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Het aantal natuurrampen dat in ons land wordt er -
kend, stijgt hand over hand.  Sinds 2000 zijn we al
door 54 rampen - vooral overstromingen - getroffen,
nu al vijf keer meer dan in de jaren negentig. 
Elk jaar, en meestal tijdens de zomer, komen over-
stromingen in ons land uitgebreid in het nieuws. Ook
de voorbije zomer. Als het stortregent, volgen er met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid over-
stromingen en modderstromen. Het lijkt erop alsof
we er ons nu maar bij moeten neerleggen.
Toch zijn er gemeenten die er in geslaagd zijn om de
jaarlijks weerkerende wateroverlast te bestrijden.
Dank zij een doorgedreven aanpak in landbouwge-
bied én in de bebouwde kern, slaagden o.a. Sint-
Truiden en Overpelt er in de overstromingen te
voorkomen. 
Om  dit resultaat te behalen is een drie sporenbeleid
nodig dat ook door de Bond Beter Leefmilieu sterk
wordt bepleit: erosiebestrijding, de sponsfunctie
van de bodem herstellen en meer ruimte aan het
water geven. 
Om dit te realiseren is er politieke moed en veel geld
nodig, maar er is geen alternatief.  Men heeft de si -
tuatie te lang laten verzieken.  En ook nu weer
dreigen de broodnodige beslissingen op de lange
baan te worden geschoven.

Een goed begin zou zijn om werk te maken van de
uitvoering van de bekkenbeheerplannen. Daarin
staat dat Vlaanderen tegen 2014 dertien nieuwe
overstromingsgebieden moet aanleggen. In totaal
gaat het om ongeveer 616 hectare. Maar de plan-
nen geraken niet goedgekeurd door de Vlaamse
regering. Het dossier ligt al zes maand stof te verza-
melen op het kabinet van Vlaams minister van
Leefmilieu Hilde Crevits. 
Met de 103 deelbekkenbeheerplannen is het nog
slechter gesteld. Die zijn nog niet eens allemaal
opgemaakt.

Ook een verplichte erosiebestrijding geraakt niet
uit de startblokken. 
De grote modderstromen zijn afkomstig van (hel-
lende) landbouwgebieden. De overlast en schade die
ze aanbrengen is enorm. Zelfs zonder overstromin-
gen zorgen de tonnen sediment die jaarlijks van
akkers af en de beek instromen voor grote proble-
men. De kosten voor het verwijderen van al dat sedi -
ment lopen in de miljoenen euro. De overheid heeft
de voorbije jaren gegokt op vrijwillige maatregelen.
Dat levert te weinig resultaat op, zo blijkt nu. Maak in
de plaats van de vrijwillige aanpak erosiebestrijding
verplicht voor de landbouwers. 

Een derde noodzakelijke ingreep is het herstellen van
de sponsfunctie van de bodem.  Als gevolg van de
massale betonnering van het verstedelijkt gebied
stroomt het water veel te snel naar het laagste punt,
in plaats van in te dringen in de grond. Om dat pro-
bleem aan te pakken is er een voorstel uitgewerkt
om de bestaande gewestelijke stedenbouwkundige
verordening aan te passen. Dat voorstel omvat
bouwvoorschriften die ervoor moeten zorgen dat
het regenwater de grond ingaat (of toch minstens
gebufferd wordt) en niet de riool. 

Het Vlaams Parlement stemde begin dit jaar nog
een resolutie waarin ze aan de Vlaamse regering
vroeg om dit ontwerp over te nemen. Bond Beter
Leefmilieu dringt er op aan dat de minister voor
Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen de wil van
het parlement uitvoert.

Klimaatmodellen voorspellen dat stortbuien als die
van de laatste zomer in de toekomst vaker zullen
voorkomen. Maar de overheid slaagt er nog niet in
om de huidige problemen, die steeds opnieuw
opduiken, aan te pakken. 

Als de Vlaamse overheid geen versnelling hoger
schakelt, halen we ons de komende decennia veel
problemen op de hals. 

Er is blijkbaar geen akkoord over wie de kostprijs van
de uitvoer van al die plannen moet dragen. Maar
uiteindelijk moet er iemand opdraaien voor de
kosten. Ofwel moet er geïnvesteerd worden in het
vermijden van overstromingen, zoals in Sint-Truiden
en Overpelt. Ofwel draaien de burgers, het
Rampenfonds en de verzekeraars steeds opnieuw
op voor het opruimen van de schade. 

Benieuwd of de verzekeraars gaan blijven slikken dat
de overheid nalaat de burger te beschermen tegen
overstromingen?
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19De klimaatwijken 
2008-2009 

komen eraan. 

Vorig jaar waren de Wase gemeenten reeds goed
vertegenwoordigd in de Oost-Vlaamse klimaatwijken
(ongeveer de helft van de deelnemende bewoners-
groepen).  Gemiddeld bespaarden de Oost-Vlaamse
wijken meer dan 9% (9.7%) op hun energieverbruik.
Dit enkel door het toepassen van kleine bespa -
ringstips die amper een investering vragen.  
Dit jaar wordt er nog een stapje verder gegaan en
wordt het project uitgebreid naar 10 andere
Europese regio’s (Energy Neighbourhoods).  Naast
de klimaatweddenschap op landelijk en lokaal niveau
is er dit jaar dus ook een Europese weddenschap.
Dit betekent dat de beste Europese wijk door Europa
wordt beloond en in de bloemetjes gezet.    
Als Wase coördinator streeft ABLLOvzw naar een
voltallige deelname van de Wase gemeenten (zie fig).
Om dit te bereiken ondersteunen wij de Wase
gemeente verantwoordelijken, de energiemeesters
en de deelnemers  met raad en daad.  

We weten dat in Wase gemeenten ( bvb Lokeren,
Kruibeke) die nog nooit ingetekend hebben op het kli-
maatwijkproject, gezinnen en zelfs ganse wijken
staan te trappelen om mee te doen.  
Voor 2008-2009 verwelkomen we Temse als nieuwe
deelnemende gemeente in de energieclub maar we
vinden het natuurlijk ook spijtig dat Stekene, reeds
deelnemer van het eerste ogenblik nu afhaakt. 
Wil je op een aangename manier besparen op je
energiefactuur en wie wil dat tegenwoordig  niet?
Trek dan met vrienden, kennissen,  familie, verenig-
ing,  straatgenoten…. naar je gemeente en laat hen
weten dat je samen een klimaatwijk vormt die wil
deelnemen aan het klimaatwijkproject; zelfs voor
2008-2009 kan het nog.

Succes verzekert en bovendien eindigt niemand met
lege handen.  Zowel de provincie, de gemeenten als
diverse bedrijven dragen hun steentje bij. 
Twijfel je nog, neem dan contact op met de verant-
woordelijke van ABLLOvzw Zij zal zowel jou als je
potentiële mededeelnemers over de brug trekken.

Naast het klimaatwijkproject van de BBL start er dit
jaar, na een pilootproject in 2007 in Vlaams Brabant
ook in Oost-Vlaanderen nog een ander energiepro-
ject nl ‘de Kyotocode’.  De Kyototcode is een
energiemodel van Ecolife vzw, in Oost-Vlaanderen  in
samenwerking met vormingsplus Waas en Dender.
Als gezin kan je hierop intekenen via de site
www.kyotocode.be  

Ieder moet voor zichzelf uitmaken welk project voor
zijn/haar situatie best geschikt is. Beide projecten
gaan uit van het principe ‘meten is weten’.  Bij kli-
maatwijken ligt ook de nadruk op ‘samen energie
besparen is leuker dan alleen’ 
In het klimaatwijkproject  gaat het ook wel degelijk
om een weddenschap tussen de gemeente en de kli-
maatwijken om in 6 maanden tijd, tussen 1 nov
2008 en 30 april 2009 (het stookseizoen), mini-
maal 8% te besparen op de energiefactuur.  De
kyotocode loopt tussen 1 november 2008 en 31 jan
2009.  In die periode krijgen geregistreerde deelne-
mers ook regelmatig besparingstips.  
Binnen het werkingsgebied van ABLLOvzw gaat het
klimaatwijkproject  door in de gemeenten Beveren,
Dendermonde, Hamme, St Gillis, St Niklaas, Temse
en Waasmunster.  De Kyotocode in de gemeenten
Hamme, Temse en St Gillis 
Beide projecten organiseren een startmoment en
een tussentijdse bijeenkomst voor de deelnemers,
spijtig genoeg niet in samenspraak.   

Jenny De Laet, beleidsmedewerker ABLLOvzw
(famtrapp@scarlet.be)

te
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Antwerpse Steenweg : 
Een nieuwe straat, 
een flauwe straat

1)  Een nieuwe straat
Door noodzakelijke rioleringswerken moest de
Antwerpse Steenweg te Sint-Niklaas volledig wor-
den opgebroken en was er de kans om het geheel
in een nieuw jasje te steken.
Het oude profiel was versleten (overal waren put-
ten en plassen). In het bijzonder de fietsers waren
zeer nieuwsgierig naar het nieuwe uitzicht. 
Vroeger was het hobbelige fietspad 1,50 m breed
en wij hoopten op een verbetering.

2)  Een koude douche
Van zodra de eerste nieuwe lijnen en straatdelen
te bespeuren waren, wist iedere fietser dat het
grondig verkeerd zat. Te smal, met onnodige
hoogteverschillen, te haakse bochten, te dicht
tegen de geparkeerde auto’s,... ook  het voetpad
werd te krap bemeten en staat plaatselijk vol
obstakels. De straat is van gevel tot gevel een
zeer brede verharde vlakte geworden.

3)  De auto wint?
Profiel vroeger: voetpaden 1.80m ; fietspaden
1.50m  de rest voor de auto (aan één zijde par-
keren)
Profiel nu: voetpaden 1.50m ; fietspaden 1.30m
de rest voor de auto (aan 2 zijden parkeren)
De “fietsvriendelijke stad” heeft het aantal par-
keerplaatsen verdubbeld ten koste van ruimte

voor voetgangers en fietsers !

4)  Kon het  anders?  
Er zijn heel veel mogelijkheden om een straat met
15.70 m ruimte tussen de rooilijn in te vullen.
Hieronder 2 mogelijke opties:

optie 1 (klassieke compartimentering)
Alles mooi naast mekaar: voetpaden 1.50m  +
obstakelzones en/of hagen  0.40m  + fietspaden
1.80m  + aan één zijde parkeren + autorijbaan

Een ‘oase’ van auto’s en beton
met te veel obstakels en kemels!
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optie 2 (woonstraat zone 30)
Wat de ruimte betreft : het gaat om een stedelijke
kamer met grote woondichtheden aan relatief
smalle straten. Het is hier onverantwoord, om het
openbaar domein te "verkavelen" vanuit een ver-
keersdenken zonder de erffuncties, de groenmas-
sa, de percolatie van hemelwater etc. mee te liften.
Wat de verkeersfunctie betreft kan bijna niet

anders dan gekozen worden voor meer mengvor-
men in het ruimtegebruik, want dit is ruimtezuinig.
Zone 30 kan hier toegepast worden. Een ontslui -
tingsstructuur voor de stedelijke kamer dringt
zich op : bijvoorbeeld een kamstructuur vanaf de
R42 zonder doorgankelijkheid voor (vracht)auto's
in de kamer. Het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan van de stad is hierin tekort-
geschoten en heeft hieromtrent nauwelijks

vernieuwende keuzes gemaakt.
Geen fietspaden ware dan beter. Een massieve
vergroening met meer royale trottoirs en vol-
doende parkeermogelijkheid tussen talrijke
objecten zoals fietsstalling, wegwijzers, verlichting,
vuilniszakken, circusborden, bomen, kunst, open-
bare verlichting, bouwwerven... levert een totaal
andere cultuur van het publiek domein op.
Levensvatbaar met respect voor iedereen. 

5)  Wat is  voor f ietsers al leszins

FOUT of  s lecht  aangelegd

Algemeen: de fietspaden zijn  te smal : slechts 2
maal 1.30 meter in een straat van ongeveer
15.70 meter breedte. Voorbijsteken als fietser
kan niet binnen de lijnen van het fietspad.

De Antwerpse Steenweg te Sint-Niklaas : 
Geen voorbeeld van goede straatinrichting!!

mengvormen in ruimtegebruik

mengvormen in ruimtegebruik
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Kunnen voorbijsteken is essentieel voor fietsers.
Of verplicht de “fietsvriendelijke stad” de fietsers
over zo’n lang traject achter elkaar te rijden?
Ook met 2 naast elkaar kunnen rijden is een van-
zelfsprekendheid.
Is het fietspad veilig? Neen : fietsers rijden nu
zeer dicht tegen geparkeerde auto’s, aan weers-
zijde van de straat. De kans op ongevallen met
openslaande deuren is veel groter dan vroeger.

Op verschillende plaatsen zijn er hoogtever-
schillen (aan de goten) van ongeveer 2 à 4 cm in
de lengte van het fietspad bij de kruisingen met
zijwegen. In juli vorig jaar is daarover contact
geweest met het stadsbestuur. Er zou rekening
mee worden houden. Niets gemerkt!!!
Daartegenover zijn er voor auto’s zeer zachte
hellingen aan sommige zijstraten.

Te haakse bochten ( bv om af te slaan naar de
Lindenstraat of naar de Breedstraat.) en te
hoekige asverschuivingen in het fietspad bij een
aantal dwarsstraten

Helling naar de buitenbocht ipv naar de binnen-
bocht in de buurt van Klein Hulst : gevaarlijk bij nat
weer of winterweer.

Het fietspad ligt nu ook dichter bij de huizen. Als
dan een bewoner met de auto uit de garage rijdt,
zit die reeds met de auto op het fietspad, vooraleer
de chauffeur een  fietser kan zien aankomen.

Naast elkaar lopende voetgangers, bevinden zich
dikwijls al half op het fietspad of tegen de rand
aan.

boven : drempels voor de fietsers
onder : zachte overgangen voor de auto’s
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Te weinig groen (bv: in het woonerf Klokkedreef
staan er zelfs 30 bomen  over een lengte van ong.
100m.)

Einde en begin nabij Klein Hulst is veel te smal en
onveilig (verhoogde rand; bovendien wordt de
fietser zomaar op straat vóór de auto’s gegooid)

6)  Waarom deze aanklacht?

Op het eerste zicht lijkt dit  - als je van beton houdt
– een propere vernieuwde straat. En er is een
mooi fietspad en dat zeer strikt werd afgelijnd.
Wie regelmatig fietst -functioneel of recreatief- en
van ruimte, groen en leven in de straat houdt, 
krijgt een andere kijk.
Men heeft hier parkeerzones aan beide zijden
van de straat willen voorzien. Daardoor is alles
zeer krap en onaangenaam geworden : te smalle

voetpaden, te smalle fietspaden, geen veiligheids-
zone tussen parkeerzone en fietspad, jazelfs te
smalle parkeerzones.
Als fietsers en voetgangers een eindcijfer moeten
geven is dit duidelijk  NIET GESLAAGD!

Fietsen moet kunnen : Veilig, Vlot en

Vlak, ja zelfs Volumineus !!

Waren er dan geen contacten met fietsersbond of ABLLOvzw? 

Het plan bovenaan hadden we via via ontvangen : men zou de tussenstrook vervangen door fietspad.
Dit was nog aanvaardbaar..
Het plan daaronder werd het :   een afgang voor fietsers en voetgangers !!

Bij nieuwe infrastructuur zouden er
geen fouten zoals hier meer mogen
worden gemaakt. 
Deze aanklacht is bedoeld om in de
eerste plaats te vermijden dat er el -
ders nog zo’n miskleunen komen! 

R

E

G

I

O

Sint-Niklaas

Fietsersbond
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De ‘Natuurschooldagen’,

alweer een feest
Met dank aan de weergoden (en de vele mede -
werkers en de kinderen uiteraard) waren de ‘na -
tuur schooldagen’ van 19 en 20 mei weerom een
voltreffer.

Dit jaarlijks gebeuren voor de beide scholen van
Tielrode brengt op twee dagen zo’n 300 tal
kinderen op de been, wat toch wel enige orga -
nisatie vraagt.
Als thema was deze keer gekozen voor de zin -
tuigen, een dankbaar onderwerp. Onder begelei -
ding van onze CVN-natuurgidsen Alex, Jules, Staf
en Jef werd een traject afgelegd langsheen de
voetwegels en de Durmedijk. Deze mensen legden
het accent op het zintuig ‘ogen’, waarbij goed
leren kijken de boodschap was.
Onderweg werden de groepen verrast en vergast
op een aantal gevarieerde activiteiten.
Astrid was de persoon met de ‘grootste neus’,
wat ook wel nodig was op haar vindingrijke stand
rond ‘ruiken’. Hiervoor trokken de leerlingen zeker
hun neus niet op, want geboeid doorstonden ze de
verschillende neusproeven (?). 
Bij Yvette en haar ‘proeverijstand’ waren het vaak
hilarische taferelen. Met de ogen dicht de aange-
boden smaken herkennen, leidde tot een aantal

bah’s en mm’s, gegiechel en af en toe spuwneigin-
gen. Spannend en leuk allemaal. 
Top of the bill was onze speciale gast ‘K 1’, de
grootvader van K 3, in het dagelijks soms ook wel
Gert genoemd, die werkelijk het optreden van zijn
leven gaf en daarbij de kinderen hun oren kon
laten gebruiken, wat voor de leerkrachten
meestal een hele opdracht is. 
Ludo was de man die zich verschanst had in de

donkere kamer. Schoorvoetend of luidruchtig
betraden de leerlingen deze ongewone omgeving
om de voorwerpen te zoeken en te herkennen, die
verstopt waren in een aantal dozen. Zeker een
niet alledaagse voelproef.
Tot slot kwam nog de grootste proef, één met wit
of bruin suiker, nl. ‘de pannenkoek’!
Alle leerlingen kregen ook nog een zak koeken
mee, een welgekomen sponsoring van de firma
Lu. 
Rest ons nog een bedanking te uiten voor alle
medewerkers, gidsen, pannenkoekenbakkers,
keukenpieten, afwassers, voorbereiders, winkello -
pers,… en nog zo veel andere dingen.

Tot volgende gelegenheid.
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TE KOOP: 

OUD-MILITAIR NATUURDOMEIN

KASTEEL SINTE MAARTEN,

GELEGEN IN DE DRIEHOEK

ZANDSTRAAT EN KWAKKEL-

HOEK (Nieuwkerken-

SintNiklaas) MET DE SPOOR-

LIJN (Gent-Antwerpen).

Dit circa 38.000m² groot stukje natuur met een
kasteelvilla, een conciërgewoning, woning personeel
en autostaanplaatsen met paardenstallen, bevindt
zich in verwaarloosde toestand en werd vrijgegeven
voor verkoop door het Ministerie van Defensie.
Vraagprijs € 1.500.000!
Gezien het om militair gebied gaat, werd dit park niet
ingekleurd op het Gewestplan! Maar wel opgenomen
in het “bosstructuurgebied”. Wanneer de Belgische
Staat verkoopt is het niet vereist dat het Bosdecreet
toegepast wordt. Bovendien is er nog geen
Ruimtelijk Uitvoeringsplan ter beschikking! Toch
werd het gebied al te koop aangeboden.  Door het
ontbreken van ernstige voorschriften die rekening
houden met de natuurwaarden, bestaat het grote
gevaar dat het hele domein in handen komt van een
projectontwikkelaar die alles zal opdelen in kleine
kavels. Want nu al spreekt men over “verkavelbare
grond of grond in een zone voor verblijfsrecreatie
(?)”. Een eventuele koper krijgt nu reeds de pap in de
mond, want men spreekt nu al over de meerwaarde
bij het veranderen van bestemming. Dit houdt in dat
van dit mooie (maar verwilderde en door storm
beschadigde) brokje natuur niets zal overblijven. Het
zal volgebouwd worden. Weer wordt natuur opgeof-
ferd ten voordele van het geldgewin.

Onwillekeurig denken we hier aan het boek van
I.Allende “ In het Rijk van de gouden Draak”: Als we
de wereld van de natuur aantasten komt ons dat
duur te staan. Alleen idioten zouden zo onbezonnen
zijn.
De omwonenden uitten hun bezorgdheid al bij de
Sint-Niklase overheid.  Ze vrezen dat de nieuwe
verkaveling de rust in de aanpalende wijk grondig zal
verstoren. 
Waarom kan de overheid, hetzij het  Vlaamse
gewest, hetzij de provincie, hetzij de stad, die gron-
den en gebouwen niet aankopen om er bijvoorbeeld
een cultureel centrum in onder te brengen? Of miss-
chien kan er binnen dit  gebied wel aan natuuront-
wikkeling gedaan worden. Beveren heeft zo een der-
tig jaar terug een mooi domein verworven en uitge-
bouwd met een prachtig arboretum dat tot ver over
de grenzen van ons land bekend staat. Heel recent
werd het oude gebouw nog gerestaureerd. Het edu-
catief doel van het Hof ter Saksen is hier mee
bereikt. Hoeveel verengingen, hoeveel personen van
de gemeente en ver daarbuiten bezoek jaarlijks dit
prachtig stukje natuur? Kan Sint-Niklaas het kasteel
Sint -Maarten niet behoeden van de ondergang?
En wat met de eenzame bijenhouder die sinds begin
de jaren tachtig te midden van het domein een kleine
concessie (toegekend door het Hoofd van de
Militaire Gebouwen te Brugge in 1983) heeft om zijn
hobby uit te oefenen? Hij zal hier wellicht moeten
verdwijnen. Maar waar vindt hij een andere stand-
plaats voor zijn liefhebberij? Einde van het zoveelste
bijenverhaal?
Het grote probleem is en blijft de dreigende verloe -
dering en verkaveling van dit prachtig stukje natuur.
Enkele jaren terug observeerde men hier nog een
vossenfamilie. Een anekdote is dat de fazanten tij-
dens het jachtseizoen hier steeds een veilig
onderkomen  zoeken. Op en rond  de grote vijver vin-
den jaarlijks vele eenden en trekvogels een veilige

rustplaats. Wat met al
het klein wild dat zich
hier thuis voelt?
Is er dan niemand meer 
die om de natuur geeft?

M.B. van Voxdale
Wase Imkersbond
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Herstelt de overheid

van Waasmunster haar

eigen misdrijven?

De gemeente Waasmunster houdt de
ontoegankelijke buurtweg 14 in stand zon-
der enige gêne. Hierna het (kort)verhaal
van een weg, eens van jan en alleman.

Van weg tot  omweg
De N.V.SCHOONHOUDT vestigde zich in de jaren
negentig op het Oud Vliegveld te Waasmunster.
De vennootschap verwierf er vele landbouwgron-
den om een villa en stoeterij te bouwen. 

Voor de inrichting van het bijhorend parkdomein
was ook een omlegging van een 10m brede
buurtweg nodig. Op gunstig advies van de
Gemeente Waasmunster en verslag van gede-
puteerde     Alexander VERCAMER besliste de
Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen in
oktober 1992 de buurtweg 14 te verleggen en
dus noordelijk om te leiden. De vzw Durme stelde
beroep in tegen dit besluit maar minister
KELCHTERMANS keurde op 9 maart 1993 het
besluit van de Bestendige Deputatie goed. 

Onmiddellijk na het besluit van de minister ver-
leende het College van Burgemeester en Schepe-
nen een bouwvergunning voor waterpartijen op
de bedding van de afgeschafte buurtweg. Deze
bedding omvat ongeveer 3000m² gemeentelijke

grond en werd nooit verkocht. 
De verleende bouwvergunning was dus uiteraard
onwettig omdat de gemeenteraad nooit toestem-
ming had gegeven de gemeentelijke grond te
bebouwen. Het college STROBBE ging haar boek-
je meer dan te buiten. 
De N.V.SCHOONHOUDT nam dan in oktober
1993 de bedding van de afgeschafte buurtweg in
bezit. Ook een op de afgeschafte buurtweg
aansluitende openbare weg, - de weg 1399b -,
werd uitgebroken. De bedding van die openbare
weg 1399b is eigendom van de
N.V.SCHOONHOUDT . 
PV’s werden opgesteld. De bouwwerken voor de
aanleg van de waterpartijen werden zelfs stilgelegd
maar in de feiten liet Burgemeester STROBBE

begaan. Vervolging kwam er niet. 
Later zou blijken dat de
N.V.SCHOONHOUDT een verkla -
ring ondertekende dat zij aan de
gemeente Waasmunster nooit
schadevergoeding zou vragen voor
de uitgevoerde werken op de bed-
ding van de afgeschafte buurtweg, -
op de gemeentelijke grond dus -,
indien het zou mislopen voor de
Raad van State.
Aldus werd een betonbaan over
een lengte van 275m onderbro-
ken. Poorten staan er nu dwars
over de weg . Het publiek zou voor-
taan een omweg volgen. Alles
gebeurde in het kader van het alge-
meen belang, zo luidde het toch.

Na meer dan tien jaar procederen, op 16 decem-
ber 2003, kreeg de vzw Durme gelijk van de Raad
van State. De verlegging van de buurtweg werd
beslist zonder motieven en dus werd de beslissing
vernietigd. Ook de bouwvergunning voor de aanleg
van waterpartijen werd vernietigd.

Open en dan toe
De Gemeente Waasmunster beloofde initieel de
weg open te stellen tegen 1 maart 2004. Nadien
veranderde ze het geweer van schouder en koos
ze voor een regularisatieprocedure. De uitgebro-
ken buurtweg kon behouden blijven. Ook de
aansluitende weg 1399b diende niet hersteld
want ”het college had een bouwvergunning ont-
dekt voor de uitbraak van deze weg”. In ruil
beloofde de N.V.SCHOONHOUDT te zorgen voor
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de aanleg van een nieuwe verbindingsweg even-
wel nadat de verlegging zou beslist zijn. 
Het college, samen met de duurste advocatenbu-
reaus, zochten naar een gepaste motivering van
het gemeenteraadsbesluit. Ze kwamen niet
verder dan de overweging “dat kromme wegen
beter waren dan rechte”. “Rechte wegen waren
niet geschikt voor recreanten”.
De doorgaande weg zou dus niet hersteld wor-
den. Dergelijke planologie werd in alle hoeken van
Vlaanderen afgewezen. De online-petitie van de
vzw Durme telt bijna 2700 namen. 

Geen regularisatie van de buurtweg
De Bestendige Deputatie gaf op verslag van gede-
puteerde Peter HERTOG op 27 september 2007
een omstandig en vernietigend advies over het
rooilijnplan en dit ingevolge bezwaren van de vzw
Durme en meerdere burgers. 
Minister VAN MECHELEN volgt nu het advies van
de Deputatie en keurde het rooilijnplan op 14 april
2008 niet goed. “Gebrek aan motivering van het
voorlopig aangenomen plan, onzekerheid over de
plannen die in openbaar onderzoek lagen, betwist-
bare authenticiteit van de plannen, plan voldoet
niet aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaar-
den, …”. 
De voorbereidende nota van het ministerieel
besluit stelt: “in alle redelijkheid mag worden ge-
steld dat de motivering dat een kaarsrecht tracé
te recht is voor recreatief gebruik vrijwel iedere
ernst en overtuigingskracht mist”.

Herstelt de gemeente Waasmunster
haar eigen misdrijven?

Op 21 mei 1993 heeft de N.V.SCHOONHOUDT
een verklaring ondertekend dat zij nooit schade
zou vragen aan de Gemeente Waasmunster in-
dien het misloopt voor de Raad van State. 
En op 29 januari 2004 schrijft het college aan de
raadsman van de N.V.SCHOONHOUDT “dat de
N.V. nooit eigenaar is geworden van de wegzate
en derhalve tot het openbaar domein behoort”. 
De bedding van de buurtweg is dus gemeentelijke
eigendom. Alles wat zich op die gemeentelijke
grond (3000m²) bevindt, is eigendom van de
Gemeente Waasmunster ingevolge het recht van
natrekking. De Gemeente Waasmunster is als
eigenaar van de grond aansprakelijk voor de ste-
denbouwmisdrijven. Waar wacht de gemeente op

om haar eigen misdrijven te herstellen?
Het behoud van de buurtweg is voor de toeganke-
lijkheid van het gebied bijzonder belangrijk. Wie
een domein wil, wil de wegen er uit. Onze inzet
draait om de verkeersplanologie van het ganse
gebied. Wij vragen aan het gemeentebestuur de
wet toe te passen en bijgevolg de doorgang te
herstellen.

Patrick Robberecht 

’t Groene Waasland

verwelkomt Natuurpunt

Moervaart-Zuidlede

Vanaf dit nummer vind je nu ook activiteiten van
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. Deze afdeling
van Natuurpunt, heeft haar werkingsgebied in
Moerbeke-Waas, Wachtebeke en Lochristi. De
afdeling telt 770 leden, waarvan er een 50-tal als
vrijwilligers actief zijn. Het Heidebos is met zijn
260 hectare en 10 km wadelpaden het grootste
en meest bekende natuurgebied. Daarnaast behe-
ren we 3 natuurgebieden in de Moervaart-
Zuidlede vallei, nl. de Turfmeersen (20 hectare),
De Reepkens (11 hectare) en de Etbos (2 hecta-
re). Op de zandrug Maldegem-Stekene beheren
we, naast het Heidebos, ook De Zandberg (9 ha)
te Moerbeke-Waas.

Meer info over Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
vind je op www.heidebos.be. Wie eens een handje
wil meehelpen of actief betrokken zijn bij deze
afdeling kan steeds contact met mij opnemen.

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
dirk@heidebos.be

http://www.heidebos.be
Dirk Van Pottelberg

09/346.95.68
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T ijdel ijk !

Tijdelijke herstelling: 
enkel voor auto’s ?

De Bergstraat te Haasdonk (= de erbarmelijke
weg naar de oprit van de E17) zal binnen 2 jaar(?)
volledig worden heraangelegd, met nieuwe
fietspaden! 
Maar in afwachting is men toch het wegdek
drastisch aan het herstellen maar enkel voor
auto’s. Zou het daar niet zinvol zijn ook een
tijdelijk fietspad aan te leggen?

Fietsers tijdelijk de dupe!!
Voor de herstelling van de Bergstraat is een
tijdelijke omleiding ingevoerd met een aantal
tijdelijke verkeersborden. Die borden worden dan
zomaar op het fietspad gezet. Zo is de fietser
weer eens tijdelijk de dupe.

Tijdelijke  pesterij voor fietsers?
In de Stationsstraat te Sint-Niklaas zijn werken
bezig aan een pand (vroeger KBC). 

De fietsers richting Markt moeten daar plots
afstappen en te voet verder gaan. Dit zorgt niet
voor meer veiligheid. Integendeel.  Om af te stap-
pen is misschien zelfs meer plaats nodig. Daarbij
is het voetpad  ingenomen door borden. 
Op sommige momenten van de dag staat er zelfs
een politieagent om te verbaliseren. Is er op som-
mige andere plaatsen niet veel meer een agent
nodig? En geldt dat verbod voor de ganse zone tot
de Markt of niet?
Lijkt dit niet meer op pesterij?

Tijdelijke verbreding van een fietspad te
Sint-Niklaas! 
De Vossenkotstraat te Sint-Niklaas wordt binnen
een tweetal jaar heraangelegd. Het huidige te
smalle dubbelrichtingsfietspad is daar tijdelijk
verbreed zodat de veiligheid en het comfort
serieus is toegenomen. Proficiat Sint-Niklaas!
Nu nog strepen aanbrengen zodat autochauf-
feurs weten dat dit een fietspad is!!
Tijdelijk kan ook goed zijn.

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

Vrijdag 26 t.e.m. zondag 28 september

JNM Durme Ini en Piep Ininazofé &
Trollenfeest!
Heerlijk toch om allemaal kampvrienden terug te
zien? Samen fijne herinneringen naar boven halen
en heel even dat fantastische zomerkamp herbele-
ven?
Dit alles kan op het ininazofé!
Surf snel naar www.jnm.be en ontdek waar het dit
jaar plaats vindt!

Zaterdag 27 september

JNM Durme Ini en grote Excursie in de Linie-
wegel te Eksaarde!
Kleine paadjes, ezeltjes die aan graasbeheer doen,
grienden, dingen die typisch zijn voor het natuurre-
servaat de Linie. We nemen alles wat we tegen
komen onder de loup!
Waar: Afspraak om 14 u  aan de kerk van Eksaarde.
OF om 13u30 aan de voorkant van het station te
Lokeren met de fiets.
Einde: Het einde is voorzien om 17u aan de kerk van
Eksaarde of voor wie mee fietste uit Lokeren om
17u30 aan het station te Lokeren.
Meebrengen: verrekijker, excursiemateriaal, regen-
jas, laarzen,...
INFO: Zeger - 09/349 19 32

JNM Durme piep Verrassingsactiviteit
Waar: Om 14u aan het BC Molsbroek te Lokeren.
Einde: Het einde wordt voorzien rond 17u eveneens
aan het BC Molsbroek.
Meebrengen: Veel nieuwsgierigheid! 
INFO: Anaïs - 0486/75 44 37

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Jaarlijks maaien voor een geva-
rieerde natuur met meer bloemen. Verzamelen  en
afvoeren van hooi in ons hooilandje aan de Rietmoer.
Samenkomen om 13.30 uur aan het Natuurhuis
Panneweel. Bij nat weer laarzen meebrengen.

Zondag 28 september

CVN Heidebos-paddestoelenwandeling, 14u00
Roosenbergabdij Waasmunster. L

Watergewingebied, 14u00 Vossenhol St.-
Jansteenstraat Kemzeke. L

Hortus ter Saksen + CVN Natuurwandeling Hof ter
Saksen
Esdoorn, amberboom, wingerd en kornoelje toenen
de eerste herfstkleuren. Prachtige blauwe koker-
vruchten zoek je in de augurkenstruik (Decaisnea) en
ook de blauwe bessen van Clerodendrum moet je
gezien hebben. Ook inheemse flora wordt niet verge-
ten. 14u00 Schuilhuis van het park, zandstraat
Beveren L/*

Zaterdag 4 oktober

ABLLOvzw  havenrondleiding in
de Waaslandhaven zie kalender info

JNM Durme grote Nazofé
Heerlijk toch om allemaal kampvrienden terug te
zien? Samen fijne herinneringen naar boven halen
en heel even dat fantastische zomerkamp herbele-
ven?
Dit alles kan op het ininazofé!
Surf snel naar www.jnm.be en ontdek waar het dit
jaar plaats vindt!

JNM Durme Ini & grote Zuregavers werkdag
Na onze werkdag op het Molsbroekkamp, kijken we
wat er nog van beheer kan uitgevoerd worden. 
Waar: Afspraak om 14 u  aan Geitenboerderij “‘t
Leenhof” in de Wezepoelstraat te Zele. OF om
13u30 aan het KBC bankkantoor op de Zelebaan
met de FIETS.
Einde: Het einde is voorzien om 17u aan de
Geitenboerderij of voor wie mee fietste uit Lokeren
om 17u30 aan de KBC.
Meebrengen: Regenjas, kledij die tegen vuil kan,
LAARZEN, werkhandschoenen,...   INFO: Zeger -
09/349 19 32, Heleentje - 0485/30 67 48

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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Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
Paddenstoeleninventarisatie in het Heidebos voor
gevorderden. 
i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep de Takruitertjes
Afspraak: om 9u aan Parking 2 van het Heidebos. 
Meer info: Lou Roelandt, 09 348 70 31, 0494 826
326, lou.roelandt@skynet.be  

Zondag 5 oktober

Ons Streven + CVN 
Geleide natuurwandeling ‘Tielrode Veer’

Met de veerboot vangen we deze wandeling aan,
waarna Willem en Marc jullie leiden door het natuur-
reservaat ‘De schorren van de Durme’ en door de
oase van de Binnenbunt, unieke biotopen op grond-
gebied Hamme. Via de Mirabrug en de Durmedijk
langs het Klein Broek van Elversele en de
Paardenpolder in Tielrode keren we terug naar ons
vertrekpunt.
Samenkomst: Durmeveer van Tielrode 14.15 u. 
Iedereen welkom, deelname gratis, stevig schoeisel,
info: 03 711 04 43

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
In de ban van de paddenstoel 

Paddenstoelenhappening in het Heidebos. Vrije tocht
door het Heidebos langs het parcours van de aard-
gasnatuurwandeling (4,5 km, kan uitgebreid worden
met de andere wandelingen). Interactief parcours
over paddenstoelen met leuke activiteiten onderweg
voor jong en oud. 
Afspraak: vanaf 13u30 in het Heidebos. Vertrekpunt
aan Parking 1 van het Heidebos.
i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep de Takruitertjes
Meer info: www.heidebos.be 

Vriendenkring Panneweel
Fruitige Panneweel opendeur

De fruitgoden waren ons gunstig gezind en de oogst
van onze boomgaard was erg gul. Vanaf midden
augustus werd het geoogste fruit zelfbedienend te
koop aangeboden aan het Natuurhuis.
Om al dat lekkers uit onze natuur te bewaren hebben
we er dit jaar voor gekozen om vanuit onze oogst ook
een gedeelte om te zetten in vers appelsap zonder
bewaarmiddelen. De sap werd voor ons in flessen
gedaan en vacuüm getrokken zodat we het een
geruime tijd kunnen bewaren.

Kom tussen 13.30 en 17.30 vrijblijvend proeven op

deze extra opendeurdag.
Vanzelfsprekend zijn ook onze natuurgidsen aanwe-
zig voor een babbel of een korte wandeling, Er kan
ook nog fruit geplukt worden...
Kom je om onder begeleing zelf je eigen fruit te pluk-
ken, raadpleeg dan steeds even vooraf de website.
Indien de laatste appelen vroeger zouden plukrijp zijn,
dan vindt je op de voorpagina van de website alle
actuele info...
Meer info: Velt@panneweel.be   of   Marc
Temmerman: 03 776 86 89
Pluk voor fruitsap : do 4 september  14.00 uur

CVN Etbos Moerbeke, 14u30 Brug Zuid-Lede
Moerbeke-Waas L

Keilanden, 14u00 Station Sinaai. L
Overstromingsgebied, 14u00 Kerk Bazel L
Molsbroek Lokeren, 14u30

Bezoekerscentrum Lokeren. *
Schauselbroek Temse, 14u30 Zwembad in

Scheldepark Temse L/*

Donderdag 9 oktober

Ecotest Voordracht: De Schelde, een vat vol drei-
ging of een stroom van kansen??

Zie kalender info

Zaterdag 11 oktober

JNM Durme Piep Determineer-je-meersen-dag

Wij gaan op zoek naar alles wat beweegt, en niet
beweegt om dat te bestuderen,te determineren, en
vrijtelaten.
Paddestoelen,planten,kriebelbeestjes,vogels,...niets
is veilig voor ons oog en gids.
Dit alles gaan we doen in de Daknamse Meersen.
Waar: Afspraak om 14u aan de kerk van Daknam
met de fiets. Het einde wordt eveneens aan de kerk
voorzien rond 17u.
Meebrengen:  Fiets , gidsen, tabellen,loupepotjes,
vlindernetten, verrekijkers, ...kortom determinatie-
materiaal!! 
INFO: Annemie - 0477/29 93 36

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Paddenstoelenexcursie voor gevorderden in het
Prov. Domein
i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep de Takruitertjes 
Afspraak om 9u aan Parking 1 van Puyenbroeck
(aan het bezoekerscentrum). 
Meer info: Lou Roelandt, 09 348 70 31, 0494 826
326, lou.roelandt@skynet.be  
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JNM Durme Ini & Grote
Fungi in de Daknamse Meersen

Niet enkel in bossen maar ook op akkers, bomen, in
haagkanten kunnen zwammen of fungi groeien. Na
een korte inleiding op het wat, hoe en waarom van
zwammen, gaan we zelf op ontdekking met al onze
zintuigen!
Waar: Afspraak om 14u aan de kerk van Daknam te
Lokeren
Einde: Het einde wordt om 17u voorzien terug aan
de kerk.
Meebrengen: paddestoelengids, zwart papier, spie-
geltje, stilo, notitieboekje, enkele stokken, enkele plas-
tic zakken.
INFO: Heleentje - 0485/30 67 48, Charlotte -
0495/83 31 72

Zondag 12 oktober  

Ons Streven - Temse Kom Uit Uw Kot

Van 13.00 u.tot 18.00 u. De verenigingen van Groot
Temse van allerlei pluimage slaan de handen in
elkaar en organiseren samen een gevarieerd evene-
ment, dat in het teken staat van ‘verjonging’. Op deze
manier kunnen de verschillende organisaties elkaars
werking en mensen beter leren kennen en dit ten
toon spreiden op een centrale plaats aan het grote
publiek. De bedoeling is er een actief gebeuren van te
maken, waarbij de bezoeker kan genieten van optre-
dens en zelf kan deelnemen aan workshops, zoek-
tochten en zo veel meer.
Dit evenement vindt plaats in en rond het
JeugdOntmoetingsCentrum ‘De Nartist’ in Temse en
is volledig gratis te beleven. Meer info met het volle-
dige programma verschijnt later in het informatie-
blad ‘De Nieuwe Omroeper’. 
Ook jullie milieuwerkgroep Ons Streven zal van de
partij zijn. Kom ons steunen!
Info/ 03 711 04 43

Natuurpunt Waasland Noord
Wandeling Stropersbos.

Koele lucht, zacht licht, gekleurde bladeren, padden-
stoelen in alle vormen en kleuren, de herfst is een
heerlijk seizoen om te gaan wandelen in het
Stropersbos. Deze activiteit richt zich vooral tot de
wandelaar die kennis wil maken met de wereld van
de paddenstoelen. . Vertrek om 14 uur in het
Koningstraatje ( doodlopende straat aan rond punt
Bergstraat in de Klinge) Bij nat weer laarzen.

CVN Oost-Siverpolder Temse, 14u30
Steenbakkerij, Warandestraat Steendorp. L

‘t Steengelaag Stekene, 14u00 Oud-station
Stekene. L

Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 oktober

Hortus ter Saksen
Wandelweekend Monchau.

Na het succes van 2006 richten we opnieuw een
wandelweekend in, dit keer doorheen het uitgestrekt,
desolaat veen en dicht woud in het Natuurpark ‘Hoge
Venen – Eifel en de valleien van de Schwarzbach de
Rur’. We verwachten de deelnemers op vrijdag
17/10 tussen 18 en 19 uur in de jeugdherberg
‘Burg Monschau’: Auf dem Schloss 4 – 52156
Monschau – Duitsland.
Dag 1: 18/10 Tocht van 30 km: Rocherath –
Monschau, of wandeling 17 km: Botrange –
Monchau.
Dag 2: 19/10 Tocht van 24,5 km: Monschau –
Einruhr,  of wandeling 17 km: Monschau – Rutgen.
Deelnameprijs: 70 euro p.p.; incl. vol pension voor 2
dagen en 2 nachten, incl. lakens, geleide wandeling of
tocht naar keuze.
Inschrijven voor 27 september bij Etienne (0478 42
23 50 of etiennedhollander@telenet.be en storting
op rekening 068-2261079-36 van Hortus ter
Saksen vzw.

Vrijdag 17 oktober

Ons Streven
Infoavond ‘We consumeren ons kapot’ 

Om 20.00 u. Een avond over klimaat, koop-
kracht en overconsumptie met Dirk Geldof.
Dirk Geldof ,  socioloog, docent
Gezinswetenschappen en publ icist,  is een
boeiende spreker en zi jn pakkende lezing,
ondersteund met een wervelende powerpoint
spreekt iedereen aan. Debat en vraagstelling
zijn dan ook het logisch gevolg.
Dit onderwerp rond koopkracht,  overcon-
sumptie en klimaatopwarming legt de vinger
op een kwetsbare plaats en vraagt ons onze
verantwoordelijkheid op te nemen. 
Deze infoavond is meer dan een ‘must’. Kom
dus mee debatteren.
20.00 u. Gildenhuis, Pastorijstraat Tielrode
(Temse) – toegang gratis – 
info: 03 711 04 43
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Zaterdag 18 oktober

Bond Beter Leefmilieu Open
Klimaathuizen: bezoek  energievriendelijke
woningen :  zie kalender-info

JNM Durme Piep
Knuffel eens een boom...

De bomen, ze staan daar maar te staan wij letten er
bijna niet meer op, maar dit gaan we veranderen!
Wij gaan deze activiteit aandacht schenken aan de
wondere wereld van de bomen door o.a. de bomen te
bestuderen, determineren, alles over hun te weten
komen en een superleuk bomenspel te spelen !! 
Waar: Afspraak om 14u aan de kerk van Eksaarde.
Het einde wordt daar ook voorzien om 17u.
Meebrengen: twee armen (om de bomen te
knuffelen),eventueel een bomengids, en natuurlijk
een goed humeur en veel energie !!!
INFO: Anaïs - 0486/75 44 37

Zondag 19 oktober

Bond Beter Leefmilieu Open Klimaathuizen: bezoek
energievriendelijke woningen :  zie kalender-info

Ons Streven + CVN K a b o u t e r w a n d e l i n g
(voor kinderen van 5 tot 11 jaar) 
Om14.00 u. Omdat kindervoetjes trager stappen en
kinderoogjes de dingen anders zien, is voor deze
mensjes een aangepaste wandeling uitgestippeld.
Dus op een speelse manier de natuur beleven is het
opzet van deze kabouterwandeling.
Er is opvang voorzien voor de ouders.
Samenkomst: Provinciaal domein Roomacker, hoofd-
hek Hofstraat in Tielrode (Temse).
Deelname gratis – speeluitrusting aan te raden- info:
03 711 04 43

CVN Stropers Stekene, 14u00 ingang Kemzeke
(Tromp) tegenover Donckers. L

Natuurpunt Zuid-Waasland
paddenstoelenwandeling in de Moervaartmeersen

ook geschikt voor kinderen
gids: Lou Roelandt
afspraak: om 14u wijkschooltje 'De zwaan',
Leebrugstraat 65, Sinaai
Laarzen of bottines zijn aangewezen
Iedereen welkom
info: Tom Neels, tomneels@telenet.be 
of 03/772 59 30

Vrijdag 24 oktober

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Prijsuitreiking
fietszoektocht en film over de natuur in Finland.
Afspraak om 20u in de cafetaria van het
Moervaartheem (Meersstraat 31, Wachtebeke). 
Meer info: Norbert Van Acker, 09 355 86 67, nor-
bert.van.acker@telenet.be  

Zaterdag 25 oktober

Velt Werk van de akker 
van 10 tot 12 uur, Lindenstraat 98, Sint Niklaas
Witloof, het witte goud.
Etienne Raemdonck geeft tekst en uitleg over de
teelt van witloof. We gaan effectief aan de slag en
kuilen de groente in op één van de tuintjes.
Zaadvaste rassen of hybriden ? Dekgrond of niet ?
Gewapend met de tips en info van Etienne kan je zelf
beginnen met de opkweek van deze delicatesse.
Gratis inkom. In samenwerking met De volkstuin/
Werk van den akker Sint Niklaas

Zaterdag 25 oktober t.e.m. maandag 27 oktober

JNM Durme  Ini Het INI WEEKEND!!
Meer info en de datum volgt in het volgende groene
waasland, op de site en per mail.

Zaterdag 26 oktober

Natuurpunt Waasland Noord 
Paddenstoelwandeling 
in de Stropers 

met meer aandacht voor determinatie.  Er
wordt gericht gezocht naar paddenstoelen
met aandacht voor kleinere en moeili jkere
soorten.
Vertrek om 14 uur in het Koningstraatje (
doodlopende straat aan rond punt Bergstraat
in de Klinge) Bij nat weer laarzen.

Vrijdag 31 oktober t.e.m. zondag 2 november

JNM Durme  Piep Het PIEP WEEKEND!!
Klaar om nog eens een super weekendje weg te
gaan (deze keer zonder de INI’s :p )
Hou dan deze datum zeker vrij !!
Want heel binnenkort komt er meer informatie op
de site!!!
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Zaterdag 1 november

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Werkdag op de
Turfmeersen in samenwerking met JNM Moervallei
(de Jeugdbond voor Natuur en Milieu)
Afspraak: Moerbeke, Turfmeersen om 9 uur en 14
uur aan de schuur
Meer infor: Lou Roelandt, lou.roelandt@skynet.be, 09
348 70 31 of 0494 826 326

Zondag 2 november

CVN
Daknamse Meersen, 14u30 Kerkje Daknam.   L
Molsbroek Lokeren, 14u30 Bezoekerscentrum
Lokeren. *

Zondag 9 november

Natuurpunt Waasland Noord 
Polderwandeling rond de nieuwe natuurgebieden
“Doelpolder Noord” en de “Brakke Kreek”.
Vogels kijken. Samenkomen aan de kerk te
Kieldrecht om 14  uur.

Hortus ter Saksen Natuurtocht.
Luswandeling Jezus-Eik. Een tocht door het herstge-
kleurde Zoniënwoud met ‘grote’ kleppers op de
route: park Tournay-Slvay, rood Klooster en de
Vuilbeekvallei.
Afspraak: 9 uur aan kerk Jezus-Eik, inschrijven bij
Dirk (03 755 23 26).

Maandag 10 november

Ons Streven Quiz ‘Ken je T(h)ielrode ?!’
Een quiz over en van Tielrode, waarbij op het scherp
van de snee wordt gestreden om het wereldkam-
pioenschap van ‘de kenner van Tielrode’. Supporters
welkom!
20.00 u. Gildenhuis Pastorijstraat Tielrode – info: 03
711 04 43

Zaterdag 15 november

Velt Ik zag twee beren groenten smeren.
Week van de smaak 2008
van 10 tot 12.30u leskeuken cc Ter Vesten , Zwarte
dreef 2 te 9120 Beveren
De ecosmos is een biologisch broodje vol met sei-
zoensgebonden groenteverzinsels. Met groenten
van het seizoen maken we heerlijke smeersels.
Verrassend eenvoudig en echt superlekker.

Na een korte voorstelling verdelen we ons in vijf groe-
pen die elk hun smeersel (waarvan één speciaal voor
kinderen) maken. Na het bereiden geeft elke groep
uitleg over ingrediënten en bereidingswijze en proe-
ven we met een toastje. Bij inschrijving kunnen de
deelnemers biobroodjes bestellen die ze zelf omtove-
ren tot een ecosmos. Op een (zelf mee te brengen)
schaaltje kunnen ze de ecosmossen schikken en gar-
neren met sla en kiemgroente. Tegen lunchtijd kun-
nen ze naar huis met een kant en klare lunch voor
het ganse gezin.
Allicht zullen we kiezen uit een linzenpaté, worteltar-
taar, puree van geroosterde pompoen, pastinaak
met spruitjes, een preismeersel, een zoete wortel-
tjesspread (kids) en een rode bietenkwark. Dat kan
nog wijzigen. Inschrijven door seintje aan Marc
(037768689 of marc.t@telenet.be <mail-
to:marc.t@telenet.be> ) en betaling van het verschul-
digde bedrag inkom 3 euro + 1,5 euro per besteld
broodje

Zondag 16 november

Ons Streven + CVN 
Geleide natuurwandeling ‘Bron en Broek’ 

Om 14.15 u. Ook al is vooral in het voorjaar het
Bronbosje van Elversele een unieke blikvanger van
deze wandeling, blijft ook in de herfst dit traject met
het mooie landschap meer dan de moeite waard om
te beleven. Vooral de Durmevallei, het Klein en het
Groot Broek zijn boeiende biotopen. Trek je wandel-
schoenen aan en kom met ons die frisse neus halen.
Samenkomst: Kerk Elversele, gratis deelname, stevig
schoeisel, info: 03 711 04 43

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Dag van de natuur 

Aanplanting bosje langsheen de Moervaart.
Randanimatie voor jong en oud. 
In samenwerking met het Rust- en Verzor -
gingstehuis Moervaartheem van Wachtebeke 
Meer informatie: www.heidebos.be of Griet Buyse,
griet@heidebos.be, 09 329 55 45, 0478 23 22 19 

Zaterdag 22 november

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Boomplantactie 

Verkoop van inheemse bomen en struiken. Voor
bestellingen: www.heidebos.be 
Meer informatie: Dirk Van Pottelberg, 09 346 95
68, dirk@heidebos.be 
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Dit najaar organiseert ARGUS haar zestiende
wandelzoektocht, en ditmaal gaat hij door in
onze hoofdstad! Focus ligt op thema's als leef-
baarheid, groen, mobiliteit, monumentenzorg,
erfgoed en stadsontwikkeling. De wandeling
(4,5 km) start en eindigt aan de Grote Markt.
Je ontdekt de historische stadskern, de volk-
se buurt van de Marollen en de residentiële
koningswijk. Onderweg kun je deelnemen aan
een creatieve wedstrijd. Misschien word jij
wel een van de 35 winnaars?
Wie op stap wil, heeft het wandelboekje
‘Expeditie Brussel’* nodig. Het bevat boeien-
de achtergrondinformatie, een wegbeschrij-
ving en wedstrijdvragen.
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deelne-
men aan een bijhorende juniorwedstrijd.
Vanaf 1 oktober kun je de (gratis) wandel-

boekjes en de juniorformulieren dagelijks
ophalen bij 

-Toerisme Vlaanderen - Infokantoor,
Grasmarkt 61 (tussen Centraal station en
Grote Markt)
-ARGUS  Open tijdens de kantooruren.

Meer informatie: ARGUS, 03 202 90 70,
info@argusmilieu.be,   www.argusmilieu.be

OP EXPEDITIE NAAR BRUS-
SEL van 1/10 tot 31/12

Sla je vleugels uit op de
e e r s t e  t r e f d a g  v a n
V o g e l b e s c h e r m i n g  

V l a a n d e r e n
o p  1 2  o k t o b e r  2 0 0 8

EEN GREEP UIT HET AANBOD:

OFFICIËLE OPENING DOOR 
ANDRÉ VERSTRAETEN EN JAN RODTS

VRIJLATING GEREVALIDEERDE VOGELS
VOGELQUIZ MET MOOIE PRIJZEN
STARTSCHOT VERKIEZING 

‘VOGEL VAN HET JAAR 2009’
GELEIDE NATUURWANDELINGEN
VOORDRACHTEN
VEILING KUNSTWERK KAREN DE SMET
LIVEOPTREDEN ‘BOW & ARROW’
WEDSTRIJDEN EN TOMBOLA
VERKOOPKRAAMPJES
WORKSHOPS: VOGELDETERMINATIE,
BRAAKBALPLUIZEN, VOGELFOTOGRAFIE, …
INFORMATIESTANDEN: KERKUILWERK-
GROEP, VOC-PARCOURS, …
KINDERACTIVITEITEN: KNUTSELATELIER,
GRIMEUR, BALLONNENVOUWER,
TUINVOGELSPEL, NESTKASTEN BOUWEN, …

Meer informatie op www.vogelbescherming.be
Tel. 03 296 26 80
info@vogelbescherming.be

Op zondag 12 oktober 2008 
van 10.00 uur tot 20.00 uur

In het Provinciaal Domein Puyenbroeck
9185 Wachtebeke

GRATIS TOEGANG!

Inschrijven is niet verplicht maar om orga-
nisatorische redenen zouden wij je willen
vragen jouw aan wezigheid te bevestigen.

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

Dinsdag tussen 14u en 18u
Vrijdag tussen 14u en 18u

Perstraat 88, 9120 Haasdonk.
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“e e n  a n d e r e  k i j k  o p  d e  h a v e n ”
Hoe kunnen haven, industrie, natuur en de leefge-

meenschappen samengaan?

ABLLOvzw nodigt U uit op een havenrondleiding op de Wase Linkeroever
met de bus o.l.v. Ludo De Block (gemeenteraadslid  Beveren) en Jan
Verstraeten (bewogen bewoner) 

hh aa vv ee nn rr oo nn dd ll ee ii dd ii nn gg
oo pp   ZZ AA TT EE RR DD AA GG   44   OO KK TT OO BB EE RR   22 00 00 88

Om 13u00 aanmelden in Ter Vesten  Cultureel Centrum van Beveren; na
een korte infosessie: vertrek met de bus. Einde rond 17u30

We bezoeken het havengebied in :
Zwijndrecht: allereerste vestigingen: industrie zonder haven 
Beveren: Indaver, Duerganckdok, Doel, De Putten, compensatiege-
bieden...
Nederland: land van Saeftinghe, compensatiegebieden...

Prijs: alles inbegrepen: 10 euro.
Alle deelnemers krijgen een infopakket mee
Inschrijven tot 2 oktober via  03/775 19 31 of abllo.waas@gmail.com
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Op vraag van ECOTEST brengt Lieven Nachtergale,
coördinator Scheldeproject, Agentschap voor Natuur
en Bos van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en
Energie op 9 oktober een voordracht over dit thema.

De aanwezigheid bij ons van een grote rivier als de
Schelde en bijrivieren, zorgt zowel voor kansen als voor
bedreigingen. De kansen die de rivier biedt zijn bijvoor-
beeld economische ontwikkeling en unieke natuur.

Onder mogelijke bedreigingen valt het overstromings-
gevaar en watervervuiling. Het besef groeit dat al deze
aspecten van de Schelde in een overkoepelend plan
moeten worden samengebracht en beheerd. De bedoe-
ling is om de Schelde zowel ecologisch als economisch
als op het vlak van veiligheid optimaal te laten ontwikke-
len.
Het spreekt voor zich dat het verzoenen van al deze
belangen niet vanzelf gaat. Hevige conflicten tussen de
harde sectoren (havenuitbreiding, veiligheid) en de zach-
te sectoren (natuurbehoud) waren dan ook schering en
inslag. Vandaag gaat men er van uit dat deze belangen
wel degelijk verzoenbaar zijn. Lieven Nachtergale zal
ons vertellen hoe de overheid dit tracht te realiseren en
tevens ingaan op hete hangijzers zoals de verzanding
van de Durme, het bieden van ruimte aan de rivier, de
creatie van getijgebonden natuur, … Tevens is er gele-
genheid voor het publiek om vragen te stellen en opmer-
kingen te maken.

Op DONDERDAG 9 OKTOBER om 19u30 in de
bovenzaal van taverne Temsica, Wilfordkaai 38,
Temse.    Toegang gratis!

Kan je er niet bij zijn en wil je toch meer vernemen over
Ecotest? Geef dan een seintje aan de voorzitter Mario
Smet - Mario.Smet@chem.kuleuven.be 016/32.74.64 

Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober stellen de eige-
naars  van energievriendelijke woningen en passief -
huizen hun woningen open voor geïnteresseerde bouw-
ers en verbouwers.
Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden  wan-
neer de inschrijvingen starten? Stuur je mailadres naar
klimaathuizen@bblv.be . De  plaatsen zijn beperkt. Heb je
graag een exemplaar van het Magazine "Open
Klimaathuizen", geef  dan ineens ook je postadres mee.
Tijdens 'Open Klimaathuizen', tot  vorig jaar bekend als
‘Open Huizendagen’ geven de eigenaars sessies over
hun bouw- en woonervaringen. Open Klimaathuizen is
een organisatie van  Bond Beter Leefmilieu. Focus ligt
op de uitwisseling van informatie. Open  Klimaathuizen
biedt een gevarieerd aanbod met rijhuizen, apparte-
menten en  vrijstaande woningen die elk op hun eigen
manier energie besparen.  Bezoekers komen uit eerste
hand te weten hoe het bouwproces verloopt, en  welke
belangrijke aandachtspunten zijn bij het bouwen van
een  energievriendelijk huis. Eén van de blikvangers dit
jaar is een  passiefhuis ontworpen door Serge de
Gheldere, klimaatambassadeur van Al  Gore.

In twee tot drie uur durende workshops laten de huis-
eigenaars  de kandidaat bouwers en verbouwers de tal-
rijke voordelen van  energievriendelijk bouwen en ver-
bouwen ervaren, zien, horen en voelen. De  workshops
starten telkens om 10 uur en/of om 14  uur.

Energievriendelijke woningen verbruiken zeker voor ver-
warming  maar de helft of minder energie. Een gezin in een
laagenergiewoning spaart dus al snel 500 euro per jaar.
Dat verschil compenseert ruim de meerkost  bij de bouw.

Tegelijk stijgt het comfort. Goed geïsoleerde wanden,
hoogrendement beglazing en gecontroleerde ventilatie
houden woningen warm  in de winter en fris in de
zomer. Kort samengevat: meer comfort met minder
energie, dus. Juist omdat het potentieel om energie te
sparen bij de bouw  en verbouwing van woningen en het
rendement op de investering daarin zo  groot is orga-
niseert Bond Beter Leefmilieu al voor de elfde keer deze
infosessies in laagenergiewoningen en  passiefhuizen.

Geïnteresseerd  in een bezoek aan een passiefhuis of
een laagenergiewoning?  Surf naar www.bblv.be, klik  op
campagnes en ga naar 'open klimaathuizen'.   Daar vind
je een overzicht van alle woningen  en kan je inschrijven
voor een  bezoek.

Open Klimaathuizen 2008
infosessies  in energie -
vriendelijke woningen.

De Schelde, een vat vol dreiging
of een stroom van kansen??
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Gebruik van zonne-energie
woensdag 8 oktober – 20 uur

De verschillende systemen voor het verwarmen van
water en voor de productie van elektriciteit worden
toegelicht. Je hoort ook welke besparing (energie en
financieel) ze kunnen opleveren, op welke termijn ze zijn
terug verdiend, welke vergunningen je nodig hebt en
welke subsidies er bestaan.
In samenwerking met Dialoog vzw en ODE-Vlaanderen

Infiltratie en hergebruik van regenwater
woensdag 22 oktober – 20 uur

Door het opnieuw laten insijpelen van het regenwater,
bijvoorbeeld in je tuin, kan je problemen zoals ver-
droging en wateroverlast mee helpen voorkomen.
Beter nog is het regenwater opvangen om te gebruiken
in de tuin of als spoelwater
voor het toilet. Deze infosessie vertelt hoe je concreet
aan de slag kunt gaan.
In samenwerking met VIBE vzw

Energie besparen 
met een minimale investering

woensdag 5 november – 20 uur
In deze infosessie hoor je waar de grote energievreters
zitten in huis en leer je de energiefactuur beter begrij-
pen. Je komt te weten hoe je met kleine gedragsaan-
passingen én eventueel een minimale investering, een
grote besparing realiseert voor jezelf en het milieu. En
dat zonder in te leveren aan comfort!
In samenwerking met de MilieuAdviesWinkel

Bouwen en wonen hebben een grote impact op
het milieu.
De provincie Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse
steden en gemeenten willen je beter informeren
over duurzaam bouwen en wonen. Daarom organ-
iseren zij in het najaar 3 gratis infoavonden in Sint-
Niklaas. De info-avonden maken deel uit van een
reeks van 15 in vijf centrumsteden van de provin-
cie.   Iedereen welkom!
De info-avonden gaan door in de Trouwzaal van
het Stadhuis van Sint-Niklaas, Grote Markt 1.
Meer informatie, ook over de info-avonden in
andere Oost-Vlaamse steden, vind je op
www.oost-vlaanderen.be/dubo

Inschrijven is nodig voor elke info-avond en kan via
www.oost-vlaanderen.be/dubo of het gratis num-
mer van de provinciale infolijn 0800 94 808
I
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Tips voor 
duurzaam bouwen

en wonen
Gratis info-avonden 

in Sint-Niklaas
oktober–november 2008
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Onze troeven: 
•  Scherpe prijzen 
•  Levering aan huis op zaterdag 22 november vanaf
09:00 uur 
( in Lokeren,Sint-Niklaas,Waasmunster,Elversele en
Tielrode ) 
•  Zelf uw planten afhalen kan op zaterdag 22 novem-
ber tussen 10:00 en 14:00 uur in Belsele
•  Een onovertroffen keuze aan inlands bosgoed en
loofbomen 
•  Een uitgebreid assortiment aan fruitbomen en
bessenstruiken 
•  Elke euro winst wordt gebruikt voor de aankoop van
natuurgebieden in het Waasland en omgeving 

MEER INFO
Hugo Schelfhout tel 03 772 58 35

hugo.schelfhout@telenet.be
Gilbert Keereman tel 03 776 87 30

marc.keereman@skynet.be
Bestellen voor 1 november op:

<http://www.natuurpunt-zuid-waasland.be> en klik
op boomplantactie
U krijgt van ons een bevestiging van uw bestelling met
een stortingsformulier op uw naam.
Nadat wij uw betaling hebben ontvangen is uw bestelling
definitief geplaatst.  We laten u 14 dagen vòòr de lever-
ingsdatum weten wanneer de planten worden geleverd
of waar en wanneer u ze kan afhalen.
Indien u een bestelling AFHAALT krijgt U korting :  gro-
ter dan € 125 geeft recht op een korting van 5%  ; groter dan
€ 625 geeft recht op een korting van 10%..   
Als lid krijg hier bovenop nog 5% ledenkorting ! 
Lid zijn heeft zijn voordelen ! 
www.natuurpunt-zuid-waasland.be/lidmaatschap.html 

Ben je bezorgd om de natuur en ons leefmilieu?
Wil je actief meewerken aan natuurbehoud?
Zoek je een mooie en leerrijke hobby?
Wil je de bestuiving van je eigen aanplantingen
bevorderen?
Wil je er zelf nog een potje honing aan overhouden? 
Dan ben jij misschien een nieuwe imker!

M a a k  v i a  o n z e  B a s i s c u r s u s  b e g i n n e n d
i m k e r  v r i j b l i j v e n d  k e n n i s  m e t  d e  b o e i e n d e
w e r e l d  v a n  d e  b i j e n  e n  b i j e n t e e l t !

Te Sinaai: locatie wordt medegedeeld na inschrijving! 

Start op 19/10/2008 – eindigt op 18/01/2009.
10 lessen op zondagvoormiddag van 9 tot 12 uur.
Begeleiding gedurende het bijenseizoen 2009 met
praktijkdemonstraties en peterschap.

Inschrijven bij de Sinaaise imkervereniging;
door 25 euro te storten op
rek.nr. 000-0569994-22 met vermelding: cursus
Sinaai + naam deelnemer.

Naam, adres, tel en e-mailadres doorgeven aan één van
de info-adressen.
Inbegrepen in de inschrijvingsprijs; 
Cursusmap en “Werkboek bijenhouden” van Speelziek.
Info bij :   Hugo Schelfhout – 03 772 58 35 

hugo.schelfhout@telenet.be 
Eric Bruggeman -09 355 89 29
eric@bruggeman.info

B o o m p l a n t a c t i e  2 0 0 8 Basiscursus beginnend imker
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Antwoord van Minister

Crevits op het ABLLO-

dossier Hoge bokstraat

het origineel kan je vinden op www.abllo.be

Betreft: Doortrekking van de N41 tot aan de ring van
Sint-Niklaas, westelijke tangent: verkeersprobleem,
ruimtelijke problemen.

Geachte,
In aansluiting met het overleg op mijn kabinet met
betrekking tot het dossier van het westelijke tangent
te Sint-Niklaas ben ik, zoals afgesproken, nagegaan
of en hoe er met de door u aangehaalde bekom-
mernissen kan worden omgegaan.

1. Fietstunnel.
Bij het ontwerp van de fietstunnel moest rekening
gehouden worden met een reeks randvoorwaarden,
in het bijzonder de aanwezigheid van de spoorlijn, een
Fluxysleiding en de Leon Scheerderslaan. De kwaliteit
van de fietsvoorzieningen in de tunnel is verzekerd
door ondermeer de keuze voor een asfaltverharding,
voor aangepaste verlichtingsarmaturen en net
voorzien van een grotere breedte (3,75m)
2. Kruispunt Hoge Bokstraat.
De rotonde aan de Hoge Bokstraat is ontworpen con-
form de richtlijnen om een voldoende vlotte verkeer-
safwikkeling mogelijk te maken. Het voorstel met T-
aansluiting, met voorrang aan de verbinding Westelijke
Tangent-Hoge Bokstraat, is strijdig met de principes ver-
meld in het mobiliteitsplan van de stad Sint-Niklaas en
werd om die reden niet weerhouden.

Ten slotte wil ik benadrukken dat het ontwerp voor
de tangent tot stand gekomen is na veelvuldig over-
leg met de stad. Op 15 mei 2008 werd, na het open-
baar onderzoek, een stedenbouwkundige vergunning
verleend voor de aanleg van de Westelijke Tangent.
Gelet op het hele voorgaande overlegproces; de ver-

schillende procedures met openbare inspraakmo-
menten en het verkrijgen van de stedenbouwkundige
vergunning, zijn verregaande aanpassingen aan het
ontwerp niet meer mogelijk; Het project zal dan ook
conform de vergunning uitgevoerd worden.

Hoogachtend,
Hilde Crevits

Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur

Hoewel ABLLOvzw reeds vanaf 2005 officieel een
hele lijst bezwaren heeft ingediend, veegt de minis -
ter onze argumenten zomaar van tafel.  ABLLO
voorspelt heel wat problemen o.a. op vlak van vei-
ligheid. Openbare werken verkwist daar geld aan
een dure en weinig functionele tunnel.

Ook het Waasland

knooppunt mee!

Men kon al een tijdje bouwen op de knooppunten-
routes in een aantal provincies. Sedert voorbije
“zomer” is dit fietsnetwerk uitgebreid met de
kaarten Scheldeland en Waasland. 
Op zeer eenvoudige wijze kan men met dit sys-
teem een eigen route samenstellen, waarbij men
van knooppunt naar knooppunt fietst. Men kan
deze kaarten bekomen in de toeristische diensten
of  bij Toerisme Oost-Vlaanderen voor de prijs van
5 Euro per kaart.
En nu maar fietsen.

75 meter75 meter

méér dan méér dan 
120 meter120 meter
omwegomwegeen tunnelkoker een tunnelkoker 

van bijna 50 metervan bijna 50 meter

spoorlijn 59

Hoge Bokstraat

Westelijke Tangent

Hoge Bokstraat

We bevinden ons hier duidelijk op knoop-
punt 1 en kunnen van daaruit naar knoop-
punt 2 of knooppunt 8'

zie maartnummer van
‘t groene waasland
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GROENE STROOM

Wie groene stroom wil opwekken met een instal-
latie rond, of op zijn huis heeft de keuze uit twee
opties: een kleine windturbine of fotovoltaïsche
cellen (PV). Ik ben een windenergie fanaat dus
verwacht zeker geen objectieve opinie.  Ik zal kort
de twee opties vergelijken aan de hand van de vol-
gende criteria: investeringskost en terugleverver-
goeding, te verwachten energieproductie,
kwaliteit, veiligheid en impact op de omgeving. 
Qua investeringskosten liggen de twee ver-
rassend dicht bij elkaar.  Toch is wind nog goed-
koper met pakweg 3-4 €/W versus 5-6 €/W
voor PV.  De terugleververgoeding hangt zeer
sterk af van het wettelijk kader.  Voor Vlaanderen
betekent dat in het geval van kleine windturbines
de afwezigheid ervan.  Elke fotovoltaïsche kWh
daarentegen levert 0.45€ aan groene-stroom
certificaten op en bij kleine installaties draait de
teller gewoon terug en kan je het kWh dagtarief
daar nog eens bij tellen.   
De te verwachten energie-productie voor een PV
systeem is in Vlaanderen ongeveer
850kWh/kW.  Een installatie van 4kWpiek kan
dus genoeg energie elektriciteit leveren voor een
gezin met een standaardverbruik van ongeveer
3500kWh per jaar.  Dat getal is vrij constant over
Vlaanderen en van jaar tot jaar.  Bij wind is het
veel moeilijker de precieze opbrengst te voor-
spellen: de lokale condities hebben een veel
grotere invloed.  Bij grote windparken moeten
langdurige meetcampagne’s de onzekerheid
omtrent de te verwachten productie wegnemen;
deze kosten voor zulke metingen zijn voor een

Voorwoord.
Alex De Broe is geboren in Gent, groeit op in
Lokeren en huwt er met Barbara Oelbrandt. Na
zeven jaar Barcelona woont het gezin, dat uitge-
breid is met Lucía, Irma en Edgar, nu in Asse.
Daar bouwen zij momenteel een passiefhuis. 
Burgerlijk Ingenieur Electro-Mechanica Alex De
Broe is werkzaam bij het bedrijf ‘3e’ (www.3e.be )
als deskundige op het gebied van windenenergie. 
Hij is bereid gevonden om een artikelenreeds te
schrijven in vier opeenvolgende nummers van ’t
Groene Waasland. Het worden vulgariserende
artikelen over duurzaamheidsaspecten, waarbij
hij ook keuzes voorstelt. In een eerste bijdrage
zet Alex De Broe voor- en nadelen van kleine
windturbines en fotovoltaïsche cellen tegen
mekaar af.

ALEX DE BROE - CURRICULUM.

Alex De Broe behaalde het diploma
Burgerlijk Ingenieur Electro-Mechanica
(specialiteit Energietechniek) aan de
Univeristeit Gent in 1995 en een jaar
later het M.Sc. diploma in Electrical
Engineering aan de Universiteit van
Wisconsin-Madison (Wisconsin, U.S.A.).
Na zijn studies werkte hij bij het National Renewable
Energy Laboratory (Colorado, U.S.A) aan vermogen-
selectronica voor windturbines in niet-netgekoppelde
installaties.
Vervolgens was Alex De Broe gedurende twee jaar
werkzaam bij het Energie Centrum Nederland
(Petten, Nederland) in de afdeling photovoltaïsche
systeemtechniek.
Alex De Broe was daar verantwoordelijk voor beheer
en acquisitie van Europese projecten in verband met
testen en optimalisatie van inverters voor PV modu-
les.
Vanaf eind 1999 tot eind 2006 werkte Alex De Broe bij
Ecotècnia, nu ALSTOM-Power.  Daar was hij initieel
betrokken bij het ontwikkelen en industrialiseren van
vermogenselectronica en controle-algoritmes voor
variabel-toerental windturbines. Gedurdende de laat-
ste drie jaar was Alex De Broe als afdelingshoofd ver-
antwoordelijk voor het elektro-technische ontwerp
van multimegawatt windturbines.  Samen met zijn
team stond hij in voor ontwerp, specificatie, opleve-
ring en testen van componenten zoals generator, con-
verter, transformator, en schakelapparatuur voor
laag-en middenspanning.  Daarnaast was Alex De
Broe verantwoordelijk voor de aanpassing van de
windturbines en windparken van Ecotècnia aan nieu-
we vereisten van netwerkbeheerders voor netintegra-
tie van windenergie.
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kleine residentiële installatie te hoog.
Vooral in heuvelachting terrein of een
plaats waar veel obstakels staan is
het heel moeilijk te voorspellen
hoeveel energie er uit je turbine zal
komen.  Grote turbines met
ashoogtes van 80 tot 100m leveren
op de meest winderige plaatsen in
België tot 2500 kWh per geïn-
stalleerde kW, voor kleine turbine
met een ashoogte van 5 tot 8 m is
wellicht 1500kWh al uitzonderlijk en
zal op veel plaatsen de productie onder de
1000kWh per kW blijven steken. 
Kwaliteit wil eigenlijk zeggen kwaliteitsysteem.
Hier hebben kleine windturbines nog een lange
weg af te leggen in vergelijking met hun grotere
broers: de vermogenscurves en rendementen die
worden opgegeven door fabrikanten zijn in de
meeste gevallen niet gecertificeerd door een
onaf hankelijke instelling en ook de turbine zelf is in
vele gevallen niet in overeenstemming met inter-
nationale standaards.  PV daarentegen heeft het
voordeel dat een kwaliteitscheck van een module
relatief eenvoudig en goedkoop is. Bovendien
heeft de grote markt aan residentiële PV syste-
men in onze buurlanden Duitsland en Nederland
er voor gezorgd dat ook in Vlaanderen een groot
aanbod van heel performante en betaalbare PV
invertoren beschikbaar zijn.  Dus ook hier minder
onzekerheid wat betreft de te verwachten werk-
ing van het systeem. 
Over smaken en kleuren valt niet te redetwisten
en ik vind een turbine nog steeds mooier dan een
PV paneel.  Maar impakt op de omgeving is uiter-
aard meer dan enkel esthetiek: geluid, trillingen en
risico’s zijn eveneens belangrlijke aspecten.  Een
PV paneel zonder bewegende delen heeft aan de
eerste twee alvast geen boodschap.  Bij een
degelijke montage met een juiste inschatting van
de windbelasting (!) is ook het
risico op van het dak waaiende
panelen eerder gering te noe-
men.  En bij een echte gebouwin-
tegratie waarbij het PV systeem
echt deel gaat uit maken van de
constructieve schil, helemaal te
verwaarlozen; deze laatste optie
komt ook zeker de visuele
aspecten van PV ten goede.  

Een windturbine daarentegen heeft
wel draaiende delen wat automa-
tisch een verhoogd risico met zich
meebrengt en ook trillingen en ge-
luid.  Bovendien kan een ongelukkige
montage van de mast aan de
gebouwconstructie ertoe leiden dat
trillingen zich voortplanten in het
gebouw.  

Mijn persoonlijke mening is dat
fotovoltaïsche energie de logische
keuze is bij toepassing in de

gebouwde omgeving.  Kleine windturbines zijn zin-
vol in systemen voor rurale toepassingen waar
voldoende wind is en bijvoorbeeld het elektrisch
net niet toelaat om grote turbines te plaatsen. De

combinatie van hoge gemiddelde windsnelheden
en een goed geörienteerd gebouw dat hoog boven
omringende obstakels uitsteekt zal wellicht op geï-
soleerde plaatsen toch leiden tot een acceptabel
rendement (ervan uitgaande dat de turbine kwali-
tatief oké is en de installatie degelijk uitgevoerd). 

De opbloeiende industrie van groene energie is
echter niet gebaat met een wildgroei aan kleine

windturbines in dichtbewoonde
gebieden ; naast een verlies van
vertrouwen in de technologie
door ondermaats presterende
turbinetjes kan het ook veel
negatieve reacties oproepen bij
minder enthàusiaste omwonen-
den.   

Alex De Broe 
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Ringcomité informeert

Haasdonkse bevolking 
Op een druk bijgewoonde informatievergadering,
georganiseerd door het actiecomité “Neen aan
de Grote Ring” (zie foto’s onder) hebben mensen
van het studiebureau VECTRIS en van de inter-
communale ICW  uitgebreid uitleg gegeven over
het voorstel van de Wase burgemeesters. 
Meer dan 120 aanwezigen konden op 30 juni
2008 vernemen hoe het voorstel is tot stand
gekomen en welke mogelijkheden zijn onderzocht.
Uit het studiewerk blijkt dat  “De aanleg van
nieuwe noord-zuid autosnelwegen doorheen het
Waasland (Grote Ring of N41) geen oplossing

voor de files in het Waasland en in Antwerpen
brengen. Het aanleggen van parallelwegen  en
van een kleinschalige weg van de N70 naar de
expresweg zou een betere optie zijn.”  

Het Ringcomité staat globaal positief tegenover
het plan, alhoewel er nog heel veel vraagtekens
zijn. Dit bleek duidelijk uit de vragen die vanuit het
publiek aan de sprekers zijn gesteld. Een uitge-
breider verslag volgt in het novembernummer.
Meer info: <http://www.icwaas.be> 

<http://www.haasdonk.com> 
klik op dossier grote ring
<http://www.waaskrant.be>
klik op REEKS

Z o e k  m i n s t e n s  3  b u r g e m e e s t e r s  o p  d e z e  f o t o
Betoging tegen de Grote Ring op 26 maart 1 9 8 8
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Oplossing van de zoekvraag uit het maart-
nummer. Van links naar rechts : 
Freddy Willockx; Marc Van de Vijver;
Antoine Denert.

Foto’s onder. Drukke tijden voor het
Ringcomité : een eerste infovergadering
op 28 mei 2008 met een aantal medewer-
kers van het eerste uur. Hoe reageren we
op het voorstel van de burgemeesters?
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Z o e k  d e  7  v e r s c h i l l e n !

Het wordt hoog tijd om ons te bezinnen over onze (auto)-mobiliteit. 
Is Vlaanderen transitland wel zo’n hoopvolle boodschap? 
Gezondheidsproblemen door luchtvervuiling, klimaatopwarming, stress, ongevallen, ......
zullen steeds meer onze welvaart en welzijn ondermijnen.
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TWINTIG NIEUWE MEESTER-
IMKERS GEVORMD DOOR DE

WASE IMKERSBOND.
Op zondag 24 oogst werden er twintig nieuwe
Meester-Imkers benoemd. De beloning van een drie-
jaar durende cursus bijenhouden. De cursus werd
gegeven door de Wase Imkersbond met medewerk-
ing van de Dienst Scholing van de Koninklijke Oost-
Vlaamse Imkersvereniging. Gestart in 2004 met
tweeëntwintig kandidaat-bijenhouders, haalden
uiteindelijk TWINTG cursisten dit begeerde getuig -
schrift. De cursus had telkens op zondagvoormiddag
plaats en omvatte ook enkele praktijklessen ! 
Alles begon in het Natuur- en Milieuhuis in het park van
de stad Sint-Niklaas. De cursus werd feestelijk afge -
sloten in de Ridderzaal van het Beverse Hof ter Saksen.

De slotdag begon reeds om 9u. met een uitgebreid
ontbijt, vervolgens drie informatieve lessen en een
uitgebreide gezamenlijke lunch. Daarna werd de dag
verder gezet met een panelgesprek waarin vooral de
bijenflora ter sprake kwam.
Tegen 15 uur arriveerde de speciale gasten voor de
proclamatie. De voorzitter van Wase Imkersbond,
Jos.S.Beyers sprak met lof over de cursisten en de
lesgevers. In het bijzonder dankte hij de gangmaker
en man-die-zich-uitsloofde-voor-de-goede-gang-van-
zaken: Willy Devriese, oud-secretaris van de WIB en
tevens cursist. Vervolgens sloot zich de Algemene
Voorzitter ten volle aan bij de woorden van de eerste
spreker. De Burgemeester sprak met fierheid over
de verworvenheid van zijn Gemeente, het Hof ter
Saksen, en hoe zijn voorgangers een doordachte
aankoop deden met de aanschaf van dit domein met
het ruim bekend en vermaard arboretum. De getuig -
schriften werden door de burgemeester uitgedeeld.
De WIB had nog voor een extraatje gezorgd, elke
cursist kreeg nog een exemplaar van de bijen-
plantengids, een uitgave van de Koninklijke Vlaamse
Imkersbond. Een stemmige receptie sloot uiteindelijk
de jaren van inzet af.

Stad Sint-niklaas vermindert

energieverbruik van de  

Openbare verlichting:

Goed voor de stadskas en goed

voor ‘t milieu (Kyoto)

Gemeenten hebben van oudsher de taak de
openbare wegen te voorzien van openbare
verlichting om aldus de openbare (ver-
keers)veiligheid te waarborgen.

De uitbreiding van het stedelijk patrimonium
ingevolge woonprojecten, industriezones, sportinfra-
structuur e.d., gecombineerd met de vraag van de
inwoners naar een verlichte leefomgeving, heeft
ertoe geleid dat de stad Sint-Niklaas ondertussen
meer dan 9.000 lichtpunten telt. Het totaal geïn-
stalleerd vermogen bedraagt ca. 1.200 kW.

Door de vrijmaking van de energiemarkt en de
recente stijging van de energieprijzen neemt open-
bare verlichting een belangrijk aandeel in de stads-
begroting. Voor 2007 wordt gerekend op meer dan
500.000 EUR. De energiekosten voor openbare
verlichting bedragen 42% van de totale elektrici teits  -
kosten van alle stedelijke inrichtingen samen.

Ondertekening Kyoto-protocol

Door de ondertekening van het lokaal Kyoto-protocol
eind 2007 verbindt de stad zich ertoe de CO2-uit-
stoot tegen 2012 met 7,5% te doen dalen. In de
loop van 2007 werden reeds verschillende initi-
atieven genomen om het energieverbruik op vlak van
openbare verlichting te doen dalen. Ook in 2008 en
de volgende jaren staan heel concrete projecten op
stapel:

-Relighting Parklaan (uitvoering maart 2007):

De Parklaan is in de jaren ’50 aangelegd door de
Belgische staat als verbinding tussen de  N70 en de
Grote Markt. De bestaande verlichting is dan ook
door de federale (en later Vlaamse) overheid
geplaatst. De verlichting bestond uit palen met een
lichtpunthoogte van 12 meter lampen van 400 W
(geel licht). Deze lampen stonden in refractorarma-
turen met beperkte spiegelwerking die het licht zeer
sterk diffuseren. De gevels van de appartementen
van de Parklaan en het aanpalende park waren hier-
door quasi volledig permanent verlicht. In 1992
werd de Parklaan ingelijfd bij het gemeentewegen-
net, zodat de stad zelf beheerder van de weg en zijn
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verlichting is geworden.

De verlichting van de Parklaan bestond uit 64 arma-
turen met een totaal geïnstalleerd vermogen van ca.
500 W. Dit gaf een totaal vermogen van 32 kW, wat
best als zeer hoog mocht aanzien worden. Het geïn-
stalleerd vermogen op deze 1km lange weg bedroeg
2% van het vermogen van de totale openbare ver-
lichting van de stad Sint-Niklaas.

Het was bijgevolg zeer noodzakelijk de verouderde
armaturen met hoog-vermogen-lampen te vervan-
gen en tegelijkertijd de lichtkleur aan te passen aan
de verlichting van de vernieuwde Grote Markt.
Tevens werd gekozen voor lichthindervriendelijke
armaturen.
De bestaande lampen werden vervangen door lam-
pen van 250 W, hetgeen een vermindering betekent
van het geïnstalleerd vermogen van 11,392 kW of
0,95% van het totaal geïnstalleerd vermogen van de
openbare verlichting. 

-Vernieuwing kerstverlichting (uitvoering november
2007):

Alle bestaande kerstmotieven van het stadscentrum
(Plezanstraat, Parkstraat, Hofstraat, O.L. -
Vrouwstraat en –plein, Ankerstraat, Truweelstraat,
Kokkelbeekstraat en Nieuwstraat) werden eind
2007 voorzien van leds (light-emitting-diodes). Leds
zijn veel zuiniger dan de bestaande gloeilampen en
gaat tot 10 maal langer mee. Bovendien kunnen
deze lichtkransen aangesloten worden op het open-
baar verlichjtingsnet. Door de vervanging van de
lampen werd het geïnstalleerd vermogen terugge-
bracht op 10%.

-Relighting Kon. Elisabethlaan (uitvoering april
2008): eenzelfde verhaal als de Parklaan

Ook hier bestaat de openbare verlichting uit dezelfde
verouderde armaturen als de Parklaan met een
totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 500W. Deze
worden vanaf eind april 2008 vervangen door arma-
turen met lampen van 150 W (195 W totaal geïn-

stalleerd vermogen) hetgeen een vermindering
betekent van het geïnstalleerd vermogen van 9,966
kW of 0,84% van het totaal geïnstalleerd vermogen
van de openbare verlichting.

-Aanpassen brandduurregeling (uitvoering april-juli
2008):

Ongeveer 20% van de 9960 lampen van de open-
bare verlichting, (excl. gewestwegen) zijn gepro-
grammeerd op avondregime met herontsteking.
Voortaan zullen deze lampen worden gedoofd om
22 uur (i.p.v. 23 uur) en zullen deze terug ontstoken
worden om 6 uur (i.p.v. 5 uur).
De energiewinst bedraagt 216.211 kWh of 4,9%
van het totaal energieverbruik voor openbare ver-
lichting.

Een concreet voorstel tot uitbreiding van het avond-
regime met herontsteking zal in 2008 nog uitge-
werkt te worden.

Relatie met lichthinder
Bij het plaatsen van energiezuinige verlichting wordt
tegelijkertijd geopteerd voor lichthindervriendelijke
verlichting. Dit is verlichting die enkel neerwaarts het
licht verspreid. Oude armaturen met refractorkap-
pen of met bolvormige kappen worden vervangen
door armaturen met spiegeloptiek en vlakke of licht
gebogen kappen die horizontaal geplaatst worden.

Ook bij de verlichting van sportterreinen wordt hier-
aan aandacht besteed. Zo werd voor het kunst-
grasterrein van FCN Sint-Niklaas geopteerd voor 6
palen met telkens 2 armaturen van 2.000W, die
een gelijkmatige, 100% neerwaartse verlichting
geven.

De aandacht voor de lichthinderproblematiek is niet
nieuw. In 2005 ontving de stad de 1ste prijs van de
International Dark-Sky Association (IDA).

Verlichting van de Parklaan
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Aan het Schepencollege van Sint-Gillis,

Beste burgemeester,

Dag Dames en Heren,

Sedert een tweetal weken werkt de nachtver-
lichting in Sint-Gillis Waas niet meer naar
behoren, en blijft op de meeste nachten de
verlichting op volle kracht branden over onze
hele gemeente. Dat is vreemd, want nu al
sedert lange tijd wordt om 22 uur het
nachtregime toegepast door Eandis, op vraag
van ons gemeentebestuur. Kan er snel wor-
den uitgezocht wat er aan de hand is en de
herstelling worden gevraagd. Het is jammer
dat de prachtige zomerse zonsondergangen
en avondluchten van juni worden verstoord
door zoveel licht.
Bovendien wensen we er nogmaals op te wijzen, dat
de nachtverlichting in een heel aantal straten van
onze gemeente nooit werkt. Eén van de frappantste
voorbeelden is de Houtvoortstraat (waar vroeger
een regime bestond van 2 lampen uit voor 1 lamp
aan tijdens de nacht, nu brandt alles de hele nacht),
maar ook delen van de Klingedijkstraat (ten noorden
van de Eeckbergstraat), de Raymond Smet wijk, de
Tybaertstraat, Klingedorp, Okkevoordestraat-
Vosstraat, enzovoort. Er was destijds beloofd dat
ook in die straten het vroegere nachtregime zou
worden hersteld. Dat is nog steeds niet gebeurd.

Ook met de verlichtingsarmaturen langsheen de
parallelwag langs de E34 is er iets vreemds aan de
gang. Nadat destijds armaturen werden geplaatst
met minder lichtverstrooiing (op vraag van ster-
renkundige vereninging Antares, en in samenwerk-
ing met het gemeentebestuur), blijkt nu dat bij
defecten, deze vriendelijke armaturen vervangen
worden door armaturen van het zeer slechte type.
Dat is al op verschillende plaatsen het geval (onder
meer ter hoogte van veevoederbedrijf Lambers en
van de aantakking van de parallelweg op de provin-
ciale baan Vrasene-Verrebroek).
Ook de beloofde oplossing voor de oververlichting die
inwoners hindert, ter hoogte van de zijwegel van de
Aststraat, is er nog steeds niet. Net zo min als de
hinderlijke toestand rond de kerk en kerkplein al is
aangepakt. Ook dat werd op de milieuraad destijds in
het vooruitzicht gesteld.

Tenslotte willen wij erop aandringen om bij de herin-
richting van het centrum van Sint-Gillis, zeker de ver-
lichting te herbekijken. Wij pleiten nergens en nooit
voor slechte, onvoldoende of onveilige verlichting,

maar wel voor armaturen die perfect verlichten
waar nodig, zonder strooilicht tot in de slaapkamers
van de inwoners en met een aangename kleur (geen
natriumverlichting, die hoort thuis op de snelwegen).
Kan er ook op toegezien worden dat er een
nachtregime wordt voorzien bij de nieuwe verlich -
tingsarmaturen van de centrumwerken.

Erik ROMBAUT, 
lid milieuraad en Gecoro van Sint-Gillis Waas

voor ABLLOvzw
erik.rombaut@scarlet.be

Aanvulling voor de verlichting van het Stationsplein

De technische dienst van de gemeente Sint-Gillis gaf
destijds opdracht aan Eandis om de verlichting van
het stationsplein te Sint-Gillis na 22 uur te beperken
tot de middelste lamp (die aan de gevels is vastge-
hecht, in het midden van onderstaande foto), en de
4 armaturen op de 2 aparte verlichtingspalen dan te
doven. Helaas heeft Eandis deze opdracht nog
steeds niet uitgevoerd en baadt het Stationsplein 's
nachts nog steeds in een overvloedige lichtgloed, die
zelfs lichthinder veroorzaakt tot in de slaapkamers
van de  omwonenden.

In augustus 2008 beloofde de technische dienst van
de gemeente om bij Eandis aan te dringen om de
nachtverlichting eindelijk volledig in te voeren en de
vraag van het gemeentebestuur uit te voeren.

Aanvulling voor de verlichtingvan de parallelweg

Wat de verlichting van de parallelweg betreft zijn we
intussen nog geen stap verder. Het enige wat werd
bereikt na veel heen en weer gemail tussen een aan-
tal betrokkenen, is dat we de vermoedelijk verantwo-
ordelijke dienst hebben kunnen opsporen: de afdel-
ing Electriciteit en Mechanica Gent.

Wordt dus zeker vervolgd.
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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 
Jan D'Hollander
Bergstraat 25, 
9170  De Klinge
✆ 03/770.06.26
info@panneweel.be
www.panneweel.be

ECOTEST
Milieuvereniging gemeente Temse: 
Negenoogstraat 3, 9140 Steendorp
✆ 03/774 22 57

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
Marc Bogaerts, Bormte 24
9190 Stekene, ✆ 03/779.89.31
voorzitter@panneweel.be
www.natuurpunt.be/waaslandnoord

➨ Zuid-Waasland
Liliane Verbeke, Cauwerburg 15
9140 Temse, 
✆ 03/771.17.43
www.natuurpunt-zuid-waasland.be

➨ Moervaart-Zuidlede
Dirk Van Pottelberg
Spelonckvaart 38, 9180 Moer -
beke-Waas   & 09/346 95 68
dirk@heidebos.be
www.heidebos.be

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 
Gorik Verstraeten
Lange Nieuwstraat 57
9130 Kieldrecht
gorik.verstraeten@gmail.com
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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Inhoud:
2  …Woordje hoofdredacteur  … … … … … … … … … … … … … … … … … …Dirk Hylebos
3  …De klimaatwijken 2008-2009 komen eraan. … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
4 Antwerpse Steenweg: een  nieuwe straat, een flauwe straat.  … … … … … …
 … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw & fietsersbond Sint-Niklaas

8 De �natuurschooldagen�, alweer een feest.  … … … … … … … … …Ons Streven
9 Te koop: oud-militair natuurdomein. … … … … … … … … …Wase Imkersbond
10 Herstelt de overheid van Waasmunster haar eigen misdrijven?  …Vzw Durme
11 �t Groene Waasland verwelkmt natuurpunt Moervaart-Zuidlede.
12 Tijdelijk!  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
13 Kalender - kalenderinfo
23 Antwoord van Minister Crevits op ABLLO-dossier Hoge Bokstraat. ABLLOvzw
23 Ook het Waasland knooppunt mee!  … … … … … … … … … … … … … … …
24 Groene stroom.  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
26 Ringcomite´ informeert Haasdonkse bevolking.  … … … … … … …Ringcomite´
28 Twintig nieuwe meesterimkers gevormd door de Wase imkersbond.  … … … … … … …
28 Stad Sint-Niklaas vermindert energieverbruik van openbare verlichting.  … …ABLLOvzw
30 Last van licht.  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
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Hylebos, Gilbert Cant (foto’s).
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Perstraat 88, 9120 Haasdonk


