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Als dit nummer van het Groene Waasland
verschijnt, is de ‘Lente van het Leefmilieu’ van
start gegaan. Deze ‘Lente van het Leefmilieu’
is een breed maatschappelijk overleg,
opgezet door fe deraal minister van leefmilieu
Magnette.  Een persbericht van 7 mei maak-
te al snel duidelijk dat het ook een vlag is, die
de lading niet volledig dekt… 

Bij het ontvangen van de agenda van de
‘Lente van het Leefmilieu’ haalden verwon-
dering en ontgoocheling de bovenhand bij de
milieubeweging. Het luik ‘mobiliteit’  werd nog
voor de start vakkundig ontdaan van enkele
thema’s die nochtans cruciaal zijn, willen we
voldoende milieu-effecten realiseren. Er
mocht van de organi serende overheid niet
langer gepraat worden over de fiscale gun-
stregimes voor bedrijfswagens, over de
slimme kilometerheffing of over maat -

regelen om de impact van het vliegverkeer
op mens en milieu terug te dringen. 

Wat wel op het menu bleef, waren dan ook
ideeën die nauwelijks impact zullen gener-
eren en elke ambitie missen. Zo werd er
voorgesteld om te praten over de groei van
het aantal treinreizigers met 3,8 % per jaar.
Maar deze doelstelling staat nu al
ingeschreven in de beheersovereenkomst
met de NMBS. Waarom daar dan nog tijd en
energie aan verspillen? 

Erger was, dat in de plaats van het
geschrapte debat over de slimme kilometer-
heffing, er wel gepraat kon worden over de
versnelde vernieuwing van het wagenpark.
Het gaat hier om een maatregel, voorgesteld
door Febiac, die vooral de autoverkoop moet
stimuleren, maar waarvan de milieurele-

vantie bijzonder bedenkelijk is. 
Wie het menu van de ‘Lente van het
Leefmilieu’ bekeek, kon enkel vaststellen dat
het mobiliteitsluik – dat werd verzonden door
het kabinet van staatssecretaris voor
Mobiliteit Etienne Schouppe - veel minder
ambitieus was dan vroegere initiatieven. 

De vraag kan dan ook gesteld worden of het
zin heeft het debat aan te gaan over
voorstellen die nauwelijks het verschil maken. 

Wat een verschil met de toon waarop minis-
ter Magnette, Premier Leterme en de
gewestelijke ministers van leefmilieu enkele
weken terug de ‘Lente’ aankondigden. Toen
heette het dat ‘de overheid de moed moet
hebben om krachtige maatregelen te treffen,
ook al zouden deze wel eens tegen de haren
kunnen instrijken. Het is nu tijd om verantwo-
ordelijkheid op te nemen, om onomkeerbare
engagementen aan te gaan”. 
Hopelijk werden die woorden in de laatste
dagen voor de start van de ‘Lente van het
Leefmilieu’  alsnog in daden omgezet…. 

Dit persbericht werd onderschreven door
Bond Beter leefmilieu Vlaanderen, Brusselse
Raad voor het Leefmilieu, Inter-
Environnement Wallonië, IEB, Greenpeace,
WWF, Natagora en Natuurpunt. 

Schandalig standpunt van journalist Lex
Moolenaar  in GvA van 30 april 2008 met
als titel:

De haven moet blijven groeien

....Maar er liggen nog heel wat obstakels in het
verschiet. Om te beginnen moet er overeen-
stemming komen tussen de politici van beide
oevers van de Schelde. Oost-Vlaanderen wil
terecht meer inspraak in het bestuur van de
haven, dat nu nog in hoge mate door Antwerpen
wordt beheerst. In ruil daarvoor kan het
Waasland akkoord gaan met de verbinding van
de E17 met de Liefkenshoektunnel (= Grote Ring,
nvdr), waarop de haven al vele jaren aast. ....

Een journalist die oproept tot:  
Een weg aanleggen — of die verantwoord is of
niet — in ruil voor macht. Zo’n opvatting druist
regelrecht in tegen goed bestuur.
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Compromis van 
Wase burgemeesters

vrij positief onthaald
Op 8 mei lanceerden de Wase burgemeesters
een mobiliteitsplan voor het Waasland. Een
eerste voorzichtige reactie: 

1	 Het compromis betekent geen nieuwe
autosnelwegen door open ruimte. Er komt
wel meer beton, maar voornamelijk gebun-
deld rond de bestaande autosnelwegen om
de steeds maar aangroeiende files in het
Waasland, als gevolg van onder andere inter-
nationalisering en de uitbreiding van de
haven, aan te pakken.

2	 De burgemeesters hebben uitgebreid ver-
keersonderzoek laten uitvoeren en hebben
die resultaten als basis gebruikt in hun
standpunt. Hoewel de kamer van koophandel
�VOKA	 en de havenlobby al jaren een noord-
zuid autosnelweg eisen, is daar NIET op
ingegaan omdat het onderzoek de nood aan
meer oost-west capaciteit aangaf. 

3	 Er komt ook een nieuwe �kleinschalige
verbinding N70-E34 �2x1 rijvak met ronde
punten	.
Wij zien natuurlijk liever geen nieuwe weg,
maar vinden dit voorstel toch bespreekbaar
mits aan een aantal voorwaarden is voldaan: 

Er moet een trace´ worden gezocht, waarbij
het milieu-impact in de ruime zin minimaal is.
Er moet, zoals ook is gebeurd bij de
Oostelijke tangent, een studiebureau wor-
den betrokken bij de planning, dat de
grootste garantie geeft op het oordeelkun-
dig inpassen van zon weg in het landschap.

Uit de verkeersstudie blijkt overigens dat het
compromis de lokale verkeersproblemen veel
meer kan oplossen dan bv een Grote Ring, die
enkel maar een vlottere weg naar de haven
zou zijn, maar de overlast in Vrasene,
Nieuwkerken, Beveren en Kruibeke niet zou
kunnen oplossen.

In het septembernummer zullen we uitge-
breid ingaan op de voor- en nadelen van het
bereikte compromis. Het verkeersonderzoek
bevestigt alleszins onze standpunten van de
laatste 25 jaar. 

Zie ook het maart nr.
van �t groene waas-
land: 
Een Noord-zuid ver-
binding aanleggen
om de oost-west files
op te lossen .... .

bestaande parallelweg

bestaande parallelweg parallelweg 
(reeds beslist)

parallelweg  (reeds beslist)

parallelweg 

(voorstel)

parallelweg 
(voorstel)

nieuwe verbinding 

N70 - E34  (voorstel)

Oostelijk
e Tangent 

(re
eds beslist)

Westelijke Tangent 

(reeds beslist)

havenweg (re
eds beslist)

Oosterweelverbinding 

(reeds beslist)

Liefkenshoektunnel

Beveren

E17

E17

E17

E34

R2

N70

N70

N70

E34

E34

Ring-comité

figuur gebaseerd op grafiek van Vectris voor ICW
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Hof ter Saksen te Beveren. 
Boven: Een oudere dame wandelt tijdens de herfst langs de oude beukendreef over hob-
belige kasseien.
Onder: De oude beuken waren onveilig geworden en zijn vervangen door jonge lindebo-
men. Twee betonnen linten houden de nieuwe vlakkere kasseien op hun plaats. 
Auto’s zijn niet meer welkom.

foto Sylvain Lockefeer

foto Gilbert Cant



f i e t s a c t i e � f 	
�t  groene w

aasland   m
ei   2008  nr 155

5

Twee nieuwe afdelingen

van de fietsersbond in

het Waasland.

BEVEREN

In Beveren zijn rond de jaarwisseling een aan-

tal mensen samen gekomen om de belangen

van de fietsers te behartigen. Daaruit is een

frisse nieuwe afdeling ontstaan (startvergade-

ring 10 januari).

Een eerste actie op 31 maart - een binnenwe-

geltocht - kon tientallen mensen op de been,

of fiets brengen. Op donderdag 22 mei kwam

DIMITRI LEUE met zijn theatershow DON

KYOTO naar Ter Vesten Beveren.  De fiet-

sersbond is hem gaan ophalen aan de voet-

gangerstunnel.

voor BEVEREN

Veerle Allaert en Geert Verstraeten, 

Kathleen Devroe en Wim D’Anvers

tel: 03/775 63 27, 03/750 99 09

fietsersbond.beveren@gmail.com

http://www.fietsersbond.be/beveren

fotos  Gilbert Cant
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TEMSE

Openbare Werken wil een fietspad laten ver-

dwijnen, zonder een valabel alternatief aan te

bieden. Zij hebben wel een zogezegd andere

route aangeduid met borden. Maar niet veilig,

niet vlot en niet vlak. De N16 oversteken aan

het vernieuwde kruispunt van de

Hoogkamerstraat is al evenmin een voor-

beeld. Gevolg: een creatief fietser-Ulrich

Smet-  begon spontaan een petitieactie. Nu

zijn er reeds 2000 handtekeningen verzameld.

Heel veel fietsers zijn woest!  Ondertussen

waren ABLLOvzw en de fietsersbond van Sint-

Niklaas aan het onderzoeken hoe men naast

lijn 54 een echte non-stop-fietsroute kan ver-

wezenlijken. Nicole Van der Vieren en Hilde

Habraken hebben dan een voorzet gegeven.

Op 7 mei waren er meer dan 40 mensen aan-

wezig op de startvergadering van de nieuwe

fetsersbondafdeling Temse. De werking van

de fietsersbond werd toegelicht door Gilbert

Cant van de afdeling Sint-Niklaas.

Het doel van de fietsersbond is: mensen aan-

moedigen om meer de fiets te nemen om ver-

schillende redenen (gezond, milieu,...). De

overheid “prikken” als het nodig is en aan-

spreekpunt voor de doorsnee fietser zijn  en

gesprekspartner van de overheid.

De eerste actie lokte een 80-tal deelnemers

om te protesteren tegen het verdwijnen van de

fietspaden langs de N16 zonder goed alterna-

tief en de slechte oversteekmogelijkheden van

de N16.

voor TEMSE

Voorlopig Coördinator

André Verheyen

tel: 03 771 31 31

fietsersbond.temse@gmail.com

http://www.fietsersbond.be/temse  (op komst)

TV Oost interviewt André Verheyen 

Nog meer mensen op de eerste fietsactie.
Een 80-tal fietsers rijden langs het verboden
traject om te protesteren. Zie ook elders.

Veel belangstelling op de startvergadering.
De mensen zijn woest...

fotos  Gilbert Cant
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Openbare Werken denkt de fietsers te helpen door ze met enkele borden een heel zigzag-
tracé te laten volgen. Niet vlot en niet veilig. Onder andere dit lastige kruispunt nabij de
viaduct Krijgsbaan moet overgestoken worden. Hier is zelfs geen oversteekplaats voor
fietsers gemarkeerd. Er zijn door de plaatselijke overheid ook nog omleidingskaartjes ver-
spreid , die niet overeenkomen met de bewegwijzerde route... geklungel, niet voorbereid. 

De fietsersbond Regio Sint-Niklaas en ABLLO vzw zijn niet tevreden
met de herinrichtig van De Antwerpse Steenweg te Sint-Niklaas.
Hiernaast een foto van de situatie: te hoekig en te smal, oneffen......
Voetgangers en fietsers verliezen.
Auto’s  krijgen meer plaats.....
In het septembernummer een verslag van wat anders en
beter zou kunnen zijn.
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In de bres voor 

biologische landbouw

2008 was nog maar net begonnen of de biologi -
sche landbouw kwam al onder vuur te liggen. 
Volgens die media zou uit de analyse van enkele
biologische groenten blijken dat biologische
groenten niet gezonder zijn dan hun gangbare
tegenhangers. Daarbij werd zelfs in twijfel
getrokken of de bio teelt wel het label ‘gezonder’
mag gebruiken. ABLLOvzw is formeel: Dit was
éénzijdige onvolledige,  ja zelfs verkeerde infor-
matie. 

De studie, uitgevoerd  door de dienst van prof.
Van Huylenbroek  (UGent),  onderzocht  een aan-
tal aspecten waarin de biologische teelt van
enkele groenten vergeleken werd met de gang-
bare teelt. Dit resulteerde in een omvangrijk rap-
port van 230 bladzijden.
http://www.agecon.ugent.be/publicaties.html
In een eerste deel van deze studie onderzocht
men de milieuvriendelijkheid van een aantal groen-
ten. Daaruit blijkt duidelijk dat de gangbare teelt
verantwoordelijk is voor een sterkere nitraatuit-
loging, fosfaatuitloging, methaan- en N²0 emissies
en een groter biodiversiteitverlies. Dit alles heeft
een negatieve invloed op de kwaliteit van de
omgeving maar ook onrechtstreeks op de volks-
gezondheid. Biologisch geteelde groenten zorgen
voor een gezondere omgeving. De onderzoekers
relativeren echter dit resultaat omdat de
opbrengst van biogroenten doorgaans kleiner is
dan van gangbare producten. 

In een tweede deel van de studie werden de voed-
ingsstoffen en de mogelijke contaminanten van
vier groenten in detail bekeken: slotsom was dat
er geen eenduidige besluiten kunnen getrokken
worden.  Zo zullen sommige bio groenten meer
nutriënten bevatten en andere minder. Bio toma -
ten bevatten meer vitaminen C en β- carotenen;
bio wortelen en sla bevatten meer β- carotenen.
Calcium en Kalium wordt dan weer meer gevon-
den in bio sla.  Opvallend is dat zowel bij de gang-
bare als de bio groenten een grote variabiliteit per
soort wordt waargenomen. Dit is een algemene
wetenschappelijke vaststelling waarvoor weten-
schappers nog geen verklaring hebben. 

Het is al langer geweten dat pesticiden een
schadelijke invloed hebben op het milieu en op de
gezondheid. Vooral de blootstelling aan pesticiden
en dan vooral het gebruik van pesticiden zowel
privé als in de landbouw. Zowel de particulier die
zijn oprit of gazonrand sproeit als de landbouwer
die zijn gewassen sproeit komt in contact met
pesticiden. Spijtig genoeg niet enkel zij maar ook
alle levende wezens in de directe en/of wijdere
omgeving. Er zijn op het ogenblik voldoende stu -
dies die relaties aantonen met bepaalde kankers
zoals lymfeklierkanker, leukemie, hersenkanker en
prostaatkanker. Ook nierkanker bij kinderen zou
zijn vastgesteld doordat de ouders op het werk
langdurig waren blootgesteld aan pesticiden.
Borstkanker wordt in verband gebracht met pes-
ticiden omdat een aantal ervan de werking van
vrouwelijke oestrogenen nabootsen. In de litera -
tuur wordt ook de aandacht getrokken op het
potentiële risico van lage hoeveelheden pesticiden

fotos Marc Temmermans
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voor de ontwikkeling van ‘ongeboren baby’s en
kinderen.
In het Gentse onderzoek worden meer van de
beschouwde pesticide residuen gevonden in aar-
dappelen, wortelen en tomaten. Belangrijk in de
studie is  zeker het literatuur overzicht. Volgens
een Zweedse studie werd in 17% van de gang-
bare wortelen en in 50% van de aardbeien pesti-
cide residuen gevonden. Belangrijk is ook dat
aangetoond werd dat de contaminatie bij bio
groenten vaker dan niet veroorzaakt wordt door
de externe milieus en niet door de biologische pro-
ducent zelf. De waarschijnlijkheid om een of
meerdere pesticiden te bevatten is 7 keer hoger
voor gangbare pro-
ducten in vergelijking
met biologische pro-
ducten. Deze twee
laatste stellingen en
dus de plaatselijke
milieuvervuiling kun-
nen verantwoordelijk
zijn voor het feit dat
cadmium zowel in bio
als in gangbare
spinazie aanwezig is.
Vooral contaminatie
met nitraten komt
minder voor in bio
groenten. In deze
studie: wortel, sla en
aardappel.  
Met het gebruik van
pesticiden worden
niet enkel de doel-
soorten behandeld
maar wordt een veel
grotere omgeving,
door drift,  besmet.
Zoals de onderzoekers stellen bestaan er weinig
studies omtrent de gezondheidseffecten van een
potentieel verschil in pesticidengehalten tussen
biologische en gangbare voedingsteelten. Een
belangrijke studie stelt echter dat voor vele
kinderen in volle ontwikkeling de blootstelling aan
pesticidenresidu’s .kan gereduceerd worden door
het consumeren van biologische verse producten
en fruitsappen. Dit resultaat wordt bovendien nog
bevestigd door een andere studie.

Reden genoeg dus om biologische groenten als

gezonder te bestempelen en ze dus ook het label
‘gezonder’ te geven.. Het is voor de biologische
producent al erg genoeg dat hij door drift
opgezadeld wordt met nadelige effecten van
naburige boeren die niet biologisch telen.  
Tenslotte peilde UGent ook naar het beeld dat
consumenten over bio hebben. ‘Heavy users’
hebben gemiddeld een beter beeld over bio dan
‘Light-’ of ‘non users’. Opvallend is dat ‘non users’
toch ook een vrij positief beeld van bio hebben; zij
kopen echter geen bio omdat bio te duur is.

Een tweede aantijging tegen de biolandbouw
kwam er op 1 april en het was spijtig genoeg geen

aprilgrap.  ‘eitjes van eigen scharrelkippen zijn
ongezonder dan kooieieren’.  Ze bevatten 3 tot 5
keer meer dioxine dan wettelijk toegelaten. Dat
bleek uit een nationaal onderzoek onder leiding
van het Wetenschappelijk Instituut Volks -
gezondheid (WIV).  Onderzoekers van de univer-
siteit van Gent, Antwerpen en Luik en het
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en
Agrochemie (Coda) analyseerden vorig jaar in
heel het land honderd monsters bij particuliere
kippenhouders zowel in de lente als in de herfst. 
De eieren bevatten gemiddeld drie tot vijf keer
meer dioxine dan de toegelaten Europese norm
van 2 picogram TEQ (toxiciteitsequivalent) per
gram vet. Ze bevatten ook, in mindere mate,
teveel dioxineachtige pcb’s en zware metalen
zoals lood. In enkele eieren werd ook het gevaar-
lijke insecticide DDT gevonden dat eigenlijk al
jaren verboden is. 
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Hoge dosissen dioxine kunnen kanker, maag-
lever- en darmproblemen veroorzaken alsook
ontwikkelingsstoornissen en hormonale afwijkin-
gen. Wie een eitje per maand eet loopt absoluut
geen gezondheidsgevaar maar wie dagelijks twee
tot drie eitjes eet waarschijnlijk wel. 
Dit moet absoluut niet beschouwd worden als een
tweede dioxinecrisis omdat de eieren niet in het
commerciële circuit terecht komen. We hebben
hier voor 100% te maken met een gevolg van
milieuonvriendelijk gedrag in het verleden. Afval

verbranden in de tuin, (het gebeurt nog altijd), pes-
ticiden gebruiken (het mag nog altijd) hebben
gezorgd voor een historische dioxinevervuiling van
de Vlaamse bodem. Dioxine ontstaat uit de ver-
branding van chloorhoudende materialen in
bijvoorbeeld PVC. In moderne installaties voor
huisvuilverbranding wordt dioxine thans uit de
rook gewassen. Het is natuurlijk beter te
voorkomen dan genezen. Denk maar eens aan de
massa PVC verpakkingsmateriaal in onze
maatschappij.  Consuminderen is dus de bood-
schap. We zijn primussen in het sorteren maar
naar voorkomen van afval is er nog heel wat werk
aan de winkel. 

Velt geeft een aantal oplossingen waar ABLLOvzw
volledig achter staat: 

1. Beperk je afvalberg. Vermijd zo veel mogelijk
pvc producten. Verbrand zeker geen huisvuil ille-
gaal in je tuin of kachel, je geeft jezelf en je buurt

een gifbehandeling.

2. Dioxines zitten niet van nature in de bodem.
Ze komen vrij door verbranding en blijven zitten
in de bovenlaag van de bodem. Het is dus de
boodschap om te vermijden dat je kippen veel in
de bodem pikken. Geef de kippen dus voedsel,
eventueel binnen, op een verharde bodem of in
een schotel. Plaats ook het drinkwater voor de
kippen binnen of toch zeker op een verharde
bodem zo wordt modder vermeden.  

De woordvoerster van het Federaal voedsel -
agentschap relativeert echter wel de vervuiling in
eieren van scharrelkippen uit de eigen tuin. Hou
dus niet te veel kippen, zo af en toe een eitje kan
zeker geen kwaad.

ABLLOvzw is dan ook sterk voorstander van meer
biologische landbouw, ook in het Waasland.
ABLLOvzw wijst erop dat ook in het Waasland ver-
schillende voedselteams actief zijn, ondermeer in
Stekene, Sint-Gillis Waas, Sint-Niklaas en Tielrode.
Voedselteams zijn groepen van gezinnen die
wekelijks samen biologische producten als groen-
ten, fruit en fruitsap, zuivel, vlees, geitenkaas,
bestellen, rechtstreeks bij de bio-producenten. 

Voor meer informatie kan je terecht bij
www.voedselteams.be
en ook
http://www.biodichtbijhuis.be. 
Neem contact op met je lokaal voedselteam en
doe er een proefbestelling: wedden dat de smaak
van biologische wortelen en tomaten je zullen ver-
rassen. 

Want dat werd in de studie niet getest: de smaak
van de biogroenten herinnert aan grootmoeders
tijd ….
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Kijk uit naar de 

roodborsttapuit

Het reservaatproject Scheldebroeken op het
grondgebied van Zele, Belare en Wichelen her-
bergt al jaren een mooie populatie aan rood-
borsttapuiten. Zo’n vijftal koppeltjes komen, ver-
spreid over de perimeter, jaarlijks tot broeden. De
kernzone is het Aubroek en het hoger gelegen
akkerland t.h.v. het Letterhoutstraatje. Deze
schildwacht van de meersen en weiden - de man-
netjes zitten vaak te pronken op weidepaaltjes en
prikkeldraden - is niet de kieskeurigste onder de
vogels. Hij is vooral gebaat met enkele struik -
achtige elementen in een open landschap, en een
beetje variatie in het reliëf, bijvoorbeeld de dijken
langsheen de Schelde. 

Door de recent uitgevoerde werken aan de

ringdijk van het Scheldebroek (Zele-Berlare) zijn
veel zones met wat struikgewas en ongemaaide
grassen, zogenaamde “vuile hoekjes”, verdwenen
onder de hernieuwde ringdijk. Om tegemoet te
komen aan de eisen van onze favoriete lijster-
achtige heeft onze Natuurwerkgroep
Scheldebroeken op één van de percelen via kleine
maatregelen voor de roodborsttapuit een
geschikte biotoop gecreëerd. Zo werd er met
behulp van enkele weidepalen en wat ijzerdraad
een zone afgezet tegen de Dambeek, die de evo-
lutie naar een iets ruiger stukje met hoog gras
moet toelaten. Daarenboven werden er ook nog
enkele inheemse struiken (eenstijlige meidoorn)
en bomen (zwarte els en gewone es) aangeplant
die op hun beurt voor de vereiste dekking zorgen.
Of één van de koppeltjes dankbaar gebruik zal
maken van onze inrichtingen valt nog af te wacht-
en. De Natuurwerkgroep Scheldebroeken zal in
ieder geval op de uitkijk staan...

Mathias Engelbeen    vzw Durme

Struweeltje

Winterwerk Oudenbos
Op 2 en 3 februari hebben we met de recent
opgerichte ‘Werkgroep Oudenbos’ op en rond
een gewezen hooiland de ‘Venne’ een heleboel
bomen gekapt. Opslag van wilg, zwarte els en
enkele volwassen populieren gaven zoveel
schaduw op het hooiland dat de typische hooi-
landbloemen zoals echte koekoeksbloem,
pinksterbloem, scherpe boterbloem en nog vele
andere, niet genoeg zon en licht meer kregen. We
zijn de hele ploeg vrijwilligers erg dankbaar en in
het bijzonder de landbouwersfamilie De Nutte uit
Eksaarde die vrijwillig hun tractor lieten gebruiken.
Een goede toegang tot het reservaat is nog altijd
een heikel punt dat vzw Durme dringend moet
aanpakken. 

Meer info op www.klein-landschap-oudenbos.be.
Jurgen Couckuyt,

Conservator natuurgebieden Oudenbos Lokeren

Weidepalen planten… kinderspel!
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Onze voorbije acties

‘zwerfvuil’ en 

‘geboortebos’, 

een impressie

Op zaterdag 15 maart deden we met onze
vereniging onze jaarlijkse grote schoonmaak.
Ditmaal was de keuze gevallen op het schor-
rengebied langsheen de Durmedijk tussen het
Veer en de voormalige herberg Ons Streven.
Zeven moedigen (drie kinderen en vier volwasse-
nen) namen deze taak voor hun rekening en verza-
melden een behoorlijk aantal zakken afval. Na het
werk kregen de kinderen een doosje kleurpotlo-
den als dank voor de geleverde prestatie en er
was natuurlijk voor alle deelnemers de publicitaire
aandacht met de geslaagde foto’s in de krant.
Medewerkers, dank je wel!

Zaterdag 22 maart betekende arbeid en feest op
het provinciaal domein Roomacker voor de nieuw-
bakken ouders van hun spruit geboren in 2007.
Niettegenstaande de voorbije natte periode en de
dreigende onweerslucht, waren er heel wat oud-
ers en sympathisanten komen opdagen voor dit
hartverwarmend moment. Na speeches van onze
voorzitter Gert Hooftman, gedeputeerde Peter
Hertog en burgemeester Luc De Ryck, was het
moment aangebroken om aan de slag te gaan.
Alle aanwezige ouders mochten een levensboom,
een ’es’ (25 in totaal), aanplanten en dit met de
assistentie van tal van medewerkers en bestu-
ursleden van Ons Streven. Na het aanbrengen
van het houten naamschijfje, kon iedereen nog
nagenieten van een tas soep met brood, een stuk-
je cake of een spiritueel drankje, alles met liefde
verzorgd door de mensen van de Gezinsbond,

afdeling Tielrode, waarvoor onze dank.

Tot slot rest er nog een dankwoord voor de
provincie voor het ter beschikking stellen van de
gronden en de gemeente voor alle voorbereidin-
gen en de logistieke steun. 

Samenwerking blijft één van onze belangrijk-
ste doelstellingen!
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Onze voetwegels 

bewegwijzerd, 

een goed voorbeeld!

De commissie rond
de voetwegen van
de gemeente Tem -
se is een belangrijk
orgaan om deze
luwe wegen te her-
waarderen. Het is
dan ook een zeer
lovenswaardig initi-
atief om gans het
toch nog wel uitge-
breid voetwegen-
netwerk dat de
gemeente Temse
rijk is, te beweg -

wijzeren.
Sedert maart 2008 is dit dan ook daad werkelijk
op het terrein te zien. Dergelijke aanduiding zeker
interessant voor de toevallige passant, die op
deze manier notie krijgt van het bestaan van de
voetwegen.
Bovendien is de aanduiding zo opgevat, dat de
wandelaar of fietser in de juiste richting wordt
geloodst. De wegwijzer is tevens voorzien van een
officieel nummer en vaak ook van de oude, plaat-
selijke bena ming. De technische uitvoering oogt
mooi en is uit gerecycleerd materiaal op een
duurzame manier vervaardigd.
Dit verdient zeker een pluim voor de gemeente
Temse en de provincie Oost-Vlaanderen.
De volgende stap wordt een gedetailleerde fiets -
kaart!

Aan  ‘t groene waasland,
Hierbij een foto van een broedende Turkse
tortel in mijn lichtreclame.
Met vriendelijke groeten,

Guy Maes

Op zondag 11 mei 2008 organiseerde Ons
Streven vzw de natuurwandeling Tielrode -
broek, die vertrok om 10.00 u. aan het
Durmeveer van Tielrode met aansluitend een
bezoek aan de  houten vogelcollectie van
Marcel D’Hondt.(hierboven op de foto) 
Aan het  talrijk publiek vertelde Marcel over
het tot stand komen van zijn verzameling
houten vogels.
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Tuinwonderen!

Als je tuin een beetje natuurlijk kan en mag
ontwikkelen, sta je vaak versteld van de
schoonheid van het leven. Oog voor de kleine din-
gen leid je tot het groeien naar een natuurlijk en
compleet evenwicht. De liefde voor de natuur
begint in je eigen omgeving.

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

Dinsdag 27 mei 

De Raaklijn Jaarvergadering van de stedelijke
raad voor milieu en natuur (STRAMIN)
De jaarvergadering gaat door in de Nieuwe Klok in de
Pastorijstraat nr.1 in Nieuwkerken om 20u. 
Thema: De plaatselijke dorpswegels en de kleine omlig-
gende typische landschapselementen zoals de rootput-
ten, de hoge canadabomen, kleine parkjes en ook de
nog resterende bolle akkers worden in de kijker
geplaatst. 
Verder wordt de werking van Stramin uit de doeken
gedaan. Iedereen krijgt het jaarboek en bijhorend
drankje en hapje.

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 aange-
wend worden, hoe ze onze leefomgeving kunnen beïn-
vloeden en ons welzijn kunnen ondersteunen. Dan wer-
ken we in kleine groepjes van een 3 tal personen om
zelf ons produktje samen te stellen, dat kan een bad-
melk zijn, een olietje voor massage, een hand of voe-
tencrème, of we geven elkaar een korte handmassa-
ge...alles natuurlijk op basis van die planten. Het wordt
een avond van ruiken, voelen en aan de slag gaan waar-
bij we niet teveel gaan stilstaan bij de theorie ( we leren
al zoveel) maar het wordt "luchtig" aan de slag gaan
met extracten van planten. Na deze korte inleiding
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 con-
fituurpotje, klein flesje,.) mee. Leden 3 euro, niet leden 4
euro. Max. 12 personen. Inschrijven op 03 776 86 89
of Marc.Temmermans@telenet.be voor 22 mei. 

Vrijdag 30 mei

Vzw Durme Plantenwandeling Scheldebroeken
Het reservaatproject ‘De Scheldebroeken’ is bekend
voor zijn vochtige hooilanden. Specifiek natuurbeheer
zorgt er hier voor dat typische planten alle kansen krij-
gen. Wij gaan op zoek naar planten die kleur geven aan
de ‘meersen’: echte koekoeksbloem, scherpe boter-

bloem, moerasstreepzaad, penningkruid, knoopkruid…
Afspraak: 19.00 uur aan het Veerhuis
Info: Jan Maertens, 0478 76 55 49

Zaterdag 31 mei

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

Natuurpunt Zuid-Waasland Vogelkijkuitstap-
fietstocht
Georganiseerd door de uilenwerkgroep Natuurpunt
Zuid-Waasland NME. We  fietsen met ervaren en
erkende vogelringers langs enkele locaties met
bewoonde nestkasten. Wees er bij als de vogelringer
voorzichtig een ring rond het pootje van Torenvalk en
Steenuil schuift. Een unieke kans om de jonge vogels
van nabij te zien.
We vertrekken om 14 uur aan het Sportcentrum De
Klavers, Sint-Andriesstraat in Belsele.
Zorg dat je fiets in orde is en voorzie stevig schoeisel.
Met een fototoestel kan je leuke herinneringen vastleggen.
We zijn terug rond 17 uur.
VOOR MEER INFO; Bel of mail naar Eddy DE TAEY  03
772 28 08 — detaey@hotmail.com
of naar Marc AERTS : 03 777 89 16 — 
aertskes@euphonynet.be

Zondag 1 juni

CVN + vzw DurmeU wil meer te weten komen over het
Molsbroek en al z’n bewoners? Dat kan tijdens deze
wandeling waarbijeen CVN-gids je op een leuke en des-
kundige manier meer uitleg geeft over deze bijzondere
plaats.
Afspraak: 14.30 uur bezoekerscentrum Molsbroek
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of buiten de kan-
tooruren bij conservator André Verstraeten, 09 348
18 59 *

CVN + Ons Streven Tielrode Veer om 14u15,
Durmeveer, St.-Jozefstraat, Tielrode (Temse) L

CVN Scheldeboorden om 10u00, Hoek
Beatrijslaan/Galgenweellaan, Antw. LO

Vriendenkring Panneweel Tweede Open Schuurdag
editie 2008 in het Natuurhuis Panneweel.
Speciale namiddag in het teken van onze nieuwe leden.

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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Onder leiding van natuurgidsen gaan we kijken welke
diertjes er in de plassen en de kreken wonen.
Werkgroep studie presenteert initiatie wateronder-
zoek, verder mogelijkheid tot deelname aan een waaier
van kleine gezinsvriendelijke activiteiten.  Gewoon genie-
ten in de boomgaard met een drankje behoort even-
eens tot de mogelijkheden. Doorlopend van 13.30 tot
17.30 uur. 
NIEUW: Tijdens de opendeurdagen en de anderen acti-
viteiten van het Natuurhuis Panneweel kan je voortaan
ook je bestellingen ophalen die je via het internet deed
bij de Natuurpuntwinkel. Je hebt er keuze uit natuur- en
milieuboeken voor alle leeftijden. Leden van Natuurpunt
kopen aan met de vertrouwde 10 % korting. Deze koe-
rierdienst is, ook voor niet-leden van de vereniging gra-
tis. Zo wordt winkelen in de Natuurpuntwinkel nog voor-
deliger, je bespaart immers de verplaatstings- of ver-
zendingskosten!  

Vrijdag 6 juni

CVN Daknamse Meersen om 20u00, Kerkje
Daknam L

Vzw Durme Roofvogelcursus volwassenen
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 die-
ren uit het vogelopvangcentrum als kers op de taart. 
Prijs voor de volledige cursus (betaling kan op de eerste
activiteit): leden € 5,00, niet-leden € 13,00 (inbegrepen:
€ 8,00 abonnement ‘Durme- en Scheldeland’)
Inbegrepen: 4 begeleide activiteiten, hand-outs, pluista-
bel en uilenbrochure.
Info en inschrijving (aantal deelnemers is beperkt):
Jozefien Schaffler, 09 348 30 20 of 
jozefien.schaffler@vzwdurme.be
inleidende voorstelling over de verschillende roofvogels
in België   (zie ook 12 juni, 20 juni, 22 juni)

Lesgever: Eddy Gadeyne. Hij bespreekt de verschillende
dieren die je hier bij ons kan waarnemen, hun levenswij-
ze en hoe je ze kan herkennen. 
Afspraak: 20.00 uur bezoekerscentrum Molsbroek

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Natuureducatieve avondwandeling Daknamse meersen 
Afspraak: kerkje van Daknam Vertrek: 20u00 
Info: Philippe Van de Velde 09 349 40 99

Zaterdag 7 juni

Vzw Durme Zele Dag van de Compostmeesters
i.s.m. met IDM en de Zeelse Compostmeesters
Met doorlopende demonstraties (van 9.00 tot 15.00
uur) kom je meer te weten over de natuurlijke verwer-
king van groenafval en de waarde voor de natuur in de
eigen tuin.
Afspraak in het Containerpark van Zele
Info Patrick De Brauwer, 052 44 88 38

Zondag 8 juni

Velt tuinbezoek van 14u tot 16u 
bij Hilde Habraken, Karel Suystraat 4, 9140  Temse
Velt Waaslandleden mogen een kijkje nemen in de sier-
tuin van Hilde en Geert. In deze periode verwachten we
heel wat bloeiende planten. Criteria waren niet alleen
schoonheid, maar ook geschiktheid voor de  vrij natte
bodem en onderhoudsarm. Het resultaat is een nog
steeds  veranderende tuin, mooi in elk seizoen. Het
bereikte evenwicht zorgt  voor een bestrijdingsmidde-
lenvrije tuin waarin steeds minder arbeid  nodig is. Een
logisch gevolg is dat ook natuur (vogels, vlinders,  insec-
ten) zich hier thuisvoelen. Wie het adres niet vindt, komt
om  13.45u naar de Christuskoningkerk te Temse
(hoek Prinsenlaan,  Krijgsbaan) en wordt dan verder
geloodst. gratis.

Vzw Durm   Insectenwandeling in de Turfmeersen
Afspraak: 13.30 uur aan Bezoekerscentrum Molsbroek
Info: Patrick De Spiegeleir, 09 348 83 18

CVN + vzw Durme wandeling De Linie, 
een landschap geboetseerd door mens en natuur", laar-
zen gewenst.    Afspraak: 14.00 uur Kerk Eksaarde Info:
Geert Braem, 09 348 47 78
CVN + vzw Durme Wandeling in de Fondatie
Afspraak: 14u Oud Gemeentehuis Dries Sinaai.

Hortus Ter Saksen Natuurtocht Luswan -
deling Kemmel (GR 5A + GR 128)
Een pittige wandeling door berg en dal, langs en over ‘de
schreve’ naar Frans-Vlaanderen, door een stukje West-
Vlaams berglandschap.
Afspraak: 9u30 op het dorpsplein van Kemmel (aan de
muziekkiosk) (A19 – via Ieper)
Inschrijven bij Rudy (0499 54 03 91)

CVN Fondatie om 14u00, Oud Gemeentehuis
Dries Sinaai L

Wase imkersbond FIETSTOCHT langs de Durme 
ism met de Dendermondse Imkers - voor info
omdus.apis@skynet.be

Donderdag 12 juni

Vzw Durme Roofvogelcursus: ‘Uilen en braakbal-
len’ 
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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 powerpointpre-
sentatie over ‘Uilen en braakballen’ door Jan Maertens.
Afspraak: 20.00 uur bezoekerscentrum Molsbroek

Vrijdag 13 juni

Vzw Durme Waterige waterbeestjes
We gaan in de poel naast het bezoekerscentrum op
zoek naar waterdiertjes. Met behulp van enkele schep-
netten proberen we zo het rijke waterleven van deze
poel te doorgronden. Nadien proberen we deze in het
leslokaal met behulp van allerlei naslagwerken, loepe-
potjes en microscopen te determineren.
Afspraak: 19.00 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek.   Info: Insectenwerkgroep Patrick De
Spiegeleir, 09 348 83 18   

Zaterdag 14 juni

CVN wandeling rond de buitenkant van het Fort van
Steendorp
De deelname is gratis. Duurtijd ongeveer 3 uur.  Zeker
stapschoenen, bij nat weer zijn laarzen aangewezen.
Afspraak om 10 uur aan de hoofdingang van het Fort,
Kapelstraat , kasseibaan ter hoogte van het bushokje. 
Het Fort van Steendorp is voor velen onbekend terrein.

Toch is het zeer dichtbij en meer dan de moeite waard.
Buiten de prachtige natuur heeft het Fort ook zijn merk-
waardige geschiedenis aan te bieden. De versmelting
tussen bakstenen en natuur is uniek te noemen.
In het omringende bos sneuvelen de berken en mani-
festeren zich langzaam maar zeker de eiken en beuken.
Deze evolutie is zeer goed merkbaar. 
Dit gebied is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap
en wordt beheerd door het agentschap van Natuur en
Bos. Zij houden dit bos zo natuurlijk mogelijk. Tot grote
vreugde van al zijn inwoners.
Het uitzicht over de cuesta is adembenevend mooi. Je
lijkt wel in de Ardennen te wandelen.
Een prachtig staaltje van de macht en kracht van de
natuur kan je aanschouwen op het oude vliegveld.
Gewoon komen kijken ...

Zondag 15 juni

CVN Daknamse Meersen om 14u30, Kerkje
Daknam L
CVN Drie Beken om 14u00, Hoek
Pismolenstraat/Kerkstraat Bazel L/*

Natuurpunt waasland Noord
Natuurwandeling: “ De Stropers in een nieuw kleedje”. 
We bekijken de uitgevoerde werken en leggen uit   wat
de bedoeling is van de ingrepen op het bos.
Samenkomen om 14 uur aan de kerk van ’t Kalf, een
gehucht van Sint-Gillis-Waas gelegen langs de weg van
Sint-Gillis-Waas naar de Klinge.

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Natuureducatieve wandeling Daknamse meersen
Afspraak: kerkje van Daknam. Vertrek: 14u30 
Info: Philippe Van de Velde 09 349 40 99

Vrijdag 20 juni

Vzw Durme Roofvogelcursus: inhoud van ver-
schillende braakballen 
Na de theorie beginnen we aan de praktijk. We onderzoe-
ken de inhoud van verschillende braakballen aan de hand
van een handige pluistabel. Op die manier komen we te
weten welk voedsel de verschillende 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
Vzw Durme   Zomertentoonstelling ‘Berlare in ’t Groen’
Tentoonstelling opgebouwd door alle klassen van de
Vrije Basisschool De Duizendpoot uit Berlare. Kom kij-
ken hoe de kinderen groot en klein zich hebben laten
inspireren door het veelzijdige groen van hun omgeving. 
Opening van de tentoonstelling op vrijdag 20 juni om
19.00 uur in bezoekerscentrum Donkmeer.
Openingsuren: in juli en augustus elke zon- en feestdag
van 14.00 tot 18.00 uur.   Gratis toegankelijk.

Zaterdag 21 juni

JNM Durmeland INI+GROTE
Determineer-je-gaver-plat-dag...

De Zure Gavers kennen we tot nu toe enkel van de
beheerswerken. Maar wat leeft er allemaal?
Ontdekken we naast het Onbestippeld LHB’tje (die daar
1 van de enigste woonplaatsen van Vlaanderen heeft)
nog vele andere soorten? Zowel water-, lucht-, gras-, als
gronddieren zullen door onze handen glijden.
Waar: Om 13u30 aan de KBC op de Zelebaan (te
Lokeren) met de fiets. OF om 14u aan Geitenboerderij
‘t Leenhof, Wezepoelstraat (te Zele).
Einde om 17u aan ‘t Leenhof. Om 17u30 aan de KBC.
Meebrengen: Schepnetjes, bokaal, potjesloupe, deter-
minatiemateriaal, verrekijker,...
CP: Heleentje De Brauwer - 0485/30 67 48
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Zondag 22 juni

Hortus Ter Saksen + CVN In de natuurtuin bekijken
we de evolutie in de graslandvegetatie en de bloemrijke
oever van de vijver. In het arboretum lopen we de laat-
bloeiers zoals Catalpa, Herfstpaardenkastanje en enke-
le grootbloemige Magnolias niet zomaar voorbij. Ook
bomen en planten die bij onze vroege voorouders rond
Midsomer respect afdwongen zetten we in de kijker.
schuilhuis Hof ter Saksen om 14u

Vzw Durme Roofvogelcursus: roofvogelwandeling 
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 mee-
genieten van zijn jarenlange ervaring als conservator
van dit prachtige gebied. 
Aansluitend krijgen we enkele roofvogels van het
Vogelopvangcentrum Zele te zien, en misschien worden
er zelfs enkele exemplaren vrijgelaten!
Afspraak: 14.00 uur Fondatie van Boudelo, op de hoek
van de Weimanstraat en de Liniedreef in Sinaai.

Zaterdag 28 juni 

JNM Durmeland PIEP+INI+GROTE
Afsluitdag aan zee!
Het JNM-werkjaar is weer aan zijn einde gekomen. Voor
we allemaal starten met het pakken van rugzakken en
valiezen om op vakantie of zomerkamp te vertrekken.
Gaan we met de volledige DURMELAND bende richting
de kust en laten we ons door een koele zeebries (mis-
schien dan zelfs al warme) die zomervakantie inblazen!!
Waar: Afspraak om 9 uur stipt aan het station van
Lokeren.  Terug om: 18.30 uur
Meebrengen: Lunch, schepnetjes, bokaal, potjesloupe,
determinatiemateriaal, verrekijker, bij mooi weer zwem-
kledij, schopjes, laarzen, centjes voor de trein (9,20€) ÉN
een identiteitskaart of bewijs waarop je leeftijd vermeldt
staat.   Contact: Heleentje De Brauwer - 0485/30 67 48
& Annemie Decommer - 0477/29 93 36

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Beheerswerken.
Maaien en afvoeren van hooi in ons uniek hooilandje aan
de Rietmoer. Samenkomen om 13.30 uur aan het
Natuurhuis Panneweel. Mee te brengen: stevige schoe-
nen of laarzen en handschoenen

Zondag 29 juni

CVN Etbos Moerbeke-Waas om 14u30, Brug
Zuidlede, Moerbeke L

Waterwingebied om 14u00, Vossenhol St.-
Jansteenstraat Kemzeke L

zondag 29 juni tot zondag 6 juli 

JNM Waasland Das Heidewaldkampf V → GROTE

De jubileumeditie! Het belooft dan ook spetterend te
worden! Meer info volgt, maar hou deze week alvast vrij!

Zaterdag 5 juli

Vzw Durme Koken met kruiden i.s.m. Velt
Reinaert
Na een kruidenwandeling in het Molsbroek gaan we
met onze vondsten aan de slag om een lekker hapje te
bereiden. Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is
beperkt!   Afspraak: 14.00 uur in het bezoekerscen-
trum Molsbroek  Prijs: € 10,00 per persoon, wandeling,
kookactiviteit en ingrediënten inbegrepen
Info en inschrijving: 09 348 30 20 of joze-
fien.schaffl@vzwdurme.be

Zondag 6 juli 

CVN Vlietbos om 10u00, Hoek  Dwarslaan -
/Verbrandendijk Zwijndrecht L
CVN + vzw Durme Molsbroek Lokeren 
De zomer is begonnen en dat laat zich op allerlei manie-
ren merken in het Molsbroek. De ervaren natuurgids
van het CVN brengt u op de hoogte.
Afspraak: 14.30 uur bezoekerscentrum Molsbroek
Info: Michael Crapoen, 09 348 30 20 of  bij conserva-
tor André Verstraeten, 09 348 18 59.

Vriendenkring Panneweel Derde Open Schuurdag
editie 2008 in het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2
te Meerdonk.
Mogelijkheid tot deelname aan een waaier van kleine
gezinsvriendelijke activiteiten. Als bijzondere activiteit
voorzien wij braakballen pluizen. Maak kennis met het
verborgen leven van onze uilen via de braakballen die zij
regelmatig produceren. Voorts is er kersenpluk in de
boombaard waarbij vrijwilligers welkom zijn…
Gewoon even rondwandelen in de boomgaard of  rustig
genieten bij een drankje kan natuurlijk ook. Doorlopend
van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Vrijdag 11 juli
Vzw Durme Insectenwandeling, thema mimicry
Dat insecten een boeiend studieonderwerp zijn staat
buiten twijfel. Maar wist je ook dat sommige insecten
zich anders voordoen dan dat ze in werkelijkheid zijn?
Deze avond kom je meer te weten over het hoe en
waarom van deze listige dieren.
Afspraak: 19.00 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek. Info: Insectenwerkgroep Patrick De
Spiegeleir, 09 348 83 18   

Zaterdag 12 juli

Vzw Durme Lange Zomerse Wandeling
Lange zomeravondwandeling langs het natuurschoon
van de Donk en de wijde omgeving. Afstand ongeveer
15 km, stevige schoenen aangeraden.
Afspraak:19.00 uur aan bezoekerscentrum Donkmeer.
Info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38
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Zaterdag 26 juli

Natuurpunt Waasland Noord Avondwandeling
in de Daknamse Meersen. 
Dit meersengebied is nog zeer kleinschalig ingedeeld
met tussen de bloemrijke hooilandjes nog heel wat bos-
jes en knotwilgenrijen. Afspreken kerk Daknam om 19
uur.

Zondag 3 augustus

CVN + vzw Durme Natuurwandeling in het
Molsbroek Lokeren 
Volop zomer en de bewoners van het prachtige
Molsbroek laten het zich welgevallen.
Het broedseizoen is reeds grotendeels achter de rug
en daardoor zijn de dieren nu iets minder druk bezig. De
plantenwereld echter laat zich nu van z’n uitbundigste
kant zien en dit is dan ook een geschikt tijdstip om er
mee van te genieten.
Afspraak: 14.30 uur bezoekerscentrum Molsbroek
Info: Michael Crapoen, 09 348 30 20 of bij conservator
André Verstraeten, 09 348 18 59

CVN Grote Geul Kieldrecht om 14u00, Kerk
Kieldrecht L

Vriendenkring Panneweel Vierde Open Schuurdag
editie 2008 in het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2
te Meerdonk.
Activiteiten volledig in het teken van Nationaal
Vlinderweekend en er zijn allerhande activiteiten rond
vlinders. Voorts is er kersenpluk in de boombaard waar-
bij vrijwilligers welkom zijn… 
Mogelijkheid tot deelname aan een waaier van kleine
gezinsvriendelijke activiteiten
Doorlopend van 13.30 uur tot 17.30 uur

Zondag 10 augustus

Natuurpunt Waasland Noord
Insectenwandeling Steengelaag.
Afspreken ontmoetingscentrum “ De Statie” stadion-
straat 113 te Stekene om 14 uur

Maandag 18 tot zondag 24 augustus 

JNM Waasland Het Klaavertjeskamp → PIEP
Er was eens,... zo beginnen alle vertelsels. Wil je terug
naar de tijd van toen, naar de Middeleeuwen? Toen de
toen de boeren nog bio waren, de liefde puur en de
natuur ongeschonden.
Wee u, maar vrees niet, gij ferme schildknaap of
schoone jonckvrouwe... We nemen je mee naar een
scoutsherberg in het betoverende Bornem, naast een
abdij en voetbalveldje en vlakbij een reservaatje. Het
kampavontuur roept je toe!
Inschrijven: zie kampenkikkertje (wees vlug, want piep-
kampen zijn snel volzet!!)

Meer info: ; elsevandaele@hotmail.com —0499130532
of 03 789 09 06 

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus

Vriendenkring Panneweel Ambachtelijk weekend
Waasland op het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te
Meerdonk. Demonstratie oude ambachten en mogelijk-
heid tot deelname aan allerlei activiteiten.

Zondag 24 augustus

CVN + Ons Streven Klei en Vallei om 14u15,
Durmeveer St.-Jozefstraat, Tielrode (Temse) L

Zaterdag 30 augustus

CVN Rond het Fort om 10u00, Hoofdingang Fort
van Steendorp, Kapelstraat L

Zondag 7 september

Vriendenkring Panneweel Vijfde en Laatste  Open
Schuurdag editie 2008 in het Natuurhuis Panneweel.
We gaan wellicht timmeren en nestkastjes bouwen. Je
kan nadien ook een bouwschema mee naar huis
nemen. 
Mogelijkheid tot deelname aan een waaier van kleine
gezinsvriendelijke activiteiten
Doorlopend van 13.30 uur tot 17.30 uur

CVN Fondatie, 14u00 oude gemeentehuis Dries,
Sinaai. L
CVN De Linie, 14u00 Kerk Eksaarde. L

Zondag 14 september

Hortus ter Saksen Natuurtocht
Beauraing – Louette St. Pierre (GR 126)
Stevige wandeling doorheen puur Ardeense woud en de
schilderachtige vallei van de Houille.
Afspraak: 9 uur aan de kerk te Beauraing (E411 afrit
22 – N94 – N911).  
Inschrijven bij Freddy (0475/92 34 84)

CVN + Ons Streven Bunt en Bos,   14u15 Café in
den Bunt, Hamme L

Zondag 21 september

CVN Cueta-Sombeekse Meersen, 14u00 Dries in
Sombeke Waasmunster. L

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

Zondag 28 september

CVN Heidebos-paddestoelenwandeling, 14u00
Roosenbergabdij Waasmunster. L

Watergewingebied, 14u00 Vossenhol St.-
Jansteenstraat Kemzeke. L
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Een oproep aan alle oud-leden van JNM, Wielewaal
Jongeren, en BJN.
Waar is den tijd, waar is den tijd… 
Achter libellen en vlinders hollen en uitkijken dat ge
ondertussen geen orchissen vertrappelde, op een
zwoele zomeravond moe maar voldaan uw versgemaai-
de helling overzien en zien dat het goed was, of gaan
afkoelen in ‘verboden’ vijvers en putten… 
Het ijskoude water in uw sokken voelen sijpelen tijdens
beheerswerken in de plaatselijke meersen en daarna
weer lekker opwarmen bij de kachel en een tas soep. Of
genieten van andere culinaire hoogtepunten zoals de
crème van Oma’s ijs, de fameuze harde Franse broden
in Argonne,  frites au fromage in Virton of pierenpap als
dessert… Met uw zomerlief ‘hupsen’ onder begeleiding
van grijsgedraaide cassettjes of live blokfluit…
Ja ja, dat waren nog eens tijden bij
BJN/Wielewaaljongeren/JNM!
Was je ooit lid en heb je zin om nog meer herinneringen
op te halen en te verbroederen met lang verloren
gewaande oude sokken?
Dat komt goed uit! Dit jaar bestaat onze jeugd-
bond 50 jaar en dat vieren we met een beestig
jubileumfeest. Kruis alvast 25 tot 27 juli aan in je
agenda voor een weekend boordevol blijde weer-
ziens, prachtige excursies, infosessies en spre-
kers, een kampvuur met bijbehorende straffe ver-
halen en natuurlijk een heuse hupsvloer. Het spe-
ciaal voor de gelegenheid samengestelde jubi-
leumboek wordt er ook officieel voorgesteld. 
Plaats van het gebeuren is de Kluis in Sint-Joris-Weert,
vlakbij het Meerdaalwoud. 
Surf snel naar onze jubileumsite www.ouwesok.be voor
meer praktische informatie. Je kan er vanaf februari
inschrijven voor het feest en eens piepen wie er nog
allemaal zal zijn…Intekenen voor het boek kan er ook, zo
krijg jij een fikse korting en krijgen wij een idee van de
oplage. 
Tip van de dag: trommel zo veel mogelijk mede oude
sokken op om er een onvergetelijk feestweekend van te
maken. Tot dan!

Met 12 theorielessen over vogelgedrag,  kenmerken en
levenswijze…

met 5 busuitstappen naar vogelrijke gebieden
en 7 andere praktijkuitstappen in het Waasland.

OVER HET PROGRAMMA

Al wie een brede interesse heeft voor vogels en de
wereld van de vogels beter wil leren kennen, die is van
harte welkom.  Het kan ook zijn dat je je wil vervolmaken
in de kunst van het observeren van vogels, ook dan ben
je hier van harte welkom.

In de theorielessen op vrijdagavond gaan we een beetje
thematisch te werk : in ruime groepen komen de ver-
schillende vogels aan bod.  Watervogels, steltlopers,
vogels van akkers en weilanden, roofvogels, kleine zang-
vogels,… : het ganse spectrum wordt grondig doorlopen.
Deze lessen gaan door op 7, 14 en 21 nov – 5 dec – 9
jan – 6, 13 en 20 feb –13 en 27 maart – 8 mei en 5 juni.

In deze lessen komen uiteraard gedrag, levenswijze,
uiterlijke kenmerken, zang, … uitgebreid aan bod.  Maar
ook het biotoop waarin ze leven en de ruimere samen-
hang o.a. tussen mensen en vogels wordt niet uit het
oog verloren. Elke theorieles wordt gekoppeld aan een
praktische uitstap: vijf dagtochten en zeven halve dag-
tochten in  onze eigen streek (zie kalender hiernaast.

Wie inschrijft ontvangt een gedetailleerde kalender
met daarop niet alleen alle data + bestemmingen,
maar ook alle lesgevers en gidsen. Op de eerste les-
dag word je een syllabus bezorgd.

Alvast hartelijk dank voor je (studie)inzet voor de natuur

PRAKTISCH

Theorielessen :  
TELKENS OP VRIJDAGAVOND om 19u30

Deze lessen gaan door in de lokalen van het terrein
Hoge Kouter van de Broederschool.  Dit terrein ligt in de
Heimolenstraat 69.  Het terrein en de leslokalen zijn
gemakkelijk bereikbaar via de parking van Syntra, waar
ook alle uitstappen vertrekken.  Net voor het hek van
Syntra volgt U links het pad dat tussen de akkers naar
de ingang leidt.  U kan Uw wagen daar achterlaten.  
Het terrein is eveneens vlot bereikbaar met het open-
baar vervoer : vanuit het station van Sint-Niklaas of
vanop de markt vertrekt een bus richting Heimolen (bus
nr. 82 richting Syntra).

Gezocht :  oude sokken!
van 25 tot 27 juli  CURSUS 2008-2009

‘VOGELS LEREN HERKENNEN’
Natuurpunt Zuid-Waasland
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Practicum :
Volledige dagreizen (bus):

14 december 2008 ( Uitkerkse Polder + Het Zwin )
25 januari 2009 ( Zeeland 1)
22 maart 2009 ( Zeeland 2 )
26 april 2009 ( Oostkantons )
31 mei 2009 ( Hageven – Plateaux )

Andere uitstappen
halve dagtochten in 2008-2009: 30 nov (Wintam) –
18 jan (Saeftinghe) – 29 maart (Melsele) – 7 juni
(Molsbroek) 
uilentocht : 6 maart 2009
vroegochtendwandelingen: zondag 10 en 17 mei
2009.
Afsluiten van de cursus op zaterdag 13 juni 2009.

DE LESGEVERS

Voor deze cursus doen we beroep een heleboel gidsen
en lesgevers die elk op hun terrein tot de beste van
Vlaanderen behoren. Onder hen bekende namen als :
Koen Leysen, Guy Robbrecht, Walter Roggeman, Guido
Orbie, Jan Rodts, Jean-Paul De Beleyr, Wim Jans e.v.a.
Wie inschrijft krijgt een gedetailleerde lijst van de lessen
en de uitstappen en de daarbijhorende lesgever/gids.

INSCHRIJVEN

Aangezien de plaatsen voor deze cursus beperkt zijn, is
het noodzakelijk om in te schrijven op volgende wijze :
Neem eerst en vooral contact op met Wim De Backer,
telefoonnummer : 03 772 27 97.
Van zodra je bevestiging hebt gekregen, stort je € 140
als je lid bent van Natuurpunt of  van J.N.M.  Als niet-lid
betaal je  € 160.  Leden uit hetzelfde gezin krijgen tel-
kens € 20 korting.  Je stort dit bedrag op het rekening-
nummer van Natuurpunt Zuid-Waasland.  Dat nummer
is : 880-4709431-31.
Je kan deze cursus ook betalen met opleidingschec-
ques.
Voor meer info over de inhoud van de cursus:
Johan Vercauteren 03 777 89 26
johanvercauteren@telenet.be

Organisatie Milieuwerkgroep Ons Streven vzw i.s.m.
Toerisme Temse en Gemeentebestuur Temse

Van 1 mei tot 1 oktober  kan iedereen gratis
deelnemen aan deze fietszoektocht.

De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gratis te
verkrijgen :

-   In café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35 te Tielrode,

- bij milieuwerkgroep Ons Streven  vzw, p/a Gert
Hooftman,    Bettehemstraat 40 te Tielrode (tel 03
711 16 83), gert.hooftman@skynet.be
- via de website van de Milieuwerkgroep
www.onsstreven.be
- in het Toeristisch Centrum van Temse,  Wilfordkaai
23 –  te Temse
-via de website van Ons Streven: www.onsstreven.be.

Ingevulde antwoordbladen mogen tot en met 1 oktober
2008 ingeleverd worden op dezelfde adressen. Per
gezin mogen meerdere formulieren worden ingestuurd.
Per gezin kan evenwel slechts 1 persoon winnaar wor-
den.

Tentoonstelling vzw Durme
Roofvogels en uilen fascineren iedereen door hun
indrukwekkende vliegkunst en jachttechniek. In vele cul-
turen werden ze bewonderd, maar in andere genade-
loos vervolgd. Benieuwd naar hun levenswijze, hoe ze
jagen en daarvoor uitgerust zijn? Kom en ontdek deze
prachtige vogels vanaf 1 maart in een boeiende ten-
toonstelling, gerealiseerd door het natuureducatief cen-
trum ‘De Vroente’ in het bezoekerscentrum Molsbroek.
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openings-
uren van het bezoekerscentrum Molsbroek in Lokeren
(www.vzwdurme.be), van 1 maart tot 30 juni 2008.

De verdere inhoud en de uitwerking van de open deur-
dagen in het Natuurhuis Panneweel kan je volgen op
www.panneweel.be. Op de website vindt je ook de activi-
teiten die op een ander moment aan het natuurhuis
Panneweel doorgaan. Heb jij een leuk idee om te orga-
niseren, meldt het ons op info@panneweel.be en we zul-
len het graag samen met jou bekijken.
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Nog tot 30 juni
Roofvogels en uilen

Fietszoektocht  
“Waterland” in Temse

Van 1 mei tot 1 oktober 2008

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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Moet er nog zand zijn?

Tijdens het kro -
kusverlof werd
de bouwput
(vroe ger site
Van Remoortel)
in de Kleem -
straat te Belsele
uitgegraven. 
Door dit grond-
verzet zaten de
a a n p a l e n d e
straten onder
het stof en was
de Illegale opho -
ging van een
akker in de

Bergdreef en dumping van poelgrachten een feit. 
De Bergdreef en omgeving vormt het brongebied
van de Schoonhoudbeek.
De Raaklijn uit Belsele beschreef in haar katern
haar ontgoocheling dat er niet, vroeger, strenger
werd opgetreden. (zie www.deraaklijn.be en druk
op de link tijdschrift nr.80) 
Op stedelijk vlak klonk er sussende taal en werd er
beweerd dat de ophoging best in orde was. De
graaf- en bouwfirma waren “een toonbeeld…”. 
Dit kon wel tellen als pijnstiller.

De Raaklijn kondigde aan dat zij hier niet mee
akkoord waren en dat zij met hun klacht hogerop
zouden gaan. Dit is ondertussen gebeurt, na hun
bezwaar bij hogere overheid (provincie en Vlaams

gewest) werden de werkzaamheden uiteindelijk
stilgelegd. Net voor de stillegging was de
gedumpte poelgracht, op bevel van het stads-
bestuur, terug opengelegd. Een terechte beslis -
sing en tegelijk weer niet goed vond de Raakliin
want de “herstelde” poel ligt nu niet meer op haar
oorspronkelijke plaats. 
De dreef is nu smaller en de akker is groter
geworden.
Doordat deze poelgracht niet meer kan afwa-
teren via de oorspronkelijke buis, heeft men nu
wateroverlast op de aangrenzende de akker rich -
ting E17. Op de foto’s zien we een ophoging die
soms meer dan 1 meter bedraagt. 

Het is ondertussen duidelijk geworden dat de
waterhuishouding duidelijk verstoord is door deze
illegale ophoging. Dit is dus met andere woorden
het bewijs dat deze ophoging onwettelijk was vol-
gens het vergunningsbeleid.
Hierbij de link naar de website waar je het artikel
99 kan vinden en waarin de omschrijving te vin-
den is wat er nu moet verstaan worden onder
"aanmerkelijke reliëfwijziging". Klik op "vergunnin-
genbeleid" en scroll verder naar art. 99.
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/Nwetgev
ing/decreet/decr99scherm.html
Feit is dat er nu verschillende slachtoffers zijn:

- de landbouwer die deze ophoging wel toeliet
maar ze volledig verkeerd heeft ingeschat,
- een tweede landbouwer die niet  bij zijn vee
geraakt en daardoor drie koeien verloren heeft,
- de buurtbewoners vanwege de overlast,
- de graaffirma die waarschijnlijk in een rechts -
onzekere toestand zit, zij heeft tenslotte de
opdracht gekregen van de bouwheer, maar

De “herstelde” poel ligt nu niet meer op haar oor-
spronkelijke plaats. 

bouwput  in de
Kleemstraat

De Bergdreef en gevulde poelgracht
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mee verantwoordelijk is,
- het milieu en de natuur,
- het landschap is gewijzigd en de water-
huishouding eveneens.

Intussen zit alles in de impasse en zal heel deze
affaire uitgevochten worden via de rechtbank.
Hoe dit gaat aflopen weten we nog niet.
Dit zoveelste milieudelict kon men best
voorkomen moest men de wet juister geïnterpre-
teerd hebben. 

Het is de taak vanwege het beleid om in deze zaak
de nodige openheid te creëren rond de fouten die
zijn gemaakt in dit dossier.
Wij rekenen er op dat het gebied niet alleen her-
steld wordt, maar terug ontwikkeld wordt tot een
mooi wandelgebied.
Zodat de Bergdreef terug haar oude glorie krijgt
met nieuwe wilgenrijen.
Dat de historische rootputten in de onmiddellijke
buurt kunnen bezocht worden en dat er vanuit
deze dreef kan verder gewandeld worden langs
oude maar verdwenen wegels.
Kortom een gebied waarin de poelen en water-
lopen te zien zullen zijn  met hun typische fauna en
flora. 

Wat dit betreft toonde de natuur zich van haar
beste kant. De pas “herstelde” poelgracht zat
reeds vol met kikkerdril. Zo ziet u maar dat fouten
herstelbaar zijn. 

De Raaklijn, Firmin De Beleyr

Soortgerichte werken in

het Klein Broek

Op het in 2006 aangekochte perceel in het Klein
Broek in Elversele (Temse) was er heel wat
opruimingswerk nodig om die grond volwaardige
natuurontwikkelingskansen te bieden. De aan-
dacht ging naar zgn. ‘soortgerichte werken’. 
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft
deze aankoop en de eenmalige inrichtingswerken
aanzienlijk financieel gesteund. In de loop van de
winter 2007-2008 zijn daar twee stallen, meer
dan 500 meter afsluiting met hoge draden,
betonnen en metalen palen, betonnen platen en
funderingen, honderden streekvreemde sparren
en een hek verwijderd. De natuur zal zich daar nu
de volgende jaren spontaan verder ontwikkelen.
Wat ongetwijfeld tot een mooi resultaat zal leiden,
zoals al te zien is op een hoekje dat er jarenlang
afsloten en ongebruikt bij lag. Riet en wilgen-
struweel doen het daar bijzonder goed.

André Verstraeten  vzw Durme

Zicht op opgehoogde akker

Honderden streekvreemde sparren, stallen,
beton en afsluitingen zijn verwijderd van het
reservaatperceel in het Klein Broek.
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Kernenergie is geen

oplossing voor 

klimaatverandering
22 jaar na Tsjernobyl, 
26 april 2008- Precies 22 jaar na 's werelds
grootste kernramp in de kerncentrale van
Tsjernobyl (Oekraïne), vindt Friends of the Earth
dat kernenergie geen oplossing is voor de kli-
maatverandering. Daarom organiseerde de
milieuorganisatie op 26 april een politiek debat in
combinatie met een symbolische actie aan de
kerncentrale van Doel. 
“Investeren in kernenergie leidt tot minder geld
voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie,
energie-efficiëntie en energiebesparing. Juist de
elementen om op korte tijd een echte uitstootver-
mindering te realiseren.”

Na het debat was er een herdenkingsactie voor
de slachtoffers van Tsjernobyl. Deze vond plaats
aan de kerncentrale van Doel. Activisten bevestig-
den kleurrijke windmolentjes aan het hek van de
centrale in de vorm van de slogan “No Nukes!”. Er
waren 443 windmolentjes, een symbolisch aantal
dat verwijst naar het aantal kerncentrales
momenteel actief in de wereld.

De herdenking schonk aandacht aan de ver-
geten mensen die na de ramp waren ingezet
om de schade te beperken. In de nacht van
26 april 1986 en in de maanden die hierop
volgden, werden een miljoen mensen ingezet
om de brandende kerncentrale te blussen,
om de ruines van de ontplofte kerncentrale
op te ruimen, om de dreiging van de radioac-

tiviteit zoveel mogelijk weg te nemen en om alle
sporen van de ramp overal uit te wissen, in de
centrale zelf, in de steden, op de wegen en op de
velden. Zij hebben deze radioactieve dreiging met
naakte handen bestreden. Tien duizenden zijn
gestorven en sterven ook vandaag nog.

Aan de ingang van de kerncentrale werden een
reeks getuigenissen voorgelezen. Een van de
getroffen werkers getuigt: “Wij waren in oorlog
met de straling. In een klassieke oorlog weet je
wat je kan verwachten en kan je je desnoods ver-
bergen voor de aankomende kogels achter een
rots of in een loopgracht. Maar in Tsjernobyl is er
geen enkele schuilplaats, niets om je te bescher-
men, de vijand is overal. Je wordt bestookt met
duizenden kogels, ze komen van overal en je weet
niet wie ze afvuurt. Je weet niet of je gekwetst
bent, niet waar en niet hoe erg, dus ga je door.
Later begint je huid af te bladeren, je vlees sterft
af, je beenderen beginnen te rotten en er is geen
enkele behandeling mogelijk.”

Dit debat en actie maakt deel uit van de kli-
maatcampagne “The Big Ask”. 
Onze “Big Ask” (grote vraag) is een sterke kli-
maatwet, om uitstoten van broeikasgassen ieder
jaar te reduceren met ten minste 3%, met als
doel 90% reductie in broeikasgasemissies tegen
2050. De campagne wordt gevoerd in verschil-
lende landen van Europa door Friends of the Earth
groepen. In Engeland, waar de campagne reeds
twee jaar loopt, hebben ze succesvol gelobbyd
voor een klimaatwet, die de overheid verplicht de
emissies te reduceren. www.thebigask.be

? ?
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Zoek de verschillen:
Boven

Beveren ,effen schuin dak, mooi weer, zuid-

zijde, golfplaten, enkele jaren geleden gere -

noveerd,...

Onder

Sint-Niklaas, gebogen dak, bewolkt , zuid-

zijde, koperen bedekking, pas gere noveerd,...

En wat is nu het grootste verschil?

Boven met en onder zonder zonnepanelen
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‘Wase Dag van de Aarde’

in het teken van een

energiezuinige 

samenleving. 

In het kader van de Nationale ‘Dag van de Aarde’
organiseerde ABLLOvzw op 20 april 2008 een
“Wase Dag van de Aarde’ in het Milieuhuis
‘Walburg’ te Sint-Niklaas. 
Het algemeen thema ‘in ieder van ons schuilt
een klimaatheld’ paste zeer goed in de werk -
zaamheden van ABLLO. 
1. Reeds enkele jaren treedt ABLLOvzw op als
regionaal coördinator van het project
‘Klimaatwijken van de BBL.  Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de deelnemende Wase
gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen. 
2. Reeds jaar en dag zet ABLLOvzw zich in voor
een duurzame samenleving.  Het lobbenstad
model en duurzame mobiliteit vormen hierin twee
belangrijke pijlers.  

Onze Wase dag van
de Aarde was hiervan
een duidelijke weer-
spiegeling.  
In de voormiddag
stelden Erik Rombaut
en Fred Van Remoor -
tel de krijtlijnen voor
van ener zijds een
duurzame stedelijke
o n t w i k k e l i n g
(Ecologische woon -
wijken in Europa) en
anderzijds duurzame
mobiliteit (duurzaam

mobiel zijn in de praktijk) 
Ondertussen werd in de benedenzaal van het
milieuhuis door VELT Sint-Niklaas een biolunch
voorbereid en zorgde oxfam wereldwinkel voor
een drankje voor de bezoekers.  

Door het prachtige lenteweer kon
iedereen  tijdens de middaguren buiten nog wat
napraten en ondertussen genieten van een over-
lekkere biolunch.  
Om 14u vertrok een delegatie naar Kruibeke
waar we door Kris Aper van ‘Wase Wind’,  onder
een van de windmolens, ingelicht werden over de
functie, pluspunten en minpunten van wind-
molens.  
Ondertussen konden bezoekers aan het
milieuhuis, kennis maken met onze standen: 
• Green Energy creations van Genbrugge gaf
informatie rond energiezuinig bouwen en ver-
bouwen. 
• ABLLOvzw pakte,  in samenwerking met de
Wase deelnemende gemeenten, uit  met een
voorstelling van de resultaten van de verschil-
lende Wase klimaatwijken.  
• Als kers op de taart werd voor de eerste keer
in het Waasland de ‘Windwokkel’ voorgesteld
door Wim Stevenhagen van windset Nederland
(www.windset.nl )

Er werden twee windwokkels gedemon-
streerd die op heel wat belangstelling
konden rekenen.  ABLLOvzw heeft dan ook
de bedoeling om een windwokkel project
op te starten in het Waasland.  
Deze actie kwam tot stand door een samenwerking
van Wase  gemeente en ABLLOvzw  en kreeg daarom
de steun van Tandem’  ‘info:  www.tandemweb.be
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FOGO

Na een halfuur vliegen

als op een reuzeninsect

landen wij op het vuur:

vuurtoren voor de schepen,

vuur dat de wijn sterk maakt

en de wijngaard vernietigt

vruchtbare aarde schenkt maar

mensen uit hun huizen jaagt.

Zwijgend beklimmen wij

- niet eens een luis in de pels -

de steile zwarte sintels, 

krokante korst van schuimgebak.

Een maanlandschap zonder zon

gevlochten en gewrongen; 

rond het verzwolgen dorp

herwint de wijnstok leven.

Met zijn moeizame hak

oogst de boer de vruchten

van de toevallige aarde 

en spaart zijn varken uit.

Jos De Rudder

Er was ruime belangstel l ing voor
de WINDWOKKEL.
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Zwarte Els

In de winter van 1970 drie zaailingen van Zwarte
Els aangeplant in het natste deel van de tuin. Ze
waren afkomstig uit het Schauselbroek te Temse
deelgebied  het Hangene. Het Hangene ligt op de
steile helling van de Wase questa in de deelge-
meente Steendorp.  Dit brongebied wordt om zijn
natuurlijke rijkdom heden beheerd door Natuurpunt 

De elzen in de tuin deden het goed. Zo goed dat na
verloop van enkele jaren twee ervan moesten ver-
wijderd worden om een burenruzie te vermijden. De
derde Els werd een hele boom. Jaar na jaar groei-
de en bloeide hij dat het een lieve lust was. Omdat
hij letterlijk boven de omgeving uitstak werd hij een
baken in de tuin. Baken dan als aantrekkingspool
voor zowel de plaatselijke als de passerende vogels.
Vanaf het jaar dat hij zaad droeg waren overwin-
terende Sijsjes niet uit de Els weg te denken. In
sijzenarme winters bezochten slechts af en toe
enkelingen de Els. In sijzenrijke jaren peuterden  ze
dagelijks met tientallen tegelijk ondersteboven
hangend het zaad uit de elzenpropjes. Op het einde
van de winter verspreide  het  elzenzaad zich mede

door de wind in de tuin en tot ver daarbuiten. De
sijsjes volgden dan hun voedselbron door meer en
meer ook op de grond de foerageren. Daar krijgen
ze dan concurrentie van eveneens overwinterende
vinken. Af en toe zaten daar ook enkele kepen
tussen. Kepen maakten in de Lente van1998 nog
eens duidelijk hoezeer de Zwarte Els  een baken
was voor passerende vogels. In mijn dagboek
noteerde ik op 20 april “ Groepje trekkende kepen
schuilen voor regenbui in de Els in de tuin. Ze
maken van de gelegenheid gebruik om uitgebreid
toilet te maken. Direct na de bui verdwenen ze.”
Zaad op de grond betekende nieuwe zaailingen. In
de winter van 1990-1991 waren de drie oudste
afstammelingen van de els in de tuin ook al zaad-
dragend.  Ze staan , heden met acht stuks, aan de
rand van het Fort van Steendorp aan de overkant
van de straat. In die winter overwinterden hier ook
12 putters. Een koppeltje kwam de daaropvolgende
lente  succesvol tot broeden in een doorgeschoten
wilde pruimelaar in de tuin. Die pruimelaar was ooit
onderstam voor een lang verdwenen sierplant.
Sindsdien broeden er jaarlijks putters in onze
straat.
Vanaf het jaar dat de Els uitstak boven de andere
begroeiing in de wilde tuin was zijn top de favoriete
zangpost voor  de verschillende soorten lijsters die
bij ons tot broeden komen. In 1975 en 1976
probeerde een koppeltje Grote lijsters tevergeefs
te broeden  in een holte van de betonnen elec-
triciteitspaal  aan de overkant van de straat. In
1978 lukte dat wel. Mogelijks speelde de Els daar-
bij een rol. In dat jaar was de Grote lijster immers
baas in de Els. De andere jaren voor en na 1978
was dat telkens een Zanglijster.De Grote lijster
kwam nog tot in 1998 tot broeden op Fort
Steendorp. Desondanks was het al enkele jaren
duidelijk dat de soort sterk in aantal afnam. Die
afname zette zich zo erg door dat in 2007 in een
streek van 80km2 rondom Steendorp niet met zek-
erheid broedgevallen van de Grote Lijster konden
genoteerd worden. De Merel, de enige overge-
bleven mogelijke concurrent van de Zanglijster als
het er op aankomt de top van de els als zangpost te
betwisten is hier zeer talrijk geworden. Merels
geven daardoor de indruk dat ze, om te kunnen
overleven, hun leefgebied minder en minder, zelfs
tegen soortgenoten, verdedigen. Van concurrentie
om een zangpost met zijn neef de Zanglijster is in
elk geval al lang geen sprake meer.
In de schaduw van de Zwarte Els heeft zich in de
loop der jaren een klein vogelbosje ontwikkeld.



n a t u u r b e l e v i n g
�t  groene w

aasland   m
ei   2008  nr 155

29

Samen met de onvermijdelijke bramen groeien
daar ondermeer Gele kornoelje, Vlier, Meidoorn,
Laurier, Hazelnoot, Hulst, Lijsterbes, Wilg,
Rododendron en Forsythia. Klimop en Gele doven-
netel domineren de kruidlaag. Naast de klassieke
huis, tuin en keukenvogels zoals Merel, Heggemus,
Turkse tortel en Winterkoning komen daar ook, zij
het niet jaarlijks, Vink, Groenling, Tjiftjaf, Houtduif en
Roodborst tot broeden. De Zanglijster zelf verkiest
meestal achteraan in de tuin te broeden.
Alhoewel ze er niet broeden wordt dit bosje
dagelijks bezocht door foeragerende koolmezen,
pimpelmezen en tegenwoordig terug ook huis-
mussen.  Minder regelmatig zie je hier ook staart-
mezen en, zij het hoofdzakelijk in de winter, rondzw-
ervende goudhaantjes. Geen wonder dat de
Sperwer als echte struikrover regelmatig op

bezoek komt met de bedoeling voor eigen gebruik
een vogeltje te verschalken.
Zolang het bosje nog niet volgroeid was, was elk

voorjaar een Braamsluiper, een typische pionier
vogel, present. Hij broedde op het Fort. Dit laatste
was ook  tot in 1994 het geval met de Nachtegaal.
Het mannetje van 1982 vond het zelfs af en toe
nodig de straat over te steken om in de avond-
schemering gezeten in de struiken onder de Els een
zangduel aan te gaan met de Zanglijster. In het
prille voorjaar komt elk jaar de Zwartkop op
bezoek.Meestal blijft hij lang ter plaatse. Broeden
doet hij op Fort. Eens de jongen uitvliegen komt de
hele familie op bezoek in de tuin. Andere,
doortrekkende, zomergasten die, vroeger meer
dan nu,  aangetrokken door de Els de tuin bezocht-
en zijn Gekraagde roodstaart, Spotvogel, Grauwe
vliegvanger tot zelfs een verdwaalde Kleine karekiet
. Zij het deze laatste dan in de ondergroei.

De jaren dat de Kleine bonte specht nog op het Fort
tot broeden kwam foerageerde die regelmatig in de
tuin. De els was dan zijn aanvliegpunt. Toen die
vogelsoort uit de omgeving verdween werd hij eerst
schoorvoetend later definitief vervangen door de
Boomklever. De Boomklever die in de zomer van
1991 voor het eerst de Zwarte els bezocht was
een rondzwervende jonge vogel op zoek naar een
eigen territorium. Het bos dat het Fort overdekt
was toen nog te jong voor hem om zich als broed-
vogel te kunnen vestigen. Enkele jaren later kon dit
echter wel. 
Sinds meerdere jaren kwam de Grote bonte specht
af en toe de Zwarte Els op voedsel inspecteren.
Vooral nadat de Els een tiental jaren geleden de
eerste tekenen van ouderdom en aftakeling begon
te vertonen begon die specht meer en meer naar
insecten en hun larven te zoeken in de zieke delen
van de boom.
Bomen sterven staande.
Jaar na jaar werd de Zwarte els kaler en kaler. Bij
zwaar stormweer braken er regelmatig dode zij-
takken af. Die bleven dan meestal nog geruime tijd
in de ondergroei hangen alvorens uiteindelijk op de
grond terecht te komen. De noordwester storm in
de nacht van 7 op 8 maart dit jaar werd hem fataal.
De volgende ochtend helde hij zwaar over in de
richting van de straat. Bij de minste windstoot
bewoog de stam een en weer tot in de grond. Het
was meteen duidelijk dat zijn wortels het begeven
hadden.  Bij een nieuwe storm dreigde hij op de
rijweg  terecht komen. Bovendien zou hij dan de
bovengrondse leiding van het electriciteitsnet
meenemen in zijn val. Wegens dit dubbel gevaar
hebben we hem noodgedwongen moeten vellen.
Om veiligheidsredenen  gebeurde dit vanuit de top.
Gebruik makend van een uitschuifbare brandweer-
ladder  werd de Els beetje bij beetje letterlijk een
kopje kleiner gemaakt. Ooit  een reus van ongeveer
15 meter hoog rest er nu nog een korte stomp. Bij
aanplant was de Zwarte els ongeveer een meter
hoog en was zijn stammetje nauwelijks een vinger
dik. Nu heeft zijn stomp op 50cm boven de grond
een diameter van ruim 42 cm en een omtrek van
circa  1,40 meter.
Woensdag 19 maart 2008. Het is 19u20 bij inval-
lende duisternis parkeer ik de auto op de oprit. Bij
het dichtklappen van het portier alarmeert de
Zanglijster in het  onthoofde vogelbosje langs de
straatkant. 

Tonny Temmerman
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Wat doet de overheid

met bezwaarschriften?

In het kader van het openbaar onderzoek ‘vergun-
ningsaanvraag voor het bouwen van een tuin-
bouwserre, loods en bedrijfswoning in de
Hoogstraat langs het Stropersfietspad’, diende
ABLLOvzw in 2007 een bezwaarschrift in bij de
stad Sint-Niklaas. 

Onze belangrijkste argumenten waren:

- Het aangevraagde glastuinbouw bedrijf ligt
langs het Stropersfietspad, veel gebruikt door
recreanten en pendelaars, zowel volwassenen
als kinderen. 

- Volgens het PRS (Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan) moet er gestreefd worden om
glastuinbouw te ontwikkelen in zogenaamde
‘ontwikkelingsgebieden voor glastuinbouw.

- De milieu impact van glastuinbouw situeert
zich vooral in het gebied van licht- en geluids -
hinder en tevens geurhinder door de opslag en

het gebruik van beschermingsmiddelen.
- De Stropersfietsroute vormt een belangrijke
‘groene vinger’ voor de stad Sint-Niklaas.
Samen met de inplanting van de Clementwijk
wordt deze ‘Groene vinger’ door het glas -
tuinbedrijf verder ingekort.  

De bezwaren van ABLLOvzw werden door
het stadsbestuur genegeerd. ABLLOvzw
kreeg er zelfs geen antwoord op !

Vele fietsers ergeren zich nu dagelijks aan het
nieuwe gigantische serrecomplex in één van de
schaarse open ruimten die Sint-Niklaas nog heeft.

Wij vragen ons nu af of hier enige voorwaarden
zijn opgelegd om de overlast en groenverlies te
beperken?  

Het groene karakter langs het Stropersfiets -
pad is over een grote afstand verdwenen.

Ook langs de landelijke Hoogstraat krijgen
fietsers en wandelaars nu een akelig zicht.
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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  
waseimkersbond@telenet.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



' t   groene  

waasland

Tweemaandelijks natuur- en milieutijdschrift, 28ste  jaargang - nr 3;  mei  2008 - nr 155

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

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

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

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

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

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

Wie een abonnement wenst op dit tweemaandelijks tijdschrift 't groene waasland kan dit 

* door 5 EURO over te schrijven naar 't groene waasland op het nr  000-1709871-52 

met vermelding abonnement    't groene waasland  2008
en is dan tevens ‘toegetreden’ lid van de regionale vzw ABLLO.

*of via  een contactadres van één of andere vereniging, die U vindt op de vorige bladzijde

Inhoud:
2  …Woordje hoofdredacteur  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Dirk Hylebos
3  …Compromis van Wase burgemeesters vrij positief onthaald  … … … … … … … … …Ringcomite´
4  …Fotos vroeger en nu  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …GW
5  …Twee nieuwe afdelingen van de fietsersbond in het Waasland  … … … … …ABLLOvzw
8  …In de bres voor biologische landbouw  … … … … … … … … … … …Velt+ABLLOvzw
11 Kijk uit naar de roodborsttapuit  … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
11 Struweeltje winterwerk oudenbos  … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
12 Onze voorbije acties �zwerfvuil en �geboortebos, een impressie  … … …Ons Streven
13 Onze voetwegels bewegwijzerd, een goed voorbeeld  … … … … … … … …Ons Streven
14 Tuinwonderen!  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
15 Kalender  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …GW
22 Moet er nog zand zijn?  … … … … … … … … … … … … … … … … … …De Raaklijn
23 Soortgerichte werken in het Klein Broek  … … … … … … … … … … … …vzw Durme
24 Kernenergie is geen oplossing voor de klimaatverandering  … … … … … …ABLLOvzw
25 Groenlachen  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
26 �Wase dag van de aarde voor een energiezuinige samenleving  … … … …ABLLOvzw
28 Zwarte Els  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tonny Temmerman
30 Wat doet de overheid met bezwaarschriften?  … … … … … … … … … … …ABLLOvzw

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 augustus 2008 via E-mail-adres :

groene.waasland@gmail.com of schriftelijk  bij Gilbert

Cant, Perstraat 88, 9120 Haasdonk


