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OOpp  ����  mmeeii  ��������  llaanncceeeerrddeenn  ����  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggeerrss  vvaann  ssoocciiaallee  bbeewweeggiinnggeenn��  ssyynnddii��
ccaalliisstteenn  eenn  aaccaaddeemmiiccii  ddee  oopprrooeepp  ''KKlliimmaaaatt  eenn  ssoocciiaallee  rreecchhttvvaaaarrddiigghheeiidd''		  SSaammeenn  rriiee��
ppeenn  zzee  oopp  vvoooorr  eeeenn  eeeerrssttee  nnaattiioonnaallee  kklliimmaaaattmmaanniiffeessttaattiiee  ddoooorr  ddee  ssttrraatteenn  vvaann
BBrruusssseell  oopp  zzaatteerrddaagg  

  ddeecceemmbbeerr  ����������  ddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  kklliimmaaaattaaccttiieeddaagg		  DDiitt  lleeiidd��
ddee  ttoott  eeeenn  ccoonnssttrruuccttiieevvee  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  ddee  kklliimmaaaattccooaalliittiiee  ((mmeeeerr  ddaann  ����  mmiidd��
ddeennvveelldd  oorrggaanniissaattiieess))  eenn  AArrtt  FFoorr  EEaarrtthh		  IInnmmiiddddeellss  ddrraaaaiitt  ddee  mmoobbiilliissaattiiee  oopp  vvoollllee
ttooeerreenn  eenn  zziijjnn  eerr  iinn  hheett  hheellee  llaanndd  llookkaallee  ccoommiittééss  vvaann  ddee  kklliimmaaaattoopprrooeepp  aaccttiieeff		
De actiedag eist drastische maar sociaal rechtvaardige maatregelen tegen klimaat�
verandering	 Er wordt een klimaatoptocht en een klimaatconcert georganiseerd	 De
klimaatoproep�  de klimaatcoalitie  en Art For Earth roepen iedereen op om de actie�
dag verder creatief in te vullen	

“Van � tot �� december ���� vindt er in Bali (Indonesië) een klimaattop plaats van de VN	
Tijdens die top zullen wereldleiders beslissen over het toekomstig klimaatbeleid	 Het huidige
Kyotoakkoord loopt immers in ���� af	 Om de eisen voor een doeltreffend en rechtvaardig kli�
maatbeleid op lange termijn kracht bij te zetten (zie ook global climate campaign) wordt er
wereldwijd opgeroepen om op 
 december op straat te komen	 De manifestaties zullen vragen
dat onze wereldleiders eindelijk en met hoogdringendheid die maatregelen goedkeuren die
nodig zijn om een verdere dramatische wijziging van ons klimaat te voorkomen	 We verwach�
ten van hen dat ze snel een
nieuw akkoord uitwerken op
basis van sterkere engagemen�
ten van voornamelijk de geïndu�
strialiseerde landen	 Dit akkoord
moet de klimaatverandering
tegengaan op een sociaal recht�
vaardige en effectieve wijze	
Productie en consumptie in de
geïndustrialiseerde landen zor�
gen ervoor dat onze planeet
afstevent op een klimaatcatas�
trofe	 Miljoenen mensen zullen
hiervan het slachtoffer worden	
Mensen in het Zuiden zullen het
ergst getroffen worden	
Paradoxaal genoeg zijn zij niet
de grootste oorzaak van de kli�
maatverandering	 De oorlogs�
dreiging wereldwijd zal toene�
men en veel natuurlijke rijk�
dommen zullen worden vernie�
tigd	 Het is daarom hoog tijd
voor actie	

Wij willen kiezen voor actie en
mobilisatie opdat regeringen de
nodige structurele maatregelen
zouden nemen� met respect
voor duurzame ontwikkeling�
gerechtigheid� sociale gelijkheid�
democratie en solidariteit	 De
huidige maatregelen volstaan
niet om een klimaatcatastrofe

NNaattuuuurrlliijjkk  sstteeuunntt  ''tt  GGrrooeennee  WWaaaassllaanndd  ddiitt  iinniittiiaattiieeff  eenn  ppuubblliicceerreenn  wwiijj
ggrraaaagg  ddeezzee  oopprrooeepp  vvoooorr  eeeenn  nnaattiioonnaallee  kklliimmaaaattmmaanniiffeessttaattiiee  oopp  


ddeecceemmbbeerr  ��������  nnaaaarr  aaaannlleeiiddiinngg  vvaann  ddee  VVNN��kklliimmaaaattttoopp  iinn  BBaallii		

vervolg op pagina 3
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af te wenden	 Daarom sluiten wij ons aan bij
de mobilisatie voor een internationaal doel�
treffend en rechtvaardig akkoord voor het kli�
maat	 Dat moet er voor zorgen dat de gemid�
delde wereldwijde temperatuursverhoging
t	o	v	 de pre�industriële periode niet boven de
�° Celsius stijgt	 Deze doelstelling kan enkel
bereikt worden door de uitstoot van broeikas�
gassen drastisch en snel te verminderen	 De
wereldwijde uitstoot moet minstens gehal�
veerd worden tegen ����	

Het huidige Kyotoakkoord is nog maar een
eerste hele kleine stap in die richting en moet
dringend een vervolg krijgen	 Om een vlotte
overgang te realiseren moet in Bali afgespro�
ken worden dat er tegen ���� een nieuw bin�
dend akkoord op tafel ligt waar iedereen ach�
terstaat	 De geïndustrialiseerde landen moe�
ten� gezien hun historische schuld� een stapje
verder gaan en hun huidige emissieniveau
met minstens �� verminderen tegen ����
en met 
� tegen ����	 Deze reductie moet
snel gaan� zodat we de komende �� tot�� jaar
een daling in de totale mondiale uitstoot zien	

Dit mag en hoeft niet ten koste te gaan van
sociale rechtvaardigheid op globaal of lokaal
niveau	 Ontwikkelingslanden� die nu nog vrij
lage emissies hebben� moeten zich ook
inschrijven in een wereldwijd klimaatverdrag	
In respect voor ieders eigenheid hebben we
tot doel zoveel mogelijk burgers te verzame�
len� die bereid zijn in actie te komen om het
klimaat te beschermen	 Wij zijn er ons van
bewust dat dit kan gebeuren via uiteenlopen�
de initiatieven	 Die eenheid in verscheiden�
heid beschouwen we als onze kracht	
WWiijj  rrooeeppeenn  iieeddeerreeeenn  oopp  oomm  zziicchh  vvaannaaff  nnuu
ddeemmooccrraattiisscchh  ttee  oorrggaanniisseerreenn  tteerr  vvoooorrbbee��
rreeiiddiinngg  vvaann  ddee  nnaattiioonnaallee  kklliimmaaaattaaccttiieeddaagg
eenn  ddee  nnaattiioonnaallee  ooppttoocchhtt  oopp  

  ddeecceemmbbeerr
��������		  LLaaaatt  oonnss  wweetteenn  wwaatt  jjee  oorrggaanniisseeeerrtt
eenn  ooff  eenn  hhooee  jjee  mmoobbiill iisseeeerrtt  vviiaa
tom	cornu@klimaatcoalitie	be

http://www	
dec����	be
www	hierbeginthet	be
www	klimaatoproep	be

www	peopleforearth	eu”

Beste lezer,

Als er een overschrijvingsformulier van ‘t groene waas-
land in dit nummer zit, gelieve dan Uw abonnement te
hernieuwen door 5 euro over te schrijven op het reke-
ningrummer 000-1709871-52  met vermelding, abonne-
ment  '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)

vervolg actie  8 december
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Quiz "Ken je T(h)ielrode"
bracht Tielrode

weer bijeen. 

Tielrode. Het wordt een traditie dat op 10 november
Milieuwerkgroep Ons Streven vzw een quiz organi-
seert. De quiz is uniek in de wereld omdat alle vra-
gen betrekking hebben op Tielrode. Precies daarom
strijden verschillende teams in het Gildenhuis voor
de titel "de slimste ploeg van Tielrode".
Verenigingen en families zetten hun beste pionnen
in om goed te scoren op vragen over de geschie-
denis, bijnamen, bekende personen, fauna en flora,
sport,varia, actualiteit, milieu, aardrijkskunde van
het Durmedorp. Tussendoor zorgen de inzet van
een joker en drie rode draden voor extra spanning.

De quiz werd samengesteld en in goede banen
geleid door quizmaster Ronny De Keyzer. Twaalf
teams dongen mee voor een plaats op het podium
: de Bondgenootjes (Gezinsbond), de Bruyntjes
(familie De Bruyn), de Doordrijvers (jeugdbestuur
van VK Tielrode), de Durvers (Davidsfonds), de
Groentjes (familie Van Gaever), KAV, KaWeBe
(KWB), KLJ, OKRA, de Symbionten , Vier op een
Wei (Vriendenkring Vrije Basisschool) , Vrouwen
met Vaart (KVLV).

Door het forfait van de winnende ploeg van vorig
jaar (sterfgeval) en van de eeuwige tweede ploeg
(operatie) was de strijd bijzonder spannend tot de
laatste reeksen vragen. Het uiterst uitgebalanceer-
de team van de Symbionten (bestaande uit Helga
Van Put, Omer De Rijck, Annemie Van de Velde en
Werner De Wit) won uiteindelijk het pleit met 103
punten (op een maximum van 130 punten ) door
een schitterende inzet van hun joker en heel veel
en volgehouden studiewerk. Deze ploeg nam even-
eens aan de drie vorige edities deel en dat heeft
hun geen windeieren gelegd. 

De strijd om de tweede plaats was uiterst span-
nend. Niet minder dan drie ploegen maakten aan-
spraak op die plaats. De beslissing viel helemaal op
het eind. De ploeg van "Vier op een Wei" (vrien-
denkring Vrije Basisschool) bestaande uit Koen de
Clercq, Geert Flamand,Ben Meersman en Joel
Tassent, behaalde deze felbegeerde plaats met een
prachtscore van 95 punten. Dat was net eentje
meer dan "de Vrouwen met Vaart" van de KVLV

(Maria Goossens, Godelieve Vincke, Maria
Wauters en Annemie Van Leugenhaeghe). Ook de
strijd voor de vijfde stek was ongemeen span-
nend.Ook hier waren er drie teams die heel dicht in
de buurt zaten.

De formule van een quiz met enkel vragen over het
dorp slaat bijzonder aan in Tielrode. Ronny De
Keyzer heeft in de loop der jaren enorm veel kennis
vergaard over dit mooie dorp en de quiz is niet
alleen een gelegenheid voor de mensen om hun
kennis te etaleren, maar is ook een kans om heel
veel over het dorp te weten te komen. Zo stonden
heel wat mensen er van versteld dat er in Breda
een Tielrodestraat is.

Het publiek deed ijverig mee met de deelnemende
ploegen. Op kladpapiertjes noteerden ze voor "de
leut" antwoorden op de vragen die de quizmaster
afvuurde. Naar goede gewoonte was er ook een
publieksvraag. De persoon die kon raden hoeveel
punten alle ploegen in totaal zouden sprokkelen
kreeg een verrassingsmand met lekkernijen uit de
wereldwinkel. Dat totale aantal punten bedroeg
779. Het was Rolande Ruys die slechts 3 puntjes
meer gokte. Ze mocht de welverdiende prijs dan
ook in ontvangst nemen. 

Voor de organisatie van deze quiz kon de milieu-
werkgroep andermaal rekenen op de milde giften
van heel wat sponsors. Daardoor konden alle deel-
nemers met een mooie prijs huiswaarts keren.
Deze prijzen bestonden uit een combinatie van een
waardebon en een prijs in natura.

Tijdens de quiz werden de logo's van de sponsors
en sfeerfoto's van andere activiteiten georganiseerd
door de milieuwerkgroep geprojecteerd op groot
scherm. 

Volgend jaar gaat de quiz voor de vijfde maal
door op maandag 10 november 2008. 

Namens milieuwerkgroep Ons Streven vzw  en met
heel veel dank voor de deelnemende ploegen, de
sponsors en de medewerkers van Milieuwerkgroep
Ons Streven vzw

Gert Hooftman
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Milieuwerkgroep Ons
Streven vzw vraagt

onmiddellijke maatregelen
voor Hogenakkerstraat

Tielrode- De Milieuwerkgroep Ons Streven
vzw doet een oproep aan het gemeentebe-
stuur van Temse om onmiddellijk effectieve
maatregelen te nemen om de verkeersveilig-
heid in de Hogenakkerstraat te verbeteren.

De Milieuwerkgroep ontvangt meer en meer vra-
gen van de inwoners van Tielrode in het algemeen
en van bewoners van de Hogenakkerstraat in het
bijzonder. Deze straat wordt gebruikt als omlei-
dingsweg voor de N-41 en heeft danig te leiden
van de toegenomen verkeersstroom. 

De Milieuwerkgroep is in de eerste plaats bezorgd
voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers en
doet daarom volgende voorstellen aan het gemeen-
tebestuur:

1.Verwijderen van het grote verkeersbord op de
hoek van Guido Gezellelaan en Gentstraat
2.Wegomlegging vanuit Temse over

Hoogkamerstraat in plaats van het verkeer uit
Temse over de Hogenakkerstraat te leiden 
3.Wegomleiding fietsers via Hofstraat
4.Hofstraat verboden voor zwaar wegverkeer
5.Inrichten van éénrichtingsverkeer in Hogen-
akkerstraat uitgezonderd fietsers
6.Gerichte politiecontrole op dit verbod
7.Beveiliging van de Kettermuit
8.Zwaar vervoer vroeger omleiden (vb. via Zele
en via Waasmunster)

Door het huidige verkeer wordt het wegdek van de
Hogenakkerstraat beschadigd. De wegbermen zijn
zwaar beschadigd en de sloten zijn op meerdere
plaatsen dichtgereden of vernauwd. Dit is een
onhoudbare situatie, welke tot ongevallen moet leiden. 

Ter hoogte van de Kettermuit werden de laatste weken
reeds enkele ongevallen genoteerd, welke aan de
wegomlegging kunnen toegeschreven worden

De milieuwerkgroep onder-
steunt de terechte opmerkin-
gen van de buurtbewoners.

o p  d e  f o t o  :  d e  p l o e g e n  o p  d e  p o d i u m p l a a t s e n ,  d e  q u i z m a s t e r  ( R o n n y  D e
K e y z e r ) ,  z i j n  j u r y l e d e n  ( We s l e y  e n  L u d o  B o e l ,  E r n a  D e  G r a e f  e n  R o m a i n  v a n
P u y v e l d e )  e n  d e  o rg a n i s a t o re n  v a n  m i l i e u w e r k g ro e p  O n s  S t re v e n .
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Het kerkhof,

waardevol erfgoed.

In november stond het kerkhof weer eventjes
in de belangstelling. Herdenken van de doden
blijft bij ons nog steeds een in eer gehouden
traditie, lichtelijk overschaduwd door het meer
showgebeuren 'halloween'. 
Naast dit menselijk aspect, is het kerkhof
zeker een interessante historische plaats.
Antieke, pompeuze, indrukwekkende zerken
zijn getuigenissen van het roemrijk verleden
van de zogezegde notabelen en rijke families.
Je kan aflezen wie de burgemeesters, notaris-
sen, dokters, pastoors, … waren in vroegere
tijden in jouw dorp, een geschiedenisboek van
arduin en graniet. 
Minder gegoede mensen moesten het echter
stellen met amper het gemeentelijk houten
kruisje met hun naam op en de meeste zijn
dan ook al lang verdwenen. Doch hier kwam
verandering in en ook de gewone man en
vrouw uit de straat konden zich stilaan een
stenen grafzerk veroorloven (?), weliswaar
zonder de grond te kunnen kopen, waardoor
na een vastgestelde periode de zerken terug
werden afgebroken. Op die manier verdwenen
er een heleboel typische zerken, een herinne-
ring aan een stijl eigen aan de mens die voor
soberheid kiest.

Nu er de laatste tijd zich in het Waasland weer
een tendens ontwikkelt om een grote oprui-
ming te organiseren (soms al uitgevoerd), is
het misschien de moment om even te bezin-
nen en zich te buigen over een andere oplos-
sing om toch een aandenken te bewaren van
de verschillende periodes. 

In plaats van alles te slopen kan de optie zijn,
een aantal zerken te selecteren per decenni-
um , waarmee men een herdenkingsmonu-
ment creëert, voorzien van een gedenkplaat
met de namen van de overledenen van dat
decennium en waarbij men symbolisch ook
een levensboom voorziet. 

Zo blijft niet alleen een stukje erfgoed

bewaard, maar ook het menselijk

aspect wordt gerespecteerd.
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Fiets-wandeluitstap, een

toffe combinatie. 

Op zaterdag 1 september 2007 organiseerde
Ons Streven vzw voor de vierde maal een
fiets-wandeluitstap, die ons dit jaar leidde naar
het aan de Schelde gelegen Wichelen.

Het is voor Ons Streven stilaan een traditie
geworden om een dagexcursie te organiseren,
waarbij een fietstocht gecombineerd wordt
met een natuurwandeling, sportief en leerrijk
tegelijk.
Na Daknam, Buggenhout en Vlassenbroek,
was nu de keuze gevallen op Wichelen. 
Om 10.00 u. vertrokken we aan het veer van
Tielrode en via dijken en andere rustig wegen
bereikten we tegen de middag onze bestem-
ming, de natuurtuin met een op een eenvoudi-
ge manier aangelegd kleinschalige waterzui-
vering van Yvette Saerens. 
Na de lekkere terrasactiviteiten (dankjewel
gastvrouw), openbaarde Yvette haar tuin op

deskundige, boeiende wijze aan de super
geïnteresseerde deelnemers. Deze tuin krijgt
een extra dimensie doordat deze uitkijkt op die
machtige stroom, de Schelde.

Voor het tweede luik van de dag, nam Yvette
ons mee naar een voor ons onbekend pareltje
natuur, de Oude Scheldearm te appels. Dit
gebied straalt een ongereptheid uit en door
zijn ietwat natuurlijke paden blijkt dit een zeer
rustig wandelparadijs te zijn. Yvette is natuur-
gids en kon andermaal haar hartje ophalen
door ons te voeden met heerlijke wetenswaar-
digheden.
Voor onze stalen ros weerom te bestijgen,
konden we niet weerstaan aan de lokroep van
het gezellig terras van het al even gezellig
café aan het Appelsveer om nog ne goeien te
pakken.
En … dan … natuurlijk … nog
… de … lange … weg …
terug, moe maar gelukkig.

Ter info: 
het was een zonnige dag!
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Treindienst beter en

slechter in de regio.

Actievoeren loont  een beet je . Op
1 december vorig jaar was ABLLO, in samen-
werking met de BTTB, de stad Sint-Niklaas en
de provincie Oost-Vlaanderen één van de eer-
sten om aan de noodrem te trekken. Herinner
je je nog het Forum Treindienst Waasland ?
De treindienst 2007, aangeboden vanaf 10
december 2006 tot 8 december 2007, zou op
veel punten slechter worden. Zo slecht werd
het in het Waasland, dat de NMBS in haar
eerdere persontmoeting, onder leiding van
toenmalig directeur Leo Pardon, er gewoon
over zweeg. De treindienst in onze regio wordt
wat beter en slechter.

+++ Op de Hoofdspoorlijn Antwerpen -
Gent gaan drie IC-treinen per uur rijden.

+   De stoptrein Antwerpen - St-Niklaas
wordt verlengd tot Lokeren.

+   De trein St-Niklaas - Brussel gaat 4' min-
der lang in Dendermonde stilstaan.

+ / -  De trein St-Niklaas - Leuven wordt een
boemeltrein tot in Leuven, met een korte stop in
Mechelen en zonder koppeling van het treindeel uit
Antwerpen.

- - - Beveren en Antwerpen-Zuid, twee stede-
lijke stations, worden veel minder bediend. Het
worden weer expedities om naar 't stad te gaan.

- - - Temse, stedelijk gebied in volle expansie,
en alle stations tot Mechelen krijgen geen wer-
vende 30'-frequentie, dat zou te eenvoudig zijn.

Er is dus een kwaliteitssprong op de IC-
verbinding Antwerpen - Gent. Daaraan

gekoppeld, ontstaan er enkele goede over-
stapverbindingen via Lokeren richting Gent.
De NMBS heeft daarentegen nog niet begre-
pen, dat het Waasland een stedelijk netwerk
vormt. Stedelijke gebieden als Beveren,
Temse en Dendermonde en randstedelijke
gebieden als Antwerpen-Zuid, Zwijndrecht,
Belsele-Sinaai, Oostakker, en Economische
gebieden als Zele, Bornem, Puurs zitten nog
lang niet in een netwerk dat in mekaar klikt.
Om het half uur een verbinding, eventueel met
één korte overstap, is de norm. Dat lijkt meer
niet dan wel in de aanbieding te zitten.

Groot minpunt was tot op heden de com-
municatie. De NMBS-groep heeft het voorbij
jaar aangetoond, dat ze totaal onbekwaam is
om goed drukwerk te verspreiden, zoals een
lijnfolder, stationsfolder, spoorboek, vertreklijs-
ten. De verspreiding gebeurde laattijdig, de
info was niet continue beschikbaar en er staan
hopeloos veel drukfouten in. We duimen voor
een daadwerkelijke klantgerichte aanpak, ook
naar de nog-net-niet-klant. Hoe de info in de
gaten : geldig vanaf zondag 9 december 2007.
Moeten wij je van de trein doen houden. Of is
dat de job van het spoorbedrijf?

Schande is, dat de NMBS het voorbije jaar
geweigerd heeft om in dialoog te treden. Het
voorbije jaar zijn er tientallen telefoons en
mails gepleegd tussen het stadhuis van St-
Niklaas en ABLLO. Maar het bleef steeds een
njet vanwege het incompetente spoorbedrijf.
Vandaag zien we dat de mobiliteit in onze
hoogdynamische regio niet begrepen wordt in
Brussel. Wanneer neemt de plaatselijke
volksvertegenwoordiging eindelijk ini-
tiatief om het forum van 1 december
2006 een vervolg te geven?
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De N41 tussen Elversele en Sint-Niklaas wordt vernieuwd.

Zal er echter ook geld voorzien worden om goede fietsinfrastructuur aan te leggen?

Het huidige veel te smalle fietspad zonder afscheiding met de rijbaan is een schande.

Fietsersbond afdeling Regio Sint-

Niklaas en ABLLOvzw stellen voor

een nieuwe extra oversteek van ‘bin-

nenring’ (Kleine Laan in het verleng-

de van de Broodstraat) te realiseren

voor fietsers en voetgangers.

Versmal de autorijstroken naar pro-

porties die passen in een stad; maak

een middenberm, zodat oversteken

veilig in 2  fasen kan gebeuren. Een

voorbeeld werkt reeds op de Parklaan.

Het Driekoningenkruispunt wordt ont-

last waardoor vlotter  autoverkeer

ontstaat. 

Iedereen wint erbij.

Waarom luistert men tot hiertoe niet?
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Durmeschorren 

in ere hersteld? 

Zoetwatergetijdengebieden zijn op
wereldschaal erg zeldzame biotopen.
Men vindt die in Europa enkel nog langs de
Loire, de Elbe, de Weser, de Oude Maas en
langs onze Schelde. Het Schelde-estuarium is
daarbij nog uniek door de aanwezigheid van
een volledige gradiënt van zout naar zoet. Het
intergetijdengebied bestaat uit slikken en
schorren en bevindt zich buitendijks (rivier-
waarts van de dijken). Deze slikken en schor-
ren vormen de overgang van het water naar
het land. Slikken zijn de modderplaten die
dagelijks tweemaal onder water komen en
onbegroeid zijn. Wanneer deze aanslibben
door het voortdurende sedimenttransport in de
rivier, komen bepaalde delen niet meer dage-
lijks onder water en ontstaat er een perma-
nente plantengroei. Dat zijn de schorren. 

Er is maar één Durme

Binnen het Schelde-estuarium neemt de
Durme, ecologisch gezien, een belangrijke
plaats in. Ze is de enige grote zijrivier in het
estuarium die een vrije verbinding heeft met
de Schelde en niet is ingericht voor scheep-
vaart. Van de buitendijkse oppervlakte bestaat
slechts 13% uit de geul, voor de rest bestaat
67% uit schorren en 20% uit slikken. Dat slik-
ken en schorren een bijzondere biodiversiteit
herbergen, verwondert wellicht niemand. Het
slik barst van het bodemleven en is bijgevolg
een belangrijke foerageerplaats voor tal van

watervogels en steltlopers. Op de schorren
vestigen zich belangrijke moeras-, ruigte- en
struweelvegetaties. Die vormen op hun beurt
de habitat voor soorten als spindotterbloem,
kleine karekiet en blauwborst. Het volledige
slikken- en schorrenareaal van de Durme kan
rekenen op een meervoudige internationale
bescherming als Europees vogel- en habitat-
richtlijngebied. 

Durmeschorren

Deze internationale zeldzaamheid verant-
woordt absoluut de noodzaak van de bescher-
ming van de Durmeschorren. Toch staat deze
ecologische benadering niet alleen in onze
huidige samenleving en wordt deze nog
gekruist door maatschappelijke noden.
Toegegeven, de Durme verzandt elke secon-
de (men schat dat ongeveer 1,7 miljoen m_
specie uit de Durme zou moeten worden ver-
wijderd) en de ruime Lokerse omgeving heeft
recht op een vlotte waterafvoer. Deze gebeurt
via de Ledebeek in de Durme waardoor de
voorbije 15 jaar geregeld baggerwerken in de
Durme werden uitgevoerd om de waterafvoer
te kunnen blijven garanderen. Deze ruimingen
van de riviergeul hadden een ernstige impact
op de schorren doordat noodgedwongen het
vrijgekomen slib telkens op de slikken en de
schorren werden gestapeld. Die beheermaat-
regel heeft de natuurwaarde van het schorre-
nareaal stroomopwaarts de brug van waas-
munster zwaar aangetast. Hierdoor is er geen
sprake meer van de unieke overgang water-
slik-schor, maar eerder van een slibmuur in de
rivier die tot boven het niveau van de dijk komt
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en waarop zich geen typische schorvegetatie
meer kan ontwikkelen. De enige oplossing om
het vernietigde schorbiotoop te herstellen is
het terug afgraven van het slib met herstel van
een overgang water-slik-schor. 

Herstel

De uitgelezen kans om dit herstel uit te voe-
ren, lijkt ons de actualisering van het
Sigmaplan. In het kader van dat project zullen
de dijken op 'sigmahoogte' gebracht worden.
De verhoging (en verbreding) van de dijklicha-
men houdt onvermijdelijk een inkrimping van
het schorrenreaal in. Als milderende maatre-
gel daarvoor stelt de milieubeweging dit schor-
renherstel voor. Het bergen van het slib zou
evenwel een ernstig knelpunt kunnen vormen
door de enorme hoeveelheid en de mogelijke
verontreinigingsgraad. Tot de mogelijkheden
behoren sanering (duurste maatregel) of een
lokale afzetmogelijkheid. 

Wat uiteraard blijft, is de natuurlijke successie
van slikken en schorren. Stroomafwaartse ont-

poldering zou voor een veranderende getij-
denenergie en slibhuishouding zorgen en dus
mogelijk ook het afwateringsprobleem gunstig
beïnvloeden. Menig ingenieur zal hieraan een
vette kluif hebben; de milieubeweging werkt
van haar kant constructief mee aan de vorm-
geving van het geactualiseerde Sigmaplan.
Wat ons betreft zijn de slikken en schorren het
waard.

Tim Audenaert

Bronnen:

Van den Bergh, et. al., (1999). Natuurherstelplan
Zeeschelde: drie mogelijke inrichtingsvarianten.
Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 

Vermeersch S., et al., (2002). Verkennende ecologische
gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme. Instituut voor
Natuurbehoud, Brussel. 
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Als je met de natuur

samenwerkt, zal je tuin

minder arbeid vergen.

In een ecologische tuin spreken we
liever over beheer dan over onder-
houd. Planten vragen niet dezelfde
aanpak als een huiskamer. Hoe meer
ze met rust gelaten kunnen worden,
hoe beter. Vecht niet tegen de natuur,
maar werk ermee samen.
Met arbeidsarme tuinen bedoelen we
niet alleen verwilderde tuinen, maar
vooral ecologische tuinen met een zo
duurzaam mogelijk basisconcept dat,
zonder al te veel menselijke tussen-
komst, standhoudt in de tijd. 

Een goede test om te zien of je tuin in
die zin aangelegd is, zou er zo kun-

nen uitzien: stel dat je om een of
andere reden niet meer in staat bent
in de tuin te werken en je laat twee à
drie maal per jaar iemand een paar
fundamentele beheerswerkjes uitvoe-
ren, dan zou je tuin, ondanks deze
minimale zorgen, toch stand moeten
houden.

De bodem afdekken is de boodschap"

een goede variatie van open en gesloten ruimten
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Praktisch:

-Belangrijk is de verhouding tussen open
en gesloten ruimte. Veel open ruimte
betekent meestal een groot gazon, met
daarenboven veel randzones, die nogal
wat onderhoud vragen. Beheer daarom
een gedeelte als hooiland of bloemen-
weide. Een gesloten ruimte daarentegen
kan zo opgebouwd zijn dat
ze praktisch geen onderhoud
vraagt.
-Hou bij de aanplant van het
geraamte van een gesloten
ruimte rekening met de eco-
dynamiek en de gelaagdheid
(zie bijdrage in vorig nummer
van het Groene Waasland).
In een goed gesloten ruimte
zal weinig opslag komen van
ruigtekruiden. Anderzijds
moeten we de planten wel de
ruimte geven om tot hun
volle natuurlijke vorm uit te
groeien. In de aanvangsfase
is dan mulchen -- Mulchen is
de grond tussen de planten
bedekken met een laagje
schors, houtsnippers, com-
post -- tussen de planten
zeker aangewezen. 

-Door planten te kiezen in
functie van de ruimte die je
ter beschikking hebt, voor-
kom je veel onnodig snoei-
werk.
-Door de juiste planten op de
juiste plaats te zetten, voor-
kom je veel latere zorgen,
zoals gieten bij droogte,
afdekken tegen vorst.

-Heesters snoeien 'opdat ze
beter zouden bloeien' is een
verkeerde techniek die de

planten vlugger doet verouderen. In de
natuur bloeien die struiken immers ook
zonder menselijke ingrepen.
-Verdorde en abnormaal groeiende tak-
ken kan je af en toe wel wegnemen om
mooie struiken te behouden.
-Kies je voor een haag, neem dan traag-
groeiende soorten, zoals beuk, hulst,
taxus en buxus. Als je voldoende ruimte
hebt, kun je ze vrij laten ontwikkelen.
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-Ouder wordende fruitbomen moet je
niet tot de laatste vrucht dwingen
door eindeloos te snoeien. Laat ze
ook staande sterven. Het vervalpro-
ces met allerlei paddestoelen, mos-
sen, insecten- en vogelbezoek is een
belevenis op zich en de steeds grilli-
ger wordende boomvorm is een gratis
beeldhouwwerk. Men kan er ook een
klimplant laten in groeien.
-Bij een vaste plantenborder kan je
aanvankelijk wieden met een drie-
tandje, vooral als er sterk wortelende
kruiden opduiken (kweekgras, krui-
pende boterbloem). Zodra de vaste
planten stevig ingeworteld zijn, mag
je de grond niet meer nodeloos ver-
storen. Verwijder eventuele 'vrijbui-
ters' voorzichtig met de hand.

Bron: 'De ecologische
siertuin', John Rigaux -
Rosette Van Cauteren,-
VELT, 250 blz.
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender
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!!
Vrijdag 30 November

Vzw Durme Man-Bijt-Hond 'Buitenbeeld'
De natuurfilmers Ludo Goossens en Tom Linster
van de populaire natuurserie 'Buitenbeeld' van
Man-Bijt-Hond komen naar Zele! Kom kijken naar
een selectie uit de reeks 'natuurdocumentaires van-
uit de achtertuin'.
Afspraak om 20.00 uur “Jan Praet” - zaal in het
Dienstencentrum (gelijkvloers), Lokerenbaan 91,
9240 Zele
€ 3,00 (leden € 2,00; kinderen tot 12 jaar gratis
Info Jan Maertens, 052 45 31 41
jan.maertens@vzwdurme.be

Zaterdag 1 en zondag 2 december

Geschenkenbeurs wereldwinkel Beveren: 

van 10u tot 17u in Gildenhuis, Ciamberlanidreef
250    Doe het Zuiden cadeau.

Verwen vrienden, familie, klanten of collega's met
een cadeau van eerlijke handel.  Stel je eigen voe-
dingspakket samen.  Maak een pakket 'op maat
van'.  Of doe een geschenkencheque cadeau.
* Tal van originele, eerlijke geschenkjes voor elke
gelegenheid
* wijnproefstand met deskundig advies
* proeven van hapjes 
* gezellige cafetaria met (h)eerlijke dranken en hapjes

Zondag 2 december

Ons Streven + CVN - Geleide natuurwandeling
'Klei en Vallei'
Samenkomst: 14.15 u. aan het Durmeveer van
Tielrode Info: 03 711 04 43 - deelname gratis, ieder-
een welkom

CVN + vzw Durme Molsbroek Lokeren 14u30
Afspraak: 14:30 uur aan het bezoekerscentrum
Molsbroek Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of
buiten de kantooruren bij conservator André
Verstraeten, 09 348 18 59

Zaterdag 8 en zondag 9 december

Geschenkenbeurs wereldwinkel Melsele van 10u
tot 17u bovenzaal P.C. Sabot, Grote Baan 20

Zaterdag 8 december

N a t i o n a l e  o p t o c h t  
v o o r  h e t  k l i m a a t  i n  B r u s s e l

zie pagina 2

JNM Durmeland Nationale optocht voor het kli-
maat in Brussel
Voor wie: INI (12-15j) en GROTE (15j+)
Waar: Trein vertrekt om 13u36 in Lokeren. Op tijd
aanwezig zijn!
Meebrengen: Geld voor de trein
Contact: De Brauwer Heleentje (0485/30 67 48)

Ons Streven Inventariseren op het provinciaal
domein Roomacker onder de noemer 'Leren van
elkaar'     Samenkomst:  9.00 u. aan de kerk van
TielrodeInfo: 03 711 04 43 - deelname gratis, ieder-
een welkom

Velt + Natuurpunt 
Kerstgeschenkenbeurs Sint-Gillis-Waas

Tweede editie van de (H)eerlijke alternatie-
ve geschenkenbeurs georganiseerd door
Oxfam Wereldwinkel.

Kom een kijkje nemen op onze geschenkenbeurs,
een heerlijk stukje taart verorberen of gewoon
gezellig een drankje nuttigen en wat bijpraten in
onze cafetaria ! 
Ondertussen kunnen de kinderen hun hartje opha-
len bij de kinderanimatie. 
Denk duurzaam. Leg "het kippenboek" onder de
kerstboom of geef een veltlidmaatschap voor het
nieuwe jaar. 
Verschillende info- en verkoopstanden zullen aan-
wezig zijn, waaronder: Natuurpunt, Velt,  Bond
Zonder Naam, Broederlijk Delen,  Khamar/jungle-
kids, én natuurlijk Oxfam Wereldwinkel. Deze biedt
naast de gekende voedingsproducten ook allerlei
artisanaat aan uit Derde Wereldlanden,
Solidariteitsproducten én Wereldmuziek CD's.
Van 9 tot 17u kan je terecht in de socio-culurele zaal
(naast de bib) van Sint-Gillis-Waas, Kerkstraat 101.
Iedereen welkom - gratis inkom
Info: 03/773 15 85 of Wereldwinkel@panneweel.be
en www.panneweel.be
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JNM Durmeland Beheerswerken
Voor wie: PIEP (8-12j), INI (12-15j) en GROTE
(15j+)   Meer info: www.jnm.be/durmeland

Zaterdag 8 en zondag 9 december

Geschenkenbeurs wereldwinkel Melsele van 10u
tot 17u bovenzaal P.C. Sabot, Grote Baan 20

Zondag 9 december

Hortus ter Saksen
Natuurtocht Luswandeling Schoonaarde -
Donkmeer - Schoonaarde.
Afspraak: 9 uur station Schoonaarde.  Inschrijven bij
Freddy (047/92 34 84)

Vrijdag 14 december

Velt Jaarlijkse ledenvergadering en veltfeestje
Grieks geïnspireerd én vegetarisch : Aperitief,
Kretenzische champignons, Briam(Ovenschotel
met groenten), Spanakopita (spinazietaart), halvas(
traditioneel Grieks dessert) en koffie/thee. Met aan-
gepaste muziek en minikwisje. Vooraf inschrijven
noodzakelijk op marc.t@telenet.be of 03 776 86 89
en 30 Euro per persoon overschrijven op rekening
Velt Waasland 979-9481311-51 voor 1 december.
om 19u: Parochiezaal Sint jan De Doper, Sint
Jansplein, Sint Niklaas

Vzw Durme Insectenwerkgroep
Zoals iedere 2e vrijdag van de maand heeft de
insectenwerkgroep ook nu weer een boeiend pro-
gramma te bieden. 
Afspraak om 20:00 uur aan het bezoekerscentrum
Molsbroek. Meer info krijg je bij Patrick De
Spiegeleir op 09 348 83 18

Zaterdag 15 december

JNM Durmeland Herfstafsluitdag
(Dinotentoonstelling in KBIN Brussel)
Voor wie: PIEP (8-12j) en INI (15j+)
Waar: Voorkant station Lokeren; trein vertrekt om
9u36. Op tijd aanwezig zijn!
Meebrengen: Geld voor de trein (niet voor PIEP) +
geld voor inkom (+/- 3euro)
Info: De Brauwer Heleentje (0485/30 67 48)

Zaterdag 15 december en zondag 16 december

Geschenkenbeurs Wereldwinkel Kieldrecht
In de winkel Dorpsstraat 34. Je vindt er een ruim
aanbod van 1001 geschenkideeën: artisanaat,
juwelen, speelgoed, siervoorwerpen, glaswerk,...
Je kan genieten van de exotische schoonheid en
smaak van voedingsproducten, wijnen en likeuren
uit Zuiderse landen...
Wenskaarten, kaarsen...

Zaterdag 15 December

Vzw Durme Speuren naar Snippen
Die avond plannen we een bijzondere ontmoeting
met de houtsnip. De populatie houtsnippen uit
Noord-Europa trekt in de winter gedeeltelijk naar het
zuiden, waarbij ook Vlaanderen wordt aangedaan.
Maar door zijn schutkleur en verborgen leven is
deze vogel weinig gekend. De vogel leeft voorna-
melijk in open loofbos met een vochtige bodem. Op
de grond wordt 's nachts tussen de bladeren naar
allerlei bodemdiertjes gezocht. In de schemering
kunnen de vogels die zich begeven naar hun voed-
selgronden even worden waargenomen. 
Afspraak om 16.30 uur aan de Scheve Villa, Donklaan
7 in Berlare (wegbeschrijving vind je op www.scheve-
villa.be). Info Jan Maertens, 052 45 31 41.

JNM Durmeland Herfstafsluitdag
(Dinotentoonstelling in KBIN Brussel)
Voor wie: PIEP (8-12j) en INI (15j+)
Waar: Voorkant station Lokeren; trein vertrekt om
9u36. Op tijd aanwezig zijn!
Meebrengen: Geld voor de trein (niet voor PIEP) +
geld voor inkom (+/- 3euro)
Info: De Brauwer Heleentje (0485/30 67 48)

Zondag 16 december

Natuurpunt waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Winterse polderwandeling naar
de Putting , Kloosterzande (NL).
Samenkomen om 13.30 uur aan de Park en Ride (
kant Kemzeke) , afrit Hulst-Sint-Niklaas van de N49
( expressweg kust). De Putting is een fantastisch
natuurgebied met plassen en vochtige weilanden en
rond deze tijd van het jaar  vind je er grote groepen
ganzen.
Mee te brengen: Verrekijker en eventueel telescoop

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Vogelkijkuitstap naar de Uitkerkse Polder en het
Zwin Vertrek: om 8u00 op de parking van Syntra
(Hogekouter 1 - Sint-Niklaas). Zie verder

Zaterdag 22 december en zondag 23 december

Geschenkenbeurs wereldwinkel Kieldrecht
In de winkel Dorpsstraat 34. Je vindt er een ruim
aanbod van 1001 geschenkideeën: artisanaat,
juwelen, speelgoed, siervoorwerpen, glaswerk,...
Je kan genieten van de exotische schoonheid en
smaak van voedingsproducten, wijnen en likeuren
uit Zuiderse landen...
Wenskaarten, kaarsen...

Zondag 23 december

CVN R. De Vidtspark Sint-Niklaas 10u00   *
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Zaterdag 5 januari 

JNM Durmeland Vleermuizencontrole
Voor wie: INI (12-15j)
Waar: Verzamelen aan de voorkant van station van
Lokeren
Wanneer: 14-17uur
Meebrengen: Zaklamp en laarzen
Contact: De Brauwer Heleentje (0485/30 67 48)

Zondag 6 januari 

Vzw Durme Natuurwandeling in het Molsbroek
Bestaat er een betere manier om al de goede voor-
nemens van het nieuwe jaar in te zetten met een
mooie wandeling in het Molsbroek? Nee toch!
Afspraak: 14:30 uur aan het bezoekerscentrum
Molsbroek
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of buiten de
kantooruren bij conservator André Verstraeten, 09
348 18 59

Zaterdag 5 januari 

JNM Durmeland Filmnamiddag
Voor wie: PIEP (8-12j) en INI (15j+)
Waar: BC Molsbroek.
Wanneer: 14-17uur
Meebrengen: Ballonnen

Zaterdag 19 januari

Velt EcoSpot, Trashbeatz en Studio Brussel
gaan op zoek naar het meest milieuvriendelijke
jeugdhuis van Vlaanderen!
JH  Den Eglantier gaat de uitdaging aan en organi-
seert een aantal workshops. (muziek maken met
afval, fietsen van gerecycleerd materiaal,...) Velt
organiseert een workshop ecologisch koken.
Seizoensgebonden, bio en afvalarm zijn de kern-
woorden. De avond wordt afgesloten met een fuif
met door fietsen aangedreven discobar.
Jeugdhuis Den Eglantier, Apostelstraat te Sint
Niklaas

JNM Durmeland Pluis-Je-Braakbal
Voor wie: PIEP (8-12j), INI (12-15j) en GROTE
(15j+)
Waar: BC Molsbroek        Wanneer: 14-17uur
Meebrengen: eventueel pincetjes, vergrootglas,
oude tandenborstel, potjes
Contacpersoon: De Brauwer Neleke (052/44 88 38)

Ons Streven “Leren van elkaar”
- informele inventarisatie van het Klein Broek te
Elversele voor beginnende en ervaren natuurlief-
hebbers.
Samenkomst aan de kerk van Elversele om 9 uur. 
Info: 03 711 04 43 - deelname gratis, iedereen welkom

Zondag 20 januari

Natuurpunt waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Winterse wandeling in de
Salegempolder en de Turfbankenpolder. 
We gaan op zoek naar de verschillende soorten
roofvogels die je hier in de winter kan waarnemen.
Om te bekomen van al dat winters gewandel is er
soep ! Samenkomen om 13.45 uur aan het
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk.
Mee te brengen: verrekijker

Zondag 27 januari 

Ons Streven + CVN - Geleide natuurwandeling
'Tielrode Broek'
Samenkomst: 10.00 u. aan het Durmeveer van
Tielrode  Info: 03 711 04 43 - deelname
gratis, iedereen welkom

Zaterdag 2 tot maandag 4 februari 2008
JNM Durmeland Afdelingsweekendje
Voor wie: PIEP (8-12j), INI (12-15j) en GROTE
(15j+)     Info: www.jnm.be/durmeland

Zondag 3 februari

Vzw Durme
Natuurwandeling in het Molsbroek
Rustige wandeling langsheen het Molsbroek
Vertrek om 14:30 uur aan het bezoekercentrum
Molsbroek. Meer info krijg je bij Michaël Crapoen 09
348 30 20 of buiten de kantooruren bij conservator
André Verstraeten, 09 348 18 59

Zaterdag 16 februari 

Ons Streven “Leren van elkaar”
- informele inventarisatie van het Klein Broek te
Elversele voor beginnende en ervaren natuurlief-
hebbers.
Samenkomst aan de kerk van Elversele om 9 uur. 
Info: 03 711 04 43 - deelname gratis, iedereen welkom

Zondag 17 februari 

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Busreis naar Zeeland 
Observatie van watervogels

Zaterdag 23 februari

Velt verdeling van zaden en hulpstoffen.
van 9.00u tot 12.00u
Magazijnen Luxabo, grote 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.
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KALENDER INFO

Natuurpunt Zuid-Waasland

Vogelkijkuitstap naar de

Uitkerkse Polder en het Zwin

West-Vlaanderen
Zondag 16 december 2007

In de voormiddag verkennen we "de
Uitkerkse Polder".  Het is in van de laatste,
grote open ruimten aan onze kust: een typisch
polderlandschap met laaggelegen graslanden
zonder bomen of hagen. We vinden er ook enke-
le verspreide boerderijen. Bovendien is de
Uitkerkse Polder zeer waterrijk, dankzij een
groot aantal veedrinkpoelen en een dicht net-
werk van sloten en greppels. Omdat de zee door
de eeuwen heen het gebied verschillende malen
overspoelde, gedijen hier planten die zijn aange-
past aan deze zilte omstandigheden. De zilte
graslanden, die internationale bescherming
genieten, trekken op hun beurt heel wat ganzen
aan, die je hier tijdens de wintermaanden kan
observeren. Dat is dan ook de reden van ons
bezoek. We kijken hier vooral uit naar grauwe
gans, kleine rietgans, kolgans... Enkele maan-
den geleden werd hier een nieuwe wandellus
afgewerkt, met een traject van 6km.
Misschien kunnen we ze dan meteen verkennen.
(bron: Natuurpunt 2007)

's Namiddags verplaatsen we ons naar het Zwin.
Ook weer een prachtig natuurgebied aan de
Belgische kust. Bij hoogwater overspoelt dit geheel
of gedeeltelijk de slikken en schorren die achter het
strand en de duinen liggen. Zo ontstaat een unieke
biotoop voor heel wat vogels en planten. Het func-
tioneert dan ook als een internationale vogellucht-
haven voor vele duizenden vogels, om er te broe-
den, te overwinteren of naar voedsel te zoeken.
Hier kan je dan ook veel verschillende soorten ver-
wachten, zoals steltlopers, reigers en verschillende
roofvogels. (bron: folder het Zwin 2007)

We spreken af om 8u00 op de parking van
Syntra (Hogekouter 1 - Sint-Niklaas).
Van daar rijden we met eigen vervoer (kostendelen-
de carpooling) naar de gemeente Uitkerken.
's Middags eten we onze picknick op in het bezoe-
kerscentrum van de Uitkerkse Polder.
In de namiddag bezoeken we het Zwin in Knokke
(toegang Het Zwin 5.20€ ter plaatse te betalen).
We plannen tegen 19u terug in Sint-Niklaas te zijn.
Wat breng je mee? Picknick, verrekijker, vogelgids,
eventueel telescoop, aangepast schoeisel, warme
kledij.
Info: Eddy De Taey:   03 772 28 08 
of e-mail: detaey@hotmail.com
Marc Aerts:         03 777 89 16
of e-mail: aertskes@euphonynet.be

Wim De Backer: 03 772 27 97 
of e-mail: wim.de.backer@scarlet. 

L
ian V

erbeke
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Vragen van ABLLOvzw

gericht aan 

de administratie van het

Sint-Niklase stadsbestuur

Vraag 1
Naar aanleiding van de rioleringswerken op
het Stropersfietspad (nabij Driekoningen-
Heistraat) wordt de verlichting binnenkort
opnieuw geplaatst. Mogen we aandringen ook
hier de armaturen aan te passen en de gezel-
lige verlichtingswijze (zie Westerplein,
Stationsplein, markt, Belseledorp....) ook hier
toe te passen tot aan de Kuildam ?

Vraag 2.
De werken aan RVA-VDAB gebouw aan de

Noordlaan zijn zo goed als helemaal beëin-
digd. Daarvoor werd destijds de mooie rij lin-
den verwijderd. De plantgaten werden tijdelijk
geasfalteerd, maar zijn zo weer open
gemaakt. Onze vraag is of deze lindenrij aan
de Noordlaan kan hersteld worden tijdens het
komend plantseizoen deze winter. Tegelijk
wouden wij U vragen om het college te advi-
seren om de parkeerrichting tussen deze
bomenrij te veranderen. Ons inziens is er

plaats genoeg om auto's tussen deze bomen
te parkeren in een schuin visgraatmotief in
plaats van, zoals vandaag, in de lengte langs
de rijbaan. De voordelen zijn duidelijk. Er
komen extra parkeerplaatsen tussen de
bomen, wat in de stationsbuurt zeer wenselijk
is. Bovendien zullen parkeermanoeuvres geen
schade meer toebrengen aan de aangeplante
bomen tussen de auto's.

Kunnen jullie aandacht besteden aan deze
vragen en ons op de hoogte houden van het
resultaat van het overleg terzake met de
bevoegde politici ?p

Met vriendelijke groeten namens ABLLOvzw.

KALENDER INFOvervolg

Ons Streven vzw 

en het tweede jaar 

'leren van elkaar!'

zaterdag 19 januari en 16 februari
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 vrij-
blijvende basis. Iedereen is welkom, zowel specialis-
ten als leken, als hij of zij maar leergierig en/of zijn of
haar kennis wil doorgeven aan anderen. 
De bedoeling is dat we één keer per maand afspre-
ken in een bepaald biotoop en dit een jaar lang vol-
houden.  Volgens de aanwezige kennis spitsen we
ons toe op verschillende onderwerpen en inventari-
seren zowel planten als insecten, vogels, padde-
stoelen en nog zo van die natuurwonderen. Via
determinatie proberen we inzicht te krijgen wat onze
natuur ons te bieden heeft.

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 2008 betekent dit, dat de keuze
gevallen is op het Klein Broek van Elversele
(Temse), meer bepaald op een aantal percelen in
eigendom van vzw Durme.
De afspraakplaats is telkens aan de kerk van
Elversele.
Noteer voor 2008 alvast volgende data in uw agenda:
zaterdag 19 januari - 16 februari - 15 maart -19
april telkens om 9.00 u.
vrijdag 16 mei - 20 juni -18 juli - 22 augustus tel-
kens om 19.00 u. 
zaterdag 20 september - 18 oktober - 15 novem-
ber - 20 december telkens om 9.00 u.

We starten dus op zaterdag 19
januari 2008 om 9u. aan de kerk
van Elversele. Hopelijk tot dan en
laat er ons samen iets gezellig en
leerrijk van maken!
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en de antwoorden van de administra-
tieve diensten van Sint-Niklaas:
1) Op de spoorlijn 54 tussen de Heistraat en

Driekoningenstraat werden de 17 verlichtingspa-
len tijdelijk weggenomen. Het is de bedoeling
deze na de RWA-collectorwerken gewoon terug
te plaatsen. De 5m-palen zijn uitgerust met een
armatuur AEG Junior Koffer met lamp SON-T
70W (NaHP).

Deze armaturen zijn niet zeer lichthindervriende-
lijk (vierkantige refractorkap), maar ze zijn tech-
nisch nog in orde en we moeten vandaag wat
spaarzaam zijn. Van de 17 armaturen worden er
nu reeds 5 defecte vervangen door de Saffier 1
(Schréder) met SON-T 70 W. De Saffier heeft
een licht gebolde kap en geeft nagenoeg geen
opwaarts licht.

Wanneer de andere AEG-armaturen defect gera-
ken kunnen ze eenvoudig worden vervangen
door de saffier 1 (analoge paalkop-aansluiting).
Dit is zeker te voorzien voor de toekomst.

PS: naar aanleiding van de heraanleg van de
Kleine Laan tussen tunnel en
Driekoningenstraat, wordt de verlichting wel ver-
vangen. Hiervoor wordt geopteerd voor dezelfde
verlichting als het Stationsplein en Westerplein
(palen I-profiel met Schréder Neos-armatuur met
lamp CDM-TT wit licht).

2) Naar aanleiding van de suggestie van
ABLLOvzw gebeurde een plaatsbezoek op de
Noordlaan. Vanuit verkeerstechnisch oogpunt
wordt de voorkeur gegeven aan langsparkeren in
plaats van aan visgraatparkeren. Door de vele
busbewegingen (onderdeel buscorridor) is het
niet veilig om achterwaarts de parkeerstrook te
verlaten."

De groendienst deelt mee dat heraanplanten
van bomen niet mogelijk is omdat heraanplan-
ten grotendeels afhankelijk is van de herinrich-
ting van de parkeerplaatsen. De lindes die er
voorheen stonden hadden uiterst ongunstige
groeiomstandigheden omwille van ondergronds
ruimtegebrek.

Bij een eventuele volledige heraanleg van deze
omgeving zouden grotere plantgaten voorzien
kunnen worden.

Momenteel zijn er evenwel geen concrete plan-
nen voor heraanleg of herinrichting.

Naschrift:

ABLLOvzw vindt het heel jammer dat de admini-
stratieve diensten van Sint-Niklaas geen concre-
te plannen smeden voor een totale herinrichting
van de Noordlaan, aan de achterzijde van het
station van Sint-Niklaas.  Het contrast met de
perstigieuze inrichting vah het stationsplein aan
de voorzijde van het station, kan niet groter zijn. 

De gevraagde heraanplanting van hoogstammi-
ge linden langs de Noordlaan past in de ideeën
van ABLLOvzw om van de Noordlaan een groe-
ne corridor te maken en zo de groene vinger
langs de stropersfietsroute te verbinden langs de
Noordlaan met de gevraagde Waasland-
fietsroute richting Beveren, langs de spoorlijn
naar Antwerpen. Ook de creatie van bijkomende
parkeerplaatsen in de buurt van de Noordlaan is
erg dringend, er is een groot tekort aan gratis
parkeerruimte bij het station. ABLLOvzw verwijst
voor details naar haar dossier 'Pleidooi voor de
uitbouw van een verbindende fietslaan aan de
Noordlaan te Sint-Niklaas: de Waaslandfietslaan
' (zie Groene Waasland van maart 2006 en ook
www.abllo.be)

ABLLOvzw hoopt alsnog dat de Sint-
Niklase politici de verkeersadministratie
en de groendienst van Sint-Niklas op
andere gedachten zet en vraagt mee te
denken aan de voorbereiding van een
creatief ontwerp om de wensen van
ABLLOvzw te realiseren.

Aan de achterkant van het station is wel degelijk
nood aan gratis parkeerruimte.(foto onder)

Een herinrichting van de hele Noordlaan (fiets +
bus +bomenrijen+parkeren ...) is dringend nodig!
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Maanden en maanden weer-

klonk het, met luide stem,

“we hebben een oplossing”. 

Vervolgverhaal buurtweg 14 op het
Oud Vliegveld te Waasmunster

“Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat
het dossier meerdere essentiële tekortkomingen
vertoont;

Dat de onzekerheid over de authenticiteit van de
plannen een essentiële tekortkoming vormt;

Dat het niet-gemotiveerd zijn van het gemeente-
raadsbesluit van 25 november 2005 een essen-
tiële tekortkoming uitmaakt;

Dat de onzekerheid ivm de realisatie van de ver-
bindingsweg en de uitvoering van het geplande
wegenconcept als globaal een essentiële tekort-
koming vormt;

Dat de onvolledigheid van het rooilijnplan een
essentiële tekortkoming vormt;

Dat het ontbreken van een behoorlijke afweging
tussen het privé-belang en het algemeen belang
van de gebruikers een essentiële tekortkoming
vormt;

Dat het rooilijnplan als ongunstig dient te worden
geadviseerd”

Besluit:
Artikel 1: ongunstig advies wordt verleend in ver-
band met het rooilijnplan voor een deel van
buurtweg nr.14 te Waasmunster 
Artikel 2: afschrift van dit besluit zal worden over-
gemaakt aan de bevoegde Vlaamse Minister en
aan het College van Burgemeester en
Schepenen
Hoe moet het nu verder?
Vzw Durme is bijzonder tevreden met het nega-

tief advies van de Bestendige Deputatie. Het is
de eerste keer in veertien jaar dat er op niveau
van de politiek een negatief besluit is. 
Het college heeft echter al aangekondigd dat ze
de procedure zal heropstarten. Dit is onaan-
vaardbaar. Het zou dus de derde maal zijn dat
men over het zelfde nadenkt. Het lijkt er op dat
elke coalitie haar verhaaltje heeft om toch maar
niet te moeten handelen.
Men kan geen wegen toehouden omdat men zin-
loze procedures heropstart. Het is aan de
gemeente om een bestuurlijk probleem dat ze
zelf op een onwettige wijze heeft gecreëerd, en
aldus door de Raad van State werd vernietigd,
op te lossen conform de wet. 
Het is ronduit beschamend dat men vier jaar na
het arrest van de Raad van State opnieuw met
lege handen staat. Wij vragen dat de Gouverneur
de gemeente op de vingers tikt gelet op de moti-
vering die tot het negatief advies leidde. 
Een van de pijnpunten in het dossier is dat de

burgemeester het plan weigerde te onderteke-
nen, plan dat wel verkocht werd als "de oplos-
sing". De Bestendige Deputatie zegt dat het
bestuur niet kan garanderen dat de plannen
authentiek zijn.
Een ander essentieel pijnpunt is dat de gemeen-
te niet kan motiveren waarom de weg moet ver-
legd worden. Volgens de gemeenteraad waren
kromme wegen beter dan rechte.
Ook al moet dit gemeenteraadsbesluit nog naar
de minister voor ruimtelijke ordening voor defini-
tieve goedkeuring of niet-goedkeuring, die zijn
bewegingsvrijheid is nihil gelet op de vernieti-
gende analyse van de Deputatie.
Recht halen in dit dossier is toch geen gemakke-
lijke opdracht...
Meer info bij Patrick Robberecht van Durmevzw
patrick.robberecht@skynet.be

probleem oplossing
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Fonds Duurzaam Afval- en

Energiebeheer bekroont

brede waaier aan 

projecten die duurzaam 

afval- en energiebeheer in

Vlaanderen stimuleren. 

Het Fonds Duurzaam Afval- en Energie-
beheer, dat in 2006 werd opgericht (zie foto),
heeft tot doel duurzame en innovatieve projec-
ten rond duurzaam afval- en energiebeheer te
ondersteunen. Dit Fonds is opgericht als uitlo-
per van een dading na een geschil tussen
ABLLO vzw en Indaver nv. Zie hiervoor 't groe-
ne waasland van mei 2006.

Het bestuurscomité van het Fonds maakte de
laureaten van de eerste projectoproep
bekend: zes projecten verspreid over
Vlaanderen ontvangen in totaal 124.400 euro. 

Met deze selectie biedt het Fonds voor de eer-
ste maal financiële ondersteuning aan een
brede waaier aan initiatieven die rond deze
belangrijke en actuele milieuthematiek wer-
ken. De keuze van een onafhankelijke jury van
deskundigen (Helga Van der Veken is
Juryvoorzitter) beantwoordt aan het oorspron-
kelijke opzet van het Fonds: het gaat om ver-
nieuwende projecten met een sterk vermenig-

vuldigingseffect die zich richten naar verschil-
lende doelgroepen: particulieren, consumen-
ten, jongeren, bedrijven. Begin 2008 komt er
een nieuwe projectoproep, waarbij opnieuw
aanzienlijke bedragen ter beschikking zullen
worden gesteld.(zie pagina 26)

Het Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer
is een samenwerking tussen Indaver nv,
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en
ABLLO vzw (het Actiecomité ter beveiliging
van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het
Waasland), zij maken deel uit van het
bestuurscomité dat de werkzaamheden van
het Fonds coördineert in de schoot van de
Koning Boudewijnstichting. Jaarlijks wordt
125.000 Euro ter beschikking gesteld voor
projecten over heel Vlaanderen. 

S E L E C T I E  2 0 0 7

“De Energiesnoeiers: van idee naar
sterke sector”     24.000 Euro   
Koepel van Vlaamse Kringloopcentra

Met dit project beoogt
de Koepel van
Vlaamse Kringloop-
centra (KVK) het
samenbrengen en
begeleiden van de
e n e r g i e s n o e i e r s -
bedrijven binnen de

sociale economie en het creëren van een
structuur die hen ondersteunt. Dit initiatief
biedt het overkoepelend kader voor het op pad
sturen van energiesnoeiers over heel
Vlaanderen. Het voorziet in de kwalitatieve uit-



voering van zowel eenvoudige als grotere
energiebesparende maatregelen door kortge-
schoolden en langdurig werkzoekenden.

Het project stelt vier concrete doelstellin-
gen voorop: opbouw van expertise door
vorming en opleiding, het stimuleren van
kwaliteitszorg en professionaliteit bij de
individuele leden, sectorvorming en het
fungeren als representatieve gesprekspart-
ner voor overheid e.a. Kijk binnenkort op
de website: www.energiesnoeiers.net.

“Van Wilg tot  warmte:  een gesloten
cirkel”        24.000 Euro  
Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw

Dit project heeft het in
praktijk brengen van
korte omloop hout (inten-
sieve teeltmethode, hak-
hout, kleine landschaps-
elementen) en het

demonstreren en sensibiliseren van de
belangrijkste gebruikers van het buitengebied
(land- en tuinbouw, loonwerkers, openbare
besturen en bewoners) rond de mogelijkheden
van houtige biomassa voor energieproductie

tot doel. Dit gebeurt aan de hand van enkele
grote stappen: aanplant en beheer van korte
omloop hout, exploitatie van de houtige bio-
massa en produceren van houtsnippers,
drogen van de geoogste houtsnippers door
natuurlijke convectie en het gebruik van de
houtsnippers als brandstof in hoogtechnologi-
sche verbrandingsketels. Dit wordt aangevuld
door kennisoverdracht en energetische valori-
satie van
a n d e r e ,
r e e d s
aanwezi-
ge bio-
massa in
het land-
schap.
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Startende Energiesnoeiers leren hoe ze buisisolatie
kunnen plaatsen tijdens de opleiding.
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“Reis rond de wereld in 8 dagen” 
11.400 Euro      Mobiel 21

Aan de hand van een ludiek en educatief pro-
ject wil de initiatiefnemer leerlingen uit het
secundair onderwijs laten experimenteren met
(meer) duurzaam en milieuvriendelijk verplaat-

singsgedrag. Jongeren gaan zelf en in groep
nadenken over hun eigen verplaatsingsgedrag
in relatie tot de ruimere mobiliteits- en milieu-
problematiek. Onmiddellijk aanknopingspunt
is het woon-schoolverkeer, maar ook tijdens
vrije tijd kunnen verplaatsingen duurzamer.
Het concept wordt uitgewerkt en getest en
leerkrachten ontvangen het nodige materiaal.
Een monitoringsysteem en evaluatie worden
voorzien.Meer indo op: www.mobiel21.be

“Iedereen Eco” 17.000 Euro
Ecol i fe  vzw

Via dit crossmediale project wil Ecolife een
meetbare vermindering van de ecologische
voetafdruk bij een grote groep Vlamingen
realiseren. Ondanks de aandacht voor de
milieuproblematiek blijkt dat er een grote kloof
bestaat tussen de bereid-
heid tot gedragsverande-
ring en het effectieve
gedrag. Door het inscha-
kelen van de massame-
dia en een aantal uit-
gangspunten van de
sociale psychologie is het
doel van het project
zoveel mogelijk
Vlamingen de stap te
laten zetten van intentie
naar gedrag. Via een drie
programma's op Canvas
(16, 23 en 30 december
2007) zullen 6 BV's dui-
delijk maken dat een
levensstijl met een lagere
milieu-impact mogelijk is
voor iedereen. Parallel
de programma's loopt er
een brede campagne op
de site van Canvas en
met Dag Allemaal.

“Inventarisatie en voorstellen tot valo-
risatie van reststromen in de Gentse
kanaalzone”    24.000 Euro
Gent Milieu Front vzw 

De MilieuAdviesWinkel (het infoloket van het
Gent Milieu Front) wil samen met een aantal
projectpartners de reststromen van de Gentse
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haven in kaart brengen en de mogelijkheden
van valorisatie van deze reststromen in de
Gentse kanaalzone bekendmaken en promo-
ten. Bedrijven hebben de laatste decennia
belangrijke investeringen geleverd op vlak van
milieuzorg. Toch zijn er nog heel wat stromen
(vast, vloeibaar of gasvormig) die het bedrijf
verlaten zonder dat deze een economisch nut
hebben. Door middel van een inventarisatie
wordt gefocust op de reststromen die het
meest kans maken op valorisatie in de Gentse
kanaalzone. Er wordt aandacht besteed aan
het transport van een reststroom van één
bedrijf naar een ander, en het laagdrempelig
aanbieden van reststromen aan bedrijven en
potentiële investeerders. Het project wordt
gerealiseerd in samenwerking met de provin-
cie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent
en de Vereniging van Gentse havengebonden
ondernemingen.

“Analyse van een bewustmakingscam-
pagne in Colruytwinkels op de percep-
tie en het aankoopgedrag van consu-
menten inzake seizoensgroenten en
fruit”    24.000 Euro    OIVO

Dit project wil de con-
sumptie van lokale sei-
zoensgroenten en fruit
stimuleren via een posi-
tieve campagne waarbij

de nadruk wordt gelegd op een betere smaak,
lagere prijs en verminderde druk op het milieu.
Hierdoor krijgen consumenten een positieve
stimulans om milieuvriendelijk en energiezui-
nig te gaan consumeren zonder dat ze hierbij
hun levensstijl moeten aanpassen. De aan-
dacht ligt op de ontwikkeling van eenvoudige
hulpmiddelen die de consument helpen een
doordachte keuze te maken. De impact van de
campagnes wordt bepaald via enquêtes,
metingen van de ver-
koopscijfers en bere-
keningen van de
milieuwinst.

© © © © © © © © © © © © © © © 

De in dit artikel gebruikte logo’s zijn gedepo-

neerde merken en kunnen enkel gebruikt worden

mits toelating van de desbetreffende organisatie.

De foto’s zijn gemaakt door de organisaties.

© © © © © © © © © © © © © © © 

Voor de nieuwe projectoproep van het
Fonds voor  2008, zie volgende pagina.
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Het Fonds Duurzaam

Afval- en Energiebeheer

lanceert zijn 

tweede projectoproep

Het Fonds Duurzaam Afval- en Energiebe-
heer  wil jaarlijks duurzame en innovatieve
projecten rond afval- en energiebeheer in het
Vlaams Gewest ondersteunen. 
Zie vorige pagina’s.

Een tweede projectoproep wordt nu
gelanceerd.
Deze oproep richt zich op projecten die een
aantoonbaar, blijvend milieurendement inzake
energie- en/of afvalbeheer beogen. Voorkeur
gaat daarenboven uit naar projecten die vol-
doen aan volgende criteria:

(a) vernieuwend zijn m.b.t. doelgroep
en/of methodologie
(b) een sterk multiplicatoreffect hebben
(c) totstandkomen in een innovatief part-
nerschap

Verenigingen met rechtspersoonlijkheid kun-
nen hun kandidatuur stellen tot 15 februari
2008. Initiatieven en organisaties met winst-
oogmerk worden uitgesloten. Beroeps- en
sectorfederaties worden expliciet uitgenodigd,
al dan niet in een innovatief samenwerkings-
verband. Een overheid kan geen project indie-
nen maar wel optreden als partner.

Een project ontvangt max. 25.000 euro.  
Er is 125.000 euro beschikbaar voor
deze oproep.

Meer info: surf naar de website van de Koning
Boudewijnstichting www.kbs-frb.be of contac-
teer haar contactcentrum op 070-23 30 65.

zeer eenvoudige maar efficiënte milieutip. 
En het duurt maar 25 seconden!
Surf naar :  www.1207.be en klik onder het vraagteken op   Wilt u liever geen papieren gids?
=   http://www.1207.be/nl/jsp/1x07be_opt_out.jsp

en annuleer de papieren versie van de telefoongids.
Veel papier en co2 te besparen en geef toe: nummers opzoeken via 
www.1207.be of  www.goudengids.be of    www.wittegids.be 
gaat toch veel sneller...
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Vroeger :een bosje canadese populieren in winterrust. een klein land.schapselement als gebor-
genheid in bolakkervormige Waasland .Rustplaats voor een garnizoen kauwen, houtduiven en
spreeuwen. In de zomer, het geheime plekje van de wielewaal en de buizerd
Nu : verlatenheid alom ; leeg en koud. De wielewaal is weg ; zijn lichtjodelende lied heeft  de schu-
we gast meegenomen. Spoorloos, verarming in mijn omgeving. Niet in geld uit te drukken !!!
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Podoscypha multizonata 

te Sint Gillis Waas !! 

Zeer zeldzame paddenstoel waargeno-
men in het parkje van het rusthuis. De
tweede vondst in België en de eerste

vondst van deze soort in Vlaanderen.

Een Nederlands echtpaar dat hier even
komt rusten tijdens een fietstocht. Even
een vluchtige blik werpen in het parkje.
Hier staan enkele oude bomen en kunst
bij elkaar.
Een zeer oude Plataan, met de omtrek

Dhr. E. Taelman, de ontdekker.

Podoscypha multizonata
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van 4,3 meter op 1 meter hoogte, trekt de
aandacht. “Wat een kolossale boom !”.
Aan de voet ligt een droge, mogelijk uitge-
schopte of door een maaibalk geraakte,
rare paddenstoel. Toch maar even mee-
nemen naar een kenner. Je weet maar
nooit …..

“Maar Eddy, je zadelt me op met een pro-
bleem” zegt een Nederlandse, met
Belgische nationaliteit, amateur myco-
loog. “Deze soort ken ik niet, nog nooit
gezien”. Het is een merkwaardige soort
paddenstoel die qua uiterlijk vele dubbel-
gangers heeft en internationaal nogal wat
discussies oproept.

Dhr. Ruben Walleyn specialist in
de mycologie werd geseind dat er
mogelijk een Podoscypha gevon-
den is te Sint Gillis Waas. Na het
bekijken van de foto's laat hij
weten dat  het goed mogelijk is,
maar om zeker te zijn wil hij mate-
riaal zien.  Dit gaat via Hulst naar
Antwerpen, met dhr. Hugo De
Beuckeleer als koerier, naar de
werkruimte van het KAMK.
Nadien volgt de bevestiging van
Ruben. Geen twijfel mogelijk, dit

is Podoscypha multizonata.

Microscopisch onderzoek is voor deze
soort van groot belang om alle andere
dubbelgangers uit te sluiten.

De kans is groot dat deze paddenstoelen
soort hier al vele jaren groeit maar er moet
toevallig een natuur liefhebber langs
komen, die dan weer een kennis heeft die
daar verstand van heeft en die …….

Script & foto's: Luciën Noens, Hulst (Ned)

Actieve groeifase

Rust fase

Sporulerende fase
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Dierensporen en 

spoorzoeken, 

boeiend, boeiend, boeiend!

Op vrijdag 26 oktober organiseerde Ons
Streven vzw in Tielrode een infoavond rond
het thema 'dierensporen'. Hiervoor werd Dirk
Van Der Meieren uit Steendorp ingehuurd, een
gedreven verteller en kenner met jaren erva-
ring op gebied van spoorzoeken.

In het eerste deel leerde hij ons, aan de
hand van een diareeks, onze omgeving op
een andere manier te benaderen, te bekij-
ken en liet ons proeven van de ecologie
rond tal van diersporen. Er was vos, er was
konijn, maar wie passeerde er eerst? Een
dijkbrede urinespetter van een blauwe rei-
ger, maar in welke richting vloog hij? Was
de prent in het slib van het ree gevormd
voor, tijdens of na de regen? Allemaal boei-
ende vragen, waarbij men zich tracht in te
leven in de gedragingen van het dier.
Na de pauze werd het zo mogelijk nog inte-
ressanter. Dirk had namelijk een massa didac-
tisch materiaal meegebracht, waarbij de varia-
tie en de kwaliteit opvielen, net als de verhalen
rond elk spoorvoorwerp. Een reeks braakbal-
len, drollen, afdrukken en skeletten lokten bij
de aanwezigen bewonderende en soms wel
hilarische reacties uit.

Deze infoavond, die ook deels naar
kinderen gericht was, werd door het
publiek zeker gesmaakt en de organi-
sator Ons Streven kijkt dan ook met
voldoening terug op deze avond. 
Tot de volgende keer! 

Saeftinghe(2)

In twijfel of dit stervende
zee is of land in zijn

naakte, pasgeboren staat
onherkenbaar vaag nog

Ploeteren wij moeizaam
stap voor stap voor stap

voelen soms vaste grond, 
en soms teruggezogen.

Gered door zon en wind
en eeuwen  sedimenten
terwijl ganzen boven ons
veilig de lucht verkiezen.

Uit klei en water herboren
zonder verlies herkneed 
geheeld en hergeborgen
van delen eengemaakt.

Jos De Rudder
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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
Milieuwerkgroep Tielrode :
B.A. Heymanstraat 92,
9140 Tielrode.  
✆O3/771 20 92 of  03/711 04 43
www.onsstreven.be
info@onsstreven.be

DE RAAKLIJN
Vereniging voor kwaliteit van
de leefomgeving te Belsele:
F. De Beleyr, Kleemstraat 89, 
9111Belsele. ✆O3/722.07.62
firmin.de.beleyr@telenet.be
www.deraaklijn.be

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

Vriendenkring NATUUR-
HUIS PANNEWEEL
Paul Maris,
Zandstraat 146, 
9120 Haasdonk 
✆ 03/755 15.85
info@panneweel.be
www.panneweel.be

DURME vzw
www.vzwdurme.be
info@vzwdurme.be

➨Afdeling LokerenMoerbeke-
Sint-Niklaas-Stekene:
André Verstraeten,
Molsbergenstraat 1, 
9160 Lokeren
✆ 09 348 18 59
✆ + fax O9/348 30 20.
andre.verstraeten@scarlet.be

➨Afdeling Waasmunster- Temse
Clem  Ruelens, 
Fortenstraat 72; 9250 Waas-
munster,  ✆ 052 46 02 56,
clem.ruelens@telenet.be

➨Afdeling Zele - Berlare -
Wichelen :
Jan Maertens, 
Dijkstraat 182,
9240 Zele, 
✆ 052 / 45 31 41
donk@vzwdurme.be

➨Afdeling Hamme-Dendermonde
Frans Van Havermaet, 
Rijbunder 1, 
9220 Hamme, 
✆ 052/471893
frans.van.havermaet@telenet.be

N A T U U R P U N T

➨ Waasland NOORD
Jan Dhollander, Bergstraat 25, 
9170 De Klinge ✆ 03/770.64.26
voorzitter@panneweel.be
www.natuurpunt.be/waaslandnoord

➨ 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,
De Brauwer Neleke
Driesstraat 105
9240 ZELE
✆ 052/44 88 38
✆ 0498/77 49 70
debrauwer_neleke@scarlet.be
www.jnm.be/durmeland  

V O G E L B E S C H E R M I N G
VLAANDEREN 
Schuttershof 14, 9100 Nieuw-
kerken, 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

Druk in de Weer

Forelstraat 35,

9000 Gent

Tel. 09 224 29 14

info@drukindeweer.be
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