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D e  w i n t e r  2 0 0 7 -  2 0 0 8  z o r g d e  j a m -
m e r  g e n o e g  n i e t  v o o r  e e n  t r e n d b r e u k .
H e t  w e r d  w e e r  é é n  v a n  d e  w a r m s t e
w i n t e r s  s i n d s  d e  m e t i n g e n  e n  h e t
s m o g a l a r m  d r e i g t  r o u t i n e  t e  w o r d e n
i n  o n s  d a g e l i j k s e  l e v e n .

Bond Beter Leefmilieu riep 2008 uit tot klimaatjaar.
Het is hoog tijd dat  we de krachten bundelen om het
klimaatprobleem aan te pakken. Nu reeds merken
we dat het klimaat  verandert.  Niet alleen in het
Zuiden, maar ook bij ons.  Nu al doen er zich in
Vlaanderen wijzigingen voor in het neerslagpatroon
en zien we evoluties in de zeespiegel aan onze kust.
Zo nam de gemiddelde jaarlijkse neerslag in Noord -
Europa tijdens de vorige eeuw toe met 10 tot 40%.
In Zuid -Europa kende men dan weer een daling van
de neerslag tot 20%. Ook is er een trend waar te
nemen dat de regen steeds vaker in korte periodes
valt en dit in hevige plensbuien. In Vlaanderen is dat
hoofdzakelijk in de winter. Klimaatwetenschappers
verwachten dat in de 21e eeuw de neerslag over het
algemeen zal blijven stijgen en dat extreme fenome-
nen, zoals droogte en orkanen, zullen toenemen. In
België verwacht men dat er meer en hevigere regen-
buien zullen vallen tijdens de lente, de winter en de
herfst.  Extreme regenbuien die tot op heden om de
40 à 100 jaar voorkwamen, verwacht men tegen
2010 om de 20 jaar.  Door de toename van de neer-
slag verhoogt de kans op overstromingen in
Vlaanderen. Zeker als ook de zeespiegel blijft stijgen.
Vlaanderen is hierbij zeer kwetsbaar: onze kust en
de Scheldepolders liggen immers minder dan 5
meter boven het gemiddeld zeeniveau.
Maar omdat al die neerslag minder verspreid zal
vallen,dreigt er naast overstromingen ook ver-
droging in Vlaanderen. Door de afname van de netto
neerslag in de zomer is er een grotere kans op lage
waterstanden in de rivieren, beken en moerassen.
Met een hoog kostenplaatje voor onze landbouw en
economie als gevolg.
De milieubeweging trekt daarom voluit mee aan de
klimaatkar. De lokale verenigingen van BBL en de
afdelingen van Natuurpunt, Velt en JNM voeren
samen campagne onder de noemer ‘In ieder van ons
schuilt een klimaatheld’. Ze willen zoveel mogelijk
mensen overtuigen dat iedereen ‘Hier’ en ‘Nu’ iets
kan doen aan de klimaatverandering.  Ze wil ook
meer druk uitgeoefend op het Vlaamse en lokale
beleid voor nog meer structurele maatregelen die
leiden tot een aanzienlijke vermindering van de uit-

stoot van broeikasgassen. Al te vaak ontlopen lokale
politici hun verantwoordelijkheid en verschuilen ze

zich achter het argument dat milieuproblemen
grensoverschrijdend zijn en dat Europa ze maar
moet oplossen. De milieubeweging roept alle
gemeenten dan ook op om het Lokaal Kyotoprotocol
te ondertekenen,…
Natuurlijk draagt ieder van ons ook een individuele
verantwoordelijkheid.
Daarom willen de BBL meer mensen warm maken
om deel te nemen aan ‘de Klimaatwijken’.  
De Dag van De Aarde op 20 april 2008 wordt hier-
bij een belangrijk hoogtepunt.
In het Waasland  organiseert ABLLO op die dag  “de
Wase dag van de Aarde”.  U vindt hierover meer
informatie in onze kalenderbij lage.
Voor meer informatie over de campagne:
http://www.bondbeterleefmilieu.be/dagvandeaarde

Wordt jouw beste foto,
d i e  i e t s  m e t  n a t u u r  o f
milieu in het  waasland te
maken heeft,  een volgen-
de  keer  afgedrukt  in  ‘ t
g roene waasland ?
Misschien wel..... Mail 1 of  2 heel mooie
foto’s samen met een heel korte passende
tekst naar groene.waasland@gmail.com.
De redactieraad zal dan elke maand één of
meerdere foto’s selecteren. Jouw naam
wordt dan vermeld, samen met een bege-
leidende tekst. Misschien zit er wel een
prijs in op ‘t eind van het jaar (CD-bon).
Bestandsgrootte van de foto best tussen
500Kb en 2,5Mb. jpeg, tiff  zijn goed. Bij
vragen, contacteer ons. 



W a a s  k l i m a a t
�t  groene w

aasland   m
aart   2008  nr 154

3

Wase klimaatwijken

stevenen af op een

fikse energiebesparing. 

I n  de  loop  van  februar i  werden  de

t u s s e n t i j d s e  r e s u l t a t e n  v a n  h e t

k l i m a a t w i j k - p r o j e c t ,  i n  d e  v e r -

s c h i l l e n d e  Wa s e  g e m e e n t e n  d i e

dee lnemen ,  voorges te ld .

Welke conclusies kunnen we hier uit trekken: 

Het klimaatwijk-project leeft onder de mensen en
jaarlijks sluiten meer gezinnen zich aan bij de club
van energiebespaarders. Gans Oost-Vlaanderen telt
dit jaar  777 deelnemers tegenover 342 vorig jaar;
dit betekent meer dan een verdubbeling.  Ook het
aantal Wase gemeenten dat mee doet neemt toe;  -
Toch willen we nog meer deelnemende Wase

gemeenten.  Op het ogenblik sluiten gezinnen, waar-
van de gemeente niet meedoet, zich aan  bij een
andere Wase gemeente ( Temse: 6, Lokeren: 4,
Moerbeke: 2 en Hamme 1) .  Dat is uiteraard spijtig.
Meestal gebeurt dit dan via vrienden en/of kenissen
die in een andere gemeente meedoen en we kunnen
gezinnen toch enkel maar aanmoedigen om energie
te besparen.  Toch vinden we dat elke Wase
gemeente  zijn verantwoordelijkheid moet  opnemen
en gezinnen de kans moet geven om op deze leuke
manier energie te besparen.  Zowel voor de
gemeente als de gezinnen levert dit voordelen op.
ABLLOvzw van zijn kant ondersteunt de Wase
gemeenten zoveel mogelijk.  Op het ogenblik (04
maart 2008) lopen de besparingen per klimaatwijk
in het Waasland reeds op tot max 36.52% (Sint-
Gillis).  De totale besparing voor het Waasland
bedraagt op het ogenblik 8.59% 

De campagne duurt nog tot einde april en van nu af
aan kan het enkel maar beter gaan.  De dagen len-
gen, we moeten minder licht gebruikten.  Dat het
een zachte winter was speelt doorgaans geen rol
omdat we onze gegevens hiervoor corrigeren.  We
moeten ook bedenken dat in onze matig geïsoleerde
huizen een zachte winter naar verwarming toe niet
zoveel voordelen oplevert. Onze huizen worden dan
enkel kil en vochtig.  
Ik wens alle deelnemers alvast proficiat voor hun
inspanningen en doe zo verder.

Jenny De Laet
Coördinator klimaatwijken Waasland

Deelnemende
gemeente

Aantal wijken/ 
aantal gezinnen

Tussentijdse
besparing 

31/12/07 

Beveren 2/23 -3.73%

Dendermonde 3/42 -7.45%

Lochristi 3/42 -5.17%

Sint-Gillis 6/55 -1.92%

Sint-Niklaas 12/123 -5.07%

Stekene 2/30 +5.61%

Waasmunster 5/57 -8.30%

Totaal 35/ 354 -3.72%

Liliane Verbeke,
Wilgenkatjes
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Westelijke Tangent :
verkeersprobleem, 

ruimtelijke problemen.

ABLLO heeft een sterk onderbouwd
bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar
onderzoek voor de aanleg van de Westelijke
Tangent. Deze aanleg is voorzien van de
Tuinlaan in Belsele tot de Hoge Bokstraat in
Sint-Niklaas. Hij past binnen een ruimer belei-
dsverhaal. Aan de westzijde van de kernstad
wordt het randstedelijk gebied verder verste -
delijkt : 1. de Clementwijk als een dicht
woongebied in een parkachtige omgeving; 
2. de stadsuitbreiding De Winningen als een
gemengde ontwikkeling van bedrijventer-
reinen, woningen en randstedelijk groen (zie
schets).

Met de Westelijke Tangent wordt de bar-
rièrewerking van de spoorweg en de Leon
Scheerderslaan nog versterkt. Meer auto’s
kunnen op veel te brede wegen de stad inrij-
den. Bovendien wordt de overweg aan de Hoge
Bokstraat vervangen door een totaal onveilige
tunnel (zie groenlachen op volgende pagina).
Hij is ongeschikt voor een lokale autorit, de
stadsbus en het langzame verkeer. Onder het

mom van het oplossen van een verkeersprob-
leem ontstaan er vele ruimtelijke problemen.
Barrièrewerking, sociale uitsluiting, extra
onveiligheid in de buurt van de Hoge

B

stadsuitbreiding
Clementwijk

stadsuitbreiding
De Winningen
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1. Clementwijk

2. De Winningen

En over een volle twee kilometer wordt de
stad in stukken gesneden, zoals de bewerkte
schets uit het structuurplan toont. 

Huidig plan samen met de pro -
blematiek van een slechte tunnel.
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Bokstraat, maar ook aan het kruispunt met
de Plezantstraat aan de spoorwegbrug.
En over een volle twee kilometer
wordt de stad in stukken gesneden,
zoals de hierbij gevoegde, bew-
erkte schets uit het structuur-
plan toont. 

Kortom, er ontbreken tal van west-
elijke tangenten voor de zachte en
kleine mobiliteit in dit verder te ver-
stedelijken randstedelijk gebied.

V o o r s t e l

De veel te ruim ontworpen rotonde
aan de Hoge Bokstraat is bovendien
niet nodig. In de plaats daarvan kan een
compact T-kruispunt de overgang van de
N41 naar de binnenstedelijke lokale wegen
waarborgen. In het verlengde van de linksaf-
strook naar de Hoge Bokstraat kan een
eenvoudige oversteek over het mid-
deneiland voor voetgangers en fiet-
sers voorzien worden. Voor dit
kruispunt moet immers
afgeremd worden van 70 km/h

naar 30, wat op een rotonde ook moet.
ABLLO heeft ook voorgesteld om de over-

weg van de Hoge Bokstraat voorlopig
open te houden voor de fietser, de
voetganger, de bus en hulpvoer -

tuigen. Bijgevolg is de onveilige tunnel
totaal overbodig. 

Later kan een beter ontworpen
ongelijkvloerse kruising alsnog uitgetek-
end worden. 
Maar dit hangt samen de nieuwe belasting op

het wegennet door de stadsuitbreidingen. In
elk geval moet de mobiliteit aan deze west-

zijde niet alleen voor de (vracht)auto
goed worden. Een veelzijde aanpak is

nodig in stedelijk gebied. Er moet
een meer uitgebreid netwerk voor

fiets, voetganger, bus en lokaal autover-
keer ontworpen worden om dit randst-

edelijk gebied een evenwichtige en kindvrien-
delijke samenhang te bieden. Liever dit, dan

het in stukken hakken met nog meer
beton. Kwaliteit, daar gaan wij voor.

Wij wachten op dienstbetoon van
Ruimtelijke Orde.
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L Scheerderslaan
naar Sint-Niklaas

naar
 Sint-Pauwels

naar Tuinlaan, N70 en E17

Fietsroute

Fietspad

Geplande fietsroute

gelijkgrondse oversteek met slagbomen

voor fietsers, voetgangers en de lijnbus

geplande Westelijke Tangent

Spoorlijn 59Spoorlijn 59

Hoge
 Bokstraat

Autobussen van de Lijn, voetgangers en fietsers 
kunnen op een veilige manier blijven gebruik maken 
van de spoorwegovergang van de Hoge Bokstraat 
d.m.v.  slagbomen en lichtenbeïnvloeding
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ABLLO-voorstel : Later kan een beter ontworpen
ongelijkvloerse kruising alsnog uitgetekend worden. 
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Logica zoek!
1 )  V o e t g a n g e r s t u n n e l s  a f g e b r o k e n  n a
a m p e r  2 0  j a a r  d i e n s t
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft recent twee
tunnels voor voetgangers en fietsers gesloopt. Dat was
een terechte keuze. Het betreft deze onder de Parklaan
en onder de Hofstraat, bouwjaar 1982. Zij waren te
smal, te hoekig en sociaal onveilig. Het waren geen
doorkijktunnels. Deze tunnels hebben slechts 22 jaar
bestaan. Ze waren een mensvijandig concept.

Ze zijn vervangen door gelijkgrondse oversteekzones.
De Hofstraat en de Parklaan zijn nu opgesplitst in twee
smalle rijbanen zodat het oversteken in twee keer kan
gebeuren. Het is een prima oplossing, waarbij oog-con-
tact mogelijk is en waarbij inhalen onmogelijk is.
Daardoor is het veilig, daardoor ‘werkt’ deze oplossing
erg goed.

2 )  G a a t  d e  g e s c h i e d e n i s  z i c h  h e r h a l e n ,
m e t  o p n i e u w  v a n  d i e  s l e c h t e  t u n n e l s ?
Bij het realiseren van een stukje westelijke tangent (zie
artikel) gaat het Vlaams Gewest in samenwerking met
het stadsbestuur, De Lijn en de NMBS opnieuw
dergelijke slechte tunnels bouwen. De geplande tunnel
aan de Hoge Bokstraat is hoekig en sociaal onveilig.
Het zijn opnieuw geen doorkijktunnels. De omweg
bedraagt meer dan 120 meter. Eén tunnelkoker is
50m lang met halfweg een opening. Zeker ’s nachts

zullen zij er verlaten bijliggen, volgespoten met graffiti
en achtergelaten met zwerfvuil en glasscherven. De
kloof tussen de woongebieden aan beide zijden van het
spoor zal zeer groot worden. En uitgerekend die
woongebieden gaan nog volop groeien. ABLLOvzw heeft
een alternatief dat goed is voor de fiets, de bus en de
voetganger, zowel overdag als ’s nachts! Dit voorstel is
in een apart artikel in dit nummer opgenomen. 
Ook de fietstunnels voor de Tuinlaan zijn een voorbeeld
van weinig creativiteit; meer nog een voorbeeld van
slecht verkeersbeleid, maar vooral van slecht ruimtelijk
bestuur. Overheid. als je trage wegen bouwt, doe het
dan goed! Zorg dat ook dit netwerk één samenhangend
geheel vormt.

3 )  V o o r  d e  b o u w  v a n  d e  o o s t e l i j k e  t a n -
g e n t ,  g a a t  d e  o v e r w e g  D a m s t r a a t  d i c h t
v o o r  D e  L i j n ,  v o e t g a n g e r s  e n  f i e t s e r s . De
(beste) oplossing hier is de bouw van een goede tunnel

75 meter75 meter

méér dan méér dan 
120 meter120 meter
omwegomwegeen tunnelkoker een tunnelkoker 
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zoals er vele voorbeelden in Nederland te vinden zijn:
breed, recht, sociaal veilig, niet afsluitend, flauwe hellin-
gen. De route langs de Damstraat krijgt dan een meer-
waarde voor de fietsers en stappers.
Maar hier wil de Vlaamse overheid geen geld voorzien.
Nochtans maakt zij hier een barrière in randstedelijk
gebied tussen Fabiolapark en De Ster, waar veel

kriskras bewegingen van en naar en door het Europark
nodig blijven. De stad belooft hier (met eigen middelen)
toch een (goede) doorkijktunnel te bouwen.  ABLLO
hoopt dat deze werkelijk en ook goed wordt gere-
aliseerd. Zo gaan mobiliteit en ruimtelijk beleid hand in
hand. 
Wil de schepen van ruimte eens wakker worden ?

Een Noord-zuid verbinding

aanleggen om de oost-

west-files op te losseN 

en voor pasen!

Op 23 februari 2008 verzond Voka – de Kamer
van Koophandel Antwerpen-Waasland vzw -,
gesteund door  aantal topbedrijfsleiders, een
open brief aan de Wase politici, waarin zij die poli-
tici opriepen om  VOOR PASEN reeds een beslis-
sing te nemen ivm een WASE NOORD-ZUIDVER-
BINDING.

Er moet - volgens hen - zeer dringend een NOORD-
ZUIDVERBINDING (Grote Ring ??) komen.

In het Waasland zijn er enkel maar structurele
OOST-WEST files en dan enkel maar richting
Antwerpen. Noord-Zuid files komen alleen maar
voor op de N16 te Temse, maar daar komt een
verdubbeling van de capaciteit.  Dat is ook logisch
omdat ten noorden van het Waasland de Schelde
een barrière vormt. Toegangen tot het Waasland
zijn enkel aan de Oost-, West- en Zuidzijde gele-
gen. Zo kunnen er bijna geen serieuze Noord-Zuid
files ontstaan. 

En toch is hun probleem een Noord-zuid verbin-
ding. En dat zou zelfs  Pasen moet beslist zijn.

De Wase burgemeesters hebben 2 jaar geleden
beslist om een studie  Mobiliteit over de weg in
het Waasland te laten uitvoeren met de bedoe-
ling de verkeersknelpunten te inventariseren en
mogelijke oplossing te suggereren.
VOKA vraagt nu die studie niet af te wachten.
Nee, VOOR Pasen moet de beslissing vallen!!

Burgemeester Willockx van de stad Sint-Niklaas
heeft onmiddellijk gereageerd, dat deze stelling-
name absurd is. Laat de politici hun werk op een
serieuze manier afhandelen en de resultaten van
de studie afwachten, en na overleg en niet over-
haast  de suggesties beoordelen die daarin zullen
voorkomen.

Het Ring-comité, dat reeds 25 jaar bestaat, heeft
er vertrouwen in. Een Noord-Zuid autosnelweg is
overbodig. Laat ons onder andere het rondmaken
van de Antwerpse Kleine Ring afwachten. Die zal
zorgen voor (veel?) minder Oost-West files.
Een mogelijk onderwerp voor een volgend num-
mer?

Een fietstunnel onder een ringweg rond
de gemeente Houten (Nederland)

Ring-comité

Gezocht : serieuze structurele

Noord-Zuid files in het Waasland zodat

er een nieuwe Noord-Zuid autosnelweg

kan worden aangelegd. 
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Beter tien vogels in de
lucht dan één in de hand.

Met bewondering, nieuwsgierig, ja zelfs een
beetje afgunstig werden (en worden) vogels
door de mensen bekeken. Kunnen vliegen moet
toch wel ongelooflijk zalig zijn !
Ondertussen kunnen we vliegen, zij het wel met
heel wat hulpmiddelen en impact op ons milieu,
maar we zijn erin geslaagd het luchtruim te verov-
eren, op zich ook wel bewonderenswaardig. 
Het natuurfenomeen ‘vogel’ blijft uiteraard de
mensheid beroeren, jammer genoeg vaak ook op
negatieve wijze.  Zo is de woekerhandel van vogels

een schrijnende zaak met vaak onverantwoorde
taferelen. 
Ook het opzetten van vogels heeft de mens steeds
geboeid. Ik herinner me nog tijdens mijn kinder-
jaren, dat er in onze ‘beste plaats’ een pracht van
een opgezette sperwer prijkte (waar die heen is,
mag Joost weten). Dit bezorgde me telkens weer
gemengde gevoelens. Enerzijds de bewondering
voor het dier, dat ik zo van dichtbij kon bestuderen
en anderzijds ook de wetenschap dat men de
sperwer had gedood om later als pronkstuk te
dienen. 
Nu nog worden dood gevonden dieren opgezet
voor educatieve en andere verantwoorde doelein-
den. Het actief doden om dieren op te zetten is nu
(gelukkig) bij wet verboden.

Marcel en de zijnen.
Tielrodenaar Marcel D’Hondt is steeds gefasci-
neerd geweest door de natuur en de kunst, een

ideale combinatie. Gedichten schrijven, pen-
tekeningen maken en in hout snijden om er kunst-
werkjes uit te toveren waren en zijn nog steeds
zijn grote passies. 

Zo kwam hij op het idee onze inlandse vogel-
soorten drie dimensioneel vast te leggen in hout-
snijwerk en dit om het nutteloos doden en
opzetten van vogels te voorkomen. Met de
aangepaste kleuren creëert hij natuurgetrouwe
beestjes, welke ook een educatieve betekenis kun-
nen hebben.
Tijdens de natuurschooldagen in 2006 van Ons

Streven konden de kinderen van de Vrije
Basisschool en De Kolibrie reeds een deel van zijn
collectie bewonderen, waarbij men kon vaststellen
dat dit de kennis van de kinderen zeker ten goede
kwam.
Ook was hij te gast tijdens het evenement Wase
Natuur en Cultuur in de Durmetuin in Tielrode in
2007, waar men Marcel aan het werk kon zien,
omringd door zijn (tot op dat moment) volledige
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collectie inlandse ‘houten’ vogels.

Wens je zelf eens te genieten van zijn pareltjes ?
Op zondag 11 mei 2008 organiseert Ons Streven
vzw de natuurwandeling Tielrodebroek, die
vertrekt om 10.00 u. aan het Durmeveer van
Tielrode. Aansluitend zal Marcel D’Hondt zijn
houten vogelcollectie ten toon spreiden en
toelichten op de Durmedijk aan het veer van
Tielrode. De deelname is gratis en toegankelijk
voor iedereen, ook voor rolwagens. 
Meer info: 03 711 04 43.

( foto’s : Marcel D’Hondt)

Struweeltje

Dankzij de toestemming van het kerkbestuur van
de O.L.V.-kerk van Eksaarde en in samenwerking
met Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen heeft onze
reservaatswerkgroep "De Linie" op 25 november
2007 een kerkuilennestbak op de zolder van de
kerk geïnstalleerd. De S-vormige toegangsbuis
moet verhinderen dat de kast ingepalmd wordt
door kraaien of spreeuwen. Vrijwilligers die graag
af en toe eens willen meehelpen bij beheerswer-
ken in het reservaat mogen gerust contact opne-
men met de conservators Geert Braem op 09
348 47 78 of Bart Roels op 09 346.69.90.

Geert Braem

Vogels

Voorbeelden van stil geluk,
we zien ze zo speels bewegen,

in zwermen of per stuk,
voor ’t oog een ware zegen.

Net als wij, in de tijd van ’t minnen,
liefde nutten en samen hoeden,

nestje bouwen en beginnen, 
jongskes krijgen en opvoeden.

Verscholen voor hen die roven,
beschermd tegen vele noden,

die ’t leven zomaar doven
en voor hen, die nutteloos doden.

Beseffen we dat, lieve mensen
of worden we mede op te letten

tegen achteloze gedachten-wensen,
om zo’n vogel ‘op te zetten’.

Marcel D’Hondt

“Nestbakbouwer Willy Michielsen
installeerde de nieuwe nestbak samen
met Freddy Roels.”
(foto Geert Braem)
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Nieuw erkend reservaat!

Vzw Durme heeft er een nieuw erkend reservaat
bij. Op 5 november 2007 ondertekende Minister
van Leefmilieu Hilde Crevits het Ministerieel
besluit ter erkenning van het reservaat ‘Relicten
in Durme- en Scheldeland’. Meteen het 12e er -
kende reservaat van vzw Durme. Het reservaat

telt momenteel ruim 25 hectare. Deze oppervlak-
te is een aaneenschakeling van kleine, geïsoleerde
natuurpareltjes die zich her en der verspreid over
de gemeenten Lokeren, Zele, Hamme,
Dendermonde en Wichelen bevinden. Het zijn zon-
der uitzondering waardevolle kleine landschapse-
lementen, die niet meer in landbouwgebruik zijn
omwille van hun marginale economische waarde.
De ecologische waarde daarentegen is vaak des
te hoger en varieert van bosjes met bosanemoon,
slanke sleutelbloem en gulden boterbloem tot
moerasruigtes, gavers, natte graslandjes,
rietvelden, wilgenstruwelen en populierenaan-
planten. Vzw Durme hecht bijzonder veel belang
aan het behoud van natuurrelicten in het land-
schap, gelegen buiten de aaneengesloten reser-
vaten. Dit project is daar een rechtstreeks gevolg
van. Het beheer van dergelijke geïsoleerde frag-
menten is zeer arbeidsintensief om op te volgen.
Daarvoor kan vzw Durme op maar liefst 7 con-
servators rekenen. 

Tim Audenaert  

doorlopend 
recreatief fietspad 

Wij hebben (weer eens) actie gevoerd voor de
realisatie van een doorlopend recreatief fietspad
van Lokeren tot Hamme op de rechteroever van
de Durme. 
Wist je dat we daarvoor al 10 jaar bij het gemeen-
tebestuur Waasmunster ijveren? 
Wij vragen de aanleg van een wandel- en fietspad
van 420 m in de meersen van Sint-Anna ter
hoogte van de Dendermondse Steenweg. Die
strook is de enige ontbrekende schakel in een

recreatieve fietsroute op de rechter Durmeoever
van Lokeren over Zele-Durmen en Waasmunster
naar Hamme en met aansluitingsmogelijkheid op
de Scheldedijken. 
In Durme- en Scheldeland werd daar meermaals
over bericht.
Voor de Dag van de Trage Weg (op 27 en 28
oktober 2007) konden wij ons dan ook geen beter
actiemoment voorstellen! Op die manier onder-
schrijft vzw Durme ook daadwerkelijk het credo
van vzw Trage Wegen dat veldwegen, jaag-, kerk-
en smalle fietspaden ideaal zijn voor trage
mobiliteit, recreatie, natuurbehoud en erfgoedver-
sterking.
Tegelijkertijd wil vzw Durme met haar trage-weg-
project “420 m” ervoor ijveren dat er voor de aan-
leg van deze wandel- en fietsstrook een
maatschappelijk draagvlak komt. Bovendien zijn
wij ervan overtuigd dat die aanleg het recreatief
wandelen en fietsen op de rechter Durmeoever
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gevoelig zal verbeteren. 
De grond voor de aanleg van de 420 m strook is
al door de Ruilverkaveling Hamme in eigendom
aan de gemeente Waasmunster toegewezen.

200 m behoort tot het openbaar domein en 220
m moet de gemeente Waasmunster van haar
privé eigendom overhevelen naar het openbaar
domein. Tegelijkertijd moet de gemeenteraad het
nodige geld voor die aanleg inschrijven in de
begroting. Kortom, dit dossier vergt geen
ingewikkelde beslissing… maar is een kwestie van
politieke wil!

Volledigheidshalve vermelden we hierbij dat de
aanleg van een wandel- en fietspad op de linker
Durmeoever, voorgestaan door de gemeente
Waasmunster, geen geldig alternatief is. Voor de
aanleg daarvan kan immers geen steden-
bouwkundige vergunning bekomen worden,
omdat het wandel- en fietspad  daar in een vogel-
richtlijn- en habitatgebied ligt. 

Een actie met twee luiken
Deze actie werd ondersteund door alle afdelingen
van vzw Durme met afdeling Waasmunster in de
hoofdrol. Naast de organisatie van de Dag van de
Trage Weg werd ook een aanschrijfactie (in de
maand oktober in de gemeenten Hamme,
Lokeren, Temse, Waasmunster en Zele) op touw
gezet.
Clem Ruelens- Afdeling Waasmunster-Temse.

“Een permanent smog -
alarm is dringend nodig”

G e l e z e n  i n  d e  k r a n t !  ( D e  M o r g e n
2 0  f e b r u a r i  2 0 0 8 )  G e s c h r e v e n
d o o r  M a r c  G o e t h a l s ,  d e  b e k e n d e
c a r d i o l o o g  v a n  h e t  O . L . V r o u w -
z i e k e n h u i s  i n  A a l s t .
“......Het is juist daarom dat de 13 000 dodelijke
slachtoffers die volgens ramingen van de EU in
België jaarlijks voorkomen ten gevolge van PM2.5-
vervuiling, vooral Vlaanderen treffen, aangezien de
bevolkingsdichtheid hier het grootst is en de lint-
bebouwing alomtegenwoordig.
H o n d e r d d u i z e n d e n  V l a m i n g e n  l e v e n
dag en nacht  in  de schaduw van een
g r o t e  v e r k e e r s a d e r ,  w a a r v a n  d e
vervu i lende voetafdruk minstens dr ie
k i lometer  breed is .
Het smogalarm is dan ook alleen al uit respect
voor het leven en welzijn van die mensen een
must.
Is het dan niet hallucinant dat onze politici blijven
dromen van het Saefthingedok zonder zich af te
vragen hoe die miljoenen containers landinwaarts
zullen worden vervoerd, dwars door het dichtst-
bevolkte gebied van West-Europa, terwijl nu al
250 kilometer ochtendfile meer regel dan uitzon-
dering is?
Is het niet godgeklaagd dat met de
Oosterweelverbinding boven Antwerpen het
dieselroet van een onafgebroken file vrachtwa-
gens dag en nacht ongehinderd Vlaanderens
grootste stad zal mogen verstikken?....  ”

In beide Wase dossiers heeft ABLLOvzw
vroeger duidelijk stelling genomen:
Saefthingedok is economisch overbodig, meer nog
economisch en ecologisch ongewenst!
In 1990 heeft ABLLOvzw het Schakelplan
voorgesteld. Daarin werd het rondmaken van de
Kleine Ring voorgesteld door een ondergrondse
tunnel, waarbij de uitstoot kan worden opgevan-
gen en gezuiverd en werd een spoorkoker
voorzien voor personenverkeer en voor goederen.
zie  www.abllo.be en klik op schakelplan
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Alles evolueert, alles verandert. 
Toch blijven bepaalde omgevingen dezelfde sfeer uitstralen. 

Zo is Tielrode in de buurt van het Durmeveer wel het een en het ander gewij-
zigd, maar het is een plaats gebleven waar mensen elkaar ontmoeten 

en zich laten verleiden tot een gezellig babbeltje.
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Zaterdag 5 april

JNM Durmeland Kajakken op de Moervaart
Enkel voor de ini’s en de grote (dus van 15 tot 25).
Kom naar de GB in Eksaarde, Armand de Vosstraat 2, om 12u.
We zijn daar terug om 17u. Van daar gaan we met de fiets (niet
vergeten meebrengen dus!) richting Moervaart. Ook zwempak,
reservekledij, en een plastic zak om deze spullen in te steken,
neem je best mee. Voor vragen contacteer je Heleentje De
Brauwer op 0485 30 67 48.

Natuurpunt Waasland Noord 

Orchideeën in Vlaanderen, 
diavoorstelling door H. Orlent

Herman Orlent brengt ons zijn computerpresentatie “
Wilde orchideeën in Vlaanderen, vroeger en nu “. Studie
met vergelijkingsmateriaal uit de 16 de eeuw , met actuele
foto’s en met macro opnamen van wilde orchideeën in
Vlaanderen.
Deze voordracht gaat door in het ontmoetingscentrum
“De Statie” in de Stadionstraat 113 te Stekene, begin 20
uur. Inkom 2 Euro voor leden en 3 Euro voor niet leden.

Velt Het aanleggen van een aspergebed
Door Etienne Raemdonck, veltlesgever. Bij Bert Raets, Sint
Kornelisstraat 3 te 9120 Meerdonk om 14uur
Leden gratis, niet leden 2 euro
Een aspergebed wordt aangelegd voor 15 jaar en langer.
Het is dus belangrijk dat je dit goed doet. Etienne toont hoe
je een bed aanlegt met éénjarige aspergeplanten.
Plantrichting, diepte, rassen, bemesting en verzorging: elk
detail kan het verschil maken. Geraak je niet in het verre
Meerdonk maar wil je er toch bij zijn, bel dan naar
037768689. We zoeken een oplossing.
Indien we aan voldoende planten geraken, bieden we er
ook te koop aan.
De Sint Kornelisstraat is een zijstraat van de verbindings-
weg van de Clinge
(Spaanskwartier) en Kieldrecht (Molenstraat) 

Zondag 6 april

CVN + Vzw Durme Parkenwandeling
In de verschillende parken van Waasmunster
(Blauwendael, Roos, Les Gobelets en Ortegat-Vermeulen)
kijken we naar de natuur die we in de parkranden vinden,
de vaak bijzondere inrichting en uiteraard ook de geschie-
denis ervan.  Een stukje cultuur en natuur met elkaar ver-
mengd. Afspraak: 14.00 uur aan de O.L. Vrouwkerk in
Waasmunster
Info: Clem Ruelens, 052 46 02 56

Vzw Durme  Natuurwandeling in het Molsbroek
Een groot deel van onze broedvogels zijn reeds terugge-
keerd uit het warme zuiden en proberen nu een plekje te
veroveren in het Molsbroek. Een CVN-gids verteld u er alles
over, en nog veel meer. 
Afspraak: 14.30 uur bezoekerscentrum Molsbroek
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of buiten de kantooru-
ren bij conservator André Verstraeten, 09 348 18 59

Woensdag 9 april

Velt & Stad Sint-Niklaas 
Een tuin zonder groenresten

Zie ‘t groene waasland januari-nr  woensdag 12 maart.
Door Frans De smedt, 20u polyvalente zaal Clementwijk ,
Frans van Cauwelaertlaan, 9100 Sint Niklaas.  Gratis

Donderdag 10 april

Wase Imkersbond BIJENFLORA  
voordracht in de Gebr.Van Raemdonckkring (Huize
Steenstraete) Nieuwstraat 86 te Sint Niklaas. Aanvang om
20 uur.

Vrijdag 11 april

Vzw Durme Insectenwerkgroep
Afspraak: 20.00 uur aan het bezoekerscentrum
Molsbroek

Zaterdag 12 april

JNM Durmeland Zwerfvuilactie Stad Lokeren
April = zwerfvuilmaand, en dus komen de Lokerse jeugdbewe-
gingen op de been om afval te rapen. JNM Durmeland mag
hierop uiteraard niet ontbreken! Wij gaan “rapen” van 13 tot
15u, in de omgeving Oudenbos. Nadien volgt een slotevent op
de Grote Markt. Deelnemers krijgen een pet, en iets om te
drinken en te eten. Voor verdere informatie, kijk op
www.jnm.be/durmeland.

Zondag 13 april   E r f g o e d d a g  

CVN Steengelaag – Oud Vliegveld
14u00 Roosenbergabdij Waasmunster. L

Ons Streven + CVN   geleide wandeling Bron en Broek in
het kader van ‘Erfgoeddag’
Het zeldzame bronbosje van Elversele, gelegen aan de voet
van de Wase Cuesta, is in deze periode de blikvanger van
de wandeling door de typische voorjaarsbloei. Dit uiterma-
te belangrijke biotoop heeft dan ook het statuut van ‘reser-
vaatgebied’. We vinden hier nog verspreidbladig goudveil,
muskuskruid, bosanemoon, bittere veldkers en slanke sleu-

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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telbloem. Verder verkennen we het Klein en het Groot
Broek van Elversele, die gelegen zijn in de vallei van de
steeds verrassende Durme. 
Deze wandeling sluit aan bij de organisatie van de
‘Erfgoeddag’, met dit jaar als thema ‘Wordt verwacht’ en
locaal in het teken van ‘Expo 58’. 
De evolutie van het landschapsvorming en de natuur sluit
zeker prachtig aan bij dit onderwerp, een vaak vergeten
stukje erfgoed. Uitzonderlijk wordt deze wandeling die dag
twee maal gegidst en natuurlijk zoals steeds door gediplo-
meerde CVN-natuurgidsen. 
Vertrek om 10.00 u. en om 14.15 u. aan de kerk van
Elversele.
Info: 03 711 04 43 – deelname gratis – iedereen welkom
– wandelschoeisel aan te raden.

Natuurpunt Waasland Noord E r f g o e d d a g
Stekene: "Steengelaag, natuur en erfgoed"
Ter gelegenheid van de inwandeling van de vernieuwde
wandelpaden in het Steengelaag organiseren wij een fees-
telijke namiddag.  Het Oud Station van Stekene
(Stadionstraat 113 te Stekene) is de uitvalsbasis. Je vindt
hier heel wat animatie en informatie. Het Steengelaag ligt
op 100 meter hier vandaan. In het Oud Station kan je ook
genieten van een drankje en wat verpozing. De deelname is
gratis.  Doorlopend programma tussen 13.30 en 17.30
uur. Met o.a. tentoonstelling “ Uit Stekense Klei” door de
Heemkundige Kring D’Euzie,  begeleide wandelingen , indi-
vidueel wandelen met de nieuwe wandelfolder, infostands,
wateronderzoek en een  kinderzoektocht. 

JNM Waasland 
Erfgoeddag Gelaag �  PIEP + INI + GROTE

Het Gelaag in een nieuw jasje, da’s reden genoeg voor een
heus evenement!  Voor piepers en ini’s is er een veras-
sings-speur-wandel-foto-spelletjestocht doorheen de nieu-
we route van’t Gelaag. ’t Beloofd iets super-de-luxe te wor-
den! Breng gerust maar vriendjes of vriendinnetjes mee…
En voor de mama’s, papa’s, oma’s, nonkels, buren,… is de
erfgoeddag ook de moeite waard!
Op de benedenverdieping van het vroegere stationsge-
bouw zorgt de heemkundige kring d'EUZIE voor een kennis-
making met de geschiedenis van de putten van het
Steengelaag. Wij gaan er ook staan voor een kleine ken-
nismaking met het heden van de putten, er is een exclusief
wateronderzoekstandje waar je de waterdiertjes van het
Gelaag kan ontdekken!!
Natuurpunt Waasland Noord doet een wandelhappening
aan de hernieuwde wandelpaden van het Steengelaag te
Stekene. Onder begeleiding van ervaren natuurgidsen of
met de vernieuwde wandelfolder met gebiedsbeschijving
en wandelkaartje kan je dit unieke natuurgebied in het
Centrum van Stekene herontdekken.. Deze wandelhappe-
ning wordt georganiseerd samen met de plaatselijke werk-
groep van Vakantiegenoegens Stekene. Ook Oxfam-
Wereldwinkel Stekene verleent zijn medewerking. 
Afspraak: Oud Station, Stadionstraat 113, Stekene
Uur: 14u-17u
Verantwoordelijke: PJ Olbaerdt: pieterjannys@gmail.com:
0472598874 

Hortus Ter Saksen Natuurtocht Luswandeling Landen
(GR564)
Door de Haspengouwse landerijen, langs akkers en boom-
baarden.
Afspraak 9u30 aan NMBS-station Landen (E40-afrit 28
Landen) Inschrijven bij Rudy (0499 54 03 91)

Vrijdag 18 april

Ons Streven Infoavond:  “Doe dat licht uit!”
Over omgaan met energie in het gezin om 20u00
Gildenhuis Tielrode
Info: zie kalender-info

Zaterdag  19 april   D a g  v a n  d e  A a r d e

ABLLOvzw en VELT  (20 april !) zie extra bijlage 

Ons Streven vzw  Leren van elkaar
Informele inventarisatie in het Klein Broek van Elversele
voor beginnende en ervaren natuurliefhebbers.
Op ontspannende wijze natuur beleven en kennis opdoen in
het Klein Broek van Elversele.
Samenkomst: kerk van Elversele om 9.00 u. – Info: 03 711
04 43 - Iedereen welkom! Deelname gratis.

JNM Durmeland Durmeland Record Day
Activiteit voor de 8 tot 12 jarigen, ter voorbereiding van de
Molsbroekdag daags nadien. Wat we precies gaan doen,
blijft voorlopig nog een verrassing.
14 tot 17u aan het BC Molsbroek. Contacteer Heleentje
De Brauwer voor meer informatie; 0485 30 67 48.

Zondag 20 april

CVN Overstromingsgebied
14u00 Kerk Bazel. L

Oost-sivepolder Temse 
14u30 Steenbakkerij, Warandestraat, Steendorp.L

Stropers St.-Gillis Waas
10u00 Kerkje van ’t Kalf St.-Gillis-Waas. L

JNM Durmeland + Vzw Durme
Dé Molsbroekdag horen, zien en proeven
Ook bezorgd om het klimaat? Ook geïnteresseerd in de ver-
anderingen die de natuur daardoor de laatste jaren onder-
gaat? Dit jaar staat de Dag van de Aarde dan ook in het
teken van de klimaatsopwarming. Als natuurvereniging zijn
ook wij erg begaan met de huidige problematiek. Daarom
werken we in het natuurreservaat Molsbroek in Lokeren
mee om dit onderwerp die dag wat te belichten. 
vzw Durme en JNM Durmeland nemen je mee op sneukel-
tocht doorheen het reservaat. Tijdens de wandeling lees je
op verschillende plaatsen interessante weetjes over de
natuur en de klimaatproblematiek, terwijl je rustig van een
aantal hapjes,  drankjes en als afsluiter van een ijsje geniet.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de leiding van JNM
Durmeland, in het BC Molsbroek, en bij de deelnemende
organisaties.
Schrijf je snel in, kom mee sneukelen en genieten van de
natuurpracht van het Molsbroek.   
Prijs: Volwassenen: € 5,00, kinderen tot 12 jaar: € 3,00
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Info en inschrijving: Jozefien Schaffler, 09 348 30 20 joze-
fien.schaffler[at]vzwdurme.be of Heleentje De Brauwer,
0485 30 67 48.
Vertrek is voorzien aan het bezoekerscentrum, vanaf 14u.
Einde rond 18u. Iedereen is van harte welkom! 
Deze activiteit kwam tot stand met medewerking van:
Infopunt Toerisme Lokeren, Regionaal Landschap Schelde-
Durme, wijkcomité Molsbergen, IDM, Oxfam Wereldwinkel,
Velt Reinaert, Bioboerderij Uilenbos

Ons Streven + CVN   Kabouterwandeling (kinderen 5-11j)

NIEUW – NIEUW - NIEUW
14u00 in het provinciaal domein Roomacker, Hoofdhek
Hofstraat, Tielrode.L
Deze unieke kabouterwandeling voor kinderen van 5 tot 11
jaar gebeurt in samenwerking met het centrum voor
milieu- en natuureducatie .  Deze wordt begeleid door gedi-
plomeerde natuurgidsen die samen met kinderen  en met
heel grote kinderogen de diertjes en plantjes op het pro-
vinciaal domein Roomacker gaan bekijken. Met verhaaltjes,
doe-activiteiten en heel veel  fantasie en inlevingsvermogen
maken kinderen en gids nader kennis met al wat leeft in dit
domein.
Info: 03 711 04 43 – deelname gratis – speeluitrusting
aan te raden

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Dag van de Aarde 
Samen met Vakantiegenoegens Sint-Gillis-Waas organise-
ren wij op de Dag van de Aarde een namiddag in het teken
van klimaatverandering. Mogelijkheid tot deelnemen aan
geleide wandelingen  langs het Salegemkrekenpad met
aandacht hoe de natuur reageert op de klimaat-wijziging.
Verder doorlopend in het Natuurhuis Panneweel info-
stands en demonstraties van o.a. klimaatwijken, zonneboi-
lers en fotovoltaïsche cellen. 
Doorlopend van 13.30 uur tot 17.30 uur in het Natuurhuis
Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk. Laatste wandeling
start om 15.00 uur.

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Dag van de aarde. Vroegochtendwandeling voor de zang
van de vogels. i.s.m. De Raaklijn 
Vertrek om 5u30 aan de Wereldwinkel te Belsele,
Koutermolenstraat,6.
Na de wandeling ontbijt in de Werelwinkel.
De eerste 30 deelnemers kunnen mee en betalen 1 € per
persoon. Meer info en inschrijven: Staf Lerno:
03.772.43.06 of Firmin De Beleyr: 03.722.07.62
Inwandelen van een nieuwe educatieve wandeling " Wandel
je wijs in den Bezekoek " te Belsele.
Vertrek om 14u aan het gemeentehuis van Belsele.
Deelname gratis. Meer info: Staf Lerno: 03.772.43.06 of
Firmin De Beleyr: 03.722.07.62

Zaterdag 26 april

JNM Durmeland Nattevoetentocht
Hopla, we trekken weer het moeras is met onze laarzen
(absoluut nodig!), klauteren over boomstammen, om dan
naar de reigernesten boven ons te turen. Plezier en avon-

tuur verzekerd! Wel enkel voor de 8 tot 12jarigen. Vergeet
je laarzen niet!
We treffen mekaar om 14u aan het standbeeld van de
Turfputsteker, op het kruispunt van de Donklaan en de
Brielstraat in Berlare. Einde om 17u.
Te contacteren persoon is Annemie Decommer; 0477 29
93 36.

JNM Durmeland Nationale INIdag aan zee.
Als eind april de zon weer schijnt als nooit tevoren, de
vogeltjes bijna hun ei leggen, als jij al vol ongeduld wacht op
de fameuze kampenzomer en nog meer op het terugzien
van de andere ini’s, dan hebben wij iets voor jou: een ik-
weet-niet-hoe-coole-inidag-aan-zee!! Wat houdt deze dag in:
kruien, excursie Warandeduinen, Windmolenpark.
Inschrijven (verplicht!) doe je via het invulformulier op de
site vanaf 20 maart t/m 21 april; www.jnm.be/inidag.
Richtuur: 11u, Station van Oostende – van daaruit gaan we
naar Middelkerke; rond 19u keren we met de trein weer
huiswaarts. Meer info: opperini@jnm.be 0498/33.89.37.
Over het uur van vertrek in Lokeren wordt nog verder afge-
sproken, naargelang het aantal inschrijvingen (zie
www.jnm.be/durmeland).

JNM Waasland Dag van de Natuur �  PIEP + INI +
GROTE
In het Panneweel, samen met Natuurpunt en
Vakantiegenoegens. Het wordt een massagebeuren!
Meer info volgt later. 

Zondag 27 april

Natuurpunt Zuid-Waasland Vlaamse Ardennendag
2008
carpooling
‘s morgens bos 't Ename en ‘s namiddags een geologische
wandeling in Kwaremont. Vertrek:  8 uur Syntra
Info:  Christel Strybos 052 46 00 58

CVN Vlietbos 10u00 H o e k
Dwarslaan/Verbrandendijk Zwijndrecht. L

Keilanden
14u00 Station Sinaai. L

JNM Waasland Nationale inidag, aan de
zee! �  INI + GROTE
Met alle ini´s van de JNM trekken we naar ´t zeetje, voor
een spetterende nationale inidag! We gaan kruien, doen
een excursie naar de Warandeduinen, gaan naar een wind-
molenpark, en maken gewoon keiveel plezier!
Inschrijven is verplicht, en kan via www.jnm.be/inidag.
Verantwoordelijke; de nationale opperini: 0498/338937
of opperini[at]jnm.be 

Vzw Durme + CVN Vogelwandeling aan de Oude Durme
Tijdens deze dauwwandeling tussen de rietkragen van de
Oude Durme hopen we te kunnen genieten van het gezang
van de blauwborst, die net terug is uit Afrika. Misschien
zien wel wel een fuut met jongen op de rug!
Breng je laarzen mee!
Afspraak: 5.00 uur aan de kade van de Durmebrug in
Waasmunster. Info: Patric Serverius, 03 772 43 84
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Vzw Durme Ochtendwandeling met ontbijt 
De ervaren vogelaars André Van Doorsselaer en Rudi Van
Onderbergen nemen je mee op een ontspannen wandeling
met bijzondere aandacht voor de weidevogels van het
‘Aubroek’, dit is het hart van de Scheldebroeken. Na de
wandeling kun je mits inschrijving aansluiten voor een
gezellig ontbijt in het Veerhuis. 
Afspraak: 7.30 uur aan het Veerhuis in Berlare.
Info: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86 of
van.onderbergen-waeterschoot[at]skynet.be

Zaterdag 3 mei en zondag 4 mei

JNM Waasland *OVERNACHTING ONDER VOORBEHOUD*
Kajakken op de Moervaart �  INI + GROTE
’t Is misschien geen spectaculaire afvaart van de Lesse, maar
uit ervaring beloofd de combinatie Kajak+Moervaart een top-
per!! Wat wil je ook met het meizonnetje op je snoetje, een
zwoel briesje aan het rugje en de geur van nieuw groen door
het neusje (of het reukske van de Moervaart…)? Begin de arm-
spierkes maar al te trainen!
Met een beetje geluk kunnen we ’s avonds in de boshut van ’t
Heidebos slapen. Na een hele dag boven ’t water doen we iets
met bier en het alfabet!  Verantwoordelijke: kajak: 
Olly: olivier.heerwegh@gmail.com  0496360011
Slapen: Ruben: rmm636@hotmail.com 

JNM Durmeland Dag van de Boom
Op deze dag, speciaal voor de kinderen van 8 tot 12 jaar,
komen we meer te weten over… bomen! Afspraak in het
Verloren Bos om 14u, einde op dezelfde plaats om 17u. Voor
info kan je contact opnemen met Anaïs Laureys (0486 75 44
37) of Charlotte Van Moorleghem (0495 83 31 72).

Zondag 4 mei

Vriendenkring Panneweel Eerste Open Schuurdag edi-
tie 2008 in het Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te
Meerdonk. Mogelijkheid tot deelname aan een waaier van
kleine gezinsvriendelijke activiteiten. Wandel samen met
onze gidsen langs enkele van de mooiste natuurplekjes in
onze reservaten .We gaan er op zoek naar het gezang van
de eerste lentevogels.  
Gewoon even rondwandelen in de boomgaard of  rustig
genieten bij een drankje kan natuurlijk ook. Doorlopend van
13.30 uur tot 17.30 uur.

Vzw Durme Grutto-wandeling 
Conservator Mathias Engelbeen besteedt aandacht aan
het belang van het gebied voor de grutto, broedvogel van
de Scheldebroeken. Na de wandeling drinken we samen
een glas in het Veerhuis.
Afspraak: 9.30 uur aan het Veerhuis in Berlare.
Info: mathias_engelbeen@yahoo.com 0486 58 25 95  

Hortus Ter Saksen Plantenruilbeurs
Van 10 tot 18 uur Info: 03 775 28 51 of groen-
dienst@beveren.be Plaats: Hof ter Saksen

Natuurtocht Houyet – Beauraing (GR 126)
Bos, vallei Lesse, vergezichten: tussen Famenne en
Ardennen.
Afspraak: 9 uur aan station Houyet (E411 afrit 21 of 22)
Inschrijven bij Freddy (0475 92 34 84)

CVN Etbos Moerbeke-Waas om 5u00, Brug Zuidlede,
Moerbeke L

Schauselbroek Temse om 5u00, Zwembad in
Scheldepark Temse L

Vzw Durme + CVN Natuurwandeling in het Molsbroek
De absolute topperiode om het Molsbroek te bezoeken!
Overal bloeiende planten en vrolijk zingende vogels. Een
CVN-gids verteld u er alles over.
Afspraak: 14.30 uur bezoekerscentrum Molsbroek
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of buiten kantooru-
ren bij conservator André Verstraeten, 09 348 18 59

Vrijdag 9 mei

JNM Waasland Filmt en Fuift �  INI + GROTE
De klassieker onder de JNM-fuiven. Dit jaar in De Rector in
Gent. Meer info op de nationale site (www.jnm.be)

Vzw Durme Insectenwerkgroep
Lieveheersbeestjes: stippen tellen met Kurt.
Afspraak: 20.00 uur in het bezoekerscentrum Molsbroek
Info: Patrick De Spiegeleir, 09 348 83 18

Zaterdag 10 en zondag 11 mei

Velt Info en boekenstand, biopannenkoekenbak
Op de opendeur op het volkstuinencomplex te Sint Niklaas,
Lindenstraat van 10u tot 18u
Temidden van de stad kan je 86 moestuinperceeltjes bekij-
ken. Het Veltbestuur zorgt voor heerlijke biopannenkoeken.
Iedereen welkom.

Wase Open Tuindagen
De  twintigste editie van de Wase Open Tuindagen
vinden plaats op: 10 - 11 en 12 mei 2008 

van 10.00 tot 18.00 uur  
GRATIS te bezoeken ! 

Alle info : www.opentuin-waasland.be
Contactpersoon 

Van Nieuwenhuyze-Loir 
Frans Van Brusselstraat 83 

9190 STEKENE 
GSM : 0497-38 77 94 

E-mail : pvnloir@hotmail.com 

Zaterdag 10 mei

JNM Durmeland Vissen met fuiken
De INI’s, maw de 12 tot 15jarigen, gaan vissen op ‘padoman-
ders’ en modderkruipers, en dit met fuiken. Kom tegen 14u
naar ‘De Scheve Villa’ in Overmere-Donk, en van daaruit ver-
trekken we naar het natuurgebied ‘De Hemelse Rij’. Einde is
om 17u, terug aan de villa. Neem indien mogelijk schepnetjes,
laarzen, en boeken over vissen mee. Als je vragen hebt, con-
tacteer dan Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48.

JNM Durmeland Beestig leuke excursie
In de Liniewegel gaan we op excursie met onze jongsten, name-
lijk de kids tussen 8 en 12 jaar. Afspreken doen we aan de kerk
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van Eksaarde, zoals gewoonlijk om 14u. Einde is voorzien op
dezelfde plaats, om 17u. Breng (als je dit hebt natuurlijk) pot-
jesloupe, vlindernetje, en zoekkaarten mee. Contact opnemen
kan je met Dorien Dierickx, 0472 60 90 08.

Zondag 11 mei

Ons Streven + CVN Geleide natuurwandeling
‘Tielrode Broek’ met aansluitend ‘vogels’ in   houtsculptuur
van Marcel D’Hondt.
‘Tielrodebroek’ neemt je mee rond de potpolder van
Tielrode, gelegen aan de samenvloeiing van Schelde en
Durme. Flora en fauna, net als landschap en beschermd
schorrengebied zijn superingrediënten van een niet te mis-
sen voormiddaguitstapje. Na de wandeling kan je verder
genieten van de prachtige collectie inheemse houten
vogels van Marcel D’Hondt.
(zie ook tekst ‘Beter tien vogels in de lucht dan één in de
hand’)  Vertrek om 10.00 u. aan het Durmeveer van Tielrode
– info: 03 711 04 43 – deelname gratis – iedereen welkom
– rolwagens OK

CVN Tielrodebroek om 10u00, Durmeveer, St.-
Jozefstraat, Tielrode Temse

Vzw Durme Zele Het Verhaal van de Nieuwe Dijk
Wandeling langs het natuurschoon van de
Scheldebroeken op het grondgebied van Zele en Berlare
met aandacht voor de recent verhoogde ringdijk. Afstand
ongeveer 7 km, stevige schoenen aangeraden.
Afspraak om 13.45 uur aan de kerk van Avermaat (Zele)
of om 14.00 uur aan het einde van de Scheldestraat (Dijk
Zele).
Info Patrick De Brauwer, 052 44 88 38

Vrijdag 16 mei

Ons Streven ‘Leren van elkaar’
Informele inventarisatie in het Klein Broek van Elversele
voor beginnende en ervaren natuurliefhebbers.
Samenkomst aan de kerk van Elversele om 19.00 u. – info:
O3 711 04 43 – iedereen welkom
deelname gratis

Vzw Durme Dag van de Natuur - Revisited
Vorig jaar hebben we op de Dag van de Natuur (17 nov) in
Reservaatzone Donkmeer hout gekapt aan de oeverzone
van ‘Put 13’. Deze avond gaan we op zoek naar de werk-
stek, benieuwd hoe die er nu uitziet…
Afspraak: 19.00 uur aan de houten chalet bij ingang
Nieuwdonk. Info: Jozefien Schaffler, 09 348 30 20 joze-
fien.schaffler@vzwdurme.be

Zaterdag 17 mei

CVN wandeling over de Schelde en het GOG
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) te Kruibeke
Zie kalenderinfo

Zondag 18 mei

JNM Waasland Bicy City �  INI + GROTE
BicyCity is de grootste kritische massa van het land. Vorig jaar
fietsten 10.000 mensen vanuit heel het land naar Brussel. Ze

verzamelden aan de opritten van de E411 (Jezus-Eik) of A12
(Meise) om vanaf daar via een symbolische tocht op de auto-
snelweg Brussel binnen te rijden. Via de kleine ring en de grote
boulevards in hartje Brussel fietsten ze naar het Jubelpark.
Verantwoordelijke: brecht.de.meulenaer@telenet.be,
0485576924 

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel 

Vroegochtendwandeling in het Stropersbos. 
Een vroegochtendwandeling is een unieke belevenis.
Zonsopgang is het startsein voor het concert u aangebo-
den door verschillende soorten zangvogels. Het is intens
en van korte duur. Na de wandeling gelegenheid tot deel-
name aan een uitgebreid ontbijt in het Natuurhuis
Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk.
Vertrek om 5 uur aan de kerk van ’t Kalf, een gehucht van
Sint-Gillis-Waas gelegen langs de weg van Sint-Gillis-Waas
naar de Klinge.
Inschrijven door storten van 5 Euro voor leden Natuurpunt
en Vriendenking Panneweel op rekening 000-0105608-
72 van Natuurpunt Waasland Noord met vermelding ont-
bijt + aantal. Leden van andere afdelingen van Natuurpunt
betalen bij deelname dezelfde bijdrage. Niet leden zijn ook
welkom, maar zij betalen 7 Euro per persoon.
Info: Marcel Van Puymbroeck 03 7706238.
Marcel@panneweel.be 

Vzw Durme Open Dag Scheldebroeken
Vandaag kun je kennismaken met het reservaat ‘De
Scheldebroeken’ en de  gelijknamige ‘Natuurwerkgroep’.
Aan de Scheldedijk (omgeving Veerhuis) wordt van 14.00
tot 18.00 uur een infostand opgesteld. Ook de fietstocht
die vandaag door het Regionaal Landschap Schelde-
Durme (meer info op www.rlsd.be) wordt georganiseerd,
doet onze infostand aan. Mogelijkheid om met telescoop
de weidevogels te bekijken.
Info: Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95 en Rudi Van
Onderbergen, 0478 49 87 86

Velt Info en boekenstand, plantenverkoop
Lentemarkt. Op de grote markt van Sint Niklaas van 10u
tot 17u

CVN Spletteren om 14u30, Kerkje Daknam L
Stropers Stekene om14u00, Ingang Kemzeke

(Tromp) tegenover Donckers L
Neuzenbergbos om10u00, Oude Gentwet tov

nr. 75, infobord, Burcht L

Zaterdag 24 mei en zondag 25 mei

Vriendenkring Panneweel Tweedehands boeken-
markt
In het Natuurhuis Panneweel Krekeldijk 2 Meerdonk tel-
kens van 10 tot 17 uur
Een heuse boekenmarkt met: 3000 boeken, een 25-tal tijd-
schriften (volledige jaargangen), 250 LP’s  (klassiek, lichte
genre, rock  e.a.), vele  cd’s, een 200-tal oude boeken, post-
zegels (postfris en vele andere) en een groot aantal video’s
in prima staat
Dit alles wordt aan uitzonderlijk lage prijzen aangeboden



k a l e n d e r

�t  groene w
aasland   m

aart   2008  nr 154

18

Uiteraard voorzien wij in de nodige droogjes en natjes
De opbrengst komt volledig ten goede van de natuur (aan-
kopen van kleine perceeltjes om het 
landschap rond de Saleghemkreken een wat meer natuur-
lijk karakter te geven)

Zaterdag 24 mei

JNM Waasland Vlinderen! �  INI+GROTE
Naar aanleiding van het vlinderproject, doorzoeken we een
paar gebiedjes naar de verscheidenheid en ’t aantal van de
Wase vlinders. Meer info volgt.
Verantwoordelijke: Gorik: gorik.verstraeten@gmail.com,
0499286786

Zondag 25 mei

Hortus Ter Saksen Dag van het Park
van 14 – 18 uur Info: 03 775 28 51 of groen-
dienst@beveren.be Plaats: Park Hof ter Saksen

CVN Marktwegel, Kuil, Eekhoek om 14u30, Heikapel
Waasmunster *

Molsbroek Lokeren om 14u30,
Bezoekerscentrum Lokeren *

JNM Durmeland Dag van het lieveheersbeestje
Dit is een activiteit voor de 8 t/m 12jarigen. We gaan op
zoek naar coole lieveheersbeestjes, en hiervoor spreken
we af aan het veerhuis in Appels (waar de overzetboot zich
bevindt). En dit om 14u. Einde is voorzien om 17u, zelfde
plaats. Wat kan zoal handig zijn om mee te nemen?
Paraplu (om de “pieternellen” op te vangen), vlinder- en
klopnet, klopstok, determinatietabel, potjesloupe,… Voor
meer vragen kan je Dorien Dierickx contacteren, op 0472
60 90 08.

Vzw Durme Dag van het Lieveheersbeestje i.s.m.
JNM-Durmeland
Vandaag wordt er naar aloude traditie aandacht besteed
aan het lieveheersbeestje. Over heel Vlaanderen kan je
deelnemen aan excursies en natuurstudie-sessies. Wij
houden ons vandaag bezig met lieveheersbeestjes vangen
en determineren in De Scheldebroeken… een buitenkans
voor liefhebbers van kriebelbeestjes!
Afspraak: om 14.00 uur aan het Veerhuis in Berlare. Einde
omstreeks 17.00 uur (zelfde plaats).
Info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48  heleen-
tje@jnm.be

Donderdag 29 mei

Velt workshop "het gebruik van plantenoliën in het
dagdagelijkse leven"
Milieuhuis Walburg te Sint Niklaas om 19u30 Door Katia
Van Osselaer
In deze workshop komen de meeste courante oliën aan
bod, bespreken we kort waarvoor ze kunnen aangewend
worden, hoe ze onze leefomgeving kunnen beïnvloeden en
ons welzijn kunnen ondersteunen. Dan werken we in kleine
groepjes van een 3 tal personen om zelf ons produktje
samen te stellen, dat kan een badmelk zijn, een olietje voor

massage, een hand of voetencrème, of we geven elkaar
een korte handmassage...alles natuurlijk op basis van die
planten. Het wordt een avond van ruiken, voelen en aan de
slag gaan waarbij we niet teveel gaan stilstaan bij de theo-
rie ( we leren al zoveel) maar het wordt "luchtig" aan de
slag gaan met extracten van planten. Na deze korte inlei-
ding staan we weer wat dichter bij de natuur, en beseffen
we weer ten volle wat die ons telkens opnieuw biedt.
Deelnemers brengen twee recipiëntjes mee (klein confi-
tuurpotje, klein flesje,.) mee. Leden 3 euro, niet leden 4
euro. Max. 12 personen. Inschrijven op 037768689 of
Marc.Temmermans@telenet.be voor 22 mei. 

Zaterdag 31 mei

Velt Busreis  met ondermeer bezoek aan de
Dobbelhoeve en Dodoenstuin in Schilde.
Meer info : 037768689 : zie kalender GW mei

Natuurpunt Zuid-Waasland Vogelkijkuitstap-fietstocht
Georganiseerd door de uilenwerkgroep Natuurpunt Zuid-
Waasland NME.  : zie kalender GW mei

Zondag 8 juni

Velt tuinbezoek van 14u tot 16u 
bij Hilde Habraken, Karel Suystraat 4, 9140  Temse
: zie kalender INFO GW mei

Vorige keer zat er een
fotokalender bij ‘t groene

waasland. 
Wegens te veel gewone kalen-
dermededelingen was er geen

plaats meer in dit nummer

Openingsuren van het secretariaat van ABLLOvzw:

abllo.waas@gmail.com of tel 03/777 01  58

Maandag: tussen 14u en  17u 
Dinsdag: tussen 14u en  17u
woensdag: tussen 14u en  17u 
Donderdag tussen 14u en 17u
Vrijdag tussen 14u en 17u

Dennenstraat 65,  9100 Sint-Niklaas.

Openingsuren van het secretariaat van 
't groene  waasland:

groene.waasland@gmail.com of  03/775 19 31 

Donderdag tussen 14u en 18u
Vrijdag tussen 14u en 18u

Perstraat 88, 9120 Haasdonk.
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De deelname is gratis. Duurtijd ongeveer 3 uur. 

Zeker stapschoenen, bij nat weer zijn laarzen aange-

wezen.

Zaterdag 17 mei. Afspraak om 14 uur aan het veer in

Kruibeke.

Deze wandeling gaat over de Schelde, haar geschie-

denis, haar bijrivieren, de invloed van de mens op

deze rivier, getijden, overstromingen, slikken en schor-

ren, waterzuivering, fauna en flora en het GOG project

in Kruibeke.

We vertrekken aan het veer in Kruibeke en wandelen

de dijk af richting Bazel. We komen voorbij het ver-

gaarbekken en slagen daar de Veerstraat in. We

belanden op de nieuwe ringdijk en komen zo terug

naar het veer. Een bezoek aan het infocenter van de

Zeeschelde, gelegen aan het veer, is inbegepen. Ze

nodigen ons zelfs uit op een drankje.

Na deze wandeling ga je een heel andere kijk hebben

op onze machtige buur : De Schelde.

Je bent vriendelijk  uitgenodigd.

CVN : Centrum voor milieu en natuureducatie
Gids : Nine Van Hoyweghen 

Organisatie: Eddy Copers, Herman De Backer,

Marleen De Vos en Jan Maertens. Vzw Durme 

Sessie 1: Kennismaking in woord en beeld op vrij-

dag 14 maart 

Afspraak: 20.00 uur in bezoekerscentrum Donkmeer

Sessie 2: zondag 20 april in Reservaatzone

Donkmeer (deelgebied Hemelse Rij)

Afspraak: 7.00 uur aan de Scheve Villa (kaartje vind je

op www.schevevilla.be), we ontbijten samen omst-

reeks 9.00 uur.

Sessie 3: vrijdag 23 mei in Reservaatzone

Donkmeer (deelgebied Hemelse Rij)

Afspraak: 19.30 uur aan de Scheve Villa, naderhand

drinken we samen een pint.

Voor de twee ‘buitensessies’ zijn absoluut nodig: eigen

zitje, laarzen en warme kledij.

Info en inschrijvingen (max 20 deelnemers): Marleen

De Vos, 0496 17 51 19

Vaste prijs voor 3 sessies (betaling kan op de eerste

sessie): leden € 5,00, niet-leden € 13,00 (inbegrepen:

€ 8,00 abonnement ‘Durme- en Scheldeland’, ontbijt

2de sessie en verzekering). Ook kinderen vergezeld

door hun ouders zijn welkom (tot 12 jaar gratis). Eén lid

per gezin volstaat voor het hele gezin.

Roofvogels en uilen fascineren iedereen door hun

indrukwekkende vliegkunst en jachttechniek. In vele

culturen werden ze bewonderd, maar in andere gena-

deloos vervolgd. Benieuwd naar hun levenswijze, hoe

ze jagen en daarvoor uitgerust zijn? Kom en ontdek

deze prachtige vogels vanaf 1 maart in een boeiende

tentoonstelling in het bezoekerscentrum Molsbroek.

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de ope-

ningsuren van 1 maart tot 30 juni 2008.

Meer info krijg je bij Jozefien Schaffler, 09 348 30 20 of

jozefien.schaffler@vzwdurme.be

Zuiver water is goud waard! En een natuurlijke vijver in de

tuin herbergt een schat aan bijzondere levensvormen.

Kikkers en salamanders, schrijvertjes en schaatsenrijders,

libellen en watertorren vinden er allemaal een plaatsje tus-

sen adembenemende zwanebloemen, dotterbloemen en

waterlelies. Tijdens onze cursus “de natuurlijke tuinvijver”

komt u te weten welke planten en dieren u nog mag ver-

wachten in deze kleine oases. Bovendien geven we u tal

van tips waarmee u zelf aan de slag kan. Deze cursus

inspireert en motiveert. U voelt waarschijnlijk al nattig-

heid? Snel inschrijven is de boodschap als u erbij wil zijn.

PRAKTISCH

Theorie

Op woensdag 14 en 21 mei 2008, telkens van 19.30

tot 22.30u. Deze les gaat door in VTS III, Breedstraat

104 Sint-Niklaas.

Practicum

Op zaterdag 24 mei van 14.00 tot 17.00. De locatie

wordt nog meegedeeld (vermoedelijk één of meerdere

vijvers in Sinaai).

CVN wandeling 
over de Schelde 

en het GOG 
(Gecontroleerd Over -

stromingsGebied) te Kruibeke

Tentoonstelling 
‘Meesters van het luchtruim’ 

Cursus De Natuurlijke Tuinvijver
Natuurpunt Zuid-Waasland

Stilleven’: een originele
reeks in drie sessies over
natuurbeleving en stilte.



k a l e n d e r - I N F O

�t  groene w
aasland   m

aart   2008  nr 154

20

DE LESGEVER

De cursus wordt gegeven door Joeri Cortens, educa-

tieve medewerker van Natuurpunt.

INSCHRIJVEN

Aangezien de plaatsen voor deze cursus beperkt is tot

30 is het noodzakelijk om in te schrijven op volgende

wijze:  Neem eerst en vooral contact op met Theo

Fischer: 03/776.90.38 of nbr.npzuidwaas@skynet.be.

Van zodra je bevestiging hebt gekregen, stort je € 15

als je lid bent van Natuurpunt of J.N.M. Als niet-lid

betaal je € 25.  

Je stort dit bedrag op het rekeningnummer van

Natuurpunt Zuid-Waasland. Dat nummer is:  880-

4709431-31.  Voor meer informatie: Tom Neels 03/772

59 30 of tomneels@telenet.be 

Nieuw op de wandelkalender van 2008 van Ons

Streven en CVN zijn twee kabouterwandelingen.  Bij

ons weten is het uniek op de CVN-kalender, dat er

wandelingen ingericht worden die volledig op kinderen

afgestemd zijn. De doelgroep ligt tussen de 5 en 11

jaar.

Na een aantal jaren ervaring met de jaarlijkse natuur-

schooldagen voor de locale scholen, leek het ons het

moment om deze trend verder te zetten via onze wan-

delkalender. We vinden het dan ook uitermate belang-

rijk dat kinderen voeling blijven houden met de natuur,

dat ze haar respecteren en dit in hun leerproces naar

volwassenheid mee kunnen krijgen. Ze zijn ten slotte

onze toekomst.

Door spelletjes, allerlei opdrachten en oefeningen,

worden de kinderen op een aangename manier door

het provinciaal domein ‘Roomacker’ in Tielrode geleid.

Dit domein met zijn oude ondergelopen kleiputten, is

één van de mooiste natuurgebieden van Tielrode en

leent zich uitstekend voor dit initiatief door zijn variatie

en zijn toegankelijkheid. 

Eén ding is zeker, de kindjes zullen zich niet vervelen!

De twee wandelingen gaan door op 20 april 2008

en op 19 oktober 2008, vertrek telkens om 14.00 u.

aan het hoofdhek van het provinciaal domein

Roomacker, Hofstraat Tielrode.

Info: 03 711 04 43. Er is opvang voor de ouders voor-

zien.

Ook geïnteresseerd in de fascinerende wereld van de

roofvogels? Benieuwd hoe deze prachtige dieren hun

jachttechnieken ontwikkeld hebben? Ben je leerkracht

of gewoon geïnteresseerd in deze vogels? Dan is deze

cursus zeker iets voor jou! Tijdens de 4 activiteiten

belichten we de verschillende aspecten van dag- en

nachtroofvogels. Na een theoretische inleiding met

prachtig beeldmateriaal gaan we zelf aan de slag met

het uitpluizen van braakballen. We sluiten de cursus af

met een roofvogelwandeling in het stiltegebied van de

Fondatie van Boudelo, met het vrijlaten van enkele

dieren uit het vogelopvangcentrum als kers op de

taart. 

Prijs voor de volledige cursus (betaling kan op de eer-

ste activiteit): leden € 5,00, niet-leden € 13,00 (inbe-

grepen: € 8,00 abonnement ‘Durme- en Scheldeland’)

Inbegrepen: 4 begeleide activiteiten, hand-outs,

pluistabel en uilenbrochure.

Ons Streven en 
‘kabouterwandelingen’.

Roofvogelcursus volwassenen

Rode Wouw    foto Joris Everaert
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Info en inschrijving (aantal deelnemers is beperkt):

Jozefien schaffler, 09 348 30 20 of joze-

fien.schaffler[at]vzwdurme.be

Vrijdag 6 juni

Eddy Gadeyne geeft een inleidende voorstelling

over de verschillende roofvogels in België. Hij

bespreekt de verschillende dieren die je hier bij ons

kan waarnemen, hun levenswijze en hoe je ze kan her-

kennen. 

Afspraak: 20.00 uur bezoekerscentrum Molsbroek

Donderdag 12 juni

Hoe zijn uilen aangepast om in de duisternis op

jacht te gaan, waarom produceren ze braakballen

en hoe zien hun veren er eigenlijk uit? Op deze en

nog veel andere vragen krijg je een antwoord tijdens

de powerpointpresentatie over ‘Uilen en braakballen’

door Jan Maertens.

Afspraak: 20.00 uur bezoekerscentrum Molsbroek

Vrijdag 20 juni

Na de theorie beginnen we aan de praktijk. We

onderzoeken de inhoud van verschillende braak-

ballen aan de hand van een handige pluistabel. Op die

manier komen we te weten welk voedsel de verschil-

lende soorten verkiezen. Als je de muizenkaakjes en

botjes wil meenemen, breng je best een klein doosje of

afsluitbaar zakje mee.

Afspraak: 20.00 uur bezoekerscentrum Molsbroek

Zondag 22 juni

De conservator van het natuurreservaat ‘De Fondatie

van Boudelo’ Paul Vercauteren kent waarschijnlijk elke

roofvogel van zijn reservaat. Hij neemt ons mee voor

een heuse roofvogelwandeling, waarbij we kunnen

meegenieten van zijn jarenlange ervaring als conser-

vator van dit prachtige gebied. 

Aansluitend krijgen we enkele roofvogels van het

Vogelopvangcentrum Zele te zien, en misschien wor-

den er zelfs enkele exemplaren vrijgelaten!

Afspraak: 14.00 uur Fondatie van Boudelo, op de hoek

van de Weimanstraat en de Liniedreef in Sinaai.

Vzw Durme Zele

Deze lente organiseert Teresa De Smet een workshop

in de buurt van het Molsbroek (Lokeren). Er worden 9

sessies ingericht, telkens op dinsdagmiddag: 8 -

15 - 22 - 29 april, 6 - 13 - 20 - 27 mei en 3 juni.

Info teresa.de.smet@telenet.be  Tel. 09 228 99 05

GSM 0478 23 46 07

Over omgaan met energie in het gezin

Organisatie: Gezinsbond Tielrode en Ons Streven vzw 

Kevin speelt graag regelmatig op de computer en laat
hem dan ook constant aanstaan.
Annelies neemt graag elke dag uitgebreid een bad in
een goed verwarmde badkamer.
Koen komt tijdens het weekend meestal ’s nachts thuis
en ’s morgens kunnen we zijn nachtelijke tocht door
het huis volgen … overal is het licht blijven branden.
Omgaan met energie … het leidt soms tot verhitte dis-

cussies in het gezin.

Op een speelse manier zoeken we tijdens deze activi-

teit samen een antwoord op volgende vragen:

Hoe kunnen we zoal energie besparen (aankoop toe-

stellen, gebruik ervan, …) en waarvoor kunnen we

eventueel een premie ontvangen?

Welk zijn de mogelijkheden om zuiniger om te gaan

met energie in het gezin?

Hoe kan je als ouders hierbij het voorbeeld geven? 

Hoe kan je de kinderen leren inzien dat energiebespa-

ring belangrijk is en voor hen zinvolle tips meegeven?

En hoe kunnen we die tips omzetten in afspraken waar

de kinderen (jongeren) zich ook moeten aan houden?

Misschien kunnen we zelfs een echt ‘ecogezinsteam’

vormen en samen met de kinderen afspreken hoe we

allemaal zuinig energie gaan verbruiken en hoe we dat

gespaarde geld gaan aanwenden.

En kunnen we dezelfde strategie (onderhandelen en

afspraken maken) ook gaan toepassen bij andere the-

ma’s zoals telefoneren, uitgaan, zakgeld, …?

We nodigen ouders van kinderen (+ 7 jaar) en ook

ouders van tieners samen met hun zonen en dochters

uit om onder deskundige begeleiding te komen praten

over omgaan met energie in het gezin.

Wanneer:  vrijdag 18 april om 20.00 uur

Waar : Gildenhuis Tielrode  (hoek kaai- en pasto-

rijstraat). Inkom gratis.

Natuurschilderen 
‘Workshop Molsbroek’

infoavond:“Doe dat licht uit!”

Bruine Kiekendief   foto Joris Everaert
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Hoe snel 

komen er 

trage wegen?

E e n  g e s p r e k  m e t  S c h e p e n  R a f  V a n  R o y e n ,
b e v o e g d  v o o r  m o b i l i t e i t ,  t r a g e  w e g e n ,
m o n u m e n t e n  e n  l a n d s c h a p p e n ,  j u r i d i s c h e
z a k e n  e n  o o k  f e e s t e l i j k h e d e n  i n  B e v e r e n .  

W a t  z i j n  t r a g e  w e g e n ?
Het begrip “trage wegen” omvat een hele categorie van
landelijke voet- en fietswegen.  Ze vallen in heel veel
gevallen samen met de vroegere kerkwegels en zijn
vaak een directe verbinding met het centrum van de
gemeente of met de deelgemeenten.  Zeker is dat ze
vroeger in de looplijnen van de mensen lagen; in functie
van wonen, werken en naar de kerk gaan.  Het is de
bedoeling om de van oudsher bestaande, dikwijls wat in
verdrukking geraakte, wegen in ere te herstellen. Maar
dan wel op een doordachte, wijze manier.
Voetgangers, wandelaars, fietsers kunnen dan de diver-
se woonkernen van de gemeente sneller bereiken.
Maar ook op vlak van werken, recreatie en natuur bete-
kenen die trage wegen een belangrijke meerwaarde. 

V a n w a a r  u w  i n t e r e s s e  v o o r  d i e  t r a g e
w e g e n ?
Er zijn twee dingen die een rol spelen. 
Ik ben een beetje erfelijk belast en al van heel jong
betrokken bij alles wat in de landelijke sfeer thuis hoort:
wandelen, ons erfgoed en natuurwaarden in de brede
zin. We moeten dat trachten te herwaarderen. Ik heb
het gevoel dat dit soort dingen toch wel een aantal
jaren geleden in de verdrukking zijn gekomen en dat
andere belangen meer impact hadden.  Ik denk dat het
de meerwaarde is die me heel erg aanspreekt. 
Daarnaast, ik ben nu bevoegd voor mobiliteit, is het een
kans die we moeten grijpen om te proberen alternatie-
ven te geven voor de zachte, zwakke weggebruiker.
Kinderen kunnen bij voorbeeld zo terug naar de school

wandelen. Wij moeten dit realiseren zodat het land-
schap en de omgeving gerespecteerd wordt.
Tegelijkertijd kunnen zo een aantal dingen ook worden
versterkt. Het is zoeken naar een soort huwelijk tussen
die doelstellingen van trage wegen en de belangen van
de historische gebruikers van de omgeving, de land-
bouw. Ik denk dat dit soort initiatieven ook alleen maar
kunnen slagen wanneer alle actoren: het gemeentebe-
stuur, de belangstellenden en de landbouwsector,  in
consensus projecten plannen. Het mag niet ervaren
worden als een aanslag op, wel in tegendeel als een
samen realiseren van een meerwaarde voor de lande-
lijke omgeving.
Mijn interesse is dus dubbel, de binding van jaren met
het landelijke, nu nog extra versterkt door de invalshoek
van mobiliteit.
Z i j n  e r  c o n c r e t e  p r o j e c t e n  i n  B e v e r e n  ?
We hebben veel contacten met de “vzw trage wegen”
om ondersteuning te krijgen. 
Het opstarten van het hele project loopt al een jaar. Bij
de groendienst is een ambtenaar in dienst genomen
om dit in te vullen en inhoud te geven. Zij heeft alle
gekende gegevens van het ganse grondgebied van de
gemeente via de GIS –cel letterlijk in kaart gebracht: de
atlas van de buurtwegen, verbindingen in verkavelingen,
fiets- en voetverbindingen. Het is bedoeling om dit zoda-
nig te inventariseren, dat je eigenlijk een globaal beeld
krijgt van de toestand.  Zo zijn er bijvoorbeeld kerkwe-
gels die totaal verdwenen zijn, andere bestaan nog
gedeeltelijk, er ontbreken schakels.
Het inventariseren is bijna gedaan.  Wij bundelen een
arsenaal van middelen om de problemen die je ont-
moet, op te lossen. Bijvoorbeeld het dubbel gebruik voor
landbouwuitwegen, wat doe je met verhardingen? De
echte typische veldwegen zijn niet verhard, maar som-
mige trage wegen krijgen andere functies (bv. school-
verkeer)en moeten breder worden, welke soort verhar-
dingen kies je dan? En hoe breed moet die zijn? Welke
hindernissen heb je wanneer trajecten moet gewijzigd
worden? Wat doe je juridisch als een pad dertig jaar
niet meer gebruikt is?  
Naast een aantal lopende projecten, proberen wij nu
met zes proefprojecten een aantal van die dingen in de
praktijk aan te pakken. 
We hebben bv. een veldweg in Vrasene, een verbinding
tussen de kern van Vrasene en het poldergebied over
de Beverse beek naar de Vliegenstal. Dit zou een per-
fecte verbinding zijn om fietsers langs landelijke wegen
richting Antwerpen en Beveren te sturen. Daar heb je
het probleem dat een stuk van de vroegere weg, veld-
weg of buurtweg, niet meer in de atlas van de buurtwe-
gen staat. We hebben er een procedure moeten voe-
ren om die ontbrekende schakel terug te laten opne-
men in de atlas.  Er is een onteigeningsplan in opmaak,
zodat wij met de betrokken landbouwer tot overleg
moeten komen voor het innemen van die weg. Het is
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niet onze bedoeling om enkel recht van overweg te krij-
gen, want dat is enkel een soort voetspoor, maar een
iets bredere fietsweg zodat je mekaar kan kruisen. 
Het wordt dus een uittesten van formules : onteigenen,
beheersovereenkomsten afsluiten of zakelijke rechten
met de bedoeling om met de landbouwers op dezelfde
golflengte te komen. Wij hopen dat ze goed begrijpen
dat dit soort projecten niet tegen de landbouwer is.  Het
moet een win- winsituatie zijn: geen verliezen in exploi-
tatie of minstens een vergoeding voor de beperkte
meters die ingenomen worden. Het promoten van het
agrarische gebeuren, wat in de verdrukking zit, kan
voor hen ook een meerwaarde zijn. 
We hebben een vrij groot recreatief project lopen aan
de Melkader in Kallo, waar een grote fietsverbinding
zou komen richting expresweg. Dit kadert ook in een

natuurgebied van de kreekrestanten van de Melkader. 
We hebben een vijf, zes projecten in diverse deelge-
meenten van Beveren waar we verschillende catego-
rieën van bestaande wegen, al dan niet verdwenen
wegen, in één totaal pakket als proefproject gaan
nemen. In Vrasene is er een project dat de verbinding
van de Haagstraat naar de sportzone opnieuw reali-
seert. We moeten uittesten of wij met betrokken eige-
naars en gebruikers tot een consensus kunnen komen
om die verbinding terug open te stellen. 
De voetwegen die in Melsele verbinding maken tussen
de Burggravenstraat en de Kalishoekstraat naar de
vrije school, zijn in gebruik maar ze zijn te smal. 
We hebben een wegel met een dubbele functie.  Vanaf
de uitgang van Hof ter Saksen in de Bosstraat is er een
vroegere buurtweg die de hoek maakt naar de Piet
Stautstraat en die eigenlijk aansluit bij de vroegere zate
van de Lesseliersdreef. Deze is echter door het spoor
doorgeknipt, vroeger was dat een open overgang. Wij

willen dat traject laten aantakken aan het toekomstige
lange afstandsfietspad langsheen het spoor. Daar zul-
len we heel ons arsenaal aan mogelijke verhardingen
en functies moeten koppelen aan mekaar. 
Nog in Melsele is er de verbinding tussen de Poenjaert
en de Grote Baan: de Poenjaertwegel.  Die zit voor een
stuk in het groot project van Hagemolen.  Deze verbin-
ding is op sommige plaatsen te smal.
In Haasdonk moet  de bestaande wegel van de
Stuurstraat en Kruisstraat naar de Ropstraat , worden
verbeterd voor school- en werkverkeer.
De vroegere trambedding naar Doel is ook een project.
We hebben bewust projecten gekozen die ofwel zeer
zinvol zijn voor het school- en werkverkeer, ofwel meer
in de recreatieve sfeer zitten. Ook mengvormen van
deze twee functies krijgen aandacht. We starten hope-

lijk dit jaar met een werkgroep van betrokken mensen,
die deze projecten mee willen dragen en die ook ideeën
kunnen aanbrengen.

W a n n e e r  v o o r z i e  j e  d a t  d e  e e r s t e  d u i d e l i j -
k e  r e s u l t a t e n  t e  z i e n  z u l l e n  z i j n ?
Ik heb geleerd dat geduld beoefenen een deugd is.
Bijvoorbeeld de voetweg in Vrasene van de Peperdam
naar de Vliegenstal is een project dat ondertussen 2
jaar loopt, er ligt al een brug over de waterloop die door
de provincie beheerd wordt, maar de wegel is er nog
niet. Het terug doen opnemen in de atlas van de buurt-
wegen heeft bijna een jaar geduurd. Nu hebben we het
onteigeningsplan en we zijn ter plekke geweest.  Ik
wacht nu op de metingen en dan beginnen de onder-
handelingen met de landbouwer. Als daar een akkoord
komt, kan het heel snel gaan, en dat is wat wij toch wel
hopen !

Grote Baan

Pauwstraat

Achtergrond topografische kaart 1/10.000 (1991-2001) - Bron: NGI - AG

Stuurstraat

Ropstraat

projecten te Melsele (hierboven) en
Haasdonk (rechts)
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H e b  j e  e e n  s t o k  a c h t e r  d e  d e u r  a l s  e r
b e p a a l d e  m e n s e n  z o u d e n  t e g e n w e r k e n ?
Het is echt de bedoeling om in consensus te werken.
Als er enorm veel weerstand is, zullen we dat toch elke
keer gaan afwegen. 
Ik heb geen zin om, wat ik een zinvol en heel knap pro-
ject vind, te gaan belasten met een verhaal waartegen
de weerstand erg groot is. Het is een kwestie van wijs
zijn, diplomatie en effectief rekening houden met
gerechtvaardigde belangen.  
Als mensen de uitvoering zouden blokkeren op een echt
onverantwoorde manier, dan kan je de procedures om
de buurtwegen, terug in ere te herstellen, opstarten.
Zo is er het onteigeningsrecht, dat mogelijkheden biedt
om op een bepaald moment zaken effectief te gaan ont-
eigenen. Je hebt dan de klassieke procedure waarbij
men zich desnoods tot de rechtbank kan wenden om
bepaalde wegen open te stellen. In sommige gemeen-
ten gebeurt dit ook. 
Er is een groot verschil tussen een buurtweg of een
kerkwegel open te stellen, want dat is gewoon het recht
om er gebruik van te maken, en het verharden of ver-
breden van een pad, - en hier zijn we ook mee bezig-
want dat gaat veel verder dan het louter gedogen om
over jouw eigendom te lopen. 

D e  e i g e n a a r s  h e b b e n  e r  d u s  a l l e  b e l a n g
b i j  o m  o p  e e n  c o n s t r u c t i e v e  m a n i e r  m e e
t e  w e r k e n ?  
Daar streven we naar. Wij vergoeden de mensen op
een behoorlijke en correcte manier, zodat iedereen
tevreden is. Als we er dan nog kleine landschapsele-
menten (hagen, houtkanten, een hoekput in een rest-
perceeltje...) aan kunnen koppelen en we kunnen
beheersovereenkomsten sluiten, of aan de projecten
oplossingen koppelen voor b.v. problematiek van afwa-
tering van percelen e.d. al deze elementen bieden
enorm veel perspectief voor alle betrokkenen.
We zullen de geesten moeten warm maken en mensen
overtuigen zodat dit een positieve weerklank krijgt.  Men
mag niet het gevoel krijgen verplicht onteigend te wor-
den,  integendeel.

K u n n e n  b u r g e r s  z e l f  c o n c r e t e  v o o r s t e l l e n
d o e n ?  
We zijn nu zelf een studie aan het uitvoeren maar we
moeten bescheiden zijn.  Je kan je eigen gemeente vrij
goed kennen maar diegenen die er in wonen en die
bepaalde gebieden dikwijls doorkruisen als wandelaar,
fietser of gebruiker/bewoner, zijn het meest vertrouwd
met hun omgeving.  Het is evident dat we naar een sys-
teem moeten komen waarbij alle actoren betrokken
worden. Die werkgroep en het soort cluster van geïnte-
resseerde kenners is daar een eerste stap in. We heb-
ben bvb. al een afspraak met de seniorenraad.  Zij fiet-
sen en wandelen veel en kunnen direct een boel zaken

aanbrengen die een grote steun kunnen betekenen
voor Vrasene.  Ik hoop effectief dat er een wisselwer-
king komt.  We zitten nu in de alchemie van proefpro-
jecten om te kijken of dat lukt.  Ik denk dat we een groot
feest mogen geven als de eerste projecten volledig zijn
gerealiseerd en als we merken dat de formule werkt.

H o e  z i t  d e  3 0 - j a a r  r e g e l  o f  d e  v e r j a r i n g s -
r e g e l  i n  e l k a a r ?    
Er bestaat veel discussie daarover. In de gemeente
Buggenhout bestaat een actiecomité die heel systema-
tisch actie hebben gevoerd om de lokale autoriteiten te
dwingen bestaande kerkwegels terug open te stellen.
De stelling die beweert dat het statuut ‘buurtwegel’ ver-
valt als er bewezen kan worden dat de wegel geduren-
de 30 jaar niet gebruik werd, roept veel verhitte dis-
cussies op. Ik hoop dat we er hier in Beveren niet mee
te maken zullen krijgen.

I k  z i e  v e e l  w e g e l s  d i e  v r i j  s m a l  z i j n ,  e n  d i e
a a n  w e e r s z i j d e n  a f g e s p a n n e n  z i j n  m e t
p r i k k e l d r a a d .   K a n  m e n  j u r i d i s c h  h i e r  i e t s
t e g e n  d o e n ?
In de buurtwegenatlas staan vermeldingen over de oor-
spronkelijke breedte. Men kan in een aantal gevallen op
basis van de atlas zeggen:  hier is een buurtwegel van
1,50 meter, in de praktijk is dit maar een streepje zand
van 30 cm tussen 2 prikkeldraden. 
Het Duvelsdammeke in Melsele trachten we zo te ver-
breden. 

Bedankt schepen voor dit  gesprek,  ik  hoop
dat die trage wegen er heel  snel  komen.

GC

wegel tussen Ropstraat en Stuurstraat 
te Haasdonk 



26 maart 1988

Betoging

tegen de

Grote Ring

te Haasdonk.

foto’s Paul De Malsche
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Zoek minstens 3 burgemeesters op deze foto
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WORDT BEVEREN 

HET GROOTSTE 

VARKENSDORP 

VAN VLAANDEREN ? !

A c t i e  t e g e n  k o m s t  v a n  e e n  v a r -
k e n s k w e k e r i j  i n  d e  A c h t e r h o e k
v a n  B e v e r e n

D e  v o o r g e s c h i e d e n i s .

De N.V. Ovidion, een groot legkippenbedrijf uit
Diksmuide, gelegen in een regionaal bedrijventer-
rein, wenst haar activiteiten daar stop te zetten
en haar milieuvergunning gesplitst over te bren-
gen naar drie andere locaties: Torhout,
Oostrozebeke en Beveren. 
De vergunning voor 200.000 legkippen wordt
opgesplitst in 3 stallen met respectievelijk
66.600, 66.600 en 66.800 legkippen. Op de
nieuwe vestigingsplaats vindt een omschakeling
plaats van legkippen naar varkens. In Beveren is
op 26 januari 2006 een aanvraag binnengeko-
men voor de vestiging van een gesloten varkens-
bedrijf met 3210 varkens, 384 zeugen en 2826
mestvarkens op een terrein in de Achterhoek.
Aangezien het hier gaat over een nieuw groot-
schalig bedrijf van klasse 1, legt het College van
Burgemeester en Schepenen de verplichting van
een Milieu-effecten Rapport (MER) op.
Het bedrijf probeert op alle
mogelijke manieren om van
deze MER-verplichting af te
geraken, maar slaagt daar
niet in. Het College vraagt de
aanvragers in diverse college-
nota’s om een andere locatie
te zoeken. De vestiging in de
Achterhoek ligt namelijk op
slechts 515 meter van een
woongebied, op 690 meter
van een woongebied met lan-
delijk karakter en op 880
meter van een natuurgebied.
Dichtbij liggen er zonevreem-
de woonkorrels .

Eind 2006 is het MER klaar. Er wordt slechts één
alternatieve locatie onderzocht, namelijk de
Broekstraat. Deze locatie wordt door de afdeling
natuur verworpen omdat dit gebied in een relict-
zone ligt waar het open landschap beschermd
dient te worden. Ook al scoort ze beter op het vlak
van geurhinder dan de Achterhoek, toch wordt
deze vestiging niet weerhouden en opteert het
MER voor de locatie Achterhoek.
In het MER worden alle hinderlijke factoren zoals
geur, lawaai, verkeer en milieu, leef- en woonkwa-
liteit sterk geminimaliseerd, onvoldoende onder-
zocht of weerlegd en worden alle milderende
maatregelen gemaximaliseerd.
Op 5 januari 2007 wordt een bouwvergunning en
een milieuvergunning aangevraagd omdat het
dossier dan pas vervolledigd is met een MER. Het
openbaar onderzoek loopt tot 12 februari 2007.
Op 31 januari 2007 belegt de gemeente onder
grote belangstelling een informatievergadering.
Heel wat mensen reageren namelijk op een schrij-

Woongebied
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ven van raadslid Ludo De Block waarin de mensen
worden opgeroepen op deze vergadering aanwe-
zig te zijn. De aanwezigen uiten heel wat protest.
Op deze avond wordt besloten een actiecomité op
te richten.

Beveren wordt bestuurd door een  coalitie: CD&V en
Open VLD; de provincie Oost-Vlaanderen door  CD&V
,Open VLD en SP.A. Op Vlaams vlak is de verantwoor-
delijke minister Mevr. CREVITS  (CD&V).

K i e z e n  v o o r   V A R K E N S  i n  p l a a t s
v a n  M E N S E N  ? ?

Voor de milieuvergunning komen er 705
bezwaarschriften binnen. Het schepencollege
geeft in de eerste fase een ongunstig pre-advies.
Het dossier gaat vervolgens voor advies naar de
provinciale commissie voor leefmilieu. Het advies
van deze commissie gaat op haar beurt naar de
bestendige deputatie van de provincie die op basis
van dit advies een beslissing neemt.
Een afvaardiging van het comité wordt op de ver-
gadering van de provinciale commissie gehoord.
Hier blijkt dat de standpunten van het actiecomité
op begrip kunnen rekenen van verschillende
leden. Toch wordt een POSITIEF advies uitgespro-
ken ten voordele van het varkensbedrijf. De
bestendige deputatie volgt dit advies en geeft het
bedrijf een milieuvergunning met de volgende
motivatie:
Het bedrijf ligt in landbouwgebied, de afstandsre-
gels worden gerespecteerd, de milieuvergunning

kan overgedragen worden, alle nadelige effecten
voor de omgeving worden via de bouwtechnologie
en de milderende maatregelen opgelost, de aan-
vraag voldoet aan de wetgeving voor milieu en ste-
denbouw.
De Burgemeester en zijn Schepenen sluiten zich
hierbij aan en tekenen tegen de milieuvergunning
geen beroep aan bij de bevoegde minister.
Integendeel, zij leveren zelfs een bouwvergunning
af.
In een schrijven van 27 juni 2007 stelt het colle-
ge dat zij over geen enkel argument beschikken
om de vergunning te weigeren, omdat de hogere
overheid, de provincie en de minister, op basis van

de adviezen, de gemeente toch in het ongelijk
zou stellen. De gemeente is verplicht de wette-
lijke procedure te volgen. Met onze houding
wenst het college van burgemeester en sche-
penen ook absoluut te vermijden dat onze inwo-
ners valse hoop zouden koesteren en er ten
onrechte van zouden uitgaan dat de gemeente
de komst van het bedrijf kan tegenhouden.
Het College van Burgemeester en Schepenen
speelt Pontius Pilatus, wast haar handen in
onschuld en verschuilt zich achter de hogere
overheid.
De door de wet voorziene democratische pro-
cedure laat toe dat elke burger, maar ook elk
gemeentebestuur in beroep kan gaan tegen
een beslissing van een hogere overheid. Op
voorhand zeggen dat je geen kans maakt, wijst

erop dat er andere invloeden zijn die doorslagge-
vend zijn voor de besluitvorming van de gemeente.
We kunnen besluiten dat varkens belangrijker zijn
dan mensen en dat de enkelen die met varkens
bezig zijn, belangrijker geacht worden dan de
woonkwaliteit van een grote groep mensen!
In samenspraak met een raadsman meent het
actiecomité over voldoende argumenten te
beschikken om in beroep te gaan bij de Vlaamse
minister voor leefmilieu, Mevr. Crevits. Een afvaar-
diging van het comité wordt op haar kabinet ont-
vangen en de medewerkers van de minister lijken
wel oren te hebben naar de argumenten van het
actiecomité. Toch beslist de minister  op 3
december 2007 op basis van dezelfde argumen-
ten van de provincie om ons beroep niet in te wil-
ligen en het varkensbedrijf een vergunning toe te
kennen.
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N a a r  d e   R A A D  V A N  S T A T E .

Na overleg binnen het comité, na het bekijken van
alle mogelijke pistes en na raadpleging van haar
raadsman,  meent het comité te beschikken over
een dossier dat sterk genoeg is om naar de Raad
van State te stappen. Op 31 januari 2008 is het
dossier ingediend. Wij vragen de nietigverklaring
van de vergunning met vordering tot schorsing.
Volgens de actiegroep is de besluitvorming van
het College van Burgemeester en Schepenen, de
deputatie van de provincie en de bevoegde minis-
ter tot nog toe puur politiek geweest. Die beleids-
mensen worden sterk beïnvloed door de agro-
industrie. Deze beïnvloeding verloopt via familiale
banden, via besturen van ‘bevriende landbouwor-
ganisaties’ en via bedrijven die actief zijn in alle
takken van de landbouwsector. Het is de agro-
industrie, die belang heeft bij alle facetten van de
bedrijfsvoering van een varkensbedrijf van die
grootte (financieel, technisch, veeteelt, veevoeder,
vleesverwerking) en die als sterke lobbygroep in
dit dossier veel druk hebben uitgeoefend  op de
politieke besluitvorming met alle gevolgen van-
dien.

De besluitvorming van de Raad van State gebeurt
anders, namelijk op basis van argumenten van
beide partijen. Elke fout in de besluitvorming wordt
afgestraft. De belangen van de inwoners en hun
bezwaren worden anders bekeken dan bij de poli-
tieke besluitvorming. Het kan niet dat 705 bezwa-
ren zomaar onterecht zouden zijn. Elk bezwaar
dient getoetst te worden naar invloed en realiteit
.Er gebeurt een meer zorgvuldige belangenafwe-
ging. Wij verwijzen hierbij naar het boek
Rechtsbescherming van de burger tegen de over-
heid geschreven door Cathy Berx, CD&V-parle-
mentslid en toekomstig gouverneur van
Antwerpen.

W A T  S T A A T  E R  N U  V E R D E R  T E
G E B E U R E N ?  

De mensen van het actiecomité gaan in de betrok-
ken straten en woonwijken (Kromstraat, Zillebeek,
Heiveldstraat, Donkerstraat, Levergem en
Schoofland) van deur tot deur. De mensen wor-
den geïnformeerd over de stand van zaken en er
zal hen gevraagd worden om deze procedure

financieel te ondersteunen. Tevens vragen wij om
als teken van protest de affiche van het comité
(Beveren het grootste varkensdorp van
Vlaanderen?) voor het raam te hangen.
De aanvragers beschikken momenteel over een
bouwvergunning en een milieuvergunning, afgele-
verd door politici. De aanvragers kunnen dus
eventueel starten met de bouwwerken. Indien zij
dit zouden doen nemen zij weliswaar een enorm
risico, aangezien zij bij ongelijk het terrein in de
bestaande toestand moeten herstellen.
Het actiecomité beschikt over een sterk dossier.
Ons beroep bij de Raad van State maakt deel uit
van de democratische en wettelijke besluitvor-
ming die de wetgever in ons land voorziet. Het
comité maakt gebruik van een democratisch
recht om haar gelijk te halen bij het hoogste
rechtscollege in dit land.

Het comité rekent ook op de milde steun van de
705 mensen die bezwaar hebben  ingediend.
Iedereen mag er zeker van zijn dat wij met veel
inzet alle wettelijke middelen zullen gebruiken om
de leef- en woonkwaliteit in Beveren te garande-
ren, zodat onze gemeente – naast het grootste
winkeldorp – niet het grootste varkensdorp van
Vlaanderen wordt.

Wie die de actiegroep financieel wil steunen,
kan een bijdrage overschrijven op het rekening-
nummer 755-4451594-26 van Actiegroep
Varkenskwekerij Achterhoek Beveren

Actiegroep Varkenskwekerij Achterhoek
Beveren, februari 2008.
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Open ruimte Moerhof –

Achterdreef- Jeanne Van

Parijsbeek in gevaar?

Open ruimte in Moerbeke-Waas.....
Bijgevoegde foto’s spreken voor zich : dit prachtig
Moerbeeks natuurgebied, plaats waar menig wandelaar
en fietser tot rust komt, is  ingekleurd als bos uitbreid-
ingsgebied op het Provinciaal structuurplan voor
ruimtelijke ordening !
Het Provinciaal structuurplan voorziet voor dit gebied

de bestemming “bosgebied” zodat Moerbeke zich op dit
vlak verbindt met Wachtebeke en Stekene.   Een
prachtige intergemeentelijke wandel- en fietsroute
wordt hierdoor stevig beveiligd.
De vroegere bestemming als recreatiegebied in het
gewestplan wordt hiermee verlaten. 

De confrontatie met een andere realiteit !!

De verwondering en onrust bij veel inwoners is dus
groot bij het plots opduiken van vier huizen, bijna op de
vier hoeken van dit gebied.  Bovendien bereiken ons
berichten dat er de intentie is  om een honderd- tal
dergelijke “vakantie”woningen te bouwen !!
Als dit effectief zo evolueert, dan gaat een prachtig
gebied voor altijd verloren.  We vinden  dit ontzettend
verontrustend.

De huizen die er opduiken lijken trouwens niet op
vakantiehuizen, zoals voorgeschreven voor dit gebied.
Ze zijn in baksteen opgetrokken en de vele buizen die
langs de grens verschijnen doen vermoeden dat alle
infrastructuur voor permanent verblijf voorbereid
wordt.
Op de Moerbeekse gemeenteraad van 30 oktober
2007 agendeerde Lut van de Vijver (Moerbeke Anders)
deze grote bezorgdheid.  De stroom van het rioolwater
richting het nabijgelegen MAP-meetpunt op de
Achterdreef werd aangeklaagd en ook de vraag naar
de  bestemming van de buizen die verschijnen in de
gracht kwam aan bod. 
Het antwoord van het college, de dienst stedenbouw en
de provincie zat vol tegenstrijdigheden.

Het leek positief dat de burgemeester op de gemeen-
teraad zei dat hij de zorg steunt en dat hij met het col-
lege alles in het werk zal stellen om dit gebied als bosge-
bied te vrijwaren en meer “huizen”bouw zal proberen
verhinderen. De burgemeester onderstreepte zijn
inbreng in het verleden om dit domein van bebouwing te
vrijwaren! Dat de dienst stedenbouw voor deze vier
“huizen” ook een negatief advies overmaakte aan
gemeente Moerbeke, steunde de visie dat dit ook voor
deze belangrijke toezichthoudende instantie helemaal
geen gewenste evolutie is !

Het laatste woord is echter aan de provincie.  Tegen
haar eigen ruimtelijk structuurplan in en tegen het
advies van de dienst stedenbouw keurde zij de bouw
van deze vier “vakantie”woningen toch goed ! 
Hoe het mogelijk is dat de provincie de eigen structuur-
plannen niet naleeft en negatieve adviezen naast zich
neerlegt, is een raadsel dat iedereen invult volgens zijn
of haar interpretatie ……

Schepen Walbrecht garandeerde dan weer dat de vier
huizen de opdracht hebben een IBA-systeem te
installeren om het water te zuiveren vooraleer het in de
gracht terecht komt. De vervuiling mag immers niet op
rekening van de landbouwers terecht komen!

De toekomst ! 

Lut van de Vijver vroeg recent op de gemeenteraad of
de raadsleden onmiddellijk op de hoogte zullen
gebracht worden indien er nieuwe bouwaanvragen bin-
nenkomen. Zo kan er tijdig en gepast gereageerd wor-
den op bouwplannen in dit prachtig Moerbeeks natuur -
gebied. 
Het plaatsen van een bord  “Geen Woonzone” kan al
een eerste actiepunt zijn.

Wordt vervolgd.  



a c t i e v o e r e n  b r e n g t  o p

Uit  ‘ t  groene waasland 
van januari  2006:

gezocht : de creativiteit, het vernuft en

de zin om met weinig geld veel te doen.

.......En toch kan men enkel door de lijnen te her-

tekenen over een lengte van ruim 600 meter die

fietspaden veel beter en ruimer (1.80 meter)

maken. ........   En dit kost helemaal

niets...........Verven moet men toch doen.

ABLLOvzw vraagt dat na de winter bij een

nieuwe verfbeurt het fietspad een serieuze

breedte krijgt. Het gewest (AWV Gent) is

hiervoor verantwoordelijk.

Dit is pas echt gratis.

ABLLOvzw,januari 2006

Onze klaagzang en ons gebed zi jn

aanhoord!

Links de oude toestand,  

rechts de “herverfde” si tuat ie!

Als ‘t goed is, willen we het ook graag zeggen!!
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vroeger 

op de N70 

vroeger

vroeger

in 2008

op de N70 

in 2008 

in 2008 

Zielige situatie op het viaduct van de N70 (nabij Unigro)
door herlijning en herstelling fel verbeterd!!
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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, 9100 Sint-Niklaas 
Secr. Erik Rombaut,
Stationsstraat 126, 
9170 Sint-Gillis-Waas. 
✆ + fax  03/770 71 47 
erik.rombaut@scarlet.be
www.abllo.be

ONS STREVEN vzw
Milieuwerkgroep Tielrode :
B.A. Heymanstraat 92,
9140 Tielrode.  
✆03/771 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. ✆03/722.07.62
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 Lokeren Moerbeke-
Sint-Niklaas-Stekene:
André Verstraeten,
Molsbergenstraat 1, 
9160 Lokeren
✆ 09 348 18 59
✆ + fax 09/348 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-Dender monde
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 en Milieu
➨afd. Waasland 
Pieter-Jan Nys
Vijfstraten 66a, 9100 Sint-Niklaas
GSM: 0472/59 88 74
olbaerdt@jnm.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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6  …groenlachen - Logica zoek  … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
7  …Noord-Zuid verbinding om de Oost-West-files op te lossen en voor Pasen! Ring-comite´
8  …Beter tien vogels in de lucht dan e´e´n in de hand  … … … … … … … … … …Ons Streven
9  …Struweeltje  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Vzw Durme
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10 Doorlopend recreatief fietspad  … … … … … … … … … … … … … … … …Vzw Durme
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REDACTIE :  Liliane Verbeke (foto’s),
Marc Tem mer mans,  Jenny De Laet,  Jef

Verspecht, Michaël Crapoen,Jos Beyers, Dirk

Hylebos, Gilbert Cant (foto’s).

Alle teksten voor het volgend nummer moeten

binnen zijn  vòòr 15 april 2008 op het Email-adres :

groene.waasland@gmail.com of schriftelijk  

bij Gilbert Cant, Perstraat 88, 9120 Haasdonk


