
CVN + Vzw Durme Herfst- en paddenstoe-
lenwandeling in de Heidebossen te Waasmunster
Afspraak: 14u00 Roosenbergabdij Waasmunster.
Info: Clem Ruelens 052/46 02 56 L

CVN Schauselbroek Temse, 14u30 Zwembad
in Scheldepark Temse. L/*

Hortus ter Saksen + CVNHerfstwandeling
Van 14u30 tot 16u30
Plantenkenner Dirk De Roose neemt je graag mee
op sleeptouw doorheen Hof ter Saksen.  De herfst-
verkleuring is begonnen, er is een ruim aanbod aan
vruchten en een aantal heesters staat nog in bloei.
Ook de natuurtuin is in deze tijd van het jaar meer
dan een bezoek waard.
Info: 03/775 28 51  Plaats: verzamelen aan schuil-
huis park Hof ter Saksen.  Gratis deelname.

Vrijdag 6 oktober Attentie!  Attentie!  Attentie!

Ons Streven vzw Info-avond
'Leefgewoonten van onze ouders en voorouders'
door Dexiré De Boeck.  Deze avond is door
omstandigheden afgelast.  We hopen dit interes-
sant onderwerp alsnog aan bod te laten komen op
een latere datum.  Onze Excuses.

Vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober

ABLLO Passiefhuisplatform  Het vijfde Benelux
Passiefhuis-symposium vindt plaats op vrijdag 6
oktober te Heusden-Zolder en biedt up-to-date
technisch-wetenschappelijke informatie 
Op vrijdagavond 6 oktober en zaterdag 7 oktober is
iedereen welkom op de vijfde passiefhuis-technolo-
giebeurs in Heusden-Zolder.  Beide gaan door in
het Centrum vr Duurzaam Bouwen (CeDuBo),
Marktplein 7, 3550 Heusden-Zolder. 
De toegang tot de beurs is gratis en u hoeft zelfs
niet vooraf in te schrijven. 
Meer informatie op www.passiefhuisplatform.be 

Zaterdag 7 oktober

JNM “NAZOFE“      GEWOON ! 
plaats: afdeling Leievallei 
programma:  zie: www.jnm.be > kalender 
Als het mooi weer is gaan we met de fi ets ( 55 km
vanaf Sint -Niklaas ) 

Zondag 8 oktober

Hortus ter Saksen Natuurtocht Essen-
Kalmthout-Essen
Tocht door een stukje van de Antwerpse kempen
om te genieten van het heidelandschap.  Afspraak:
9uu Essen-station. 

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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Inschrijven bij Freddy 0475/92 34 84

CVN Etbos Moerbeke-Waas, 14u30 Café
Etbos, Moerbeke-Waas

Barbierbeek, 14u00 kerk Bazel. L
Tielrode veer, 14u15 Veer, St-Jozefstraat,

tielrode (Temse). L

Zaterdag 14 oktober

Velt en Vriendenkring Panneweel
Fruitpluk en gratis bedeling bio-compost in het
Panneweel
Afspraak: om 10u . Alle hulp is welkom.  Afspreken
met velt@panneweel.be

vzw Durme Paddenstoelenwandeling
Op deze natuurwandeling hebben we bijzondere
aandacht voor de paddenstoel van de Bunt in
Hamme. Een samenwerking tussen vzw Durme en
Natuurpunt kern Hamme.
Afspraak: 14.00u op parking café Den Bunt in
Hamme. Info: Frans Van Havermaet, 052 47 18 93

Zondag 15 oktober

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Paddestoelenwandeling in het
Stropersbos. Deze activiteit richt zich vooral tot de
wandelaars die kennis willen maken met de wereld
van de paddestoelen. Vertrek om 13.45 uur aan de
ingang aan het koningsstraatje ( doodlopende straat
aan rond punt Bergstraat in De Klinge). Bij nat weer
laarzen.

Natuurpunt Zuid-Waasland
Paddenstoelenwandeling
om 14 u in de Moervaartmeersen
Info: Tom Neels tel: 03 77259 30. Gratis,iedereen
welkom 

Vzw Durme + CVN Seizoenwandeling langs
het Donkmeer. 
Begeleid door conservator Franki D'Haese
Afspraak: 14u aan houten chalet ingang
Nieuwdonk  Info: Franki D'Haese 0496 57 26 23

CVN Keilanden, 14u00 Station Sinaai. L
Oost-Sivepolder Temse, 14u30

Steenbakkerij, Warandestraat, Steendorp. L
Waterwingebied, 14u00 Vossenhol St-

Jansteenstraat Kemzeke. L
Reservaatzone Donkmeer, 14u00 Houten

chalet, ingang “Nieuwdonk”. L

JNM DURMELAND Spinnen en vleermuizen,…
griezelen maar!!  PIEP en INI!
Wat: Waar zitten ze? Overal? Wel, wij zoeken ze.. 
Waar: BC Donkmeer (Overmere - Berlare), aan de
Festivariahal

Wanneer: Van 14u tot 17u
Contactpersoon: De Brauwer Heleentje (052/44 88
38, heleentje@jnm.be   

Promo aan de donk!
Wat: Promoactie in BC donkmeer naar aanleiding
van de Pompoenfestival in de Festiveriahal te
Overemere - Donk. Ouders van JNM'ers of geïnte-
resseerden zijn welkom tijdens, voor en na de spin-
nen en vleermuizen activiteit(PIEP en INI) om een
kijkje te komen nemen naar onze stand met vleer-
muizen en de griezellige spinnenhoek!
Waar: BC Donkmeer (0vermere- Berlare)
Wanneer: Van 12u tot 17u
Contactpersoon:  De Brauwer Heleentje 
(052/44 88 38, heleentje@jnm.be 

Donderdag 19 oktober

Velt Accupunctuur kan helpen.
Aan de hand van één bepaalde klacht (lage rugpijn)
wordt uitgelegd wat accupunctuur is, hoe het werkt
en wat het voor u kan betekenen.
Voordracht met powerpoint-presentatie door Lieven
Wauters. Zie kalender info.
Milieuhuis Walburg.  Leden 1€  niet leden 2€

zaterdag 21 oktober

JNM DURMELAND
Handen-voeten-ogen-oren-tocht    PIEP en INI
Wat: Gebruik jij deze zintuigen wel allemaal in de
natuur? Wij stellen je op de proef!
Waar: BC Molsbroek (Lokeren)
Wanneer: Van 14u tot 17u
Contactpersoon: De Taey Evy (03/772 28 08, deta-
ey@hotmail.com 

Velt Huizen bezoeken te Sint Niklaas.
We bezoeken o.m. twee ecologische huizen te Sint
Niklaas (het programma staat binnenkort op
http://www.komuituwkot.be/)
Start tussen 13.00u en 14.00u in kringwinkel Den
Azalee, L de Meesterstraat te Sint Niklaas

vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober

JNM “Paddoweekend“     INI - GEWOON 
programma:    zie:   www.jnm.be 

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober

ABLLO Open Huizendagen 2006
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert BBL in
samenwerking met ABLLO Open Huizendagen
waarop iedereen kennis kan maken met woningen
die drie tot vier keer minder energie verbruiken dan
de doorsnee Vlaamse woning. 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 23 september
via de website van BBL :
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www.bondbeterleefmilieu.be/klimaatnet/laagener-
giewoningen of via de gids voor energievriendelijk
bouwen en verbouwen die op verschillende open-
bare plaatsen zal beschikbaar liggen. 

Zondag 22 oktober

CVN Puiveldebos Belsele, 14u30 Hoek
Kouterstraat-Gouden Leeuw. L

R. De Vidtspark St-Niklaas, 14u00 Koer
Kasteel Walburg. *

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

Hortus ter Saksen Kastanjes poffen
Van 15u00 tot 16u30
In de bosrand van het Hof ter Saksen staan wel wat
tamme kastanjes. Een deel vruchten blijven het best
in het bos liggen als voedsel voor kleine zoogdieren
of vogels zoals de gaai.  Ook de mens kan zich voe-
den met tamme kastanjes.  Gepoft smaken ze min-
der bitter dan rauw.
Aan het vuur staan Etienne D'Hollander en Gaston
Van Bogaert.  Plaats: Oranjerie.  Gratis deelname.

Vrijdag 27 oktober

Ons Streven Prijsuitreiking 'wandelzoektocht
Erfgoed Tielrode'.  Antwoorden a.d.h.v. presentatie.
Plaats: Café 't Veer, St. Jozefstraat 35 Tielrode.
Aanvang: 20u30.  Info: 03/711 16 83.  :  gratis.

Zaterdag 28 oktober

JNM Waasland
“Paddenstoelentocht“     PIEP - INI - GEWOON 
plaats: Heidebos 
programma:  Op zoek naar padden Paddestoelen
in het Heidebos. Zie www.jnm.be/waasland.
Verantwoordelijke: Kanter Verstraeten 

JNM DURMELAND
Milieuactie i.s.m. 11.11.11   PIEP, INI en GROTE
Wat: Samen met 11.11.11. helpen we mee aan een
grote milieuactie in kader van het thema “Uien om
te huilen” Verdere info verneemt u via onze websi-
te: www.jnm.be/durmeland (link: activiteiten)
Wanneer: Startuur is nog onbekend
Contactpersoon: De Brauwer Heleentje (052/44 88
38, heleentje@jnm.be 

Zondag 29 oktober

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Tocht met paddestoelendetermi-
natie voor een meer gespecialiseerd publiek . Er
wordt gericht gezocht naar paddestoelen met aan-
dacht voor kleinere en moeilijkere soorten. 
Vertrek om 13.45 uur aan de ingang van het
Stropersbos , koningsstraatje in  De Klinge.

Bij nat weer laarzen. Meer info op de www.panne-
weel.be of bij hugo@panneweel.be

Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november

JNM - Natuurpunt “Groot Heroïsch
Werkweekend“   INI - GEWOON 
plaats: Heidebos te Moerbeke 
programma: 
GROOT: veel werk, veel (sexy zwoegende) jnm-ers,
veel plezier, veel... 
Werkmacht staat garant voor veel... 
HEROÏSCH: eendracht maakt macht, vele handen
maken het werk licht 
WERKWEEKEND: Vogelkers kappen, verzagen,
verhakselen,... 
HET WAT: Dit jaar gaan we in het Heidebos in
Moerbeke-Waas en Wachtebeke werken, één van
de zeldzame grote boscomplexen van de provincie
Oost- Vlaanderen. Dit bijzonder natuurgebied ligt op
een zandrug en is een lappendeken van verschil-
lende biotopen: naaldbos, loofbos, struwelen, verla-
ten akkers, heide, droge graslanden en dreven.
Broedplaats voor nachtzwaluw, zwarte specht en
wespendief. Verder komen ook nog levend barende
hagedis, eikelmuis, vuurvlinder,... in het gebied
voor. De laatste decennia werd het bos voorname-
lijk beheerd in functie van de jacht, open heide-
plaatsen groeiden dicht, en ook hier heeft
Amerikaanse vogelkers jammer genoeg zich wijd
verspreid. 
Dit jaar wordt het samen metn Natuurpunt georga-
niseerd, leden van natuurpunt zijn ook welkom.
praktische info + hoe inschrijven:
www.jnm.be/waasland, verantwoordelijke: Gorik -
0499/28.67.86 - gorik@jnm.be 

JNM DURMELAND
Duinweekend!!!!    PIEP - INI - GROTE
Zin om de duinen in te trekken, de golven te trotse-
ren, de wind in je haren te voelen, duinpannetjes te
onderzoeken naar kruipende beestjes, vogelveren
te vinden, met de telescoop vogels aan te staren en
hun alledaagse privee bezigheden tot in de details
gade te slaan. Wel dan moet jij zeker met ons mee.
Op vrijdag 3 november trekken we s morgens naar
Adinkerke met de trein. Daar hebben we een leuke
kampplaats vanwaar we direct de duinen in kunnen.
Tochtjes naar Frankrijk zullen er zeker in zitten.
Wil je mee? Schrijf je dan per mail bij Evy.
Inschrijven kan nog tem 25 oktober en kan door 25
euro te storten op de rekening van JNM Durmeland
(443-3766951-62) met als vermelding 'weekend+ je
naam en achternaam) Als je inschrijving in orde is
dan krijg jij van ons een brief met meer info.        Wij
verwachten je!!!!!
Waar: Adinkerke
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Contactpersoon (praktisch) : De Taey Evy (03/772
28 08, detaey@hotmail.com 
Contactpersoon (inhoudelijk): De Brauwer
Heleentje (052/44 88 38, heleentje@jnm.be 

Zondag 5 november

Natuurpunt Zuid-Waasland + CVN
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: André Van Peteghem (09/346.64.68)

CVN + Vzw Durme Molsbroek Lokeren,
14u30 Bezoekerscentrum Lokeren. *

CVN Steengelaag Stekene, 14u00 Oud-station
Stekene.L

Vrijdag 10 november

Ons Streven
3e ludieke quiz 'Ken je T(h)ielrode?!'.
Een quiz voor en over Tielrode.  Info en inschrijvin-
gen: 03/771 93 97

Zaterdag 11 en zondag 12 november

Hortus ter Saksen wandelweekend '10 jaar
Hortus ter Saksen'
Zaterdag: Tocht van ± 30 km uit de GR Ardenne-
Eifel (Sud): Sainte Cecile - Chiny via Herbeumont
Of  Wandeling door bos en langs Semois van ± 15
km: Chiny - Herbeumont
De deelnemers helpen in de keuken voor zelfbe-
reid avondmaal.
Avondanimatie en overnachting in de Gïte "La
Semois"
Zondag: Traject van ± 22 km: Chiny - Abdij Orval
via Florenville
Of  Wandeling van ± 11 km: Chiny - Florenville
Afspraak: zaterdag 11 november om 9 uur in Gïte
"La Semoi", Reu de Briga 22 te 6810 Chiny.
Kostprijs: 50 euro p.p. (inbegrepen: 1 overnachting
in gïte, 1 avondmaal incl. Drank, 1 ontbijt, picknick
voor 12/11, 2 wandeltochten en avondanimatie;
niet inbegrepen: verplaatsing, picknick 11/11, drank
tijdens de tochten, huur lakens = 4,5 euro vooraf te
bestellen of eigen lakens/slaapzak).
Inschrijven: zo snel mogelijk en voor 20 oktober bij
Etienne op 0478/42 23 50 of
etiennedhollander@pandora.be

Zondag 12 november

Natuurpunt Zuid-Waasland Halve
dagtocht naar Saeftinge en Vrasenedok (vogelob-
servatie).
Vertrek: om 7.30u aan Syntra, Heimolenstraat Sint-

Niklaas.  Met eigen vervoer.
Info: Gilbert Keereman tel: 03 776 87 30

Woensdag 15 november

Velt Mandenvlechten
We vlechten een eenvoudig korfje om look of ui in

te bewaren.
Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven via
Marc.Temmermans@telenet.be  03/7768689
Milieuhuis Walburg om 19.30u
Leden 4€  niet leden 5€

Zaterdag 18 november

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Ter gelegenheid van de Dag van
de Natuur wordt er in de natuurreservaten gewerkt.
Beheerswerken in het Steengelaag onder leiding
van de conservator , Marc Bogaerts, mail:
Marc@Panneweel.be. Samenkomen aan het Oud
Station, stadionstraat 113 te Stekene om 13.30
uur. Zie www.panneweel.be.

JNM DURMELAND Dag v/d Natuur 
Wat: Beheerswerken in de Daknamse Meersen
Waar: Kerk van Daknam
Wanneer: - 9u: GROTE

- Van 14u tot 17u: PIEP en INI
Meebrengen!! Laarzen, werkhandschoenen, pick-
nick voor diegene die de ganse dag komen hel-
pen. Contactpersoon: De Brauwer Heleentje
(052/44 88 38, heleentje@jnm.be 

Zondag 19 november

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel 
Ook de zondag staat in het teken van de Dag van
de Natuur. Beheerswerken in het Krekengebied
Salegem. Riet maaien. Samenkomen aan het
Natuurhuis Panneweel , Krekeldijk 2 te Meerdonk
om 13.30 uur.  (In samenwerking met JNM) Lees
er alles over op www.panneweel.be

JNM
“Dag van de natuur“   PIEP - INI - GEWOON 
van 14u tot 17 u 
programma:  herstel van een rietmoeras door maai-
en en ruimen van verruigd rietveld 
in het natuurgebied Kreken van Saleghem. TIP:
Laarzen meebrengen ! 
verantwoordelijke: Gorik Verstraeten - tel:
0499/28.67.86 - gorik@jnm.be 

Woensdag 22 november

Velt Bespreking zadenlijst
Wat is er dit jaar gelukt of juist niet ? Een babbel

met bioversnaperingen en biodrank.
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Breng foto's, zaden en resultaten mee . Je kan ook
de zadenlijsten inleveren.
Milieuhuis Walburg  Sint Niklaas om 20.00u

Vrijdag 24 november

Natuurpunt Zuid-Waasland Ui l en
in Belsele 2 Oost-Vlaamse medewerkers van
Kerkuilwerkgroep Vlaanderen geven een voor-
dracht om 20 uur.  Dries Van Nieuwenhuyse brengt
een algemeen beeld met o.a. kenmerken en gedrag
van uilen en de verscheidenheid aan soorten.
Nadien zoomt Johan Lefebre in op de Kerkuil en
blikt terug op 20 jaar Kerkuilbescherming in Oost-
Vlaanderen.  Gratis inkom.
Meer info: Eddy De Taey, 03/772 28 08,
detaey@hotmail.com of Marc Aerts, 03/777 89 16,
aertskes@skynet.be

Zaterdag 25 november

JNM DURMELAND Uitstap naar de Hoge
Venen  INI en GROTE
Meer info: De Brauwer Heleentje (052/44 88 38 of
0485/306748, heleentje@jnm.be 

Zaterdag 2 december

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel 
Diavoorstelling over Argonne en andere natuurge-
bieden in Europa door Norbert Huys in de Sociaal-
culturele zaal Kerkstraat 101  te Sint-Gillis-Waas
(achter de bibliotheek). Een absolute aanrader.
Inkom: 3 Euro voor leden Natuurpunt en
Vriendenkring Panneweel en 4 Euro voor niet leden.
Begin : 20 uur. zie ook: www.panneweel.be

Zaterdag 2 en zondag 3 december

Geschenkenbeurs wereldwinkel Beveren in het
Gildenhuis (bovenzaal) Ciamberlanidreef 250
telkens van 10u tot 17u, zondag om 11u aperitief-
concert Resolut
* Tal van originele, eerlijke geschenken:
Wereldwinkelproducten maar ook:  Bond Zonder
Naam, Unicef, NCOS, Greenpeace, vrienden van
Tibet, ....
* Gezellige cafetaria met (h)eerlijke Wereld-
winkelproducten
* wijnproefstand

Zondag 3 december

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

CVN + Vzw Durme Molsbroek Lokeren,

14u30, Bezoekerscentrum Lokeren. *

Vrijdag 8 december

Velt Jaarlijks feestje + Algemene
Ledenvergadering.  Uitnodiging volgt.

Zaterdag 9 en zondag 10 december

Geschenkenbeurs wereldwinkel Melsele in
Bovenzaal PC-Sabot (Parochiehuis) Grote Baan
209
Telkens van 10u tot 17u
* geschenkjes voor elke gelegenheid
* wijnproefstand met deskundig advies
* proeven van en recepten voor de feestdagen
* in onze cafetaria (h)eerlijke dranken en hapjes

geschenkenbeurs Kieldrecht:
zaterdag van 10-17u en zondag van 10-16u

Zaterdag 9 december

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel 
Alternatieve geschenkenbeurs : (H)eerlijke Handel,
(H)eerlijke Natuur & (H)eerlijke Bio. Van 10 - 18.00
uur in de Sociaal-culturele zaal Kerkstraat 101  te
Sint-Gillis-Waas (achter de bibliotheek) ter gelegen-
heid van de start van de nieuwe Wereldwinkel te
Sint-Gillis-Waas .

KALENDER INFO

INSECTENWERKGROEP UIT

DE STARTBLOKKEN

Een mens moet niet altijd met zijn hoofd in de wol-
ken lopen, alhoewel de meeste dromen daar te vin-
den zijn. Ik droomde er echter al een tijdje van om
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in groep door de knieën te buigen en eens te bekij-
ken wat voor wonderlijke beestjes er zoal op en in
de grond kruipen, knagen en wroeten. 
Een jaar lang ging ik ervaring opdoen bij de nu al
legendarische insectenwerkgroep Lampyris in
Ronse, waar we op de “Hotond” bij Anne heel wat
boeiende avonden hebben beleefd. De afstand (60
km vanuit Lokeren) begon op de duur echter door te
wegen. Ondertussen kwam ik te weten dat er in het
Waasland heel wat rond insecten werd gedaan,
maar dat dit dikwijls beperkt bleef tot individueel
speurwerk. Kortom, het moment was gekomen om
de neuzen bij elkaar te steken. Bovendien is er
naast het bezoekerscentrum Molsbroek onder
impuls van Maja een mooie insectentuin aangelegd,
wat voor extra mogelijkheden zorgt. Vanuit die
motivatie hebben we beslist om elke tweede vrij-
dag van de maand in bezoekerscentrum
Molsbroek om 20.00 uur telkens rond een ander
insecten-item samen te komen. Voor 2006 heb-
ben we alvast volgend programma uitgestippeld:
- 9 juni solitaire bijen 
- 14 juli lieveheersbeestjes
- 11 augustus nachtvlinders 
- 8 september systematiek geleedpotigen
- 13 oktober zweefvliegen /onder voorbehoud
- 10 november loopkevers (gebaseerd op 

onderzoek in de Buylaers)
-  8 december spinnen (onder voorbehoud)

Iedereen is hartelijk uitgenodigd. Voor wie schrik
heeft dat het maar een droge boel zal worden, staat
er uiteraard een …. klaar. Wie nog informatie wenst
of ideeën heeft, kan me altijd contacteren via
patrick.despiegeleir@b-holding.be

Patrick De Spiegeleir

Open (schuur-)deur

Natuurhuis Panneweel opent op deze eerste zon-
dag van de maand weerom zijn deuren voor natuur-
liefhebbers en wandelaars die in de natuur willen
verpozen. Tussen 13.00 en 18.00 uur kan je er
terecht in het rustieke kader van het Saleghem
Krekengebied.

Je kan er onder meer de gratis brochure met wan-
delkaart en gebiedsbeschijving verkrijgen van het
Saeleghem Krekenpad. Dit lusvormig wandelpad
pad van 5,6 Km is geschikt voor rolstoelen en kin-
derwagens. Gezien het wandelpad over polderwe-
gen maar vooral ook over dijken gaat is er, ook zit-
tend, letterlijk in-kijk in de natuurgebiedjes die deel

uitmaken van het Saleghem Krekengebied. Waar
mogelijk, zoals in het Sint-Jacobsgat kunnen valide
wandelaars vrijelijk in het natuurgebied wandelen.
In andere deelgebiedjes nodigen we je uit onder
begeleiding van een natuurgids omwille van veilig-
heidsredenen en soms ook omwille van de kwets-
baarheid van de zich herstellende natuur. 

Vele mensen vonden de weg naar onze open
(schuur-)dagen… Dit jaar werden er meer dan 100
nieuwe lidmaatschappen van Natuurpunt geno-
teerd. Vandaag plant het bestuur een informele ken-
nismaking met deze gezinnen en met de bezoekers
die in een gemoedelijke sfeer de Natuurpunt willen
leren kennen. Omstreeks 14.00 vertrekt er een wan-
deling doorheen het Saleghem krekengebied. 

Meer info op www.natuurpunt.be/waaslandnoord
En via    Natuurhuis.panneweel@gmail.com

Cursus spoorzoeken

In de herfst richt Natuurpunt-WAL een cursus
spoorzoeken in. Er wordt een theoretisch gedeelte
en een praktisch gedeelte voorzien. De theorie start
op donderdag 16 november en gaat verder op 23
november telkens van 19u30 tot 22u30 in het oud
gemeentehuis van Steendorp, Gelaagstraat 100.
De excursies gaan door op zaterdag 18 novem-
ber en op zaterdag 25 november van telkens 14u
tot 17u. Bijeenkomst voor de excursies is even-
eens voorzien aan het oud gemeentehuis,
Gelaagstraat 100 te Steendorp met uitstappen
naar de nabijgelegen natuurgebieden
(Schausselbroek, Gelaagpark, Fort Steendorp).
Inschrijven kan vanaf 1 augustus door 10 euro te
storten op  rek.nummer 001-2392760-40 van
Natuurpunt-WAL met vermelding “cursus spoorzoe-
ken”. Er kunnen maximum 30 personen deelnemen,
indien er nog plaatsen vrij zijn kan op de eerste dag
van de cursus nog ingeschreven worden. Meer info
bij Gerry Heyrman tel. 0498 57 72 24

Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever
Veerle Heyman
tel. 03 722 15 37
e-mail: info@natuurpuntwal.be

websites: 
www.natuurpuntwal.be  en  www.kruin.be
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Kan acupunctuur helpen ?

Ja…., zegt Lieven Wauters. En als er iemand is die
het kan weten dan is hij het wel. In 1992 begon hij
aan een opleiding in de traditionele Chinese
Geneeswijzen en veertien jaar later kan hij een
indrukwekkende lijst van opleidingen voorleggen.
Zijn kinesistenpraktijk zorgt er voor dat hij al die
theorie kan toetsen aan de werkelijkheid. Zijn
gedrevenheid leidt er toe dat hij nu algemeen
erkend wordt als een expert op het gebied van acu-
punctuur.  Tot slot werkt hij als lid van bestuur van
de Belgian Acupunctors Federation mee om deze
geneeswijze ingeburgerd te krijgen.
Aan de hand van één specifieke pathologie maakt
hij duidelijk hoe accupunctuur werkt. We kozen voor
lage rugpijn omdat het één van de meest voorko-
mende klachten is in onze maatschappij. We had-
den ook kunnen kiezen voor verkoudheden,stress,
sportletsels of zelfs hooikoorts.  Tijdens de voor-
dracht wordt duidelijk hoe  acupunctuur werkt en
hoe het ook voor de behandeling van andere klach-
ten kan gebruikt worden.Acupunctuur is een vol-
waardige geneeswijze die reeds meer dan 2000
jaar oud is. Deze Oosterse geneeswijze legt vooral
de nadruk op de ganse mens en niet op de sympto-
nen. Tijdens een behandeling tracht de acupunturist
de wanverhouding van energie terug in balans te
brengen. De mens bestaat o.a. uit een netwerk van
energiebanen of meridianen. Hierin moet normaal
de energie zich evenwichtig en harmonisch bewe-
gen. Is er een blokkade van de energiestroom, bij-
voorbeeld in de energiebanen ter hoogte van de
rug, dan zal zich daar pijn voordoen.
De oorzaak van die energieblokkade kan te wijten
zijn aan uitwendige factoren (trauma, ovebelasting
van de rug), of aan een beperkte lichaamsweer-

stand (bij ouder worden, langdurige ziekte, chroni-
sche overbelasting en verzwakking van de
rug)waardoor er onvoldoende energietoevoer is
naar de de spieren en structuren van de rug.
Het doel van de accupunctuur is de energietoevoer
terug te verbeteren en de energieblokkade op te
heffen om zo de pijn te doen verdwijnen.
De behandeling bestaat uit het aanprikken van wel-
bepaalde punten (acupunctuurpunten) gelegen op
de energiebanen.
Wat beteken dit in onze Westerse taal ?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat
accupunctuur zowel een pijnremmend als een ont-
stekingswerend effect heeft. De werking van accu-
punctuur is bovendien cumulatief, zodat het effect
na herhaalde behandelingen steeds langer
wordt.Dit betekent niet alleen dat de rugpijn kan
onderdrukt worden met accupunctuur, maar dat
sommige patiënten maandenlang pijnvrij kunnen
blijven.Uit cijfers blijkt dat de resultaten van accu-
punctuur bij rugpijn zeer goed zijn.
Lieven is een vlotte babbelaar met gevoel
voor (droge) humor. Dit in combinatie met
zijn kennis en praktijkervaring staat garant
voor een interessante voordracht.
Donderdag 19/10 om 19.30 in het milieuhuis
Walburg te Sint Niklaas. Voordracht met
computerpresentatie Door Lieven Wauters.
Leden 1€  niet leden 2€

Marc Temmermans
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Groendaken
Groendaken zijn niet nieuw. Begroeiing op daken

bestaat al sinds mensenheugenis. De meest beken-

de zijn de hangende tuinen van Babylon. Maar nu

nog worden in de Scandinavische landen, IJsland

en Canada de daken met graszoden of turfplakken

bekleed als bescherming tegen de koude. Ook in

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn groenda-

ken nu de normaalste zaak ter wereld.

In Vlaanderen zijn groendaken nog vrij nieuw.

Omwille van de uitgesproken voordelen ervan, wil

de stad mensen ertoe aanzetten het dak van hun

huis een groen kleedje te geven. Groendaken heb-

ben immers een grote esthetische waarde: het is

aangenamer om naar planten te kijken in plaats van

naar zwart bitumen of naar een laag grind. Maar

groendaken verminderen ook de afvoer van de

neerslag. Bij een grondlaag van een halve meter

dik, wordt de regenafvoer met 90 % verminderd. Bij

een dikte van 10 cm wordt de afvoer ongeveer

gehalveerd. Bovendien treedt er een buffereffect op

waardoor het water dat toch wegvloeit, meer tijd

nodig heeft en een piekbelasting van de riolen ver-

mijdt.

Deze vorm van dakbedekking heeft ook een lange-

re levensduur.

Een groendak

gaat twee tot drie

keer langer mee

dan een gewone

dakbedekking. De

gelaagde opbouw

beschermt de

d a k b e d e k k i n g

tegen de inwer-

king van UV-stra-

len van de zon,

t e m p e r a t u u r -

schommelingen,

ongelijke opwar-

ming van de ver-

schillende dakla-

gen, beschadiging

door hagel of

wind, ...

Een groendak heeft ook een isolerend effect waar-

door het binnenshuis in de zomer koeler en in de

winter warmer blijft. Bovendien heeft het ook een

geluidsdempende werking. In een groendak worden

zelfs schadelijke stofdeeltjes opgenomen en afge-

broken. Ook de zuurgraad van het hemelwater

wordt geneutraliseerd. En groendaken kunnen fun-

geren als een tijdelijke verblijfplaats voor allerlei

planten- en diersoorten en compenseren de verlo-

ren groenoppervlakten.

De stad Sint Niklaas organiseert samen met
Velt op 27/9 om 20u  in het Milieuhuis
Walburg een voordracht over de aanleg, het
nut, de subsidiëring en alle andere facetten
van groendaken. Jan Van Bogaert ant-
woord op uw vragen in verband met groen-
daken. Toegang gratis. Meer info bij de
milieudienst Sint Niklaas

Marc Temmermans

foto liliane verbeke
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Aandachtspunten voor

een Waas gemeentelijk

memorandum als aan-

loop naar de gemeente-

verkiezingen van 2006.

EEN VOORBEELDIGE GEMEENTE

1.   Mi l ieuverantwoorde aanko-
pen voor dagdagel i jkse werking.

De gemeente moet zelf een milieubewust aan-
koopbeleid voeren.  Het gaat hierbij over duur-
zame bureau artikelen maar ook bvb milieu-
vriendelijke schoonmaakproducten of con-
sumptieproducten van de wereldwinkel.   Op
die manier kan de gemeente een belangrijke
voorbeeld rol spelen.  Dit moet gelden in gans

het gemeentelijk patrimonium. 
De gemeente Beveren heeft vastgesteld dat
een belangrijke besparing kan bekomen wor-
den door een gerichte sensibilisatie naar de
gemeentelijke werknemers.  Hiervoor kan een
gemeente  overgaan tot 'Ecoteam op het
werk'.  'Ecoteam op het Werk'is een trainings-
programma gericht op het actief invulling
geven aan milieuvriendelijk werken vanuit de
medewerkers.  Het model is gebaseerd op het
'Ecoteam' model dat in ongeveer 15 landen
wordt gebruikt en in ons land verzorgd wordt
door Ecolife vzw. 

2 .  Z u i n i g  o m s p r i n g e n  m e t
E n e r g i e  e n  Wa t e r .  

De energie-audit en energieboekhouding  zijn
ideale instrumenten om het energieverbruik
binnen het eigen patrimonium te doen dalen.
De gemeente kan in het kader van de samen-
werkingsovereenkomst  het 'Kyotoprotocol'
ondertekenen en wordt hierbij dan onder-
steund door de BBL.  Beveren is op het ogen-
blik de enige Wase gemeente die dit gedaan
heeft en ook tastbare resultaten boekt. De
gemeente heeft een energiecel die regelmatig
het gemeentelijk patrimonium op energievlak
kritisch bekijkt.  Investeringen die in die zin
gedaan worden verdienen zich soms snel
terug.  Naast rationeel energie gebruik is het
ook belangrijk dat bij eventuele verbouwingen

van het gemeentelijk patrimonium  zoveel
mogelijk energiebesparende en waterbespa-
rende toepassingen geïntegreerd worden. Dit
kan door bij aanbestedingen een duidelijke
checklist op te maken.  Zo legt de gemeente
Beveren bij nieuwbouw of verbouwing aan de
architect een eisenpakket op waaraan moet
voldaan worden.  

3.   Een gezonde en natuurvr ien-
del i jke gemeente.  

Door het Vlaams decreet van 21 december
2001 omtrent de vermindering van het gebruik

Het gebruik van
gecer t i f i ceerd
hout of hout
afkomstig uit
duurzaam be-
heerde bossen
is alvast een
stap in de
goede richting.
(Erik Rombaut)

Zonnepanelen op het zwembad van
Beveren zorgen mee voor de verwarming
van het zwemwater. (Nele De Maeyer)
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van bestrijdingsmiddelen door openbare dien-
sten, mogen openbare besturen na 1 januari
2004  geen chemische bestrijdingsmiddelen
meer gebruiken op het openbaar domein.
Spijtig genoeg konden de gemeenten nog wel
afwijkingen aanvragen.  Elke gemeente dient
terzake zijn verantwoordelijkheid op te nemen
en een voorbeeldrol te spelen naar de burger.
De gemeente gaat hierdoor in belangrijke
mate bijdragen tot een beter stedelijk leefkli-
maat en streven naar een hogere biodiversiteit
in onze steden. Het is de taak van de gemeen-
te om ook haar burgers hierin te heropvoeden.
Burgers, vooral in het buitengebied, grijpen
voor het onderhoud van hun eigendom meer
en meer naar de gifspuit.  
Tegenover landbouwers die grachtkanten en
wegbermen behandelen moet een strikte
handhaving gelden.

4.  Duurzaam bouwen

Bij gemeentelijke bouwprojecten dient de
gemeente een checklist op te maken waarin
gestreefd wordt naar een maximale duurzaam-
heid  Hierdoor moeten de gemeentelijke bouw-
projecten voldoen aan een aantal minimum
vereisten op het gebied van energie, water en
materiaalkeuze.  

5.  De vervui ler  betaal t

Nog te vaak wordt te weinig aandacht besteed
aan milieuovertredingen.  Het principe 'de ver-

vuiler betaalt' wordt nog weinig of niet toege-
past.  Of je nu 10 vuilniszakken of 2 vuilnis-
zakken buitenzet, maakt buiten de aankoop
van de vuilniszakken  eigenlijk weinig verschil.
Ook naar energieverbruik zouden energiezui-
nige bewoners moeten beloond worden door
de netbeheerder.  Hetzelfde geldt ook voor
waterverbruik.  
Industrie die  in het verleden gezorgd heeft
voor heel wat milieuoverlast en daaruit voort-
vloeiend dikwijls ook sociale overlast moet
daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Een
sprekend voorbeeld in het Waasland is de
MIWA -verbrandingsoven die enkele jaren
geleden om de zware milieuoverlast moest
sluiten..  Daarmee is de toegebrachte schade
echter niet hersteld.

6.  Handhaving

Volgens het wegbermbeheer mogen landelijke
bermen niet voor 15 juni gemaaid worden en
moet het maaisel binnen 24 u weggenomen
worden. Heel wat landbouwers beginnen de
laatste jaren door de vroege lentetemperatu-
ren, voor die datum  de berm te maaien maar
laten het maaisel liggen.  Een jaarlijks gemaai-
de berm kan nochtans na enkele jaren reeds
een prachtige flora en fauna herbergen. Ook
de stedelijke en gemeentelijke diensten die
landelijke bermen maaien laten nog op veel
plaatsen het maaisel liggen. Ook hier blijven
verbalisaties meestal uit alhoewel dergelijke
bermen gemakkelijk te controleren zijn.

Met pesticiden behandelde grachtran-
den zijn tijdens het voorjaar schering
en inslag.  (Jenny De Laet)
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Z u i v e r  W a t e r

1. Deelbekkenbeheersplan: uitvoe-
ren, evalueren, nieuwe plannen. 

Tegen 22 december 2006 moeten de deelbekken-
beheersplannen klaar zijn.  De gemeente moet
ervoor zorgen dat de acties die in dit plan zijn aange-
kondigd ook effectief worden uitgevoerd en tot de
gewenste resultaten leiden.  ABLLOvzw sluit zich
hierbij volledig aan bij de zeven sporen handleiding

die gemaakt werd door de BBL .

2.Afvalwater: afkoppelen en aan-

sluiten

Het grootste probleem in onze afvalwaterzuivering is
dat er enerzijds te weinig vuil en te veel proper water
de waterzuiveringstations bereikt.   Anderzijds komt
nog te veel ongezuiverd water in de natuur.  Bierbeek
levert al jaren pionierswerk rond kleinschalige water-
zuivering en de infiltratie van regenwater. Ook
Beveren heeft ter hoogte van het kerkhof een KWZ
geïnstalleerd. 
Op het ogenblik zitten we zeker nog niet aan een
semi-gescheiden stelsel. Nog heel wat mensen in
het buitengebied, zonder riolering, hebben geen

Een berm waar het maaisel blijft liggen
geeft een sterke stikstofverrijking met
brandnetelgroei voor gevolg, zoals deze
berm in Temse . (Jenny De Laet)

De Barbierbeek is opgenomen in het
Deelbekken Beheersplan (foto R Timmerman)

Een ecologisch beheerde berm is tijdens
de zomer een lust voor het oog en voor
onze inheemse fauna zoals deze berm in
Sint-Gillis. ( Erik Rombaut)

Op termijn moeten we komen tot een
volledig gescheiden rioleringssysteem 
( Erik Rombaut). 
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regenput of een kleinschalige waterzuivering. Enkel
nieuwbouw en verbouwing worden thans aangepakt.
Meer aandacht moet gaan naar bestaande bebou-
wingen.  

3.  Wateroverlast  voorkomen

In een klimaat waar wateroverlast steeds
meer voorkomt is het verharden van dre-
ven een slechte zaak.  Meer en meer wor-
den dreven in het Waasland verhard.  In
Haasdonk werd op die manier een gans
drevensysteem verhard.  Het kan echter
anders.  In Kemzeke ligt een mooi voor-
beeld van hoe zo een dreef  best verhard
wordt.
Bij overmatige regenval kan nog heel wat
hemelwater de bodem intrekken. Aan een
zijde werden eiken aangeplant.  Bij een

ecologisch beheer van de bermen kan
ook de ecologische waarde hiervan nog
sterk verbeteren.   De fietsers kunnen
comfortabel fietsen. Wandelaars kunnen
kiezen of ze op het verhard of zacht deel
willen lopen en ook de ruiter komt  aan
zijn trekken indien ook hij verantwoord
gebruik maakt van dit systeem.
Automobilisten beperken automatisch
hun snelheid opvallend. 

4.  Ruimte voor water….. is  ruim-
te voor natuur

Vooral beekvalleien en het Waasland
heeft er toch wat, verdienen een herwaar-
dering en een plaats in de ruimtelijke
structuur. 
De toestand van het Wase grachtenstel-
sel is vrij belabberd.  Heel wat grachten
zijn verdwenen door verkavelingen of
worden door landbouwers toegegooid.

In het buitengebied komt nog heel wat
afvalwater rechtsreeks in de grachten die
op hun beurt in verbinding staan met een
afvoerbeek (Jenny De Laet)

Met gemalen schelpen kan een weg
ook op een duurzame manier verhard
worden  (Erik Rombaut)

In het kader van de ruilverkaveling werd
deze dreef op een goede manier  gedeel-
telijk  verhard. (Jenny De Laet)

Het aanleggen van gescheiden syste-
men zal nog heel wat tijd vragen. 
(Erik Rombaut)
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Groene Energie

1.  Inwoners aanzetten tot  zuinig
energiegebruik

Op de eerste plaats moet de gemeente
zelf het goede voorbeeld geven, Het
ondertekenen van het Kyoto protocol is
daarbij een handig hulpmiddel.
Daarnaast moeten ook de inwoners aan-
gezet worden tot een rationeel energie-
verbruik.  Dit kan op verschillende manie-
ren: info, subsidies voor energiezuinige

ingrepen en met de 'klimaatwijken' gezin-
nen uitdagen om 8% energie te sparen.
Op het ogenblik is het Waasland nog
slecht vertegenwoordigd in de 'klimaatwij-
ken'

2 .  Ru imte  voor  hern ieuwbare
energie

De windmolens in Kruibeke van vzw
'Wase Wind' vormen een goede start.  Er
liggen in het Waasland zeker nog meer
mogelijkheden open naar windenergie.
Vooral in het buitengebied zou op gunsti-
ge plaatsen windenergie samen met
zonne-energie en biogas installaties de
oplossing kunnen vormen voor de ener-
gievoorziening van de lokale bevolking.
Door maximaal te zorgen voor onze eigen
energie via zonne-energie, windenergie
en waterkrachtkoppeling, dragen we bij
tot een stukje wereldvrede en zijn we niet
meer afhankelijk van andere ook buiten-
lands, vervuilende energiebronnen die we
moeten intrekken of kernenergie.  Ook op
het vlak van energievoorziening zouden
kleinschalige projecten zeker kunnen bij-
dragen aan een meer milieuvriendelijke
energievoorziening.  

Aan het gemeentehuis van Beveren
ziet de burger hoeveel zonne-energie
de geïnstalleerde zonnepanelen produ-
ceren  (Nele De Mayer)

De windmolens van 'Wase Wind' langs de
E17 krijgen volgend jaar versterking van
twee soortgenoten langs de overzijde van
de autostrade (Chris Derde)

Het dichtgooien van grachten is in het
buitengebied en in verkavelingen  geen
goede zaak, zoals hier in een nieuwe
wijk van Sint-Gillis.  Het aanleggen van
wadi's voor hemelwater beschermt een
dergelijke wijk veel beter tegen water-
overlast. (Erik Rombaut)
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Natuur voor iedereen

1 Vergroening van de openbare ruimte

Abllo vzw heeft in die zin reeds verschil-
lende dossiers opgemaakt
(www.abllo.be). Zowel in steden als dor-
pen is er de laatste decennia heel wat
groen verdwenen.  Ook de stad kan het
biotoop vormen voor van oudsher in ste-
delijke gebieden levende soorten (mus-
sen, gierzwaluwen, huiszwaluwen…) Dit
kan enkel indien enerzijds een maximale
vergroening nagestreefd wordt en ander-
zijds ook in de stad groene corridors zor-
gen voor een gezond stedelijk biotoop.
Ook de leefbaarheid van onze steden
wordt hierdoor verbetert.   

2.  Stadsbossen

Het is belangri jk dat het nog bestaande
stedeli jk groen en meer bepaald oude
bomen en resten van bosbestanden
optimaal beschermd en verbonden wor-
den.  Uitbreiding maar zeker ook  ver-
binding is belangri jk om de biodiversi-
teit en de leefbaarheid in onze steden
en gemeenten te verbeteren. 

3.  Je gemeente zorgt  voor bos

In haar ruimtelijk structuurplan en in
haar gemeentel i jk mi l ieubeleidsplan
stelt Sint-Niklaas  zich de realisatie van
een Z-vormige bosstructuur tot doel. Het
gaat om vijf grote boscomplexen met
elkaar verbonden door groene linten.
Dit kan echter enkel met de medewer-
king van een aantal lokale eigenaars.  

Oude inheemse bomen in het stedelijk
milieu moeten ten allen prijze en in de
mate van het mogelijke beschermd
worden. Hier een foto van de oude
geredde boom in Lokeren.

De Z-vormige bosstructuur uit het
Gemeenteli jk Structuurplan van
Sint-Niklaas

Deze daktuin op de ING bank in
Amsterdam vormt een mooi voorbeeld van
groenverbinding. (Johan Heirman)
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4.  Natuur in de tuin

Het is belangrijk dat de gemeente inspan-
ningen levert om de burger aan te zetten
tot een natuurvriendelijk tuin. De laatste
decennia heeft de burger dit totaal ver-
leerd.   Dit kan door het verlenen van
subsidies voor het aanplanten van
natuurlijke hagen en door het verschaffen
van informatie. Natuurlijke hagen zorgen
voor bescherming, nestplaats en voedsel
van heel wat vogelsoorten en kleine
zoogdieren zoals egels.

5.  Soortenbescherming

Samen met natuurverenigingen moet de
gemeente streven naar een optimaal
soortenbeleid.  Vooral soorten die uit
onze steden dreigen te verdwijnen zoalq
gierzwaluwen, mussen en vleermuizen
verdienen een priori taire inspanning.
Een belangrijk voorbeeld is de bescher-
ming en de studie (ABLLOvzw,  UGent,
VMM en Vogelbescherming Vlaanderen)
van de Huismus  in onze steden
(www.abllo.be). Het verdwijnen van een
dergelijk 'ordinair' vogeltje uit onze ste-
den moet vragen oproepen rond de leef-
kwaliteit in onze steden.

6 .  N a t u u r r e s e r v a t e n  e n  n a -
t u u r g e b i e d e n .  

Gemeenten moeten gebieden die op het
gewestplan ingekleurd staan als
Natuurgebied en bosgebied optimaal
beschermen.   Al te vaak treft men in der-
gelijke gebieden zonevreemde bewoning
aan.  De meeste gemeenten bieden hier-
voor een soepele oplossing aan.  Dit wil
echter niet zeggen dat de bestemming
van dergelijke gebieden moet gewijzigd
worden.  Eigenaars streven hier dikwijls
naar om zich zogenaamd 'veilig te stellen
voor de toekomst'

7. Natuur in landbouwgebieden.

In  de Dennenstraat  (Sint -Nik laas) ,
najaar 2004, nog een groot grasland
dat op de biologische waarderingskaart
ingekleurd staat als biologisch meer
waardevol.  Het was ook een historisch
grasland dat reeds meer dan vijft ig jaar
extensief begraasd werd en omringd
was door oude st ru iken en oude
inheemse bomen.  In 2004 veranderde
di t  grasland van eigenaar door het
overl i jden van de eigenaar van ouds-
her.  De nieuwe eigenaar heeft dit gras-
land omgezet in akkerland (maïsakker).
Volgens de Europese r icht l i jn  moet

De Spoorweglaan in Sint-Niklaas geeft
een mooi voorbeeld hoe groen en
mobiliteit kunnen gecombineerd wor-
den. (Hugo De Beuckeleer)

Op de Champ Elysée in hartje Parijs komt
nog een gezonde populatie Huismussen
voor Jenny De Laet)
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grasland  dat in 2003  bli jvend grasland
was en omgezet wordt in akkerland
gecompenseerd worden door een zelf-
de oppervlakte nieuw grasland (cross-
compliance)
De omringende struiken en  bomen
vormden bij de omzetting een belem-
mering.  De struiken en ook een aantal
inheemse oude bomen werden gerooid
Dit al les werd bekend gemaakt aan de
groendienst van Sint-Niklaas die zegt
de eigenaar op zijn verplichtingen te
wijzen maar het rooien ging verder.  De
enige oude knotwilg die de omgeving
nog ri jk was en zelfs niet op het perceel
stond werd in de ronde doorgezaagd
zodat hij nu gedoemd is om te verdwij-
nen.  
De oude eiken die bleven staan kregen
het erg te verduren.  Hun wortels wer-
den aan de zijde van het perceel met
zwaar graafmateriaal diep afgegraven

en verwijderd.  Wat gaat er gebeuren
bij de eerste ernstige storm?
Een jonge meidoorn, het juweel van de
straat t i jdens de lente, ook niet op het
perceel maar aan de andere kant van
de afsluit ing werd met de grond geli jk
gemaakt.  

Sedert pakweg 30-40 jaar geleden is
het landschap in deze streek mateloos
verarmd: Veld leeuwer ik ,  Graspieper,
Braamsluiper en Geelgors  waren voe-
ger broedvogels in  een gevar ieerd
landbouwlandschap met kleine bosjes,
extensief  begraasde graslanden en
door de landbouwers op een ecologi-
sche manier onderhouden grasranden
en akkerranden.  In een uit loper van
het Heikapel bos broedde jaarl i jks de
Wielewaal.  Een koppelt je Steenuilt jes
en ook de Ransuil waren regelmatige
broedvogels.  Al deze vogels zi jn thans
uit het gebied verdwenen of sterk ach-
teruit gegaan
Dit is een voorbeeld van een verar-
mend landbouwbeleid maar zo zi jn er in
het Waasland en elders t ientallen.   

8.  Verbindingsgebieden.

Kle ine landschapselementen verd ie-
nen door  hun verb indende funct ie  een
opt imale bescherming.   Par t icu l ieren
moeten er  op gewezen worden dat
het  vern ie t igen van deze natuure le-
menten s t ra fbaar  is  .   Een correcte
handhaving is  h ier  zeker  aangewe-
zen.  
Vee l  k l e i ne  l andschapse lemen ten
verdwi jnen i l legaa l  en  worden n ie t
meer  vervangen door  n ieuwe.   

Knotwilgen vormen een belangrijke ver-
bindende rol en moeten maximaa
beschermd worden ( Erik Rombaut)

Oude Eiken aan de rand van een akker
worden gerooid en toegetakeld. (Jenny
De Laet)
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E e n  k e r n a c h t i g e  
r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g

1. Groenbeleid

Meer en meer gaat het originele karak-
ter van het Waasland met zijn holle-
bolle akkers en graslanden verloren.
Vooral de laatste jaren wordt tijdens de
winter heel wat moeite gedaan om per-
celen een polders uitzicht te geven (foto
21).  In haar gemeentelijk milieubeleids-
plan stelt Sint-Niklaas voorop dat ze de
zogenaamde 'bolle akkers', typisch voor
het Waasland, optimaal wil beschermen.  

Vo lwassen  i nheemse  bomen ,  oude
hagen  ve rdw i j nen  aan  de  l opende
band.  Ook in  het  Waas ru i lverkave-
l ingsgebied Sint -Gi l l is  waar  de VLM
moei te  gedaan heef t  om met  de her-
sch ikk ing  van de  landbouwgronden
ook de natuurwaarden te  hers te l len,
ve rdw i j nen  bewaarde  o f  n i euw
natuure lementen  (www.abl lo .be)   

2 .  Energ iebewust  bouwen en
verkavelen

Huisvestingsmaatschappijen moeten bij
bouwprojecten verplicht worden om op
een energiezuinige manier te bouwen
ook in de sociale woningbouw. De
energieprestatieregel vormt hierin een
belangrijk hulpmiddel.  

Ook het uitvoeren van energie-autdits
bij particulieren vormt een belangrijk
hulpmiddel.  Inwoners met verbouwplan-
nen krijgen een cheque voor drie uren
persoonlijk advies voor duurzaam ver-
bouwen.  MAW van het Gents milieu-
front sloot al contracten af met verschil-
lende gemeenten waaronder ook
Wachtebeke en Sint-Niklaas.  
Het project 'Klimaat op maat' biedt dan
weer een belangri jk hulpmiddel voor
OCMW's en sociale huisvestingsmaat-
schappijen.  Naast een energie-audit
krijgen de bewoners ook een pakket
tochtst r ips-spaar lampen-radiator fo l ie-
spaardouchekop.  .  
De OCMW’s van Sint-Gillis en van Sint-
Niklaas hebben alvast die stap gezet en
zullen in 2006-2007 een aantal sociale
gezinnen hierin begeleiden.

Ook sociale wijken kunnen een duur-
zaam karakter hebben door een maxi-
male isolatie en het installeren van
zonnepanelen zoals hier in Bismarck
(Erik Rombaut)

Alhoewel Sint-Niklaas de bescherming van
het holle-bolle karakter in het Waasland pri-
oritair stelt verdwijnen er per winter op het
ogenblik tientallen holle-bolle graslanden
en -akkers. (Jenny De Laet)
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3.  Mi l ieuvr iendel i jke bouw- en
verkavel ingsvoorschri f ten

In  verkavel ingen is  er  aandacht  nodig
voo r  zonge r i ch te  o r i ën ta t i e  van
won ingen  om max imaa l  van  de
zonne -ene rg ie  geb ru i k  t e  kunnen
maken.  Daarnaast  kan het  over to l l ige
regenwater  beter  n ie t  naar  de r io le-
r ingen afgevoerd worden.  Het  hemel-
wa te r  kan  geb ru i k t  wo rden  i n  de
won ingen  (wc -spoe len ,  wasmach i -
nes , . . ) ,  he t  ove r to l l i g  heme lwa te r
wordt  best  a fgevoerd en geïnf i l t reerd
in  de tu inen of  in  wadi 's  doorheen de
woonwi jken.

Verstandig mobiel  

1 .  O o g  v o o r  d e  z a c h t e  w e g g e -
b r u i k e r

De Dennenstraat - Beeldstraat   vormt
waarschijnlijk één van de gevaarlijkste
straten van de streek. Een smalle lande-
lijke straat die veertig jaar geleden nog
een landweg was en waarin het verkeer
de laatste jaren aanzienlijk is toegeno-
men.   Dit komt vooral omdat heel wat

automobilisten de straat gebruiken als
sluikweg enerzijds naar de brug van
Temse en anderzijds naar de  E 17.  De
Dennenstraat is een smalle rechte buiten-
straat waar de snelheid van de voertui-
gen, niet van de plaatselijke bewoners
maar van de talrijke haastige pendelaars,
dikwijls gevaarlijk hoog ligt.  De straat
begint gelukkig met een stuk oude kassei.
Voor de fietsers is dit echter wel een mar-
teling.  Heel wat mensen zijn hier reeds
tegen de vlakte gegaan  Aan de kant van
de kassei ligt een smal pad.  Fietsers
heen en terug volgen noodgedwongen dit
pad dat eigenlijk zelfs geen fietspad is

In Kemzeke  is het voor de fietser een
hemel op aarde. (Jenny De Laet)

I n  de  Dennens t raa t  t e  S in t -
Nik laas is  het  geen lacher t je  voor
f ie tsers .  (Jenny De Laet)

In woonwijken beschermt het aanleg-
gen van wadi's voor het hemelwater
samen met een maximale doorlaat-
baarheid de bewoners maximaal tegen
wateroverlast. (Erik Rombaut)
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Automobilisten gebruiken het ook om de
kassei te mijden.  Gevolg het pad is een
kraterpad. Vergelijken we deze straat met
de Heerweg in Kemzeke  dan kunnen de
fietsers in de Dennenstraat er enkel maar
van dromen.
Ook in onze steden moet het beleid meer
aandacht besteden aan de zachte wegge-
bruiker.  ABLLOvzw  diende in dit opzicht
reeds verschillende opbouwende dossie-
rs in.  (www.abllo.be) 

Vei l ig en gezond.

E e n  g e m e e n t e  z o n d e r  b e s t r i j -
d i n g s m i d d e l e n

Bij ons worden zowel akkerranden als
oever- en beekranden in het voorjaar
regelmatig met pesticiden behandeld .  In
Engeland is dit volledig verboden en wor-
den er subsidies gegeven voor het braak
laten van akkerranden. 
België streeft naar een betere waterkwa-
liteit en binnen afzienbare tijd moeten al
onze waterlopen, groot en klein, een
basiskwaliteit hebben.  Eigenaars die nu
niet en ook later niet zullen aangesloten
worden op het rioolnet (zone C) moeten
zelf instaan voor het zuiveren van hun
afvalwater.  Dat is ook wel echt nodig.  
Wat baat het echter dat particulieren hun
afvalwater zuiveren als  de landbouwers
in de omgeving, de eigenaar van een
kerstbomenaanplanting en zelfs particu-
lieren hun beekoevers blijven behandelen
met pesticiden? 
Vooral in het buitengebied waar een riool-
net ontbreekt moeten pesticiden maxi-
maal gemeden worden om de kwaliteit
van onze beken zoals de Barbierbeek in
het Waasland, waarin heel wat zijbeken
uitmonden te verbeteren.

In intensieve Wase landbouwgebieden
ruikt het tijdens het voorjaar vooral 's
morgens en 's avonds opvallend naar
pesticiden.  Akker en graslanden krijgen
deze tijd van het jaar een opvallend gele
kleur  Niet enkel de landbouwer maar
ook de particulier grijpt bij het onderhoud
van zijn grachtkant, oprit of gazonrand
zelfs wegberm steeds meer en meer naar
pesticiden.  In het slechtste geval worden
ganse percelen behandeld met pesticiden 

In Engeland krijgen landbouwers subsidie
om een landstrook aan de natuur te 
geven.  Dit geeft prachtige bloemrijke ran-
den die schril afsteken tegen onze met
pesticiden behandelde gras- en akkerran-
den.  (Jenny De Laet)
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Ook in deze context moet een gemeente
haar verantwoordelijkheid opnemen en
landbouwers en uitbaters verplichten om
toch minstens een zone langs afvoerbe-
ken pesticidenvrij te houden.
Verbalisaties in die zin gebeuren op het
ogenblik nooit alhoewel dergelijke over-
tredingen gemakkelijk te controleren zijn.
Na enkele dagen ziet de behandelde
plaats eruit als een verdorde bruine
schandvlek.  
In het kader van het mussenproject valt
het op dat steeds meer mensen tijdens
het broedseizoen mussenjongen dood
vinden onder de nestplaats.  Gebrek aan
voedsel? Vergiftiging door pesticiden? 
Al onze zangvogels verorberen nochtans
tijdens het grootbrengen van hun jongen
massa's insecten.  
Het buitengebied begint de laatste jaren
tijdens het mooiste seizoen van het jaar
meer en meer het uitzicht van een gifter-
rein te krijgen .  Soms komt men dan ook
nog bordjes tegen 'Dit landschap wordt u
aangeboden door de landbouw' “Mooi”
landschap dat enkel nog een doorn is in
het oog  van de natuurvriendelijke wan-
delaar
Nog niet zo lang geleden rapporteerde
het Steunpunt Milieu en gezondheid dat

de luchtkwaliteit op het platteland zeker
niet beter is dan in stedelijke gebieden.
Dat is ook niet moeilijk te begrijpen bij de
gangbare praktijken waarbij het bewezen
is dat heel wat van de giftige stoffen in
onze atmosfeer terechtkomen of afge-
voerd worden met het hemelwater. 
Uit dit alles blijkt dat onze gemeentelijke
mandatarissen nog een moeilijke weg
met talrijke obstakels moeten afleggen
om te komen tot een leefbare maar voor-
al duurzame samenleving. 

Jenny De Laet

ABLLOvzw

Bij deze praktijken komt meer dan de
helft van de pesticiden  niet op de
doelobjecten terecht maar wel in de
atmosfeer of in het oppervlaktewater
en   grondwater. (Jenny De Laet)

Dikwi j ls  wordt  ze l fs  gans het  per-
cee l  me t  pes t i c iden  behande ld
(Jenny De Laet)
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meer info ;   www.vzwdurme.be
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