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Rond de Oosterweelverbinding - de missing
link die de ring rond Antwerpen moet
sluiten - is er de laatste weken weer heel
wat te doen geweest. Het onafhankelijke
onderzoek naar de drie tracés voor de
Oosterweelverbinding - het Arup/ SUM-rap-
port – werd veel te laat uitgevoerd.
Bovendien geeft het geen uitsluitsel over een
definitieve keuze. Integendeel, alle betrokken
partijen halen er hun eigen waarheid uit en
als klap op de vuur-pijl schuiven de auteurs
van het rapport een vierde oplossing naar
voor.
Moeten we dan besluiten dat volgens het
onafhankelijk onderzoek geen van de drie
voorgestelde tracé deugt?
En dat terwijl er al sinds 1996 plannen
gemaakt worden om het Antwerpse ver-
keersinfarct op te lossen. Wat loopt er in
ons landje toch mis met de politieke
besluitvorming rond grote infrastructuur-
werken?
Kan het misschien zijn dat de politiek nog te
veel vanuit een ivoren toren oplossingen naar
voor schuift die later te veel weerstand en
vragen oproepen bij de kiezers? Indien de le-
venskwaliteit ondergeschikt wordt aan de
economische belangen, organiseren omwo-
nenden zich terecht in actiecomités die de
voorgestelde oplossingen met alle mogelijke
middelen aanvechten. Zo was de veront-
waardiging in 2007 groot toen het
Antwerpse actiecomité “stRaten-generaal”
aan het licht bracht dat er zelfs nog geen ver-
keersveiligheidsaudit over dit 1,85 miljard
euro kostende bouwproject werd uitgevoerd.
Bij de besluitvorming over verkeersinfra-
structuur van deze omvang lijkt de opmaak
van zo’n onafhankelijke doorlichting toch een
basisprincipe. In de ons omringende buurlan-
den wordt al jaren geen grote verkeersinfra-
structuur meer voorgesteld zonder een
onafhankelijke verkeersveiligheidsaudit.
Deze lakse houding komt als een boemerang
terug in het gezicht van de politiek. Dit blijkt
wel uit de laatste ontwikkelingen in het

dossier van de Oosterweelverbinding.
De discussie dreigt een straatje zonder einde
te worden met telkens weer nieuwe argu-
menten, ideeën, bezwaren en alternatieven.
Ook de verdeeldheid binnen de regeringspar-
tijen groeit... Tot blijkt dat het kalf verdronken
is en dat alle inspanningen voor niets zijn
geweest.

Politiek verantwoordelijken moeten dus vanaf
het begin meer en beter communiceren met
alle betrokken partijen zodat er samen naar
haalbare oplossingen kan gezocht worden.
Een oplossing die alle belangen met elkaar
verzoent kan maar tot stand komen als elke
partner van bij de aanvang ernstig genomen
wordt.
Nu overhaast kiezen voor het BAM-tracé
met de Lange Wapperbrug zou een slag in
het gezicht zijn van alle betrokken partijen
en voor de Antwerpse bevolking. De politici
zouden daarvoor de prijs betalen, eerst bij
de Vlaamse verkiezingen en vervolgens in
het aangekondigde referendum.
Maar er moet wel een mensvriendelijke
oplossing komen voor de Antwerpse ver-
keersknoop, en snel. Anders dreigt ook de
leefbaarheid van het Waasland ernstig
aangetast te worden door het Antwerpse
verkeersinfarct!

Een nieuw begrip?

Een Oosterweelbeslissing

= slecht gevoerd besluitvormings-

proces vanuit een ivoren toren.



e n e r g i e z u i n i g
Bt

groene
w
aasland

m
aart

2009
nr159

3

Het energieverbruik voor

openbare verlichting

daalt in Sint-Niklaas,

de kosten blijven echter

stijgen.

De stad Sint-Niklaas telt bijna 10.000 lichtpunten
op het openbaar domein. Het totaal geïnstalleerd
vermogen bedraagt ca. 1.200 kW.
Niettegenstaande het energieverbruik reeds
daalde, blijft de kostprijs ervan stijgen. Door de
recente stijging van de energieprijzen neemt
openbare verlichting een belangrijk aandeel in de
stadsbegroting, in 2008 meer dan 500.000
EUR. De energiekosten voor openbare verlichting

bedragen 42% van de totale elektriciteitskosten
van alle stedelijke inrichtingen samen.

Met de ondertekening van het lokaal Kyoto-proto-
col eind 2007 verbond de stad Sint-Niklaas zich
er echter toe de CO2-uitstoot tegen 2012 met
7,5% te doen dalen.
Daartoe werden er al een aantal lichtinstallaties
vernieuw (relighting projecten) in de Parklaan
(maart 2007) en Kon. Elisabethlaan (april 2008)
en werd de kerstverlichting in 2007 voorzien van
leds (light-emitting-diodes). Leds zijn veel zuiniger
dan de bestaande gloeilampen en gaan tot 10
maal langer mee. Maar vooral werd er een aan-
passing uitgevoerd van de brandduurregeling
(uitvoering april-juli 2008). Ongeveer 20% van de
9960 lampen van de openbare verlichting, (excl.
gewestwegen) zijn geprogrammeerd op avond-
regime met herontsteking. Voortaan worden deze
lampen gedoofd om 22 uur (i.p.v. 23 uur) en terug
ontstoken om 6 uur (i.p.v. 5 uur). De energiewinst
bedraagt 216.211 kWh of 4,9% van het totaal
energieverbruik voor openbare verlichting.
Bovendien zullen meer lichtpunten in de toekomst
worden geprogrammeerd op avondregime. De
aandacht voor de lichthinderproblematiek in Sint-
Niklaas is overigens niet nieuw. In 2005 ontving
de stad de 1ste prijs van de International Dark-Sky
Association (IDA). (zie Groene Waasland sep.
2008).

ABLLO vzw roept alle Wase gemeenten op
om het voorbeeld van Stekene, Sint-Niklaas
en Sint-Gillis Waas te volgen en ook de open-
bare verlichting sterk te verminderen tussen
22 uur en 6 uur, en daartoe Eandis opdracht
te geven tot de nodige aanpassingen.

Gemiddelde kostprijs elektriciteit openbare 

verlichting (EUR/kWh, inclusief BTW) 
Bron: energienota 2009
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Steeds minder bomen

langs polderwegen

in Sint-Gillis-Waas.

De jongste vijf jaar zijn er niet minder dan 98 po-
pulieren geveld langs de wegen in de Rode
Moerpolder te Sint-Gillis-Waas, de tientallen
bomen die deze winter op de Groenendijk zijn
gekapt niet inbegrepen. Tot nu toe is er geen
enkele boom heraangeplant.
Het kappen gebeurde in opdracht van het
Bestuur van de Polder van het Land van Waas dat
de bomen beheert. Meestal ging het om oudere
populieren nog van vóór de Ruilverkaveling
Meerdonk. Maar de voorbije maanden heeft het
polderbestuur ook bomen laten vellen die het ruil-
verkavelingscomité twintig jaar geleden liet aan-
planten in het kader van het landschapsplan als
compensatie voor gevelde wilgen en populieren.
Het bestuur is niet van plan de bomen te vervan-
gen tenzij op de dijken, aldus dijkgraaf T. De Roeck.
De populieren zouden te veel schade teweegbren-
gen aan het wegdek. De wortels van de snel-
groeiende bomen kruipen op hun zoektocht naar
water onder de betonplaten door, waardoor deze
breken. Nochtans legt het gemeentebestuur van
SGW bij het verlenen van de kapvergunning de
plicht tot heraanplant op. Een verordening die
dode letter gebleven is t.a.v. het polderbestuur.
Natuurpunt Waasland-Noord is van plan zowel
het gemeentebestuur als het bestuur van de pol-
der regelmatig te herinneren aan de plicht tot het
planten van vervangende bomen. Het hoeven
daarom geen populieren te zijn. Andere bomen
zoals zomereiken en essen of desnoods de
kleinere veldesdoorn of Spaanse aak hebben
diepere wortels en brengen geen schade toe aan
betonwegen, zoals elders in de polder bewezen
wordt.
De enkele bomenrijen in de Rode Moerpolder

tekenen niet alleen het landschap, ze zijn ook
belangrijk als een minimale natuurverbinding
tussen het Krekengebied van Saleghem en de
bossen van De Stroper. Dit geldt ook voor de
weinige spontaan opgeschoten struiken en boom-
pjes langs wegen en sloten die de voorbije winter
vernietigd zijn. Ook laat het polderbestuur de vele
rietkragen, uitstekende broed- en overwinter-
ingsplaatsen voor heel wat dieren, ieder najaar
allemaal maaien. Natuurlijke elementen worden in
de polder zo wel heel schaars. Als nu ook nog vele
bomen verdwijnen, wordt het echt wel kaal en
doods in de polder.

Natuurpunt Waasland-Noord

super HOGE PRIJZEN VOOR

BOSGROND MET CARAVAN

De actiegroep ‘Stekene Verkocht’ merkt op dat
verkopers fenomenale hoge prijzen vragen voor
een perceel bosgrond met een caravan of con-
structie op. Op bosgrond mogen er echter geen
caravans of constructies staan.
De prijs voor een lapje bosgrond van amper 1000
m2 bedraagt vlug 20 000 Euro. De normale
marktprijs bedraagt ongeveer 3 000 Euro.
In de zwarte Heistraat vraagt men 34.000 Euro
voor een perceel bosgrond van 936 m2 met
caravan op.
Vanwaar die hoge prijzen als er correct aangege-
ven wordt dat het om bosgrond gaat?
We nemen de Zwarte Heistraat als voorbeeld.
Stekene Verkocht is van oordeel dat de aanwe-
zigheid van de illegale caravans de prijzen omhoog
jagen. Deze caravans stonden er al zeer lang en
nooit was er een probleem. Waarom zou je dan
nu een probleem verwachten, klinkt de redene-
ring.
De aanwezigheid van vele omliggende percelen
bosgrond met telkens een caravan of staketsel op
geeft daarenboven de indruk dat de bosgrond fei-
telijk bestemd is voor recreatie en er een gedoog-
beleid heerst.
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Ook de aanwezigheid van twee onverklaarbare
piepkleine clusters ‘echte weekendgrond’ in de
Zwarte Heistraat draagt tot deze perceptie bij.
Komt daarbij dat sommige percelen bosgrond
zelfs een huisnummer hebben.

Met het gevolg dat men hier niet meer van een
echt bos kan spreken, maar van een aaneen-
schakeling van kleine percelen ‘bosgrond met
caravan of constructie’.
De vraagprijs speelt hier op in. Stekene Verkocht
vreest dat kopers, die de situatie niet goed ken-
nen, onnodige risico’s nemen. Daarenboven komt
dat echte weekendgrond, met een mogelijke kans
op blijvend en permanent woonrecht, zeer duur
wordt zodat de dagrecreant zijn heil zoekt in een
perceel bosgrond met caravan.
Deze illegale constructies op bosgronden zullen
nooit een planologische oplossing krijgen. Deze
belofte is echter onvoldoende. Wil men deze bos-
gebieden in zijn oorspronkelijke toestand herstel-
len, dan zullen niet zozeer beloften belangrijk zijn,
maar wel een daadkrachtig optreden van de over-
heid. Dit daadkrachtig optreden zal ook aange-
ven dat een bosgrond
enkel de prijs van een bos-
grond waard is.

Ons Streven en het ozonium

tijdens ‘leren van elkaar’.

Het seizoen van ‘leren van elkaar’ is weer volop
aan de gang. En met succes.
Het domein ‘de Roomkouter’ in Steendorp brengt
naast de vaste kern ook nieuwe deelnemers met
zich mee, zodat we een heel ploegje met geva-
rieerde kennis bijeen krijgen. Leerrijk en zeker ook
leuk. Dat was en is nog steeds de opzet van dit ini-
tiatief, mensen samen brengen om op ontspan-
nende manier elkaar iets bij te brengen en daar-
naast ook een beetje te keuvelen.
Dat de winterperiode ook interessant onderzoe-
ken is, werd weerom bewezen gedurende de voor-

bije maanden. Zo leren we letten op typische win-
terkenmerken en ontluikende planten en horen en
zien we verschillende vogelsoorten en verborgen
insecten, spinnen, slakjes en al dat klein gespuis.
In dergelijke periode gaat de aandacht hoofdzake-
lijk naar de mossen, waarlijk pareltjes onder de
loep. Alles wat gedetermineerd wordt, wordt door
Marc Lamont haarfijn genoteerd en later ver-
werkt tot een waardevol document.

Deze winter viel ons oog op een apart wonder, bij
de meesten van ons totaal onbekend, maar toch
herkend door één van de deelnemers.
Een bijdrage van Freddy Moorthamer:
Ozonium op de Roomkouter.
Zaterdag 17 januari 2009 waren we met ‘Ons
Streven’ op winterinventarisatie op de
Roomkouter, de opgevulde kleiputten nabij het
imposante Fort Steendorp. Deze inventarisatie en
tegelijk studietocht gebeurt in het kader van het
lovenswaardige initiatief van Ons Streven om te
‘leren van elkaar’ en een heel jaar één bepaald
gebied te bezoeken, te monitoren a.h.w. in al z’n
aspecten.
Verkleumd in de snijdende ijskoude wind speuren
we rond op de embryonale bodem van de aange-
voerde grond die bedekt is met een gevarieerd
groen mossentapijt en naar de waterplas toe
sterk doorsneden met uitgespoelde geultjes.
Tussen de verwelkte resten van Heen (Zeebies),
Zulte (Zeeaster) en schriele vruchtstengels van
Waterpunge, ligt plompverloren een stuk tak van
loofhout, een weggesmeten stok van een wande-
laar misschien?... wie zal ’t weten?
Een dood stuk hout, vrijwel helemaal ontschorst
maar bezet met rossig bruine harige toefjes…wat
is dat nu weer?
Die rossig bruine toefen haren zijn het ‘ozonium’
van paddenstoelen uit de groep van de
‘Viltinktzwammen’! Een ozonium is een myceliale
mat, een donzig kluwen van zwamvlokdraden die
zich aan de buitenkant van het houtige substraat
uitspreiden.
De Inktzwammen zijn een bijzondere en fascine-
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g r o e n l a c h e n

rende groep paddenstoelen waarvan er, volgens
de diverse literatuurbronnen, ca 180 soorten
beschreven zijn. Slechts enkele zijn onmiskenbaar
te herkennen in ’t veld, maar de meeste zijn uit-
sluitend door microscopisch nazicht uit mekaar te
houden.
Inktzwammen zijn typische saprofieten (= levend
van afgestorven materiaal) van dikwijls voedselrij-
ke substraten. Vele soorten zijn trouwens ‘copro-
fiel’, d.w.z. dat ze een uitgesproken voorkeur heb-
ben voor uitwerpselen en daarin gretig een over-
vloedige voedselbasis vinden!
Het geslacht ‘Inktzwammen’(Coprinus) deelt men
onder in drie grote groepen: Coprinus, Pseudo-
coprinus en Micaceus.
Onder deze laatste groep, Micaceus, vinden we de
soorten ‘Viltinktzwammen’ en het zijn uitsluitend
die soorten die zo’n ozonium produceren.

Boeiend, boeiend!

Wil je ook eens mee komen ont-
dekken, altijd welkom.
Raadpleeg de kalender en zoek
bij Ons Streven ‘leren van
elkaar’. Hopelijk tot later.
O ja, bedankt Peggy voor de lek-
kere thee en koekjes!

Mestdumping

in Sint-Niklaas

23 januari 09 om 10u00 ’s ochtends was deze
boer al actief aan de Stropersfietsroute te Sint-
Niklaas. De mestoverschotten uit een nabij gele-
gen boerderij werden rechtstreeks gedumpt in
een sloot. Het ging duidelijk over veel erger dan
het ‘spoelen van de tanks’. Deze sloot loopt van
het wachtbekken in de Spieveldstraat in Sint-
Niklaas in de richting van de Kuildamstraat. De
stankoverlast was er enorm. Aquafin heeft werk
gehad om de troep in haar collectoren op te van-
gen. En dan te noteren dat de meeste zuive-

ringsstations nitraten en fosfaten niet uit het afval-
water verwijderen wegens veel te omslachtig en
te duur, een rechtstreekse route dus naar de
Schelde en Noordzee. Een flagrante overtreding
van alle wetten ter zake. De landbouwsector
beseft onvoldoende hoe dergelijke cowboys het
imago van de sector onherroepelijk besmeuren
en de publieke opinie tegen de sector wordt
opgezet.

De rook is niet giftig !

Met deze boodschap werd het Waasland gesust
toen een magazijn waar een inline skatehal was
ondergebracht en een bedrijf van industriële
gassen uitbrandde. Niet giftig, dat is een
eufemisme voor :" We hebben de giftige zaken die
we zochten niet gevonden." Een leugentje om
bestwil om paniek te vermijden is hier nog te
begrijpen. Het verstand van de modale burger
onderschatten is een fout. Wie de zwarte rook-
wolken live of in de media zag, hoeft geen expert te
zijn om te weten dat er allerlei rotzooi in het milieu
terechtgekomen is. De grondstalen die in de buurt
genomen werden op initiatief van het stadsbestu-
ur wijzen op niets verontrustends, terwijl zowel in
de buurt als in de richting waar de rook zich ver-
spreidde stukken puin, asse, roet en verbrande
resten werden gevonden van dubieuze afkomst.
Op deze locatie brandde het in 1991 reeds (auto-
banden). In de nabije toekomst is hier een woon-
wijk gepland. Dat plan kan doorgaan mits een
doorgedreven sanering. Hopelijk vinden de jon-
geren snel een locatie voor hun inline skating,
vindt ook het bedrijf nieuwe mogelijkheden en
verkrijgen buurtbewoners en volkstuinders terug
een gezond leefmilieu.
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Nieuw serrecomplex aan de

Hoogstraat van Sint-

Niklaas: Een miskleun van

groot formaat.

ABLLO vzw diende in 2007 bezwaar in tegen de
bouw van een uitgebreid serrecomplex aan de
Hoogstraat te Sint-Niklaas (zie Groene
Waasland nr. 155 van mei 2008).
Helaas werd ons bezwaar compleet genegeerd.

Intussen is het serre complex zo goed als klaar en
is het een akelige verstoring geworden van het
beetje open ruimte wat Sint-Niklaas nog had.
Bovendien is het een flagrante daad van onbe-
hoorlijk bestuur, aangezien het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen in het kader van haar provin-
ciaal structuurplan plannen maakt voor een bun-
deling van serrebouw. Dat is niet alleen nodig om
de landschappelijke aantasting te voorkomen
doorheen de hele provincie. Maar ook en vooral is
het nodig om de energiebehoefte van deze serres
op een milieuvriendelijke manier te verzekeren. Zo
wordt er in Zeeuws Vlaanderen door de
Nederlandse overheid gegroepeerde serrebouw
voorzien net ten zuiden van Terneuzen, vlakbij de
industrie. Daardoor kan afvalwarmte van de elek-
triciteitsproductie via een warmte kracht koppe-
ling (WKK), afgenomen worden door de serres.
Ook in Gent is daarvoor nog stevig gepleit op de
IFEST studiedag over industriële symbiose
(Flanders expo, 21 oktober 08).

Door serres lukraak in het landelijk gebied toe te
laten, kan er helaas geen gebruik gemaakt
worden van afvalwarmte uit de industrie.

Meer nog. Sedert een aantal maanden is
één van de laatste hoekjes ‘donkerte’ in Sint-
Niklaas, verkwanseld door overvloedige
nachtverlichting van deze nieuwe serres
langs de Hoogstraat. Niet alleen akelig om
overdag langs te fietsen op de stropersfiet-
sroute, ook ‘s nachts zie je het complex van
op kilometers afstand baden in het licht.
Voor een gemeente als Sint-Niklaas die van
het bestrijden van lichthinder een prioriteit
maakt, een miskleun van groot formaat.

Alweer werden de goede milieu-intenties
van het stadsbestuur gedwarsboomd
door de bevoegde diensten en de schepen
van landbouw.

Slalom voor de bus-

reizigers aan de Noordlaan

te Sint-Niklaas

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas veroorzaakte
aan de Noordlaan een zeer onveilige situatie voor
de busreizigers die aan de achterzijde van het
NMBS-station willen uitstappen. De witgroene ver-
keerspaaltjes vormen een vervelend obstakel voor
uitstappende busreizigers op weg naar het voet-
pad en het station. Bovendien is het verkeers-
kundig nut voor ABLLO vzw helemaal niet duidelijk.
We vragen een snelle opruiming van dit pro-
bleem.
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boven:
Elke maand voert de in 2008 opgerichte
fietsersbond van Temse actie op de eerste
zaterdag van de maand om een fietspro-
bleem aan te kaarten. Hierboven 2 foto’s
van de uitstap op 7 februari 2009. Samen
met oa Ons Streven gaat de protesttocht
naar de N41 om het supersmalle aanlig-
gende fietspad aan te klagen. Merk op dat
dit moet gebruik worden in dubbele rich-
ting!! Is dit Russische roulette??

onder:
Op zaterdag 7 maart 2009 rijden een
zestigtal fietsers via de N16 van de
Krijgsbaan naar de Doornstraat om te pro-
testeren want het fietspad is daar “verdwe-
nen”. Naast de primaire weg N16 mag er
geen aanliggend fietspad liggen. De fiet-
sersbond Temse wil een volwaardig alter-
natief. Nu heeft de overheid een onder-
maatse zigzag-route voorzien. Zie groene
waasland van mei 2008.
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Fietsers Afstappen!

Ergens begin september om 5.30u. in de vroegte,
stond ik daar, een tikkeltje verbouwereerd, met
mijn ijzeren ros in de hand, voor de brug van
Temse. Het kon niet de bedoeling zijn dat ik een
stuk over de autorijweg moest fietsen. De verba-
zing duurde dan ook maar enkele seconden. Ik zat
er naast, zag ik toen,… naast het fietspad, of wat
er op dat moment voor door moest gaan.
Net had ik het rood-witte lint ter hand genomen
om eronder door te gaan of een werkmakker met
bromfiets kwam me vervoegen, “da’s hier nie mier
te doen awa”. Hij zat er ook naast. t’ Was dan ook
erg donker. Geen enkel klein (spaar)lampje ver-
lichtte het geïmproviseerde fietspad. “En bij regen-
weer is de ramp compleet” wist hij me later te
vertellen.
In de tegengestelde richting Bornem-Temse,
werd je ‘s avonds totaal verblind door de koplam-
pen van de wagens die de afwijkende kromming
moesten nemen. Deze verblinding werd versterkt
doordat de straatverlichting stuk was. Daar was
dan wel een ‘echt ‘ fietspad (zij het dan weer dat
het wekenlang bestrooid lag met maaisel, waar-
door nog maar de helft van de breedte gebruikt
werd) maar je kwam spontaan tot stilstand
omdat je niets zag.
Ook bij daglicht was het “ zoeke geblaeze” volgens
een kranig oudje (met sterretjes in de ogen) dat ik
geregeld te voet aan beide zijden waarnam.
Eenmaal zag ik aan de Bornem-zijde, twee brom-
fietsers in een slakkengangetje, halsreikend het

fietspad zoeken zonder het te vinden en dan maar
vlug tot aan de spoorweg over de autobaan snor-
ren. Enig gevaar was daar toch wel mee gemoeid
dunkt me.
Al was de overgang dan wat smal, aan hoffe-
lijkheid ontbrak het niet op de brug om mekaar te
laten passeren. Maar AFSTAPPEN? Neen! Enkel
als het niet anders kon. Het vraagt genoeg
doorzettingsvermogen om de wagen links te laten
staan en nóg een half uur vroeger uit de veren te
gaan, uit liefde voor het milieu.
Intussen is het fietsen al vrij comfortabel en het
zal ook niet zo simpel zijn het iedereen naar de zin
te maken en dan ook nog flink door te moeten
werken. Maar in naam van alle tweewielers en in
het bijzonder die van de vroege, late en nacht-
ploeg wil ik vragen aan alle verantwoordelijken
om in situaties als deze meer aandacht op te
brengen voor al wat nodig is om op elk uur van
de dag of nacht zich probleemloos te kunnen
verplaatsen.
Met de huidige middelen die ter beschikking zijn
kan dat niet te veel gevraagd zijn. De fiets zelf ter
hand nemen en ondervinden is een idee dat te
overwegen valt.
Eerlijk waar. Ik sta in bewondering voor de werk-
zaamheden en het bouwwerk zoals het zich
stelselmatig ontsluiert. Een
knap ontwerp naar mijn
mening dat verdiende aan-
dacht krijgt.

Astrid Martens

Daar is de lente!

‘Daar is de lente, daar is de zon’. Liedjes, gedich-
ten, teksten over de lente vind je genoeg.
De winter van dit jaar was vrij somber met heel
wat kou en weinig zonuren. Maar zie daar is de
lente weer en geeft ons weer nieuw leven en nieu-
we hoop.
Een elk jaar wederkerende geboorte.
De dagen lengen en de voorjaarsboden laten zich
zien of horen. Je hoeft echt niet ver te zoeken en
als je verbonden bent met de natuur hoef je zelfs
niet altijd in die natuur te zijn.
Toch is het fijn en heilzaam een tocht te maken in
de open ruimte en alle elementen in je op te

nemen, je even leeg te maken om je terug te vullen
met die verse energie en schoonheid van de
meest eenvoudige dingen, dat is de essentie zelf.
Natuurlijk zijn we verbonden en de lente nodigt ons
telkens uit. Zonder te zeuren en te klagen, iedere
keer opnieuw vindt de natuur die kracht om te
exploderen, een ware positieve energie die je, als
je wilt, in je kan opnemen, iedere dag, ieder
moment. Geef jezelf die mogelijkheid om de lente
terug in je ‘zijn’ te laten leven in al
haar facetten en kleuren.
Verzorg de aarde en je zult ade-
men, verzorg jezelf en de aarde
zal ademen.
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Actie :

verBIJsterende BIJen.
Na de Vlaamse en Europese steun aan de nood-
lijdende, maar op economisch en ecologisch vlak
zo belangrijke imkerij, besliste de provincie Oost-
Vlaanderen in navolging Limburg en Brabant om
gratis bloemenzaadmengsels, voor uitzaai, ter
beschikking te stellen aan imkerij, particulieren en
gemeenten.

De dienst Landbouw en Platteland kocht een
mengsel van eenjarige bloemen, “Tübinger-
mengsel*” aan in ’t kader van het “Landbouw-
natuurfonds”. Deze zaden zijn verpakt in zakjes
van 75 gram, goed voor uitzaai van 100m² en
worden gratis ter beschikking gesteld aan de
Oost-Vlamingen. Neen, dit is geen aprilgrap!
Elkeen kan tot max. 3 zakjes krijgen goed voor
inzaai van 300m².
De verdeling gebeurd via de gemeentebesturen,
de imkerij en de provinciale domeinen.
De verdeling op Provinciaal domein Puyen-
broeck – Wachtebeke gaat door op woens-
dag 8 april 2009 tussen 9.30u en 16u.
De twee Wase imkersverenigingen, “Wase
Imkersbond” en “Imkersbond van Sinaai”, ste-
unen uiteraard deze actie.
Ze roepen alle lezers van ’t Groene Waasland
op om massaal deel te nemen aan deze inzaai
van bloeiende planten die onze bijen, maar ook
de andere insecten, ten goede komen.
Inlichtingen en bestellingen bij:
Guido.vandeputte@telenet.be 09 346 75 95
hugo.schelfhout@telenet.be 03 772 58 35
Wie rond zich kijkt merkt de laatste jaren,ook in
ons Waasland, de uitbreiding van, steen, beton
en asfalt. Dit gaat steeds ten koste van beplanti-
ng. Om te overleven, is er voor elk bijenvolk jaar-
lijks 50 kg honing en 40 kg stuifmeel nodig. Onze
honingbijen moeten elk jaar meer moeite doen
om dit te vergaren. Hun wintervoorraad, 15kg

honing, krijgen ze niet meer bij elkaar. Zonder im-
kershulp overleven onze bijen de winter niet. Ons
provinciebestuur geeft ons de kans om ons steen-
tje bij te dragen om de groene (maïs)woestijn op
te fleuren door massaal dit “Tübingermensel*” in
te zaaien. Het “Tübingermengsel*” bevat 10
plantensoorten. Zaaien, op goed bewerkte
onkruidvrije grond, doet men het best rond eind
april, begin mei. Na een drietal weken heeft men
al de eerste boekweit bloemen. Even later bloeien
radijs en gele mosterd (kruisbloemigen). Phacelia
start samen met bernagie, maar bernagie bloeit
anderhalve maand langer. Alle deze bloemen zijn
rijk aan nectar en pollen. Vanaf midden juli tot het
einde van het seizoen bloeien de malva's, de
koren- en de goudsbloemen,waarbij deze voor-
namelijk stuifmeel aanbieden. Als laatste bloeien
koriander, nigelle en dille, gedurende ruim een
maand.
Dit bloemenmengsel is een lust voor het oog.
Het bloeit tot aan de winter in een opeenvolging
van kleurschakeringen. Het is een zegen voor
bijen en andere insecten.
Het bestendig stuifmeelaanbod van de verschil-
lende componenten zal tijdens de zomer zorgen
voor een goede ontwikkeling van de bijenkolonies.
Daarenboven zal dit mengsel ook een 40-tal in het
wild levende bijensoorten en hommels
aantrekken. Naast deze wilde bijen bezoeken ook
vele andere nuttige insecten deze bloemen, zoals;
lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen,
maar zeker ook veel verschillende mooie vlinders.
Het bloemenmengsel onderdrukt de onkruidont-
wikkeling en verhinderd bodemerosie. Laat de
bloemen in zaad komen. De zaden vormen een rijk
wintervoedselaanbod voor vogels en andere
dieren. De vegetatie vormt een gunstig microkli-
maat, met overwinteringmogelijkheden voor heel
wat insecten, klein wild en andere dieren. Men
krijgt groenbemesting en een bodemverbetering
via humusvorming. Na de winter kan men de
resterend bevroren strooisellaag verwijderen en
vercomposteren. Wanneer men dan de grond
lichtjes bewerkt, zullen de gevallen zaden kiemen
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Kruibeke zet aan tot

spaarzaamheid met water
Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft naar
haar inwoners milieutips gestuurd die hen
moeten aanzetten spaarzaam te zijn met water.
De aarde is wel met 71 % bedekt met water,
maar daarvan is 97,5 % zout water en slechts
2,5 % zoet water. Van dat zoet water komt het
grootste deel voor in gletsjers en ijskappen (69 %)
en vinden we zowat 0,26 % terug in beken en riv-
ieren. Er is slechts 0,72 % van het zoet water
dat voorkomt in ondergrondse waterlagen
(30%), bruikbaar als drinkbaar water. "Reden
genoeg dus om er spaarzaam mee te zijn", aldus
het gemeentebestuur van Kruibeke.
Een gemiddelde Belg verbruikt dagelijks 120 liter
water. De milieudienst wil de Kruibekenaar wijzen
op welke manieren water kan gespaard worden.
Tips die gelden voor elk gezin, waar ook in
Vlaanderen:
Laat de kraan niet langer lopen dan nodig. Als u
de kraan 1 minuut laat lopen verbruikt u 5 liter

water. Gebruik een bekertje tijdens het tandenpo-
etsen. Zeep eerst in en dan pas spoelen, Neem
een douche in plaats van een bad en installeer
een spaardouchekop: je kan tot 100 liter water
sparen. Installeer spaartoetsen op toiletten en
kranen, spaardouchekoppen enz. Herstel
lekkende kranen en spoelbakken zo snel mogelijk :
1 à 2 drupjes per minuut betekent al snel 2000 l
water per jaar of 20 volle baden. Bij gebruik van
een vaatwasmachine of wasmachine: koop
toestellen met een laag verbruik (A++) en laat ze
alleen draaien als ze goed vol zijn. Was de auto
met emmer en spons en niet met de tuinslang of
de hoge druk reiniger. Om drinkwater te sparen
kan regenwater gebruikt worden in tal van
toepassingen: spoelen van toilet, wassen van
kledij, poetsen, besproeien van planten enz. Ook
regenwater gebruik je met mate !
De gemeente Kruibeke heeft ook aan subsidies
gedacht. Meer info op www.kruibeke.be bij milieu-
dienst/ subsidies. of bij www.waaskrant.be of bij
www.abllo.be

PLANTENSOORT
wetenschappelijke naam, Nederlandse benaming

TÜBINGER
gewicht %

NECTAR° POLLEN°

Phacelia tanacetifolia, phacelia 40 5 5

Fagopyrum esculentum, boekweit 25 4 2

Sinapis alba, gele mosterd 7 4 4

Raphanus sativus, radijs 3 3 2

Malva sylvestris, groot kaasjeskruid 3 2 1

Borago officinalis, bernagie 1 5 2

Coriandrum sativum, koriander 6 5 1

calendula officinalis, goudsbloem 5 2 3

Nigella sativa, nigelle 5 3 2

Centaurea cvanus, korenbloem 3 5 4

Anethum graviolens, dille 2

GESCHIKT VOOR:
° Drachtwaarde uit Bijenplantengids (1996) Van Hoorde A

ZWAARDERE
GROND

waarde in stijgende orde van 1 tot 5

en dit zorgt ook het tweede jaar opnieuw voor een
rijke bloei.
Het in gebruik nemen van braakliggende gronden
als bijenweide is een eerste stap in de richting van
duurzame landbouw ten gunste van de imkerij. Het
ingezaaide mengsel overbrugt de drachtloze peri-
odes in volle en late zomer. We verheugen ons in
de interesse van landbouwers voor deze vorm van
groenbraak. Een goede samenwerking tussen

imker en landbouw resulteert in een verrijking
van onze landbouwstreken. Het is voor beide
patijen een win, win situatie. De bijen zorgen met
hun bestuivingwerk voor een goede vrucht-
zetting en daarbij ook voor het zaad in het
tweede jaar braak en de bijen krijgen een deel
van hun wintervoedsel in de plaats.

Imkersverenigingen Waasland
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Dag van de Aarde

11.00 - 18.00 uur: biomarkt: met ruim aanbod aan stands
 

13.30 uur:  over biolandbouw 
15.30 uur:  Is biolandbouw de toekomst?’
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Voor meer informatie:
guy.mendonck@groen.be
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Zie ook de webstek : www.abllo.be klik dan op kalender
C.V.N. wandelingen : De deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.
De wandelingen duren tussen de 2 en 3 uur.
L = Laarzen gewenst, zeker bij vochtig weer. * = Geschikt voor wagentjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!

Zaterdag 28 maart

Vzw Durme Nacht van de Duisternis
Avondwandeling in het Steengelaag en De Vaag met
aandacht voor het dierlijke avondleven en de nevenef-
fecten van kunstlicht. Nadien wordt bij sterrenkundige
Chris De Pauw in de Hoogstraat 145 naar de sterren-
hemel gekeken met een jenevertje of warme choco-
melk als aangenaam tussendoortje
Afspraak: 20.00 uur aan de parking Blauwendael te
Waasmunster

Ons Streven Aanplanting ‘Geboortebos 2008’.
Het provinciaal domein ‘Roomacker’ wordt verder afge-
grensd met essen, een boom voor elke boreling van
Tielrode. De ouders, grootouders en andere betrokke-
nen van de kersverse kindjes krijgen de kans om zelf
‘hun geboorteboom’ te komen planten, waarna ze ver-
gast worden op een winterse receptie.
Ons Streven dankt hiervoor de provincie Oost-
Vlaanderen voor het ter beschikking stellen van de
gronden en de gemeente Temse voor de logistieke
steun.
Ons Streven organiseert dit in samenwerking met de
Gezinsbond afdeling Tielrode, die voor de heerlijke
receptie zorgt.
Afspraak: 14.00 u. aan het hoofdhek van de
Roomacker in de Hofstraat. Iedereen is welkom.
Info: 03 711 04 43

Zondag 29 maart

Vzw Durme + CVN Wandeling Sombeekse meersen
Speciale aandacht voor de voorjaarsbloeiers in de bron-
zone en de spindotterbloem in de Rietsnijderij
Afspraak: 14.00 uur op de Dries in Sombeke L

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede + CVN
Lentewandeling aan het Etbos L

Afspraak om 14u30 aan de Etboshoeve
(Terwesttragel / Etbos in Moerbeke-Waas)

Meer informatie: Andre Van Peteghem, 09 346 64 68

CVN Grote Geule 14u00 kerk Kieldrecht L
Schauselbroek 14u30 Zwembad in

Scheldepark Temse L/*

Zaterdag 4 april

Vzw Durme Gastronomische Elvira-wandeling

We organiseren al voor de 7e keer deze wandeling
voor fijnproevers, begeleid door ervaren vzw Durme-gid-
sen. Wandelschoenen of laarzen. Prijs € 32,00 (alles
inbegrepen)
Programma: 09.00 ontbijtbuffet, 10-13u natuurwan-
deling met gids (korte stop voor soep voorzien), 13u00
maaltijd in Elvira
Inschrijven moet: contacteer Restaurant Elvira,
Donklaan 255 (op de hoek van de Donklaan en de
Brielstraat), 9290 Berlare
Tel. 09 367 06 82 Fax. 09 367 06 83
info@restaurant-elvira.be

Zondag 5 april

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Laarzenwandeling in de Reepkens

De Reepkens zien er elke week anders uit. Fauna en
flora zullen ons ook tijdens deze wandeling weer verba-
zen. Beheerder Tony Briers gidst ons door de
Reepkens. Laarzen zijn noodzakelijk.
Afspraak om 9u30 aan Molenhoek 65 in Wachtebeke
Meer informatie: Tony Briers, 09 342 86 74,
t.briers.cato@skynet.be

CVN Steengelaag oud vliegveld 1 4 u 0 0
Roosenbergabdij Waasmunster L

CVN+Vzw Durme Molsbroek
14u30 bezoekerscentrum Lokeren L/*

Een CVN-gids neemt je mee op een aangename voor-
jaarswandeling langsheen het Molsbroek.
De vele vogels make zich op voor het komende broed-
seizoen en laten zich in hun mooiste pluimen horen en
zien. Omdat de wandeling over goed begaanbare paden
gaat zijn laarzen absoluut niet nodig. Nadien kan je
naargelang de weersomstandigheden even opwarmen
of afkoelen bij een drankje in het bezoekerscentrum.
Afspraak: 14.30 uur in bezoekerscentrum Molsbroek.
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of buiten de kan-
tooruren bij André Verstraeten, 09 348 18 59

Hortus ter Saksen Natuurtocht:
Luswandeling ST. MARTENS – VOEREN

De Voerstreek, een prachtig wandelgebied, hebben we
te lang achterwege gehouden. We stappen langs taal-
en staatsgrens, door bos en dal, langs wei en door holle
wegen. Afspraak: 9.30 uur aan de kerk van St.
Martens-Voeren. Inschrijven bij Rudy (0499 54 03 91)
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Zaterdag 11 april

Natuurpunt Zuid-Waasland
Vroegochtendwandeling te Waasmunster

Samenkomst om 06:00 u aan de parking in de
Gentstraat ingang Kasteel Blauwendael.
Kinderen onder de 14 jaar : gratis paasei.
leden gratis, niet leden 1 Euro
Info: Staf Lerno tel: 03 772 43 06 e-mail:
gustaaf.lerno@versateladsl.be

Zondag 12 april

Wase imkersbond
bijenplanten in de praktijk Hof ter Saksen

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Vroegochtendwandeling aan de Turfmeersen

De ochtendstond geeft goud in de mond, jawel vroeg in
de ochtend is de natuur op zijn mooist, kom kijken en
geniet samen met de eerste trekvogels. Gevolgd door
opwarmertjes
Afspraak om 6 uur aan de Turfmeersen

(Terwesttragel / Etbos in Moerbeke-Waas)
Meer informatie: Lou Roelandt, 09 348 70 31, 0494
826 326 lou.roelandt@skynet.be

Vrijdag 17 april tot zondag 19 april

Piepweekend JNM WAASLAND
Wat denk je van een gigantisch bosgebied in’t begin van
de lente, als alle bloemetjes beginnen bloemen? Of
nachtvlinders zoeken met de boswachter, een avondje
bij ’t kampvuur, wateronderzoek in 5 vijver naar keuze?
En niet alleen dat. Als je ook veel (bio)choco, langer
opblijven, spelletjes, een quizje ’s avonds en een voet-
balveldje inbeeldt, dan heb je reeds een mooi idee hoe
dit weekendje met JNM eruitziet.
We gaan naar een prachtig gebied: Het Leen in Eeklo,
een groot bosgebied met ontzettend veel flora en vij-
vers. We slapen binnen in een lokaaltje met luxe-sani-
tair, vergezeld met twee andere JNM-afdelingen. Een
ideale afsluiter van de paasvakantie...
Info en inschrijven: Gorik Verstraeten – gorik@jnm.be –
0499 28 67 86

Zaterdag 18 april

Vzw Durme Voorjaarswandeling in de Eenbes
Onder leiding van Geert De Smet, reservatenmedewer-
ker wandelen we langs de percelen van de Eenbes om
er de eenbes en andere voorjaarsflora te bewonderen.
Verder zal het beheer, de fauna en de flora uit de doe-
ken worden gedaan.
Afspraak: om 13.30 uur aan de uitrit van parking 2 van
het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke
Info: Geert De Smet, 09 348 30 20.
Meebrengen: laarzen

Ons Streven Leren van elkaar
0p ontdekkingstocht op de ‘Roomkouter’ in Steendorp.
Leek of specialist, iedereen is welkom op deze leerrijke,
ontspannende activiteit.
Afspraakplaats: hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat Steendorp om 9.00 u.
Gratis. Info: 03 711 04 43

Velt Tingel brouwen
bij Kris Boelens te Belsele van 10u tot 12u

Zondag 19 april

CVN Oost-sivepolder 14u30 steenbakkerij,
Warandestraat Steendorp L

Oude Durme vogelwandeling 5 u 0 0
Durmebrug Waasmunster L

Ons Streven + CVN D a g v a n d e A a r d e .
Geleide natuurwandeling ‘Bron en Broek’

Biodiversiteit is het thema van 2009 tijdens de Dag van
de Aarde. Het Bronbosje van Elversele is dan ook een
gebied met een uitzonderlijke, unieke flora en in deze
periode zeker niet te missen. Kom deze biotoop, samen
met onze gidsen, bewonderen en beleef een aangena-
me wandelnamiddag.
Afspraakplaats: kerk Elversele om 14.15 u. Iedereen
welkom, gratis. Info: 03 711 04 43

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel D a g v a n d e A a r d e
Ter gelegenheid van de Dag van de Aarde organiseert
Natuurpunt verschillende activiteiten verspreid over
een ganse week. Op zondag 19 april is er in de Kalkense
Meersen een nationale start happening gepland waar
zoveel mogelijk Natuurpunters verwacht worden. We
spreken met onze afdeling af om 13 uur aan de kerk
van Kemzeke en rijden vandaar kostendelend met eigen
vervoer naar de plaats van afspraak.

Natuurpunt Zuid-Waasland Dag van de Aarde
Vroegochtendwandeling te Belsele

gratis ontbijt: beperkt tot 15 deelnemers !
Samenkomst om 5u30 aan de Wereldwinkel,
Koutermolenstraat 6 te Belsele. Iedereen welkom
Info: Staf Lerno tel: 03 772 43 06 gsm: 0495 49 13
91 e-mail: gustaaf.lerno@versateladsl.be

Vlaamse ardennendag
Samenkomst Syntra 7.45 uur. In de voormiddag doen we
Bos ter Eecken nabij Ronse met Karel De Waele. Afspraak
9 u kerk Louise Marie voor wie rechtstreeks gaat.
‘s Middags eten we de boterhammen op in "De Fiertel"
in Ronse, waaruit we vertrekken met Jo Cosijn naar het
Eeckhoutbos en de Maarkebeekvallei.
We vertrekken er aan de kerk van Maarke-Kerkem.
Meebrengen: knapzak.
Met eigen vervoer. Iedereen welkom.
Info: Christel Strybos tel:052 46 00 58
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Zaterdag 25 april

ABLLO en de Raaklijn D a g v a n d e A a r d e

Knelpuntenwandeling langs het trage
wegen net in Belsele
Vertrek om 14u aan de gemeentschool van Belsele.

JNM Waasland Hallerbos Voorjaarsfloraparty
INI – GEWOON
Jawel, beste, u raad het al. Naar aanleiding van weder-
om een nieuw seizoen en de bijhorende nieuwe groei
der planten, gaat de pwg op tocht. Deze keer staan het
gebloei en gegroen op de horizon der Schuifelbeen in
het vizier. Dit praaltje reservaat is deel van het bos van
Ename, en een bezoekje meer dan waard. Zeker als de
pwg meegaat, want die staan toch wel garant voor een
spectrum aan plantenkennis. Overtref jezelf, en ga mee
op deze leerrijke floratocht. Info: Else Vandaele
(0499130532, elsevandaele@hotmail.com)

Velt Biomarkt Beveren
Info en verkoop van zaaioverschotten.

Zondag 26 april

CVN kabouterwandeling (kind 5-11j)
14u00 Hoofdhek Roomacker, Hofstraat Tielrode L
CVN Stropers St.-Gillis-Waas 14u00 Kerkje van ’t
Kalf, Sint-Gillis-Waas L
CVN Hof ter Saksen 14u00 Schuilhuis in het
park, Zandstraat Beveren L/*

Ons Streven + CVN - Kabouterwandeling –
Erfgoedwandeling, thema ‘Uit Vriendschap’
Deze dubbelactiviteit bereikt zowel kinderen als volwas-
senen.
De ‘Kabouterwandeling’ richt zich naar kinderen tussen
5 en 11 jaar, waarbij op spelende wijze aan natuurbele-
ving wordt gedaan onder deskundige leiding.
Natuurelementen verwerken tot siervoorwerpen die de
kinderen voor elkaar knutselen en aan elkaar schenken
uit vriendschap is een van de activiteiten.
Tegelijkertijd doen de volwassenen een natuurwande-
ling door het provinciaal domein Roomacker, waar ze
kunnen genieten van de boeiende verhalen rond fauna
en flora. O.a. waren bomen van grote betekenis wat
vriendschap betreft. Nu nog schenken mensen elkaar
bloemen, zo maar of voor een speciale gelegenheid.
Bomen, planten, vruchten, bloemen,… staan al eeuwen
symbool voor o.a. vriendschap. Zo werden dieren en
planten als schenking zeer sterk geapprecieerd. Om
mensen te ontvangen werden er heel wat inspanningen
geleverd om naast de woning ook de omgeving van de
woonst te verfraaien met tal van natuurelementen.
Tijdens de Keltische periode waren het vooral bomen
die van groot belang waren en de symboliek verwijst ook
in deze periode naar liefde en vriendschap. Linde bvb
werd geassocieerd met een vruchtbaar huwelijk.

Denken we ook aan de ‘Vredesboom’ die op sommige
plaatsen nog wordt geplant.
Dus heel wat van deze mystieke, symbolische volksver-
halen gaan heel ver terug in de tijd, maar kunnen ook nu
nog veel betekenen voor de moderne mens.
Afspraakplaats: hoofdhek provinciaal domein
Roomacker, Hofstraat Tielrode om 14.00 u.
Gratis. Info: 03 711 04 43

Natuurpunt Waasland-Noord
Afsluiting week van de aarde.

Als afsluiter van de "Week van de Aarde", die dit jaar in
het teken staat van het behoud van de biodiversiteit,
organiseert Natuurpunt, Waasland -Noord, op zondag
26 april 2009 een wandeling in de omgeving van het
Spaans Kwartier te De Klinge en langs de Koningsdijk
tussen De Klinge en Kieldrecht. We vertrekken aan de
parking van camping Fort Bedmar in de Fort
Bedmarstraat om 14uur.Ten laatste om 17 uur zijn we
terug op startplaats. Aangepast schoeisel is wenselijk,
bij regenweer kan het hier al eens drassig zijn.
Een zestal natuurgidsen van de vereniging zullen u wij-
zen op het mooie landschap en op al wat er leeft,woont
en bloeit. Wilfried Maes zal de historische context toe-
lichten van de restanten van verdedigingswerken uit
woelige periodes , zoals de Forten Bedmar en Spinola
en de Koningsdijk zelf.
Meer informatie op www.panneweel.be

Hortus Ter Saksen Natuurwandeling
Het is volop lente en dat is te merken in Hof ter Saksen!
Rhododendron soorten en hybriden, bijzondere appel-
soorten of de zogeheten botanische soorten Malus ,
Spiraea, Forsythia en talrijke bolgewassen staan in bloei.
Bloemen in alle kleuren, geuren en maten en dat niet
alleen om de mens te plezieren! In de natuurtuin ontlui-
ken de eerste bloemplanten in de graslanden. Gids van de
dag is Chris Van Nieuwenhuyse. Van 14 tot 16 uur.
Organisatie: CVN-Waasland . Gratis deelname.
Informatie: groendienst Beveren, 03 775 28 51

Zondag 3 mei

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede + CVN
Vroegochtendwandeling aan het Etbos
De meeste trekvogels zijn terug, samen met de
Wielewaal en de Nachtegaal gaan wij op stap
Afspraak om 5 uur aan de Etboshoeve

(Terwesttragel / Etbos in Moerbeke-Waas)
Meer informatie: Andre Van Peteghem, 09 346 64 68

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

Het bekende spreekwoord “in mei leggen alle vogels
een ei” is mogelijk in het Molsbroek uitgevonden.
Wanneer je in de buurt van het bezoekerscentrum uit
de auto stapt overvalt je zeker in deze periode het soms
oorverdovende gekrijs van de kokmeeuwenkolonie. Voor
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sommige bezoekers is dit natuurfenomeen net iets te
luid, maar voor de meeste heeft het iets wonderbaar-
lijks of zelfs een ontspannend effekt. Hoe dan ook een
ware belevenis om dit eens te komen aanschouwen.
Een ervaren CVN-gids neemt je mee op tocht langsheen
het Molsbroek en zal je er zeker meer over vertellen.
Afspraak: 14.30 uur in bezoekerscentrum Molsbroek.
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of buiten de kan-
tooruren bij André Verstraeten, 09 348 18 59

CVN Schauselbroek vogelwandeling, 5u00 zwem-
bad in Scheldepark. L

Hortus Ter Saksen Plantenruilbeurs
Op deze beurs worden plantenliefhebbers in de gelegen-
heid gebracht hun planten te verkopen of te ruilen. Zowel
1- jarigen, vaste planten, struiken, bomen, water- als
kamerplanten komen in aanmerking. Kandidaat standhou-
ders dienen zich voor 1 april in te schrijven. Standhouders
bekomen een gratis standplaats. In ruil hiervoor wordt een
assortiment van 10 planten afgestaan voor een gezamen-
lijke ruilstand, waar je ook planten van arboretum Hof ter
Saksen vindt. Informatieve stands waar planten duidelijk
van een naamkaartje zijn voorzien of waar vlot advies kan
ingewonnen worden, kunnen meedingen voor een prijs van
de gemeente Beveren. Van 10 tot 18 uur.
Organisatie: groendienst Beveren
Info: groendienst Beveren03 775 28 51

of christa.maes@beveren.be
Gratis voor standhouders en bezoekers

Natuurhuis Panneweel Open Schuurdag.
Op zondag 3 mei kunnen wandelaars en fietsers van
13.30 tot 18.00 weer vrij vertoeven aan het
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk. De
boomgaard zal weer in al zijn natuurlijke bloemenpracht
staan en laat ons na de lange winter alvast maar hopen
op een zonnig terrasje onder de perenboom. Peter
Braet, de verantwoorlijke van onze biologische hoog-
stamboomgaard, wandelt vanmiddag met jou doorlo-
pend door de boomgaard speurend naar al het boeien-
de leven in de fruitbomen.
Enkele natuurgidsen zijn aanwezig om samen met jou te
wandelen langs de kleine landschapselementen op het
erf en langs de natuurgebieden rond ons Natuurhuis.

Zondag 10 mei

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Vroegochtendwandeling
Bij de laatste broedvogelinventarisatie vonden we in de
Kreken van Saleghem meer dan 60 soorten broedvo-
gels. Het loont dus zeker de moeite om voor dag en
dauw op stap te gaan om de verschillende soorten
vogelgezang te beluisteren. Na de wandeling gelegen-
heid tot deelname aan een feestelijk ontbijt in het
Natuurhuis Panneweel.
Voor het ontbijt dien je vooraf in te schrijven door stor-
ten van 5 Euro per persoon voor leden Natuurpunt of

Vrienden Panneweel en 7 euro voor niet leden op reke-
ning 000-0105608-72 van Natuurpunt waasland
Noord met vermelding “ontbijt” en aantal personen.
We vertrekken om 5 uur aan het Natuurhuis
Panneweel , krekeldijk 2 te Meerdonk

Vzw Durme Ontbijtwandeling in de Scheldebroeken

De ervaren vogelaars van Natuurwerkgroep
Scheldebroeken nemen je mee op een ontspannen wan-
deling met bijzondere aandacht voor de weidevogels
van het ‘Aubroek’. Na de wandeling kan je mits inschrij-
ving aansluiten voor een gezellig ontbijt in het Veerhuis.
Afspraak: om 7.30 uur aan het Veerhuis (Waterhoek)
in Berlare. Info en inschrijven: Rudi Van Onderbergen,
0478 49 87 86

Velt Cultuurmarkt Stekene
Info en verkoop van zaaioverschotten.

CVN Keilanden, 14u00 Station Sinaai. L

Hortus Ter Saksen
Natuurtocht Luswandeling NEEROETEREN

Aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen,
door bos en langs waterpartijen.
Afspraak: 9.30 uur aan de kerk van Neeroeteren.
Inschrijven bij Rudy (0499 54 03 91)

Van donderdag 14 mei tot zondag 21 juni

Ons Streven Beeldententoonstelling
‘Overbrugd. Passerelle tussen mens en dier’ in de
Durmetuin in Tielrode
Wie zich de tentoonstelling ‘Niemands Adem’ van het
jaar 2005 herinnert, zal erkennen dat dit topkwaliteit
was met werken van vermaarde kunstenaars van over
heel Europa.
Ook dit jaar richt organisator Chris Wittebroodt een
tentoonstelling in en deze gaat weer door in de unieke
Durmetuin in Tielrode. Het thema van dit evenement is
‘Dieren in de kunst’ en dit in het kader van het openen
van de nieuwe Scheldebrug (Overbrugd!).
Toegangsprijs:
Ook Ons Streven zal van de partij zijn om tijdens de
weekends de dranken voor de bezoekers te verzorgen
en dit samen met de Gezinsbond, KAV en KVLV.
Verder zal Ons Streven een aantal wandelingen leiden
om de voorgestelde dieren toe te lichten, eerder om
iets meer te vertellen over de leefwijze van deze dieren
dan over het kunstwerk zelf.
Op vrijdag 22 mei organiseert Ons Streven een info-
avond rond verantwoorde natuurfotografie van dieren
in hun natuurlijke omgeving. Ook deze gaat door in de
Durmetuin.

Vrijdag 15 mei

Ons Streven - Leren van elkaar
0p ontdekkingstocht op de ‘Roomkouter’ in Steendorp.
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Leek of specialist, iedereen is welkom op deze leerrijke,
ontspannende activiteit.
Afspraakplaats: hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat Steendorp om 19.00 u.
Gratis. Info: 03 711 04 43

Zondag 17 mei

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Kruiden- en wilde plantenbeurs te Lochristi

In het parkje achter het gemeentehuis (Koning
Boudewijnlaan)
In de rustige tuin van het gemeentehuis van Lochristi
kan je vandaag terecht voor een kruiden- en wilde plan-
tenbeurs. Er zal oa. een stand zijn van bessen, een spe-
ciaal voor deze gelegenheid aangelegd demonstratiet-
uintje,... Tijdens deze beurs is er doorlopend mogelijk-
heid tot een hapje en een drankje.
Doorlopend van 10 tot 17 uur.
Meer informatie: Dirk Van Pottelberg, 09 346 95 68,
dirk@heidebos.be of Griet Buyse, 09 329 55 45.

Wase imkersbond Fietstocht in het
Waasland geleid door Fons Wuytack aanvang 10 uur.

CVN Marktwegel, Kull, Eekhoek, 14u30
Heidekapel, Waasmunster. *
CVN Tielrodebroek, 10u00Veer, St.-Jozefstraat
Tielrode. *
CVN Stropers Stekene, 14u00 Ingang Kemzeke
tegenover Donckers. L

Velt Lentemarkt Sint Niklaas
Info en verkoop van zaaioverschotten.

Vrijdag 22 mei

Ons Streven -
Infoavond ‘Verantwoorde natuurfotografie’

Zondag 24 mei

Seizoenswandeling in het Heidebos, met Handicum
Afspraak: Moerbeke-Waas, Heidebos, parking 1 om
14u30’. Meer informatie: Griet Buyse, 09 329 55 45,
griet@heidebos.be

Zaterdag 30 en zondag 31 mei

Velt Ecotuin te Klein Sinaai
Kloosterstraat 6 bij de familie Heyvaert - De Becker.

Zondag 31 mei

Ons Streven + CVN - Geleide natuurwandeling ‘Tielrode
Veer’
Tijdens deze wandeling steken we de Durme over met
de veerboot en genieten van de natuurpracht op
Hamse bodem. Schorren, slikken en de Binnenbunt zijn
de blikvangers van de dag. Via de historische Mirabrug
keren we terug richting Tielrode, waar we nog kunnen

genieten van het Klein Broek in Elversele en de weids-
heid van de Durmevallei.
Afspraakplaats: het Veer van Tielrode om 14.15 u.
Iedereen welkom, gratis, info: 03 711 04 43

Velt Ecotuin te Beveren
Lindenlaan 226 bij de familie Van Deuneghem

Vrijdag 5 juni

Natuurpunt Zuid-Waasland
Natuureducatieve avondwandeling in Daknamse meersen
Samenkomst om 20:00 u aan de kerk van
Daknam.Einde rond 22:30 u.
Meebrengen: bij regenweer zijn laarzen in de
Daknamse meersen noodzakelijk
Iedereen welkom.
Info: Philippe Van De Velde, tel: 09 349 40 99, e-mail:
filip.vandevelde@skynet.be.

Zondag 7 juni

CVN Fondatie, 14u00 Oud Gemeentehuis Dries,
Sinaai. L

De Linie, 14u00 Kruiskapel, Eksaarde. L
Molsbroek, 14u30 Bezoekerscentrum

Lokeren*

Zondag 14 juni

Natuurpunt Zuid-Waasland Natuureducatieve wande-
ling Daknamse meersen
Samenkomst om 14:30 u aan de kerk van Daknam.
Einde rond 17:00 u.
Meebrengen: bij regenweer zijn laarzen in de
Daknamse meersen noodzakelijk
Iedereen welkom. Info: Philippe Van De Velde, tel: 09
349 40 99, e-mail: filip.vandevelde@skynet.be.

Hortus Ter Saksen
Natuurtocht Luswandeling MUNKZWALM

Zwalm, het “twaalfdorpenparadijs” dat eindeloos wan-
delgenot verschaft met z’n golvend groen en landelijke
rust. Van de Zwalm-, Ijzerkot- en Ter Biestmolen naar de
Kaaihoeve aan de Oude Schelde.
o Afspraak: 9.30 uur aan station Munkzwalm
o Inschrijven bij Freddy (0475 92 34 84)

Hortus Ter Saksen
Natuurwandeling
Van 14 tot 16 uur. Het park is opnieuw groen aange-
kleed. Bloemen zoeken we bij Viburnum, Ligustrum,
Osmanthus en de grootbladige- en bloemige Magnolia
soorten. De inheemse flora in de natuurtuin, maar ook
te bewonderen in de bermen van de jonge lindendreef,
staat maximaal in bloei. Natuurgids Maria Picavet helpt
je om de gele bloem van ratelaar, wederik, boeren-
wormkruid of morgenster te herkennen.
Organisatie: CVN-Waasland . Gratis deelname.
Informatie: groendienst Beveren, T 03 775 28 51
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Vanaf 5 april is iedereen welkom om de houten vogel-
collectie van Marcel D’Hondt te bewonderen in bezoe-
kerscentrum Molsbroek. Marcel is gefascineerd door
natuur en kunst, een ideale combinatie. Daardoor kwam
hij een tijd geleden op het idee om onze inlandse vogel-
soorten driedimensionaal vast te leggen in houtsnij-
werk. Onderliggende bedoeling is het nutteloos doden
en opzetten van vogels te voorkomen. Deze prachtige
natuurgetrouwe beestjes zijn meer dan een bezoekje
waard!

Paddenstoelen spreken mensen aan, maar roepen ook
veel vragen op. Er doen veel verhalen en anekdotes de
ronde over die soms vreemd gevormde levensvormen.
Ze hebben iets mythisch en mysterieus, wat in de
naamgeving terug te vinden is. Sommige paddenstoelen
zijn smakelijk, andere nauwelijks eetbaar of zelf heel gif-
tig.
In september en oktober organiseert vzw Durme een
basiscursus over paddenstoelen, één theoretische les
en vier praktijkwandelingen. Om deze cursus te volgen,
is het niet nodig over voorkennis te beschikken, een
ruime interesse in natuur volstaat. Tijdens de excursies
verdiepen we ons in de paddenstoelen in enkele ver-

schillende biotopen: bos en heide, meersen en weiland.

Inschrijvingen:
Het aantal deelnemers aan de cursus is beperkt tot
slechts 25, waardoor het van belang is snel in te schrij-
ven! Leden van vzw Durme betalen slechts € 20,00
voor het volgen van deze cursus, niet-leden betalen €
30,00.

Schrijf je in bij Marieke De Vos, tel.: 09 348 30 20 of
marieke.devos@vzwdurme.be

Het bedrag schrijf je over op rekeningnummer 001-
2299900-09 van vzw Durme, met vermelding ‘cursus
paddenstoelen + aantal personen’
De eerste les vindt plaats op vrijdag 4 september om
19.30 uur in het bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren .

Praktijklessen vinden plaats op de zaterdagen 12 en 26
september, 10 en 24 oktober 2009 van 9.00 uur tot
12.00 uur

Meer informatie:
bij Marieke De Vos, Coördinator Educatie ,
Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren
Lesgevers; Paddenstoelenwerkgroep “De Takruitertjes”
Iedereen, begeleiders, leerkrachten en vooral de leerlin-
gen kijken al uit naar 11 en 12 mei 2009.

Dan staat Ons Streven en haar vele medewerkers weer
klaar om twee volle dagen de leerlingen van de twee
scholen, de Vrije Gemengde Basisschool en de Kolibrie,
een onvergetelijke natuurbeleving aan te bieden,
gevolgd door de niet te versmaden pannenkoek met
bruin of met wit suiker.
Het thema van deze natuurdagen is ‘kleuren’. Kleuren
spelen in de natuur een unieke rol en het is meer dan
de moeite waard om even stil te staan bij dit mooie
aspect van de natuur. Opvallen of juist niet opvallen,
nabootsen, lokken,… het zit vaak verborgen in de kleinste
details.
De werkvergaderingen zijn gestart om alles op punt te
zetten, zodat deze dagen vlot zullen verlopen. We dan-
ken dan ook de vele (ca. 20 personen) medewerkers -
vrijwilligers om zich in te zetten voor dit waardevolle ini-
tiatief.
Een verslag volgt later.

vzwDurme
Houten vogelcollectie van

Marcel D’Hondt

ONS STREVEN
‘Kleuren’ tijdens de natuur-

schooldagen 2009

VzwDurme
organiseert een Cursus

Paddenstoelen
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Gezond voedsel en medicijnen, frisse lucht en
schoon water, bescherming tegen natuurrampen,
genieten van een boswandeling in de lente of
gewoon gezond leven in de stad: zonder biodiver-
siteit is ons leven nauwelijks voor te stellen en
een stuk onaangenamer. Biodiversiteit is in feite
de verzamelnaam voor de grote verscheidenheid
aan micro-organismen, dieren- en plantensoorten.

Omdat we steeds meer gebruik maken van ecosyste-
men (bossen, moerassen, zeeën, de atmosfeer…) en
natuurlijke rijkdommen, gaat biodiversiteit verloren in
een alarmerend tempo. We zien nu al dat ecosystemen
ontregeld raken, en dat dit negatieve gevolgen heeft
voor het menselijk welzijn. Deze gevolgen zullen toene-
men als we geen actie ondernemen om biodiversiteit te
beschermen en duurzaam te gebruiken.
Daarom hebben de Europese landen in 2001 afge-
sproken om het biodiversiteitverlies tegen 2010
te stoppen. We zijn nu 2009 en eigenlijk is er nog
weinig vooruitgang geboekt.

Omdat het dringend tijd is om het biodiversiteitverlies te
stoppen en omdat het een taak is niet enkel van de over-
heid maar van elke bewoner op deze planeet staat de
‘week van de aarde’ dit jaar volledig in het teken van bio-
diversiteit.
Met de slogan ‘‘Alle hens aan dek voor een
rijke natuur’ roepen Bond Beter Leefmilieu en
Natuurpunt in 2009 tijdens de Week van de
Aarde de milieubeweging, burgers, scholen en
overheden op tot actie voor het behoud van de
biodiversiteit in onze contreien. Want de natuur-
lijke ecosystemen en de biodiversiteit in de wereld wor-
den op dit moment gesloopt aan een tempo dat nooit
hoger lag in de geschiedenis van de mens. België en
Vlaanderen zijn mee verantwoordelijk voor een flink deel
van die afbraakwerken. Geïnspireerd door de doelstel-
lingen van het mondiale programma ‘Countdown 2010
– red Biodiversiteit’ wordt iedereen tot actie opgeroe-
pen.
Bovendien vieren we in Vlaanderen ook de
20ste verjaardag van de Dag van de Aarde. En
dat wordt extra in de verf gezet tijdens een Week
van de Aarde (van 19 tot 26 april) boordevol hap-
penings en lokale activiteiten van Bond Beter
Leefmilieu, Natuurpunt, Natuurpunt Educatie, Velt,
JNM, WWF, Greenpeace, Green, Vereniging voor
Bos in Vlaanderen, De Milieuboot, Friends of the
Earth Vlaanderen en Brussel, Limburgse
Milieukoepel en West-Vlaamse Milieufederatie,
enz… Voor meer informatie rond het feestpro-
gramma kan je terecht op de website van Bond
Beter leefmilieu:
www.bondbeterleefmilieu/weekvandeaarde.be
Ook voor meer informatie rond het waarom.
Binnenkort zal er ook campagnekrant beschik-
baar zijn in de meeste bibliotheken en gemeente-
huizen.
In onze kalender (p14 en p15 ) vind je
alvast een overzicht van de activiteiten
die plaatsvinden in het Waasland. Tot
op één van de biodiversiteitsactiviteiten.
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Week van de aarde:
19-26 april 2009

zie ook pagina 14-15
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Vzw Durme, regionale

vereniging voor natuur-

behoud, wordt 40!!

Op 27 januari werd vzw Durme officieel 40. In die
40 jaar is de vereniging uitgegroeid tot een van de
grootste regionale natuurverenigingen in
Vlaanderen met twaalf erkende reservaten,
samen goed voor ruim 370 ha natuur.
Om dit te vieren zet vzw Durme zijn reservaten
speciaal in de kijker, elke maand eentje. En omdat
we maar eenmaal 40 worden, doen we telkens
iets speciaals: onze conservators zullen de deel-
nemers aan de activiteiten verrassen en hen de
natuurparels in de verschillende reservaten
doorheen de 4 seizoenen laten ontdekken.

Het overzicht van de andere jubileumactiviteiten
kan terug gevonden worden op onze pas
vernieuwde website www.vzwdurme.be. De
jubileumactiviteiten staan steeds aangeduid met
ons feestlogo, speciaal ontworpen voor dit
40-jarig jubileum.Daarnaast nodigt vzw
Durme ook al zijn medewerkers, vrijwilligers,
partners en de lokale besturen uit voor haar
academische zitting op zaterdag 28 maart
2009.
Naast een receptie, staan een heleboel
speeches van o.a Vlaams minister van
leefmilieu Hilde Crevits (onder voorbehoud),
minister van Staat Miet Smet (medeopricht-
ster vzw Durme), Eckhart Kuijken (voormalig
directeur van het Inbo), Andre Verstraeten
(één van de oprichters van vzw Durme,
voorzitter van vzw Durme afdeling Lokeren
en nu nog conservator van het Molsbroek)
en Domien Van Parys (voorzitter van vzw
Durme) op het programma. Als intermezzo’s
zullen ook fragmenten van de nieuwste DVD van
Paul en Tommy Vercauteren ‘Parels in het
Sinaaise landschap’ getoond worden en de nieuw-
ste vzw Durme t-shirts voorgesteld worden. Maar
ook Kamiel Spiessens liet al weten dat hij een

‘klapken met de ‘groenen’’ komt doen.
Het bestuur, de leden en professionele mede-
werkers van vzw Durme vieren daarna verder tij-
dens het jubileumfeestmaal.
Ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van
vzw Durme zal er ook een jubileumboek uit-
gegeven worden. Daarin zal een overzicht van de
voorbije 40 jaar worden gegeven in woord en
beeld. Dit boek zal verkrijgbaar zijn op de aca-
demische zitting en later in het bezoekerscen-
trum Molsbroek.

Meer info over het jubileum van vzw Durme via 09
348 30 20 (tijdens de kantooruren)
In 2009 bezoekt vzw DURME elke maand
een reservaat : 12 reservaten in de kijker
op een rij met een feestelijk strikje er
rond. Meer info zie kalender!

18 april: Voorjaarswandeling in de Eenbes
10 mei: Ontbijtwandeling in de Scheldebroeken
13 Juni: Natuurwandeling in de Fondatie

een foto van enkele stichters uit 1994
naar aanleiding van het 25-jarig bestaan.
Van links naar rechts:
André Van Doorslaer (secretaris geweest)
Piet Van Hautte (1e voorzitter),
Jozef De Raedt (2e voorzitter),
André Verstraeten (latere voorzitter)
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Foto'svroegeren nu

23 juni 1983
Boven: in een overvolle parochiezaal van Haasdonk, worden de plannen van de
Belgische regering om de Grote Ring aan te leggen verworpen. De mensen besluiten
om 1 week later te gaan betogen. Het Actiecomité “Neen aan de Grote Ring”, of kor-
ter het “Ringcomité” is geboren.

30 juni 2008:
Meer dan 120 aanwezigen informeren zich over het voorstel (compromis) van de
Wase Burgemeesters. Het Ringcomité kan in grote lijnen akkoord gaan met het com-
promis en zal betrokken worden bij de verdere planning.

H E L P ! ! !
Ik rijd door de Liefkenshoektunnel en moet naar West
Frankrijk via de E17. Men zegt dat er geen verbinding
is van de Liefkenshoektunnel met de E17.

Wie helpt mij?

zie volgende pagina
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Burgemeester Beveren

wil steun voor Waas

mobiliteitsplan

“In de discussie rond de Oosterweelverbinding
proberen sommigen het debat over de aanleg van
de Grote Ring tussen de E17 en de E34 te herope-
nen”, zegt de Beverse burgemeester en heeft
daarvoor een tweede open brief geschreven over
de mobiliteit Waasland-Antwerpen en de invloed
daarvan op de Wase economie.
Daarin hekelt hij de Antwerpse benadering t.o.v.
Beveren.
"De laatste weken is er in het kader van de dis-
cussie rond de Oosterweelverbinding door som-
migen gepoogd om het debat over de aanleg van
de verbinding tussen de E17 en de E34 te
heropenen.”
. . . . . . .
Deze reacties getuigen trouwens van weinig
realiteitszin over wat in het Waasland gebeurt.
Begin 2005 hebben de Wase burgemeesters
immers de opdracht gegeven aan het ICW om
een mobiliteitsstudie te maken.
Een neutrale en objectieve studie met als doel om
enerzijds de problemen in kaart te brengen en
anderzijds oplossingen hiervoor te suggereren.
. . . . . . .
Ook de realisatie van de grote ring is als mogelijk
scenario meegenomen en doorgerekend.

De realisatie van de grote ring bleek in de
studie echter geen optimale oplossing te
zi jn voor het verbeteren van de ver-
keerssituatie in het Waasland.
. . . . . . .
Welke opties dragen daarentegen wel bij tot een
verbetering van de verkeerssituatie?
Op basis van de berekeningen zijn uit de studie vol-
gende oplossingen gekomen:

1. Het doortrekken van de parallelwegen langs
de E17 vanuit Sint-Niklaas tot in Zwijndrecht, dit
gekoppeld aan de realisatie van een nieuwe
rechtse aftakking aan de E17 richting E34 zoals
voorzien in het BAM verhaal.
2. Het aanleggen van een noordelijke verbinding
tussen de N70 en de E34.

De conclusies van deze mobiliteitsstudie zijn
unaniem onderschreven door de Wase burge-
meesters, het directiecomité van het ICW en de
drie grote Wase politieke families.
Ik doe dan ook een dringende oproep aan alle
socio-economische en politieke actoren, zowel van
Antwerpen als van het Waasland, om zich achter
dit plan te scharen en een ééndrachtig signaal aan
Brussel te geven om dit plan de komende Vlaamse
legislatuur te realiseren."

De biologische hoogstamboomgaard aan het natuurhuis ‘Panneweel’ in Meerdonk
leverde dit najaar heel veel biofruit op. Iedereen kon zich dat lekkere fruit en
noten aanschaffen. De zelfbediening stand werd een succes. De opbrengst van de
fruitverkoop wordt natuurlijk geïnvesteerd in de verder uitbouw van het na-
tuurhuis en in de aankoop van natuurgebieden.

Hoewel het Ringcomité een aantal
opmerkingen heeft over dat “plan der
burgemeesters”, apprecieert het
comité de houding van de Beverse
burgemeester terzake.
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Het Oosterweeldossier

lijkt één en al verwarring,

Een uitweg uit de

Oosterweelknoop.

Er zijn nu vier tracés:
Lange Wapper : op voorhand aangeduid als enige
mogelijkheid, hoewel de andere tracés bijna niet
waren bekeken. Wie bouwt er nu nog een
autosnelweg boven en doorheen de stad? Elders
in de wereld breekt men bruggen af en bouwt
men tunnels.
Horvath: Lange Wapper maar ondergronds :
Onterecht te weinig bestudeerd.
StRaten-generaal : tracé ligt ongeveer in het
havengebied en zorgt voor veel minder hinder.
ARUP-tracé : een nieuwe telg die volgens het
studiebureau ARUP/SUM meer voordelen biedt
dan andere tracés.
En toch is de keuze volgens ABLLO vzw niet moeilijk.

ABLLO vzw kiest resoluut voor een
tunneloplossing, en dus tegen de
LangeWapper.
StRaten-generaal en Arup : deze beide tunnel-
varianten lijken ons in de huidige omstandigheden
allebei zeer goed te verdedigen.

Beperkte hinder bovengronds : fijn stof kan
opgevangen worden en gefilterd; geen visuele hin-
der; geen lawaai (tenzij nabij de tunnelmonden);
geen scheiding of obstakel tussen stad en haven.
Op het tunnelcongres van 26 november 2008
werd duidelijk bevestigd dat tunnels ook veilig kun-
nen worden gebouwd.

Op ruimtelijk-planologisch vlak: veel meer te
verdedigen. Geen autosnelweg doorheen de stad:
voor de stad de grond in, voorbij de stad opnieuw
bovengronds.

Fouten uit het verleden wegwerken. Bij de aan-
leg van de kleine ring R1 heeft men een lange
brug gebouwd over het Albertkanaal, die de
omgeving daar onaantrekkelijk maakt om te
wonen. De Lange Wapper zou aansluiten op die
brug. Dit betekent dat men dan kiest voor het
behoud van de brug over het Albertkanaal. Zo
hypothekeert men dus ook het vervangen van die

Albertkanaalbrug door een tunnel. De tracés van
het stRaten-generaal en ARUP hebben hun
aansluiting op de R1 veel noordelijker, zodat die
latere vervanging van deze brug door een tunnel
mogelijk blijft. Het stadsbestuur van Antwerpen
(bij monde van de burgemeester) heeft dit recent
als een groot voordeel aangebracht.

ABLLO vzw wil de Liefkenshoektunnel
beter laten functioneren dan nu door :
De bestaande verbindingen met de E17 dienen
optimaal uitgebouwd te worden: niet enkel de
Linkeroeverboog, maar ook de A11 en de R4 te
Gent.
Een veel betere bewegwijzering van deze routes
is nodig: Reeds voor Gent kunnen pijlen richting
Liefkenshoektunnel geplaatst worden met ook
een automatisch melding van (vermijdbare) files
nabij Antwerpen.

Er dient Rekeningrijden ingevoerd te worden voor
alle Scheldeovergangen. ABLLO vzw pleit ervoor
om ook de verdubbelde Scheldebrug in Temse
daarbij te betrekken. Zoniet zit het Waasland wel-
dra met een “Korte Wapper” opgescheept. De
N16 mag geen sluipweg worden voor vracht- en
ander autoverkeer dat in de buurt van Antwerpen
niet snel of goedkoop genoeg de Schelde-over-
steek kan maken. We pleiten in eerste instantie
voor rekeningrijden voor vrachtverkeer, later kan
ook personenverkeer ingeschakeld worden, in
afgesproken Benelux verband.

ABLLO vzw kiest dus resoluut voor
Rekening-rijden i.p.v. Tolheffing
TOLheffing = enkel geld inzamelen (en kan zelfs
files bevorderen, zoals nu door de tolheffing in de
Liefkenshoektunnel).

Rekening rijden = zoals betalend parkeren
maar dan voor rijdende auto’s
Rekening rijden = geld inzamelen

EN
verkeer sturen

(in tijd, in plaats, in modus (vervoerswijze))

Zodat er minder files zijn, minder vervuiling, min-
der economische kosten, minder stress...
De gebruiker betaalt afhankelijk van drukte, af-
stand, vervuiling, hinder, tijdstip,....
Een wegenvignet is dus ook uit den boze.
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Een voorbeeld: vrachtverkeer van Gent
(E17) naar de E19 richting Breda
Hierboven bevindt zich een tabel met mogelijke
bedragen voor rekening-rijden.

De bedragen in bovenstaande tabel zijn in Euro
uitgedrukt, vormen enkel een denkoefening en
kunnen zeker worden verfijnd.

Huidige situatie: hoewel de route via
Liefkenshoektunnel korter is, rijden vrachtwagens
vaak via Kennedytunnel, om tol te vermijden:
negatieve sturing.
Later op de spits: in alle overgangen behalve in
Liefkenshoektunnel moet worden betaald. Veel
meer verkeer naar Liefkenshoektunnel. Minder
file aan de Kennedytunnel. De Kennedytunnel
wordt immers ontmoedigd want duurder.
Later overdag/ geen spits: alle tunnels gelijk,
geen voorkeur, enkel afstand telt. Alleen
Kennedytunnel wordt ontraden.
Later nacht vb1: alle tunnels gelijk, geen
voorkeur, enkel afstand telt.
Later nacht vb2 : voorkeur voor Liefkens-
hoektunnel, Kennedytunnel wordt ontraden.

Variaties op deze voorstellen zijn natuurlijk
mogelijk, afhankelijk van de doelstelling.

Een gelijkaardig systeem kan ook voor
personenwagensworden bekeken.
Maar ABLLO vzw pleit ervoor om steeds 1 over-
gang gratis te houden.

De Vlaamse Overheid wenst de Kennedytunnel
gratis te houden voor personenverkeer.
Dit principe kan men beter verruimen tot:
Maak steeds Antwerpse 1 tunnel gratis.
Want, is het logisch om een “overvraagde”
Kennedytunnel gratis te houden, met files als
gevolg en ondertussen in een minder interes-
sant gelegen Liefkenshoektunnel tolgeld te
vragen? En dan te klagen dat die
Liefkenshoektunnel te weinig benut wordt.
Is het dan niet zinvoller om bij voorbeeld tij-
dens de spits wel een (beperkte) tol in de
Kennedytunnel te vragen, en zo meer verkeer
naar de dan tolvrije Liefkenshoektunnel te
loodsen ?

Scheldeovergang
(vrachtverkeer)

Huidige
situatie

Later
op de spits

Later overdag;
geen spits

Later
nacht vb1

Later
nacht vb2

1)Liefkenshoektunnel LHT 15 0 10 7 0
2) Noordelijke sluiting R1 --- 15 10 7 10
3) Kennedytunnel KT 0 20 20 7 15
4) Brug van TEMSE 0 15 10 7 10
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Ruimtelijk Uitvoeringsplan

“Stationsomgeving-

Waterfront,

fase 1” in Temse.

Met de ronkende titel van dit RUP (=Ruimtelijk
Uitvoeringsplan) wekt de gemeente Temse de
indruk dat de stationsomgeving en de
scheldekaaien binnenkort een grondige facelift
zullen krijgen. Niet meer dan dure beloftes, want
de gemeente heeft hier helemaal geen geld voor.
Het enige dat met dit RUP zal uitgevoerd worden
is de aanleg van een ontsluitingsweg voor de
vrachtwagens van de firma Belgomine-Van Riet.
De verkeershinder, het stof, en de geluidsoverlast
die dit zandbedrijf al jaren veroorzaakt in de kern
van Temse, worden daarmee verschoven van de
ene kant van de scheldebrug naar de andere.

Een beet je geschiedenis
Met de ontdubbeling van de Scheldebrug moest
een andere locatie gezocht worden voor de zand-
firma Belgomine-Van Riet. Die firma veroorzaakte
al jaren overlast op de oorspronkelijke locatie aan
de Wilfordkaai. Om de verhuis ervan werd dus
niet gerouwd. Een milieustudie onderzocht vijf
mogelijke nieuwe locaties, waarbij de verhuis naar
de andere kant van de brug de slechtste bleek.
Toch werd voor dit alternatief gekozen. De NV
Waterwegen en Zeekanaal en het Vlaams gewest
investeerden in een peperdure loskade die net
naast natuurgebied (Schauselbroek) kwam te
liggen. Eén probleem: de vrachtwagens moeten
nog steeds door het centrum van Temse weg ger-
aken. Dus werd een nieuwe oplossing bedacht: de
aanleg van een ontsluitingsweg, opnieuw gefinan-
cierd door het Vlaams Gewest. De gemeente
Temse is ondertussen in zeven haasten aan het
werk gegaan om de ontsluitingsweg juridisch ver-
gunbaar te maken, maar heeft daarbij een aantal

bijkomende mobiliteitsproblemen over het hoofd
gezien.

Het voorziene tracé van de nieuweweg
Het eerste stuk van de ontsluitingsweg zal door
het Scheldepark lopen, waar enkele waardevolle
bomen moeten verdwijnen.

Vervolgens loopt de weg parallel met de spoor-
weg tot aan het terrein van de oude potten-
bakkerij Van Der Gught. Langs dit deel van het
traject zal op vraag van de Fietsersbond Temse
een dubbelrichtingsfietspad voorzien worden.

-De weg komt pal aan de voordeur van het station
uit, waar dagelijks veel pendelaars en school-
gaande jeugd passeren. En daar stopt het, of
beter gezegd, begint het (avontuur) voor de fiet-
sers. Ze moeten heelhuids de overkant van het1

2

3
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stationsplein bereiken tussen de karavaan van
vrachtwagens (één per zes minuten!) die langs
het stationsplein en de residentiële Parklaan naar
de Krijgsbaan rijden. Daar moeten de fietsers
samen met de vrachtwagens de viaduct oprijden
naar de gewestweg N16, een kruispunt dat nu al
bekend staat als zwart punt, om zo het omlei-
dingstracé te bereiken voor het afgeschafte
fietspad langs de N16.

“Inspraak” voor omwonenden?
Het actiecomité kaai Temse, beter bekend als
AKT!, diende bezwaar in tegen het RUP. Het
comité heeft echter zijn bedenkingen bij de zoge-
naamde inspraakprocedure:
-De pottenbakkerij werd twee jaar geleden al
onteigend door het gewest, lang voor er sprake

was van dit RUP
-Er werd zo min mogelijk ruchtbaarheid gegeven
aan het dossier (geen informatievergadering of
overleg met omwonenden, geen aanplakaffiches
in de buurt)
-Het openbaar onderzoek werd op 13 februari
afgesloten. Op 20 februari, ruim twee weken vóór
de bezwaren nog moesten besproken worden in
de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening, hingen er in de stationsbuurt al aan-
plakaffiches, met een aanvraag tot steden-
bouwkundige vergunning voor de afbraak van de
pottenbakkerij en de aanleg van een ontslui-
tingsweg.

Conclusie:

Buurtbewoners, fietsers, trein-
reizigers zien de grote infrastruc-
tuurwerken in hun gemeente met
lede ogen aan. Met de opening van
de ontdubbelde brug wordt de
N16 weldra een stadssnelweg,
zonder geluidschermen en zonder
fietspad. Het vrachtverkeer zal
ongetwijfeld toenemen. Met een
verkeerd ingeplante loskade en
een nieuwe weg voor vrachtwa-
gens wordt een bijkomende
hypotheek gelegd op de leef-
baarheid van Temse.

Bijkomende informatie
Voor meer informatie over AKT! en
het ingediende bezwaarschrift kan
contact opgenomen worden met
Dirk Lauwers (akttemse@gmail.com)

Over de Scheldebrug en het af-
sluiten van het fietspad langs de
N16 verschenen eerder al de vol-
gende dossiers in het Groene
Waasland:
Ga naar http://www.abllo.be klik op
mobiliteit daarna op Verdubbeling
Scheldebrug te Temse: niet zomaar
of klik op ’t groene waasland daarna
op 2007-01-15 of op 2008-
05-15.

huidig station en stationsplein

nieuwe weg in fase 2 ???

nieuweweg in fase 1,rakelings langs/door het Scheldepark

Belgomine

Brug Temse

N16

N16

3

2

1



a f v a l e n e n e r g i e

Bt
groene

w
aasland

m
aart

2009
nr159

28

Fonds Duurzaam Afval- en

Energiebeheer bekroonde

nieuwe projecten 2008

S E L E C T I E 2 0 0 8

Het Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer,
dat in 2006 werd opgericht heeft tot doel duur-
zame en innovatieve projecten rond duurzaam
afval- en energiebeheer te ondersteunen. Zie ook
't groene waasland van mei 2006.
Het bestuurscomité van het Fonds maakte de vijf
laureaten van de tweede projectoproep bekend.
Hiermee biedt het Fonds voor de tweede maal
financiële ondersteuning aan een brede waaier
aan initiatieven die rond deze belangrijke en actu-
ele milieuthematiek werken. De keuze van een
onafhankelijke jury van deskundigen (Helga Van
der Veken is Juryvoorzitter) beantwoordt aan het
oorspronkelijke opzet van het Fonds: het gaat om
vernieuwende projecten met een sterk vermenig-
vuldigingseffect die zich richten naar verschillende

doelgroepen: particulieren, consumenten, jonge-
ren, bedrijven. Eind 2008 was er een nieuwe pro-
jectoproep, waarbij opnieuw aanzienlijke bedra-
gen ter beschikking zullen worden gesteld.
Het Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer is
een samenwerking tussen Indaver nv, Bond
Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en ABLLO vzw
(het Actiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu
op de Linkeroever en in het Waasland), zij maken
deel uit van het bestuurscomité dat de werk-
zaamheden van het Fonds coördineert in de
schoot van de Koning Boudewijnstichting.
Jaarlijks wordt 125.000 Euro ter beschikking
gesteld voor projecten over heel Vlaanderen.

Opzet van dit project is een communicatie-
tool te ontwikkelen ter ondersteuning van
duurzaam en energiezuinig bouwen om
sleutel-op-de-deur bedrijven en hun klanten
te informeren over energiebesparende
investeringen. De betrokken organisaties
wensen voor de particuliere
(ver-) bouwer de keuzes tussen verschil-
lende energiebesparende investeringen
transparanter te maken en de impact
weer te geven op de duurzaamheid van de
woning. De tool wil ook sleutel-op-de-deur
bedrijven de kans geven om hun klanten
duidelijk aan te tonen hoe hun leenlast en
energiefactuur beïnvloed wordt door het
implementeren van bepaalde maatregelen.
De E-calculator biedt dan een vlot en
gebruiksvriendelijk hulpmiddel bij de kos-
tenoptimalisatie rekeninghoudend met wij-
zigende omstandigheden zoals energiet-
arieven, intrestvoeten, enz…kortom de E-
calculator maakt dus energiekosten van
keuzes (bv. isolatiemateriaal/diktes vloer,
dak, ventilatie, beglazing, luchtdichtheid,
…) zichtbaar.

De E-calculator
Vlaamse Confederatie Bouw

25.000Euro
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Natuurpunt lanceert, samen met het ILVO
en VLACO vzw, een demonstratieproject
over kleinschal ige compostering van
natuurbeheerresten. Doelstel l ingen van
dit project zijn het aanbieden van alterna-
tieven voor sterfhopen en verbranden,
evenals het ontwikkelen van nieuwe, klein-
schalige composteertechnieken waar in
Vlaanderen momenteel weinig aandacht
voor bestaat. Daarnaast wil het project de
ontwikkelde technieken ook ruimer ver-
spreiden en zorgen voor een afzet van de
compost naar de land- en tuinbouwbedrij-
ven. Het demoproject wordt uitgevoerd op
twee locaties, Bree en Wingene. Daar wor-
den de beheerresten (maaisel en hout-
snippers) uit het natuurgebied gecompos-
teerd met behulp van een keerder, en
nadien wordt de compost door landbou-
wers uit de buurt gebruikt op hun akkers.
Op de eerste demomomenten waren 70
terreinbeheerders aanwezig, een groot
succes!

Kleinschalig composteren
van beheerresten

Natuurpunt
25.000Euro

Met het project ‘Eco Mundo’ wil de organi-

satie een instrument uitwerken om de

milieu-impact van festivals te meten en

een pilootproject opzetten om het festival-

publiek te informeren en sensibil iseren

rond mil ieu- en energiethema's. Dit

gebeurt aan de hand van een energie- en

afvalbeheeraudit van Mano Mundo, in

samenwerking met onder andere Ecolife.

Daarnaast wordt er een pilootproject uit-

gewerkt rond het informeren en sensibili-

seren van het grote publiek, de medewer-

kers uit de verenigingen, de verschillende

partners en de Federatie van Muziek-

festivals in Vlaanderen. Bedoeling is om

deze expertise ter beschikking te stellen

van andere festivals en massa-evenemen-

ten

Eco Mundo
Mano Mundo:

11 11 11,
Wereldsolidariteit en de

Provincie Antwerpen
25.000Euro
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tekst foto

Voka Kamer van Koophandel Mechelen heeft in
partnerschap met de andere 3 Voka Kamers
van Koophandel Midden-Vlaanderen (Leuven,
Halle – Vilvoorde en Kempen) een quick scan,
een lerend netwerk, kenniskringen (cycles of
knowledge) en een dynamische website rond
energie-efficiëntie ontwikkeld, dit om KMO’s uit
Midden-Vlaanderen te sensibiliseren en onder-
steunen. Via lerende netwerken wordt kennis
over ‘best practices’ verspreid rond bepaalde
thema’s van energie-efficiëntie. In de ‘kennis krin-
gen’ worden de specifieke thema’s dan in kleine
groepen uitgediept en toegepast op de deelne-
mende bedrijven. De bedoeling is om het totale
energieverbruik van de bedrijven te doen dalen.
De Quick Energie Scan’s werden uitgevoerd bij
27 bedrijven door de docenten met studenten
van de energie competentiecentra van 2 hoge-
scholen - De Nayer Instituut en de Katholieke
Hogeschool Kempen – Dit laat ons toe in het
project, buiten het sensibiliseren van de bedrij-
ven, aan talent vorming te doen en de samen-
werking Industrie – Onderwijs te bevorderen.
Ook in de kennis kringen wordt voor metingen en
berekeningen beroep gedaan op studenten van
de 2 hogescholen

Opbouw van een lerend net-
werk en ontwikkeling van
cycles of knowledge rond

energie efficiëntie.
Voka Kamer van Koophandel

Mechelen 25.000Euro Opzet van dit project is een communicatie-
tool te ontwikkelen ter ondersteuning van
duurzaam en energiezuinig bouwen om
sleutel-op-de-deur bedrijven en hun klanten
te informeren over energiebesparende
investeringen. De betrokken organisaties
wensen voor de particuliere
(ver-) bouwer de keuzes tussen verschil-
lende energiebesparende investeringen
transparanter te maken en de impact
weer te geven op de duurzaamheid van de
woning. De tool wil ook sleutel-op-de-deur
bedrijven de kans geven om hun klanten
duidelijk aan te tonen hoe hun leenlast en
energiefactuur beïnvloed wordt door het
implementeren van bepaalde maatregelen.
De E-calculator biedt dan een vlot en
gebruiksvriendelijk hulpmiddel bij de kos-
tenoptimalisatie rekeninghoudend met wij-
zigende omstandigheden zoals energie-
tarieven, intrestvoeten, enz…kortom de E-
calculator maakt dus energiekosten van
keuzes (bv. isolatiemateriaal/diktes vloer,
dak, ventilatie, beglazing, luchtdichtheid,
…) zichtbaar.

Bouwwiki, Digitaal Platform
Energiezuinig Bouwen
Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen 25.000Euro
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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 DHollander
Bergstraat 25,
9170 De Klinge
� 03/770.64.26
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 LokerenMoerbeke-
Sint-Niklaas-Stekene:
Domien Van Parys
Molsbergenstraat 1,
9160 Lokeren
� + 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

N A T U U R P U N T

�AfdelingHamme
Frans Van Havermaet,
Rijbunder 1,
9220 Hamme,
� 052/471893
frans.van.havermaet@telenet.be

� 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
Leefwijze en Tuinieren
Temmermans Marc
Watermolendreef 126
9100 Sint-Niklaas
marc.temmermans@telenet.be

J.N.M.
Jeugdbond voor Natuur en Milieu
�afdeling Waasland
Gorik Verstraeten
Lange Nieuwstraat 57
9130 Kieldrecht
gorik.verstraeten@gmail.com
www.jnm.be/waasland

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

VOGELBESCHERMING
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 natuur en
milieueducatie -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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