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Maar liefst 230 ministers, parlementsleden,
lokale politici en kabinetsmedewerkers zijn
op 30 oktober samen met 800 natuur- en
milieubeschermers naar de voorstelling van
'An Inconvenient Truth' - de klimaatfilm
van ex-presidentskandidaat Al Gore -
gaan kijken. 
Een knap initiatief, maar de eerste reacties
vanuit de politieke wereld vielen tegen…
Waarschijnlijk ligt een vroege verkiezings-
koorts voor de stembusgang van 2007 aan
de oorsprong van die teleurstellende reac-
ties.  In plaats van de krachten te bundelen
om het ernstige milieuprobleem van de
opwarming aan te pakken, begonnen ver-
schillende partijen elkaar verwijten naar het
hoofd te slingeren over de aanpak van de
milieuproblemen in het verleden. Voor elke
milieubewuste burger was het een triest
schouwspel waarin de ketel de pot verweet
dat hij zwart ziet. 
Een positief gevolg is dat een gezond leefmi-
lieu en een
degelijk klimaat-
beleid weer
hoog op de poli-
tieke agenda
wordt geplaatst.
Het wordt ook
hoog tijd dat de
verantwoordelij-
ken in ons land
een vuist maken
tegen de mach-
tige lobby's die broodnodige maatregelen
tegenwerken of in twijfel trekken.

Dat dit voor kort nog niet het geval was
bewijst het gebrek aan groene fiscaliteit in
ons land. Tot nu toe werd deze piste tegen-
gewerkt door het kabinet van Financiën. Een
werkgroep die de vergroening van de fiscali-
teit moest onderzoeken, zou onder voorzit-
terschap van Financiën haar rapport hebben
moeten opleveren tegen eind 2005. De werk-
groep is zelfs nog niet van start gegaan! 
Ook van de evaluatie van de economische
en ecologische impact van de ecotax-ecobo-
ni, eveneens een verantwoordelijkheid van
Financiën, kwam niets in huis. De evalu-
atie had al klaar moeten zijn in oktober
2004 (sic!). Het gebruik van heffingen
promoot ook het voorkomen van

afval - nog altijd de basis van een degelijk
afvalbeleid.  
De recente beleidsverklaring van premier
Verhofstadt leert dat de federale regering
nu een bescheiden bocht heeft genomen
om de Belgische fiscaliteit te vergroenen.

Toch is Bond Beter Leefmilieu slechts voor-
zichtig tevreden over de aangekondigde
maatregelen.  BBL juicht toe dat de regering
op een innoverende wijze het afvalbeleid aan
het klimaatbeleid koppelt door de CO2-
inhoud van het product als basis voor de ver-
pakkingsheffing te nemen. Wel betreurt Bond
Beter Leefmilieu dat de ingreep nog uiterst
beperkt blijft: je bestrijdt de stijging van het
oceanen niet met botervlootjes alleen. 

Een ander voorbeeld is dat van de auto-
industrie. De meerderheid van de autofabri-
kanten is er vorig jaar niet in geslaagd om
het brandstofverbruik van nieuw verkochte
wagens voldoende te verminderen en zo het

a u t o g e b r u i k
mi l ieuvr iende-
lijker te maken.
Dat is nochtans
n o o d z a k e l i j k
om de Euro-
pese klimaat-
doelste l l ingen
van de auto-
industrie te
behalen.
“ B l i j k b a a r

nemen de autoconstructeurs het niet zo
nauw met hun gentlemen's agreement met
de Europese Commissie,” laat BBL in een
persmededeling weten. “De zachte aanpak
blijkt niet te werken. De auto-industrie
belooft veel en doet weinig. Het is tijd
voor harde, bindende afspraken.”

Ook de valse start van de bio-diesel is een
bewijs dat sommigen er nog steeds van over-
tuigd zijn dat we nog tijd genoeg hebben om
aan de opwarming van de aarde iets te doen.
Ondertussen is de twaalfde internationale kli-
maatconferentie van de Verenigde Naties
van start gegaan.  Laat ons hopen dat deze

conferentie geen slag in het water
wordt.  
Volgens Al Gore is het nog niet te
laat…

w o o r d j e  h o o f d r e d a c t e u r
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Beste lezer,

Als er een overschrijvingsformulier van ‘t groene waas-
land in dit nummer zit, gelieve dan Uw abonnement te her-
nieuwen door 5 euro over te schrijven op het rekening-
rummer 000-1709871-52  met vermelding, abonnement
't groene waasland.  

Let op : Het kan zijn dat U  dit tijdschrift ontvangt via een andere ver-
eniging en dat Uw abonnementsgeld geïnd wordt via die vereniging :
(Ons Streven; vzwDurme; Raaklijn; Ring-comité; Natuurhuis panne-
weel; Ecotest; JNM; Hortus Ter Saksen; CVN; Wase Imkersbond, .. )

Ind ien  U vragen heeft  kan  U steeds te lefoneren of
een mai lt je  sturen .  Info  h ierover  op  de achterkaft .  
(03/775 19 31     g i lbert .cant@gmai l .com)

Pas geboren! 

Ezelveulentje vervoegt

begrazingsproject 

in de Linie  

In het natuurreservaat De Linie in Eksaarde
voert vzw Durme een experimenteel project uit
met ezelbegrazing. Op enkele reservaatperce-

len in natuurherstel is er vandaag een domi-
nantie van Grote brandnetel en Akkerdistel die
de ontwikkeling naar een soortenrijke gras-
landvegetatie belemmeren. Samen met enke-
le runderen worden de ezels ingezet om de
brandnetels te bestrijden en zo meer kansen
te bieden aan zeldzamere plantensoorten. Na
een jaar ezelbegrazing zijn de resultaten
onverhoopt positief: de brandnetels ruimen
plaats voor een echte graslandvegetatie. 

Eén van de ezelmerries die graast op de kas-
teelsite in Eksaarde bracht begin deze week
een kerngezond veulentje op de wereld. Het
veulentje is een merrie en kan na het zogen
ook haar rol spelen in het  begrazingsproject
van de Linie. 

Meer informatie 
bij de conservator: 

Geert Braem   09 348 47 78  



r e c h t  o p  o n r e c h t ? ?

‘t  groene w
aasland   novem

ber  ����  nr ���

4

Buurtweg 14 te

Waasmunster …..

De correctionele rechtbank te Dendermonde
diende te oordelen of er langs de buurtweg 14
sprake was van een “kwaadwillige versperring
van de openbare weg” (artikel 406 SW). Zoals
bekend oordeelde de rechter dat die kwaad-
willigheid niet bewezen was. Aldus volgde de
vrijspraak. 
In dergelijk geval wordt een vordering tot ver-
wijdering van de poorten uiteraard afgewezen:
als er geen strafbare feiten zijn kan een eis tot
verwijdering van de poorten onmogelijk inge-
willigd worden.

Maar het is niet omdat de strafrechter de eis
afwijst dat hij tegelijk zegt of gezegd heeft dat
de poorten mogen (de jure) blijven staan. Het
vonnis heeft enkel tot gevolg dat de poorten
de facto zullen blijven staan.

Hier heeft (een zeer groot deel van) de pers
het vonnis totaal verkeerd vertaald. Sommige
pers sprak zelfs van “de buurtweg van Jan De
Clerck” terwijl de buurtweg eigendom is van de
gemeente!!! 

Het beeld dat het doek gevallen is in dit dos-
sier is zeer jammer maar totaal ten onrechte. 

De vzw Durme zal geen beroep aantekenen
tegen het vonnis. Vooreerst wacht de vzw
Durme de nu lopende administratieve proce-
dure af. Een uitspraak in beroep zou overigens
door de vzw Durme niet nuttig kunnen aange-
wend worden indien de overheid toch zou
beslissen tot verlegging. 

Vervolgens blijven de rechten van de bevol-
king van Waasmunster op de openbare weg,
ook na het vonnis, onaangetast, hoe merk-
waardig dit ook mag overkomen. De grond is
nog steeds eigendom van de gemeente  en
het recht op doorgang bestaat ook nog steeds.
Het is dan logisch dat men voor de burgerlijke
rechter een vordering tot herstel kan inleiden. 

Maar ook dergelijke burgerlijke procedure zal
de vzw Durme voorlopig niet aanwenden
omwille van de lopende administratieve proce-
dure. 

De vzw Durme wil eerst bekomen dat het rooi-
lijnplan niet wordt goedgekeurd. Hiertoe zijn
de bezwaren reeds ingediend bij de

Bestendige Deputatie en de Vlaamse Minister
voor Ruimtelijke Ordening VAN MECHELEN
die nu aan de beurt zijn in het dossier.
Bovendien treedt er op 1 januari 2007 een
nieuwe coalitie aan met partners die de visie
van het huidig college niet delen. De vzw
Durme geeft die coalitie alle kans om de zaak
recht te zetten. Maar de vzw zal anderzijds het
dossier niet opgeven als er geen oplossing
komt. 

Doel van de vzw Durme is te voorkomen dat
niet alleen de buurtweg 14 verdwijnt maar ook
alle andere wegen op het vliegveld. De
N.V.SCHOONHOUDT beweerde immers voor
de rechtbank te Dendermonde dat alle vlieg-
veldwegen private wegen zijn, wegen waarop
de bevolking dus geen rech-
ten heeft. Daarmee is de vzw
Durme het absoluut niet eens
en wil daarom vooruitziend
handelen in dit dossier. 

probleem oplossing
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Onverantwoord weg-

bermbeheer in Sint-

Gillis-Waas.

In de St.Kornelisstraat te Sint-Gillis
(deelgemeente Meerdonk), vlakbij de
kreek De Grote Geule, neemt men het
niet zo nauw met groene wegbermen. 
Alle groen weggeschraapt en opgevuld
met steenslag! 
De verharding is op een zeer drastische
manier gebeurd.  De keien (vermalen
beton) liggen tot in de gracht. Deze
zeer bloem- en kruidrijke bermen zullen
door deze verharding verdwijnen.

De weg is met de helft verbreed.

Dit bermheer (of beter ontbreken van) is
de bevoegdheid van het Polderbestuur
Land van Waas.  Deze methode van
verharding werkt het sluipverkeer en
het hardrijden in de hand.
Tussen de keien zit ook vermalen plas-
tiek, wat zeker niet mag gestort worden.

Op sommige plaatsen een uitwijkstrook
aanleggen, is een veel betere oplos-
sing.

De milieudienst van Sint Gillis is hier-
van reeds een hele tijd op de hoogte
gebracht, doch er is nog geen reactie
gekomen.

ABLLOvzw  en Etienne Van den Hende 

ABLLOvzw

probleem probleem probleem
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Ontdubbeling

Scheldebrug  te Temse

Niet zomaar!!!

A B L L O v z w  h e e f t
b e z w a r e n  t e g e n  d e
p l a n n e n  v a n  d e  o n t-
d u b b e l i n g  v a n  d e
S c h e l d e b r u g  N 1 6  :

1) Het NMBS-station van
Temse bevindt zich vrij cen-
traal in het stedelijk weefsel
van het kleinstedelijk gebied
Temse. De voorgestelde
plannen voor de N16, lijken
van de N16 een sterkere
barrière te maken dan ze nu
al is.  ABLLOvzw  wil dat het
station veel beter dan nu ver-
bonden wordt met dit stede-
lijk gebied Temse, vooral
voor het voetgangersverkeer
maar ook voor de fietser.
Bovendien betekent dit ook
een sterke meerwaarde,
indien deze route ook een
goede lokale route wordt op
de oost-west-as door het
kleinstedelijk gebied Temse.
Dit kan door de bestaande
tunnel aan het G.
Gezelleplein onder de N16
beter te integreren in het
RUPontwerp van N16 en

door een grondige herinrichting van de sta-
tionssite. In de huidige plannen wordt hierover
nergens gesproken. ABLLOvzw wenst dan
ook dat van deze gelegenheid wordt gebruik
gemaakt om deze kwaliteiten voor ontsluiting
van station en de trein te verbeteren.



2) De berekeningen van de verkeerintensiteit
die de overheid maakt zijn onvolledig en
onduidelijk.
Enerzijds verwacht men een  stijging van 900
pae (personenautoequivalenten) per uur
voor beide richtingen (voertuigen die voorheen
de Kennedytunnel , de brug in Dendermonde
of de Oosterweelverbinding gebruiken en na
de ontdubbeling via Temsebrug gaan rijden.
Anderzijds stelt men dat de huidige 7% vracht-
verkeer (ongeveer 350 per uur) zal toenemen
tot ongeveer 20 à 25% door ondermeer het
vrijmaken van de Kennedytunnel voor vracht-
verkeer en het heffen van tol op de
Oosterweelverbinding (wat ongeveer 1300
vrachtwagens per uur betekent). 
Dat is dus bij benadering 950 vracht-
wagens per uur extra.
Verder wordt er niets geschreven over geïndu-
ceerd (nieuw) verkeer. Vaak wordt bij nieuwe
infrastructuur rekening gehouden met een
hoeveelheid nieuw verkeer (tot zelfs 15 %).
Indien dit hier slechts 5% zou zijn, betekent
dat nog eens extra 250 pae per uur .

ABLLOvzw wenst dus meer duidelijkheid te
verkrijgen over de verkeerscijfers die bere-
kend zijn, want vreest voor een onderschatting
van de gemaakte prognose in het ontwerp van
dit RUP. (ruimtelijk uitvoeringsplan)

3) In aansluiting op punt 2) stelt ABLLOvzw
dat door de veel hogere intensiteit van vooral
vrachtverkeer de milieuhinder (geluid, trillin-
gen, visueel, vervuiling,...) nabij de N16 in het
centrum van Temse sterk zal toenemen ten
opzichte van de huidige toestand, die reeds
als onaanvaardbaar kan worden bestempeld
midden in woongebied. Er worden geen of
veel te weinig maatregelen gepland om dit
woongebied naast de verhoogde berm van de
N16, een behagelijke, leefbare en gezonde
woonkwaliteit te geven. 
ABLLOvzw wenst een knap ontwerp dat de
woonkwaliteit rond de N16 sterk verbetert: een
overkapping van N16, een groene afschei-
dingsmuur, een vernieuwde 'groene' straat,
maatregelen om het geluid-, licht- en vervui-
lingshinder te beperken,....

foto Frank Eliaerts, bewerkt door Lian Verbeke

foto Jenny De Laet
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4) Door enkel tol te heffen op de
Oosterweelverbinding en in de Liefkens-
hoektunnel, wordt de brug van Temse een
aantrekkelijke,  goedkope “sluipweg”.
ABLLOvzw is hierover bezorgd (zie ook punt
2). Vandaar dat ABLLOvzw bezwaar heeft
tegen het toekomstig gratis gebruik van de
Temsebrug, zéker voor het vrachtverkeer.
ABLLOvzw herhaalt dan ook haar vroegere
standpunt en vraagt een “slimme” tolheffing
op al de Scheldeverbindingen vanaf de
Liefkenshoektunnel tot en met de
Temsebrug. Zie hiervoor ons dossier uit
1991 over rekeningrijden.

Door een regulerende tol te heffen, kan
men de extra hinder drastisch terugschroe-
ven en kan de overheid permanent regule-
rend optreden tussen wegverbindingen
onderling, maar ook tussen verschillende
vervoersmodi die de Schelde dwarsen. 

5) ABLLOvzw vraagt zich af of de hui-
dige geplande hoogte en breedte
(gabariet) van het vaargedeelte onder
de brug ruim genoeg is genomen om
op lange termijn een mogelijk toegeno-
men scheepvaartverkeer toe te laten.
De Vlaamse overheid kondigt trouwens
zelf aan dat het transport over water via de
binnenvaart een aantrekkelijk alternatief
vormt voor het vrachtwagenverkeer, en wil
binnenvaart dan ook promoten. De huidige
trafiek op de Rijn zonder obstakels (lage
bruggen en sluizen) is  een voorbeeld van
wat wij verstaan onder bevordering van de
scheepvaart. 

ABLLOvzw wenst  een overkapping van
N16, een groene afscheidingsmuur, een
vernieuwde 'groene' straat, maatregelen
om het geluid-, licht- en vervuilingshin-
der te beperken,....

foto Jenny De Laet
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6) ABLLOvzw wil de mogelijk-
heden voor trage wegen (fiets
en voetganger, roller, wande-
laars) zo ruim mogelijk uitge-
werkt zien. De omwegen
beperken, zoveel mogelijk
dubbelrichtingsfietsverkeer,
zachte hellingen (max. 5%),
eventuele tunnels breed en
goed doorkijkbaar aange-
legd,...

ABLLOvzw   20 oktober 2006

Bestaande oost-west tunnel nabij Guido
Gezelleplein en station beter uitbouwen voor
openbaar vervoer en voor traag verkeer. 
Perron toegankelijk maken vanuit de tunnel.

foto Jenny De Laet

ABLLOvzw



‘t  groene w
aasland

Zicht op de Zandstraat te Sint Pauwels in de
jaren vijftig. De processie van toen is vervan-
gen door een niet aflatende stroom van auto's
en vrachtwagens. 

Door de uitbreiding van de Antwerpse haven
dreigt het vrachtverkeer hier nog toe te
nemen. De Provinciale weg beheerst het
leven in dit vroeger zo rustige dorp.

Marc Temmermans

Foto's   vroeger   en nu  
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1 november

De geur  van ch loor  verraadt  de kerk-
hofa l lerhe i l igenper iode.   Volgens de
kuisers  is  b leekwater  nog a l t i jd  het
beste middel  om de arduinen zerk  te
la ten 'op leven ' .   
St ra f  dat  dergel i jk  mi l ieuvervu i lend
product  nog mag verkocht  worden.
Maar  ja ,  a l  de un ieke f lora van mos-
sen en kors tmossen moest  er  weer
eens 'aan ge loven '  onder  het  mot to
van 'het  doel  he i l ig t  de middelen '

Het  anders a l t i jd  zo rust ige kerkhof
k reeg  weerom een  b rade r i j s f ee r.
A l l e rhe i l i gen  i s  tens lo t te  ook  een
feest .

De rust  is  onder tussen weergekeerd,
de afva lberg verwerkt .

Tot  vo lgend jaar.

Ons Streven vzw.
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Tielrode uiterst veront-

waardigd over start

bouwwerken tankstation.

Precies op de dag dat het gemeentebe-
stuur van Temse in een informatieverga-
dering over het gemeentelijk structuurplan
belooft om alle “vensters op de cuesta” te
beschermen, wordt het mooiste uitzicht
op deze helling vernietigd. Tielrode
reageert dan ook verbolgen en ontgoo-
cheld, maar niet verslagen. 

Begin november werd nog massaal geprotes-
teerd tegen de komst van een benzinestation
in de vallei van de Kouterbeek te Tielrode.
Buurtbewoners en Milieuwerkgroep Tielrode
vzw verzamelden ruim 700 handtekeningen
tegen dit project. Geen enkele persoon, met
oog voor het prachtige landschap op deze
plaats, geen mens met minstens een beetje
visie of kennis van ruimtelijke ordening kan
zich verzoenen met zo'n schending  van het
landschap. 

Om de komst van dit tankstation mogelijk te
maken heeft het gemeentebestuur van Temse
tot twee keer toe een afwijking toegestaan van
de geldende voorschriften. Bovendien heeft
de noordzijde van de Burgemeester
Heymanstraat tussen Kerk- en Ruisstraat een
zuiver residentieel karakter en is de komst van
een bedrijf er niet toegelaten. De bouwheer is
verplicht om de poel op het perceel te vrijwa-
ren. Met de geplande werken is dat echter een
uiterst delicate opdracht. 

De Milieuwerkgroep ging tegen de milieuver-
gunning in beroep en is niet van plan om de
actie te staken. Indien het beroep aanvaard
wordt, wordt naast de milieuvergunning ook de
bouwvergunning vernietigd en dient het land-
schap in de oorspronkelijke staat hersteld te
worden.  Indien de minister het beroep ver-
werpt, is de kans groot dat de Milieuwerkgroep
naar de Raad van State trekt.  De milieuwerk-
groep schat haar kansen hoog in , omdat in
het ontwerp GRS het gemeentebestuur van
Temse zichzelf oplegt om  alle plaatsen waar
men zicht heeft op de cuesta te beschermen.
Ook het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

en het provinciaal ruimtelijk structuurplan ver-
plichten een behoud van de zichten op mar-
kante reliëfovergangen.Tientallen hebben
actievoerders kunnen vaststellen dat men
vanaf het perceel, nauwelijks zicht heeft op
fietsers op het aanpalende fietspad. De aan-
wezigheid van een bushalte en een over-
steekplaats in de onmiddellijke nabijheid zijn
eveneens voldoende argumenten om de ver-
gunning voor het tankstation te weigeren.
Hiervan zijn precedenten te vinden zowel  in
de arresten van de Raad van State als in wei-
geringsbesluiten (zelfs voor een hervergun-
ning van benzinestations). De vallei van de
Kouterbeek - inclusief het perceel dat nu ver-
nietigd wordt- is in het erosieplan van Temse
opgenomen. 

De Milieuwerkgroep tilt bijzonder zwaar aan
het feit dat zowel de burgers als de hogere
overheid worden voorgelogen wanneer  in
het (ontwerp) structuurplan Temse heel uit-
drukkelijk wordt vermeld dat de bestaande
doorzichten beschermd zullen worden, ter-
wijl in de praktijk de gemeente medeplichtig
is bij het vernietigen van de mooiste plaat-
sen die er nog resten. 

De Milieuwerkgroep Ons Streven blijft
niet bij de pakken zitten en zal aan
gemeentebestuur en minister de hon-
derden (ca. 700) handtekeningen over-
handigen. Ze beraadt zich
samen met andere actievoer-
ders over verdere stappen.
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Meer duisternis 

in Sint-Gillis Waas 

'verlicht' de energie-

factuur aanzienlijk.

Goed nieuws uit Sint-Gillis Waas bij de strijd
tegen lichthinder in het Waasland.

Op vraag van ABLLOvzw en na advies van de
milieuraad van Sint-Gillis Waas, heeft het col-
lege van burgemeester en schepenen, in zit-
ting van 10 juli 06 een zeer goede beslissing
getroffen.
In de gemeente worden al vele jaren een aan-
tal lampen gedoofd tijdens de nachturen tus-
sen 23 uur en 5 uur. Het College heeft nu
besloten om dat nachtregime uit te breiden en
de verlichting al vanaf 22 uur op spaarstand te
zetten en dat tot 6 uur 's morgens. Twee uur
langer duisternis per nacht, dat zal het ener-
gieverbruik verminderen en dus de verlich-
tingsfactuur van de gemeente aanzienlijk 'lich-
ter' maken. Nu maar hopen dat Eandis en
Intergem deze beslissing snel zullen uitvoe-
ren, door enkele technische aanpassingen
door te voeren.
Laten we hopen dat talrijke Wase gemeenten
dit 'lichtende' voorbeeld zullen volgen.

Herfst

De rijpe gouden herfst loopt
bijna op zijn laatste benen;

met zachte weemoed denk ik
terug aan voorbije lentes.

In de knokkels van mijn vingers
voel ik de zomer nog

bij het bakken van het brood 
kan ik hem nog ruiken.

Als in een hangmat liggen
mijn gedachten te vervagen;

straks blijft er alleen een
hoopje smeulend as achter.

Een enkele vervloeiende 
en vervluchtigende vogel

laat zich horen, een kinderstem
roept drie doezelende woorden.

Bijna is alles ingeslapen.

Jos De Rudder  

ABLLOvzw

Tielrode uiterst verontwaardigd over start bouwwerken tankstation !!
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NI E T  G O E D  W A N T  
V E E L  T E  S M A L

GOEDE POGINGEN,
MAAR KAN TOCH BETER

V A N  G O E D  
T O T  Z E E R  G O E D

Sint-G
illi

s

Kruibeke 

Lindenlaan

Beveren

Viaduct E34

Hoogstraat

Sint-N
iklaas

Nederland

Nederland

Viaduct E34

Kruibeke

Steenweg 

Kruibeke

Kruibeke
Eksaerde

Wachtebeke

Ekeren

Schaarbeek

Beveren

Eksaerde

Wachtebeke

Eksaerde

Wachtebeke
Nederland

Aan de nieuwe gemeentebesturen:  FIETSLANEN, maak er  werk van!!
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Woensdag 22 november

Velt Bespreking zadenlijst

Wat is er dit jaar gelukt of juist niet ? Een babbel
met bioversnaperingen en biodrank.
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     Uilen in Belsele

Twee 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 zoemt Johan Lefebre in op de Kerkuil en
blikt terug op 20 jaar Kerkuilbescherming in Oost-
Vlaanderen.  Gratis inkom.
Afspraak in Cultuurlokaal “De Kouter” (vroegere
Gemeentelijke Jongensschool), Koutermolenstraat
8, 9111 Belsele. 
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 

vrijdag 1 december 2006 

ABLLOvzw, BTTBvzw en Stad Sint-Niklaas
Regionaal Forum treindienst Waasland 2007
en later 
Zie verder op blz 20
In het stadhuis van Sint-Niklaas, Vredeszaal.
(goed bereikbaar zonder auto) 

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 aperitiefconcert 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'. Onze laatste wandeling van dit
jaar verkent andermaal ons gevarieerd dorp
Tielrode. Ook in deze periode is ons landschap en
natuurbeleving meer dan de moeite waard.
Planten en struiken herkennen via winterkenmer-
ken, genieten van vogelsoorten zoals Wintertaling
en Kuifeend, die dan massaal te gast zijn, blijven
nog steeds een boeiend en leerrijk schouwspel.
Kom gerust die frisse neus warm stappen.
14u15 Durmeveer, Sint-Jozefstraat  Tielrode
(Temse) 
Info: 03 711 04 43 - deelname gratis - L

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

Vrijdag 8 december

Velt Jaarlijks feestje + Algemene
Ledenvergadering.  We gaan de Italiaanse toer op.
Alles is bio en we hebben extra aandacht voor
vegetariërs. Samenkomst is voorzien vrijdag 8
december om 19h in het parochiecentrum Sint-Jan
aan het Sint-Jansplein nr 2 te Sint Niklaas.

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 vóór 23 november door storting van 25 €
per persoon op het rekeningnummer van Velt
Waasland 979-9481311-51     Seintje aan Jan De
Bock St Jansstraat 3, 9100 Sint Niklaas,
03/777.68.46  jan.de.bock1@telenet.be 

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 bibli-
otheek). Ter gelegenheid van de start van de nieu-
we Wereldwinkel te Sint-Gillis-Waas sloegen 3
organisaties, samen met de gemeentelijke werk-
groep Ontwikkelingssamenwerking en het gemeen-
tebestuur, de handen in mekaar om met een werve-
lende alternatieve geschenkenbeurs de nodige

bekendmaking te geven aan de start van de nieuwe
Wereldwinkel. Drie organisaties (Oxfam,
Natuurpunt en Velt) slaan de handen in mekaar en
bieden met hun winkels een fantastische alternatief
aanbod aan geschenken. Toegang gratis, inclusief,
voor lezers van ‘t groene waasland, een gratis kop
(H)eerlijke koffie of thee. (breng uw bon mee) Ben
je lid van Natuurpunt of Velt, breng dan uw lidkaart
mee om gebruik te maken van uw korting.  (H)eer-
lijke Handel (Oxfam), (H)eerlijke Natuur
(Natuurpunt), (H)eerlijke Bio (Velt).

Zondag 10 december

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel 
Waarom het ver gaan zoeken als een van de bete-
re vogelkijkgebieden vlak naast de deur ligt.. We
bezoeken verschillende nieuwe natuurgebieden
gebieden aan de rand van het
Linkeroeverhavengebied. We spreken af om 13.30
uur aan de kerk te Kieldrecht.

Natuurpunt Zuid-Waasland 

Dagtocht naar de Uitkerkse polder en de Hoge
Dijken te Roksem (Oudenburg).

Een belangrijke waterplas met kijkhutten. (vogelob-
servatie).
Vertrek: om 8.30u aan Syntra. Gratis,iedereen wel-
kom.  Met eigen vervoer
Info: Gilbert Keereman tel: 03 776 87 30

Hortus ter Saksen Natuurtocht Mechelen-
Bonheiden-Mechelen

Mooie dagtocht van 28 km langs de Beneden-Dijle.
Afspraak: 9u Nekkerhal.  Mechelen.  Inschrijven bij
Freddy, 0475/92 34 84 

Vrijdag 15  december

Vzw Durme Diavoorstelling 'Langs de boorden
van de Schelde'

Met natuurfotograaf Ludo Goossens om 20.00 uur
in bezoekerscentrum Donkmeer. Dit is een unieke
gelegenheid om je onder te dompelen in de natuur
van de Schelde. Ludo heeft vooral aandacht voor
landschappen, vogels en ook zoogdieren. Dit is de
lang verwachte 'nieuwe datum'… vorig jaar kon
deze activiteit door ziekte van Ludo niet doorgaan.

Afspraak: 20.00u in het bezoekerscentrum
Donkmeer. Gratis voor leden vzw Durme of VVV-
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Donkmeer. Niet-leden betalen 2.50 euro.

Info: Jan Maertens 052 45 31 41 

Zaterdag 16 en zondag 17 december

Geschenkenbeurs 
wereldwinkel Kieldrecht:

zaterdag van 10-17u en zondag van 10-16u in de
Wereldwinkel, Dorpstraat 34, Kieldrecht

Zondag 7 januari

Natuurpunt Zuid-waasland Halve dagtocht
Observeren van watervogels langs de Schelde in
Steendorp
Vertrek: om 9.30 aan Syntra,
Heimolenstraat Sint-Niklaas en om 10.00u aan de
steenbakkerij te Steendorp
Gids: Gerry Heyrman
Info: Gilbert keereman tel: 03 776 87 30
Gratis, iedereen welkom; met eigen vervoer

vzw Durme Natuurwandeling in het Molsbroek,
begeleid door een CVN-gids 

Afspraak: 14u30 aan het bezoekerscentrum
Molsbroek   

Info: Peter Claus, 09 348 30 20

zondag 14 januari

vzw Durme Vogels kijken in Hoge dijken en de
Oostkustpolders 

In de voormiddag brengen we een bezoek aan de
waterplas van 'De Hoge Dijken' in Roksem. De
Roksemput is een belangrijke voedsel- en rust-
plaats voor watervogels. Jaarlijks overwinteren hier
tot 6.000 eenden en ganzen, in strenge winters
loopt dit aantal soms op tot 10.000. De waterplas is
vooral interessant voor visetende duikeenden zoals
Grote zaagbek en Nonnetje, maar ook grote aantal-
len Tafeleend en Smient brengen er de winter door.
's Middags nuttigen we onze picknick in het bezoe-
kerscentrum die toepasselijk natuurcentrum 'De
Grote Zaagbek" wordt genoemd.

Na onze picknick brengen we een bezoek aan de
kustpolders. De Vlaamse kust is immers internatio-
naal belangrijk voor overwinterende "vriezeganzen"
zoals Kleine rietgans en Kolgans. Ook grote groe-
pen Goudplevier of waarnemingen van een Blauwe
kiekendief kunnen ons deel zijn.

Afspraak: 8u30 aan het bezoekerscentrum
Molsbroek 

Meebrengen:verrekijker, vogelgids, picknick, wind-
dichte kledij, ev. telescoop   

Info: Franki D'Haese, 0496 57 26 23

Zaterdag 20 januari

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel 

Beheerswerken Klein Landschapselement aan de
Klokputweg te Sint-Pauwels.
Houtkanten rond poeltje met moerasvegetatie.

Kappen van struiken waar nodig.  We komen samen
aan de kerk te Kemzeke om 13u30.

Velt Snoeiles.
Om 10u  bij Maurice Vertenten, Slachthuisstraat 51,
9100 Sint Niklaas.  Wintersnoei van druiven. Gaat
niet door bij vriesweer (info 03/7768689)   

Zondag 28 januari

Vriendenkring Panneweel 
Winterse wandeling in de Saleghempolder en de
Turfbankenpolder.

We gaan op zoek naar de verschillende soorten
roofvogels die je rond deze tijd hier kan waarne-
men.  Na de wandeling lekker nagenieten met een
kom soep in het Natuurhuis. Samenkomen om 14
uur aan het Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2
Meerdonk.  Mee te brengen: verrekijker.

CVN + Ons Streven vzw geleide natuurwandeling
'Tielrodebroek' 

We openen dit jaar met een winterwandeling rond
de potpolder, het gecontroleerd overstromingsge-
bied of het Tielrodebroek, allemaal namen voor het-
zelfde gebied.
Wandelend langs Schelde en Durme, kunnen we
genieten van zowel de slikken en de schorren van
dit Europees beschermd biotoop als van een prach-
tig zicht op ons dorp Tielrode. Dit traject is volledig
verhard, zodat ook rolwagens aan deze activiteit
kunnen deelnemen.
10u00 Durmeveer, Sint-Jozefstraat Tielrode
(Temse)
Info: 03 711 04 43 - deelname gratis - rolwagens OK

Zaterdag 17 februari 

Velt Verdeling van zaden en hulpstoffen.

Van 9.00u tot 12.00u.  Magazijnen Luxabo, grote
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baan 9 te Sint Niklaas (best ingang nemen langs de
Vossekotstraat, rechtover ingang Ster en bakkerij).
We rekenen er op dat iedereen zijn bestelling (tijdig)
komt ophalen.               

Zondag 18 februari

Natuurpunt Zuid-Waasland Bustocht naar
Zeeland
(observatie allerhande water- en zeevogels).
Vertrek: om 8.00u aan Syntra.  Gids: Johan
Vercauteren.
Deelnameprijs: 12 euro, te storten op 880-4709431-
31 met vermelding "busreis Zeeland"
info: Gilbert Keereman tel: 03 776 87 30

Vrijdag 9 maart

Natuurpunt Zuid-Waasland Uilen in
Belsele
Om 20 uur maken we een wandeling in Belsele
waarbij we - bijna zeker - Steenuil, Bosuil en Kerkuil
te horen - en met wat geluk - zelfs te zien krijgen.
Afspraak in Cultuurlokaal “De Kouter” (vroegere
Gemeentelijke Jongensschool), Koutermolenstraat
8, 9111 Belsele.   Gratis inkom.
Meer info: Eddy De Taey, 03/772 28 08,
detaey@hotmail.com of Marc Aerts, 03/777 89 16,
aertskes@skynet.be

KALENDER INFO

Norbert  Huys 

projecteert !   
Slechts weinigen hebben het werk van Norbert al
live kunnen bewonde-
ren. Norbert verkent
liefst in  stille eenzaam-
heid, wacht, lokt,
besluipt, om plots, met
een  ongeëvenaard
natuurlijk gevoel, de
sfeer, kleur, actie en
geur vast te leggen in
unieke beelden.
Speciaal voor

Natuurpunt komt hij met een 'best of'-diareeks uit de
kast. Het resultaat van meer dan dertig jaar gedre-
ven natuurfotografie, samgengebald in een vloeien-
de reeks geprojecteerd op groot scherm. Een unie-
ke kans, voor hij weer met zijn momentopnames in
het bos, zijn gedachten, in de natuur verdwijnt. 

Norbert Huys is zonder twijfel een  top-natuurfoto-
graaf uit Oost-Vlaanderen. 
Tijdens zijn reizen in binnen- en buitenland maakte
hij werkelijk unieke natuur- en landschapsfoto's.
Kraanvogels  in  de  mist,  toeterende Kleine zwa-
nen, speelse  Wilde katjes, een Lynx die sluipt door
de sneeuw of Dassen omkaderd door holle wegen
en opwellende nevel in een ontwakend landschap,
… Parels uit zijn thuishaven -het bekken van de
Boven-Schelde- moeten niet onderdoen: bedwel-
mende Daslook uit de Makkegemse bossen, grijs-
koude Pestvogels op Gentse Gelderse roos,
IJsvogel op wacht bij een oude Scheldemeander of
een vosje spurtend over een pas gemaaid hooi-
land,... Alles passeert de revue!

Deze voordracht wordt een merkwaardige voor-
dracht, een diavoordracht pur sang, waarbij enkele
de beelden (en niet de fotograaf) zullen spreken.
Voor Norbert telt vooral de kracht van het beeld; het
beeld dat een gevoel moet nalaten, je meeneemt op
een zoektocht naar prachtige rust, schoonheid en
verwilderende actie. In een zachtvlottende over-
vloei, begeleid door sfeermuziek, toont Norbert ons
een greep uit zijn archief, van het zuiden van
Spanje tot boven de Noordpoolcirkel, van de
Vlaamse kust tot Polen, op het ritme van de vier sei-
zoenen. 
Zonder schroom, zeggen we nu al dat het ieders

foto Norbert Huys: 
Ransuil 



verwachtingen zal overstijgen en niemand onbe-
roerd zal laten. Een avondje vol natuur-genieten
komt weer op ons af! Een éénmalig, niet te missen
kans om nooit gepubliceerde dia's te aanschouwen. 

Voor wie nog twijfelt: blader eens door het schitte-
rende fotoboek 'Argonne, toekomst voor een verle-
den' (bestelbaar bij Natuurpunt) en je zal vlug weten
waarom deze avond een echte aanrader is!

Plaats: Sociaal-culturele zaal
Kerkstraat 101
9170 Sint-Gillis-Waas
(achter de bibliotheek)

Datum:  zaterdag 2 december om 20.00u

Inkom:   3 euro voor Natuurpuntleden
4 euro voor niet-leden

Voor meer info kan je altijd terecht bij: Nicolas Van
Rossem en Veerle Stuer, Kemzekestraat 4, 9170
Sint-Gillis-Waas, tel. 0485/37 79 07, nicolas_van-
rossem@hotmail. 

Ons Streven lanceert:

'leren van elkaar!

'Kennis heeft maar zin als je haar kunt doorgeven'.
Onder dit motto wil Ons Streven vzw mensen
samen brengen rond natuurbeleving en -kennis en
dit op vrijblijvende basis. Iedereen is welkom, hetzij
specialist hetzij leek, als hij of zij maar leergierig
en/of zijn of haar kennis wil doorgeven aan ande-
ren. 
De bedoeling is dat we één keer per maand afspre-

ken in een bepaald bio-
toop en dit gedurende
een jaar opvolgen.
Volgens de aanwezige
kennis spitsen we ons
toe op verscheidene
onderwerpen en inventa-
riseren zowel planten als
insecten, vogels, padde-
stoelen en nog zo van die
natuurwonderen, waarbij
alles wordt genoteerd en
verwerkt en eventueel
achteraf wordt bezorgd

aan de deelnemers en geïnteresseerden.
Let wel op, het is niet de bedoeling dat deze activi-
teit wordt geïnterpreteerd als een geleide natuur-
wandeling, die vind je voldoende terug in onze acti-
viteitenkalender.

Praktisch voor 2007 betekent dit, dat de keuze
gevallen is op het provinciaal domein 'Roomacker'
in Tielrode (Temse). De afspraakplaats is telkens
aan de kerk van Tielrode.
Noteer voor 2007 alvast volgende data in uw agen-
da:

zaterdag 13 januari om 9u. 
zaterdag 10 februari om 9u. 
zaterdag 10 maart om 9u.
zaterdag 14 april om 9u. 
vrijdag 11 mei om 19u. - 
vrijdag 8 juni om 19u.
vrijdag 13 juli om 19u.
vrijdag 10 augustus om 19u. 
zaterdag 8 september om 9u.
zaterdag 13 oktober om 9u. 
zaterdag 10 november om 9u. 
zaterdag 8 december om 9u.

We starten dus op zaterdag 13 januari 2007 om 9u.
aan de kerk van Tielrode.
Hopelijk tot dan en laat er ons samen iets gezellig
en leerrijk van maken!
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Mariadistel

De mariadistel is een eenjarige stevige forse
plant met een dikke penwortel. Ze heeft paar-
se bloemhoofdjes die beschermd worden door
venijnige stekels. Alles aan de plant is trou-
wens stekelig, ze laat zich duidelijk niet graag
aanraken en staat dus best niet in een tuin
waar kinderen spelen. Over de bladnerven
lopen witte strepen. Volgens de legende zijn
dit sporen van de melk die ontvallen zijn aan
de boezem van Maria toen zij met het kindje
Jezus in allerijl vluchtte voor Herodes.
Vroeger kende men de Mariadistel als voed-
selgewas. De jonge bladeren werden als sala-
de gegeten, de bloemhoofdjes en wortel
gestoofd als groente. Van de zaden en jonge
bladen maakt men thee.
De zaden worden al eeuwen lang gebruikt
voor medicinale doeleinden. Uit de vrucht-
wand van het nootje worden stoffen voor
medicinaal gebruik gewonnen. De vruchtwand

bevat 4 tot 6 % van deze stoffen. De stof sily-
marine wordt gebruikt bij chronische lever- en
bij galblaaskwalen en silibinine of een derivaat
daarvan wordt gebruikt bij vergiftiging door
amanieten, zoals de Groene knolamaniet en
de Vliegenzwam. Verder komen nog de stof-
fen silydianine en silychristine voor. In antigif-
centra heeft men steeds een voorraadje van
deze stoffen staan. Ook in de diergeneeskun-
de en vooral voor paarden (lever en vrucht-
baarheid) wordt veel gebruik gemaakt van
Mariadistel.
Deze plant kan je rechtstreeks zaaien ,
maar ik verkoos toch een zaaibakje om ach-
teraf uit te planten op een zonnige plaats.
De plant groeit sterk uit tot meer dan ander-
halve meter. In de bloeiperiode wordt ze
vaak bezocht door bijen.
Zaad koop je via de biolo-
gische zadenlijst van Velt
of krijg je van een collega
tuinder.
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'Mooi licht mooi donker'

Symposium 11 oktober 2006

Organisatie : Mina-raad, BBL, Stichting
Natuur en Milieu en RMNO

Op 11 oktober had in de schoot van de
IFEST-beurs een symposium rond lichthin-
der plaats, georganiseerd door de Mina-
raad en BBL.  Interessant was zeker dat
ook de Nederlandse tegenhangers RMNO
of de Raad voor Ruimtelijk, Milieu en
Natuuronderzoek en de Stichting Natuur
en Milieu mede organisatoren waren.

Dagvoorzitter was Hubert David.  Hij
opende dit symposium met de medede-
ling dat 20 % van de gemeentelijke uit-
gaven gaan naar verlichting waarvan
slechts 5% efficiënt gebruikt wordt. 
De eerste spreker van VITO behandelde het
thema: 'wat weten we en wat willen we weten'.
Hierbij een stand van zaken in Vlaanderen.
Toch enkele opmerkelijke gegevens:
Vlaanderen beschikt over 1.100.000 straat-
verlichtingpunten.  Die zijn op jaarbasis  ver-
antwoordelijk voor 1176 miljoen Kwh.  Bij
benadering betekent dit een lichtsterkte van

Bij de heraanleg  van de markt (3ha)  in Sint-Niklaas
werd geopteerd om efficient, energiezuing, kosten-
besparend en zonder lichthinder te verlichten. .
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0.8 lux waarbij we weten dat volle maan
een lichtsterkte heeft van 0.25 lux.
Vlaanderen heeft dus wel degelijk een
lichtprobleem. Opvallend is wel dat
geluid en reuk door de bevolking sneller
als hinder ondervonden worden dan
licht. Sedert 1995 is lichthinder opgeno-
men in Vlarem III en bestaat er een
lichthinderklachtenbank  via MKROS
Ook in het milieubeleidsplan zijn lichthinder
doelstellingen opgenomen. Recent gebeurt er
ook onderzoek naar meetmethodes voor
hemel luminantie. Besluit: er gebeurt al heel
wat maar er blijft nog heel wat te doen. 

Nederland kampt vooral met het probleem dat
de lichtuitstoot door de glastuinbouw de laat-
ste 20 jaar explosief is toegenomen met een
aantal waarneembare negatieve effecten.
TNO heeft onderzoek verricht naar de 'licht-
hinder van glastuinbouw voor de omwonen-
den'.  Daaruit blijkt dat de beïnvloedbare fac-
toren lichtsterkte - gebiedsoorsprong en C-fac-
tor (contrast tussen lichtkegel en achtergrond)
van een kasgebied  belangrijke factoren zijn bij
de te verwachten hinder van een nieuw kas-
gebied.  Dit betekent dat naarmate de lichte-
missie van een kaslocatie groter is (vb door
clustering) er meer hinder kan verwacht wor-
den.  

Het Platform Lichthinder in Vlaanderen is
een samenwerkingsverband tussen de werk-
groep Lichthinder van de Vereniging voor
Sterrenkunde, de Bond Beter Leefmilieu en de
vzw Preventie Lichthinder (www.preventiel-
ichthinder.be).  Deze laatste werkt technische
verbeteringen uit en doet licht-audits.  Zo heeft
de vzw geholpen bij het verlichtingssysteem
van de Grote Markt en de Stationsomgeving
van Sint-Niklaas die als voorbeeld staan voor
duurzame verlichting.  Ook het relighting pro-
ject Parklaan wordt voorgesteld en levert voor
de stad een besparing
op van 45.120 kwh/jaar
of 4720 eur/jaar. 

Vervolgens werd het
Nederlandse project
'Veluwe donker en stil'

voorgesteld.  In die zin werd een donkerte-
kaart geproduceerd, die thans uitgebreid is tot
gans Nederland en waardoor men gericht
lichthinder kan aanpakken. Daarin het verbe-
teren van verlichting en geluid op provinciale
wegen (markeren en reflecteren) die door de
Veluwe lopen.  In drie omliggende gemeenten,
Ede, Apeldoorn en Wageningen starten piloot-
projecten rond duurzame verlichting.

Als laatste stellen de Bond Beter Leefmilieu
en de Stichting Natuur en Milieu hun sensi-
biliseringscampagnes voor: Nacht van de
Duisternis  op 3 maar 2007 waarbij ook een
volledige maansverduistering op het menu
staat.(www.bondbeterleefmilieu.be) en voor
Nederland de 2° Nacht van de nacht op 28
oktober 2006.(www.natuurenmilieu.nl)
Dit zijn twee publiekscampagnes die enerzijds
mensen informeren rond het thema 'lichthin-
der' maar anderzijds ook gemeenten aanzet-
ten tot een duurzame verlichting.  

Onderzoek naar het effect van overdreven
licht op het gedrag en de ecologie van orga-
nismen is nog vrij summier en is enkel geba-
seerd op anekdotische waarnemingen zoals
vogels die vroeger zingen, schildpadden die
de verkeerde kant uitlopen, trekvogels die
boven belangrijke lichtpunten blijven cirkelen
enz.
Besluit van dit symposium: er is de laatste

jaren al heel wat ge-
beurd maar er blijft nog
heel veel te doen !! 

(Jenny De Laet)

Ook de stationsomgeving van Sint-Niklaas is met
betrekking tot verlichting toonaangevend..

ABLLOvzw
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Van een verkaveling…

…naar een masterplan voor Belsele ! 

…naar een natuurlijke parkzone…

Vereniging voor kwaliteit van
de omgeving te Belsele

secretariaat :
Kleemstraat 89, 9111 Belsele 

PCR : 000-1527999-55
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W i e  k e n t  e r  i n  B e l s e l e  D e
R a a k l i j n  n i e t  ?

De Raakl i jn  bestaat  vandaag exact
15 jaar.  En toch wi l len wi j  ons nog
even voorstel len:

De Raaklijn is opgericht vanuit een spontane
bekommernis over de ernstig bedreigde leef-
kwaliteit in Belsele. 
De stichtingsvergadering had plaats op 3 juni
1991.
De stichters waren Burm Omer, Lieve
Driljeux, Marina Moens, Firmin De
Beleyr, Fred Van Remoortel.

De Raaklijn is een statutaire vereniging die
opkomt voor de kwaliteit van de leefomgeving
van Belsele. De natuur en het milieu en ver-
keer en de ruimtelijke ordening spelen hier een
belangrijke rol.
De eerste leden kregen vrij vlug een eerste
katern in hun bus met het gekende logo.

Het is bedacht door Omer Burm en is uitge-
werkt door Fred Van Remoortel.
De kring met twee lijntjes staat voor :

- het dorp Belsele

- het natuurmonument, de
vallei van de Belselebeek

- de open ruimte

Raaklijn werkt onder de koepel van ABLLO, is
vertegenwoordigd in STRAMIN, is hierdoor
vertegenwoordigd in de GECORO.

De Raaklijn laat haar stem horen in de
dorpsraad en wordt regelmatig
gevraagd om advies te geven in ver-
schillende dossiers. De Raaklijn heeft
net iets meer dan 100 leden. Via de
twee-maandelijkse katern en het
Groene Waasland brengen we onze
leden op de hoogte.

H i s t o r i e k .
Wie kent er in Belsele  de verkavelingenpro-
blematiek niet ?
Het verkavelingendossier heeft drie gemeen-
tebesturen (18 jaar) doorgemaakt en 
De Raaklijn is er mee opgegroeid. Om dit alles
te duiden is een korte historische schets zeker
op zijn plaats:

1988 :
Alles startte wanneer Belselecentrum opge-
schrikt wordt bij twee ongeldige aanvragen  via
een openbaar onderzoek om het Hof Van
Belsele te verkavelen. 
De plannen waren zeer ingrijpend voor de
Kasteeldreef en het Hof Van Belsele. 
Er was sprake om de Belselebeek  te overwel-
ven, de wal te dempen  en een tweevaksbaan
te creëren in de Kasteeldreef. 
Het opgestarte buurtcomité zorgde toen voor
1030 bezwaarschriften. 

1989 :
De verkaveling werd afgekeurd en het project
BPA “Hof Van Belsele”  wordt opgestart. Een

parkzone zou het alternatief worden. Het
buurtcomité bleef actief.

1991 :
Uit het buurtcomité werd De Raaklijn
opgericht.
De verkaveling Populierenwijk werd in plannen
omgezet. De Raaklijn was betrokken bij de
planopmaak, er van uitgaande dat er een
parkzone ging komen.



d o s s i e r

1992 :

Een voorstel van De Raaklijn om een educa-
tief reservaat op te richten binnen dit BPA
werd bekend gemaakt.

Binnen het BPA hadden we reeds een wegel-
netwerk klaar, dit werd later opgenomen in het
GNOP.

1993 :

Een tweede openbaar onder-
zoek in volle kerstperiode voor
de verkaveling Hof van Belsele
werd beantwoord met meer
dan 800 bezwaarschriften.

De Raaklijn ontvouwde een
integrale visie rond dit gebied.
Anno 2006 wordt deze visie
voor een groot deel overgeno-
men in het gemeentelijk ruim-
telijk structuurplan.

1994 :

De gemeenteraad keurde de verkaveling
niet goed, het voorontwerp BPA Hof van
Belsele wel.
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1995 :

Het verkavelingsgebied in  de  Populierenwijk
stond onder water. ………….
De « meers » is duidelijk een overstromings-
gebied, een beekvallei.

1996 :

De twee verkavelingen Hof Van Belsele
(privé) en Populierenwijk (sociale stadsverka-
veling) werden aan elkaar gekoppeld.

1997 :

Een derde openbaar onderzoek voor het hof
van Belsele leverde 1154 bezwaarschriften
op.

1998 :

Een vierde openbaar onderzoek voor de uit-
breiding Populierenwijk leverde 1350
bezwaarschriften op.

Een gemeenteraadscommissie gebruikte een
nota vol met onjuiste argumentatie om de ver-
kaveling ter goedkeuring voor te leggen aan
de gemeenteraad, dit had als gevolg dat het
project BPA gedeeltelijk werd afgeschaft.
De twee verkavelingen werden meerderheid
tegen oppositie goedgekeurd.
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De Raaklijn diende bij de gouverneur een
klacht in. De gouverneur schorstte alle verka-
velingen in Belsele.

2000 :

Om de wateroverlast in Belseledorp en in de
geplande verkavelingen te realiseren  werd
een bufferbekken in droog en vruchtbaar land-
bouwgebied gepland. (Deze is nu in haar vol-
tooing.)

2001 :

Het bufferbekken werd goedgekeurd, de ont-
eigeningsprocedure werd opgestart.

2002 :

Er werd een openbaar onderzoek opgestart
voor de stedenbouwkundige vergunning voor
de oprichting van een bufferbekken.

2003: 

Het stadsbestuur zocht naar mogelijkheden
om het educatief reservaat nog te kunnen
realiseren, het gebied viel echter in handen
van bouwpromotoren. Deze gingen vrij snel
over tot de afbraak van de kleine woningen +

boerderij om er meergezinswoningen te bou-
wen. Het gebied werd verder opgehoogd. De
oever van de Belselebeek werd aangepakt in
functie van deze nieuwbouw.
In het kader van het provinciaal structuurplan
herformuleerde De Raaklijn haar oude visie
rond de ruimtelijke ordening en nieuwe
bestemmingen. Hier werd de basis gelegd van
de verrassende wending die nu plaatsvindt.

2004:

De Raaklijn staakte haar verzet tegen het
bufferbekken in het Waterschoot en  kon het
ontwerp nog bijsturen om er de Pastorijwegel
te heropenen.

2005:

Bij de goedkeuring van het gemeentelijk struc-
tuurplan werden er heel wat ideeën van de
Raaklijn opgenomen binnen de gewenste
structuur. 
De oude raaklijnplannen uit 1993 werden terug
bovengehaald en besproken bij een private
investeerder. 
De idee groeide om op basis van onze ideeën
de verkaveling op te kopen en om te zetten
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naar een openbaar en natuurlijk parkgebied.
De Burgemeester  werd bij deze gesprekken
onmiddellijk betrokken via schepen Van
Peteghem. Hieruit groeide een consensus om
de kern van Belsele globaal te gaan herbekij-
ken.

2006:

De private investeerder gaat over tot de aan-
koop van de private verkaveling achter het Hof
Van Belsele.  Waarbij we dit beeld krijgen:

De gearceerde zone ( +/- 4,5ha) is reeds ver-
worven en krijgt een publiek karakter. Deze zal
zo snel mogelijk  ingericht worden. Hierbij
wordt gestreefd om alles in te richten als een
natuurpark. Het hele gebied wordt ontsloten
door voetwegels (dikke lijnen) waarbij de
Pastorijwegel, de Belselebeekwegel, de Lange
Dreef en de wegel langsheen het educatieve
reservaat deel uitmaken.

De toekomst:
Er wordt door De Raaklijn nagedacht of het
hier bij blijft  en  of dat er nog meer mogelijk-
heden zijn.
Het is de wens van het huidige beleid om  naar
een gewenste structuur in Belselecentrum te
streven. Op basis van onze oude en huidige
plannen werd  De Raaklijn  door de private
investeerder  opnieuw uitgenodigd om een
globaal visieplan te schetsen. Dit wil zeggen

dat het mogelijk is dat een toekomstige jeugd-
en cultuursite, een parkzone en een recreatie-
zone in elkaar zouden passen.
Dit plan wordt de komende maanden uitge-
werkt en uitgedacht.
Omdat dit plan zich uitstrekt buiten de kern tot
over de N70 dienen er zich nieuwe unieke,
zelfs vrij revolutionaire mogelijkheden aan!

Daarvoor moet er op langere termijn een glo-
baal masterplan opgemaakt worden met de
stedelijke planologen. Het stadsbestuur en
privé kunnen deze unieke initiatieven  mee
helpen ontwikkelen en ondersteunen.
Belangrijk is dat dit plan moet gedragen wor-
den door de hele gemeenschap.
Op deze manier kunnen we spreken van een
uniek samenwerkingsverband met zeer ver-
strekkende gevolgen voor de toekomstige
generaties van Belsele en inwoners van Sint-
Niklaas in het algemeen.

Nu het project “ Het Hof Van Belsele”
realiteit is geworden gelooft De
Raaklijn in een verdere ontwikkeling
van het hele gebied op langere termijn.

Wie deze historiek nog meer in detail wil
lezen kan het extra geïllustreerd exemplaar
(40 pagina's) bestellen via De Raaklijn in
Belsele of via de site www.deraaklijn.be.
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Op zaterdag 2 september 2006 bracht de

Belgische Dendrologische Vereniging een

bezoek aan de Durmetuin in Tielrode.

Ons Streven 

en projectonder-

steuning!

Naast  het  organiseren van tal  van
eigen act iv i te i ten  ondersteunt  in
de  mate  van  he t  moge l i j ke  Ons
Streven ook locale projecten.

Op zaterdag 2 september 2006 bracht de
Belgische Dendrologische Vereniging
een bezoek aan de Durmetuin in
Tielrode. Deze specialisten van struiken
en bomen, kortom houtgewassen, von-
den (en vinden) de Durmetuin, met o.a.
honderd verschillende eikensoorten, inte-
ressant genoeg om er een studienamid-
dag aan te wijden.
Naast de voorbereiding van deze activi-
teit en het begeleiden van de verschillen-
de groepen met meer dan 60 deelne-
mers, engageerde Ons Streven zich ook
voor de verzorging van de receptie.
Ons Streven hoopt, samen met de bewo-
ner van de Durmetuin Christian
Wittebroodt, om via het in de kijker zetten
van deze waardevolle groene long, die op
het Gewestplan ingekleurd is als woning-
zone, een bescherming en klassering te
bekomen.
Dit  park is  ook voor u lezer  meer
dan een bezoekje waard!

Op zondag 1 oktober 2006 organiseerde
het Oudercomité van de Vrije Gemengde
Basisschool van Tielrode een dauwtrip in
het natuurrijk dorpje Tielrode. Deze activi-
teit kaderde in hun thema van dit school-
jaar, nl. het thema 'natuur'. Aan Ons
Streven werd gevraagd om voor de bege-
leiding van de groepen te zorgen, waarbij
meer dan 100 deelnemers getuige waren
van een boeiende excursie. De vier tevre-
den gidsen van dienst waren Gert
Hooftman, Staf Lerno, Marc Lamont en Jef
Verspecht, die na de wandeling konden
meegenieten van een lekker ontbijt.
Lessen trekken uit! 
De laatste jaren kunnen we vaststellen
dat geleide natuurwandelingen steeds
minder publieke belangstelling genieten.
Door de wandelingen te combineren met
een andere, meer gevarieerde formule of
ze samenmet een andere organisatie of
vereniging te organiseren,blijken de gele-
verde inspanningen toch vruchten af te
werpen.
Een gegeven om te onthouden en om op
verder te borduren!
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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
�  …Pas geboren! Ezelveulentje vervoegt begrazingsproject  in de Linie  … … …Vzw Durme
�  …Buurtweg �� te Waasmunster …��  … … … … … … … … … … … … … … …Vzw Durme
	  …Onverantwoord wegbermbeheer in Sint
Gillis
Waas�  … … … … … … … …ABLLOvzw 
�  …Ontdubbeling Scheldebrug  te Temse  : niet zomaar!!!  … … … … … … … …ABLLOvzw
�� Foto's   vroeger   en nu  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Velt
�� …� november  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
�� Tielrode uiterst verontwaardigd over start bouwwerken tankstation�  … …Ons Streven
�� Herfst  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Jos De Rudder
�� Meer duisternis in Sint
Gillis Waas 'verlicht' de energiefactuur aanzienlijk�  …ABLLOvzw
�� FIETSLANEN� maak er werk van!!  … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
�	 Kalender … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
�� Mariadistel  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Velt
�� 'Mooi licht mooi donker'  … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
�� �	 jaar Raaklijn : van verkaveling naar parkzone  … … … … … … … … … … …Raaklijn
�� Ons Streven en projectondersteuning!  … … … … … … … … … … … … …Ons Streven

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

mermans, 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 bin-

nen zijn vòòr 15 december 2006 op het Email-adres

gilbert.cant@scarlet.be of schriftelijk  bij

Gilbert Cant Perstraat 88, 9120 Haasdonk


