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Bond Beter Leefmilieu lanceert
‘Manifest  OpenRuimte  AdemRuimte’

(Persbericht BBL)
Op de vooravond van de Vlaamse en Europese
verkiezingen klagen 35 Vlaamse organisaties, ge -
steund door 20 prominenten uit de academische,
medische en culturele wereld, in een manifest het
gebrekkig ruimtelijk beleid in Vlaanderen aan. Ze
wijzen op de negatieve impact ervan op milieu en
gezondheid.“Elke dag verdwijnt er 7,5 hectare open
ruimte onder asfalt, steen en beton. Dat is de opper-
vlakte van 11 voetbalvelden. Dag in, dag uit.” stellen
ze in een manifest dat de toepasselijke naam
‘OpenRuimte AdemRuimte” meekrijgt. Heel wat
projecten zullen in de toekomst bijkomende verkeer
genereren. Meer lawaai, meer fijn stof, meer CO2-
emissies. Maar de Vlaamse overheid lijkt het
overzicht verloren. Erger nog: door alles op de een -
zijdige keuze voor logistiek en transport dreigt de
toestand in Vlaanderen  volledig onleefbaar te wor-
den. “Het wordt de hoogste tijd dat de Vlaamse over-
heid zich gaat te bezinnen” stelt Jan Turf van BBL. 

“Open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed.
Gezonde lucht ook. In geen enkele andere
Europese regio liggen wegen, woonwijken en
industrie zo kriskras door elkaar. Nergens is het
wegennet zo dicht of is het tekort aan zuivere
lucht, bossen, natuur en open landschappen zo
nijpend. In geen enkele andere regio is de nood aan
een weldoordachte ruimtelijke ordening zo groot”,
zo start het Manifest OpenRuimte AdemRuimte.

De initiatiefnemers hebben niet minder dan 23 pro-
jecten in kaart gebracht, soms heel verschillend van
aard, maar die één zaak gemeen hebben: ze tasten
de schaarse open ruimte in Vlaanderen verder aan,
versnipperen het landschap en genereren
bijkomend verkeer, met alle milieu- en gezondheids -
impact van dien.  Voor het Waasland zijn de plannen
voor een grote ring rond Antwerpen nog steeds niet
definitief opgeborgen.  Belangengroepen zoals
havenorganisaties of VOKA lobbyen nog steeds om
deze verbinding toch aan te leggen.  Voor de aanleg
van het Saeftinghedok  moet het dorp Doel verdwij-
nen, samen met ongeveer 1.000 hectare land-
bouwgebied. Andere polderdorpen zien de haven
heel dicht naderen, zoals bv. Prosperdorp,
Kieldrecht of Ouden Doel, wat de leefbaarheid verder
onder druk zet. De uitbreiding  van de Waas -
landhaven  zal ook een enorme verkeersstroom met
zich meebrengen, waardoor de congestie op alle
hoofdwegen rond Antwerpen gevoelig zal toenemen
en het sluipverkeer zijn weg zal zoeken door

omliggende gemeenten.   De ge plande ontwikkeling
van de luchthaven in Deurne en de aanleg van een
bedrijventerrein zal deze pro blematiek enkel ver-
sterken.

Daarom pleit het Manifest OpenRuimte
AdemRuimte voor beraad: “Ook op bestuursvlak
heeft de versnippering toegeslagen, lijkt niemand
nog een kijk te hebben op het geheel. En zeker niet
op de gevolgen voor mobiliteit, gezondheid en milieu.
In veel van de nieuwe projecten liggen kiemen voor
de milieu- en gezondheidsproblemen van de
toekomst.” 
Het Manifest waarschuwt ervoor niet alles eenzij -
dig op de ontwikkeling van Vlaanderen tot de
logistieke poort van Europa te maken. Eenzijdig
inzetten op logistiek is niet alleen ecologisch, maar
ook economisch fout, zo oordelen de onderteke-
naars: “Het alternatief voor deze logistieke keuze
bestaat: zet in op economische activiteiten die toe -
nemende welvaart koppelen aan lagere milieudruk.
Help klassieke industrieën – de chemie voorop – te
innoveren en zich hier te verankeren, zet in op
nieuwe eco-industrieën en –diensten, op doorge-
dreven energiebesparing en groene energieproduc-
tie. Bovendien is en blijft er in Vlaanderen plaats voor
intelligente en duurzame transport en logistiek.” 
De komende maanden willen de initiatiefnemers in
heel Vlaanderen het debat aanwakkeren en politici
tot nadenken stemmen. De aankomende verkiezin-
gen zijn daarvoor het beste moment. ‘In het volgend
regeerakkoord moet duidelijk staan dat het
behoud van de schaarse Vlaamse open ruimte
voorrang heeft”, aldus Jan Turf. “We moeten kiezen
voor zuinig ruimtegebruik en voor het terugdringen
van de verkeersgroei. Vlaanderen kan die keuzes zelf
maken.” 
Lees en teken het volledige manifest op
www.openruimteademruimte.be.
Deze website geeft ook een overzicht van alle ge -
plande grote infrastructuurwerken in Vlaanderen,
die een claim op de open ruimte leggen. 
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Trage wegennet in

Belsele optimaliseren. 

Naar aanleiding van de ‘week van de Aarde’
organiseerde ABLLO vzw in samenwerking met
De Raaklijn enerzijds een wandeling langs de
trage wegen in de omgeving van de
Pastorijwegel en anderzijds een ruimere fiets-
tocht langs het trage wegennet in Belsele. 

Met de wereldwinkel in Belsele als vertrekpunt
fietsten we via de Koutermolenstraat tot aan de
Kouterstraat.  Daar naar links en even verder
komen we aan onze eerste zandwegel (geen
buurtweg) die onlangs door de stad Sint-Niklaas
op een onduurzame en onecologische manier
werd verhard. (Zie foto onder). Zandwegen
hebben een belangrijke ecologische waarde als

verbindend natuurelement.  Verharden moet dus
ten allen tijde vermeden worden.  
ABLLO vzw, De Raaklijn, Leefmilieu Sinaai,
Natuurpunt-Zuid, milieuambtenaar Waasmun -
ster en de bosgroep alsook burgers dienden een
klacht in.  Door het ANB, Agentschap van Natuur
en Bos,  werd een PV opgemaakt, wordt dus
zeker vervolgd. 
Op 21 april had hierover een ‘overleg’ plaats
tussen verschillende natuur- en milieuverenigin-
gen en het stadsbestuur.   

Via deze veloren gegane zandweg komen we in de
Burmstraat.  Naar rechts komen we in de
Dryschouwenwegel die na de Gouden
Leeuwstraat over gaat in de Weduwe vos wegel.

Dit mooie parcour brengt ons in het centrum van
Puyvelde (Kruisstraat).  Alhoewel deze wegels
ecologisch verschillende waardevolle elementen
bevatten (oude diverse haag, waardevol grasland,
geoptimaliseerde hoekput met bank) kan in
samenwerking met de bosgroep gewerkt worden
aan verdere optimalisatie.  

Ter hoogte van de Marktstraat nr 70 ligt links offi-
cieel de Anteuniswegel .   Deze buurtweg bezit
alle potenties om met weinig inspanningen een
volwaardige buurtweg te worden. Landschappelijk
de moeite zodat openstelling zeker fel zal worden
toegejuicht.  

Via de Marktstraat rijden we de Eikenlaan in en
komen links via de Groenstraat bij de Boonhem -
wegel (zie foto onder).  Een min of meer T-vormige
wegel met verschillende knelpunten: slechte staat
van de weg, afspanning door eigenaar met aan

een boom een bordje ‘verboden toegang’ dat ver-
warring schept over de toegankelijkheid.  Aan de
kant van de Groenstraat moet de weide afsluiting
opnieuw verplaatst worden.  Aan de andere kant
loopt de weg door akkerland opnieuw naar de
Gentstraat.  Door zwaar landbouwverkeer is de
weg daar in slechte staat.  Goede afspraken met
de landbouwers zijn hier belangrijk om de weg te
optimaliseren. 

Rijden we verder langs de Gentstraat dan zien we
links nog de paal waar vroeger een kapelletje hing;
dat is de plaats waar links en rechts de
Omloopwegel liep die links een verbinding vormde
met de Hoge Bokstraat en rechts met de
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Groenstraat dicht bij de Boonhemwegel.  

Rijden we verder langs de Gentstraat dan vinden
we ter hoogte van het bedrijf ‘d Hollandia links en
rechts resp het derde en het tweede stuk van de
Stadshouderboswegel Het derde stuk is thans
niet toegankelijk maar goede gesprekken met het
bedrijf zijn hoopvol.  Het tweede stuk dat vroeger
de Hanewegel (zie foto boven ) genoemd werd,
vormt een korte verbinding tussen de Gentstraat
en de Groenstraat.  Een weg door akkerland met
een voortdurend duel tussen landbouwland en
weg.  Duidelijke afspraken zijn ook hier erg belan-
grijk.  In de Groenstraat kunnen we enkel maar
kijken naar het eerste stuk van de
Stadshouderboswegel die over het weiland van
de Eikenlaan komt en hier zou moeten uitkomen.
Verschillende jaren reeds wordt beloofd om dit
stuk tussen de Eikenlaan en de Groenstraat
opnieuw te openen.  Op die manier vormt de
Stadshouderboswegel de langste trage weg van
Belsele.  

Op het einde van de Groenstraat slaan we rechts
de Marinswegel in, die uitkomt in de Eikenlaan.
De Marinswegel loopt ook voor een groot deel
door landbouwland en optimalisatie is ook hier
gebaseerd op goede afspraken met de landbouw-
ers.  

In de Eikenlaan gaan we dan eerste het begin en
het knelpunt van het eerste deel van de stads -
houderboswegel van naderbij bekijken.  Deze
wegel vertrekt in bosgebied en wordt door de
plaatselijke eigenaar optimaal geherwaardeerd.
In het bos werden afgelopen winter in samen-
werking met de boswerkgroep, een aantal bomen
gerooid om een gemengd loofbos meer kansen te
bieden. (zie foto onder). De eigenaar laat de stad  -
hou  derboswegel vrij; een takkenhaag begrenst
daarbij de weg.  Verderop doet een droge gracht
nu dienst als weg maar verder loopt de weg dood
op een gracht met hoekput.  De weg moet verder
lopen over de eikenweide en zo verder  naar de
Groenstraat.  Een houten brugje en twee hekjes
(naar Engels model) zouden dit mogelijk maken.
De hoekput zou men ecologisch kunnen
opwaarderen.  Vroeger was de eikenweide geken-
merkt door een aantal in U-vorm staande eiken.
Een aantal werden gerooid maar moeten vervan-
gen worden door nieuwe.  

Terug in de Eikenlaan rijden we terug naar de
Marinswegel en nemen aan de overkant  het
Puyveldewegelken.  Deze trage weg loopt door
bosgebied en werd enkele jaren geleden door
Jomi voorzien van een knuppelpad.  Hierdoor is de
weg nu in elk seizoen zowel voor fietsers als wan-
delaars toegankelijk. Het Puyveldewegelken geeft
uit in de Bosstraat.  Van de Bosstraat rijden we
naar de Kouterstraat en daar nemen we rechts
onze laatste trage weg, de Couterwegel.  Deze
wegel loopt door uitermate gevarieerd landschap.
Waar de weg langs de Ransbeek loopt was er
geregeld wateroverlast en werd enkele jaren gele-
den door Jomi een knuppelpad aangelegd wat
zeker geen te onderschatten klus was.  De wegel
is nu zeer goed toegankelijk.  Verderop loopt de
wegel langs akkers en weiden maar geeft ook
landschappelijk een mooie kijk op groen
Waasland; 

Via de Couterwegel komen we opnieuw in de
Koutermolenstraat.  We hebben er ongeveer
12km trage wegen opzitten door een uitermate
gevarieerd landschap.  Zeker een aanrader voor
een zonnige vrije namiddag. 
Het is nu de taak van de stad Sint-Niklaas om
dit trage wegen net optimaal in stand te
houden.  Zowel ABLLO vzw als de Raaklijn zullen
hier blijvend voor ijveren.   
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Ons passiefhuis werkt

(op zonne-energie)

Ons huis is  af !  

We wonen en zijn reeds enkele dagen heel actief
in ons nagelnieuw passiefhuis en o wonder alles
werkt naar behoren. Er komt warm water uit de
kraan, voldoende voor een douche, een bad en
een bonte-wasbeurt (de wasmachine heeft een
warmwater aansluiting).   Het ventilatiesysteem is
fluisterstil en zorgt voor veel verse lucht in alle
hoeken van de kamers.  En bovenal, de minste
zonnestraal van ’s ochtends vroeg tot zonsonder-
gang dringt binnen langs de grote glaspartijen. 
De term passiefhuis staat voor een specifieke
constructiestandaard voor woongebouwen met
een goed binnenklimaat gedurende winter én
zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koel-

systeem. 
Hiervoor zijn een zeer goede thermische isolatie
en zeer goede luchtdichting van de constructie
noodzakelijk. Een goed binnenklimaat is verzekerd
door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van
warmterecuperatie. Het energieverbruik ligt min-
stens 4 keer lager dan dat van een recent
gebouwde Vlaamse woning die voldoet aan het
maximale K peil 45. 
Ons bouwterrein is hellend en ligt achteraan 2
meter hoger dan vooraan. De woning is opge-
bouwd uit een massieve onderbouw die half inge-
graven ligt in het talud, met daar bovenop een
betonnen “tafel” waarvan de gevels ingevuld zijn
met houtskelet. Om de zuidoriëntatie, tevens de
straatzijde van het perceel, optimaal te kunnen
inzetten in het passiefhuisconcept is de leefruimte
van de woning op de eerste verdieping voorzien.
Zo kon er in de bovenbouw veel glas toegepast
worden met het oog op passieve warmtewinning,
zonder aan privacy in te boeten.  
Het is evenwel nog wat wennen aan de grote
transparantie en met opgerolde zonnewering is
privacy eerder afhankelijk van de nieuwsgierigheid
van de voorbijgangers! Geen nood, we glimlachen
gewoon vriendelijk terug en trekken vlug een
kamerjas over. 
Zonnepanelen: 

plaats ze nog in 2009!
Om wat dichter bij een nul-energie woning te

In vier opeenvolgende nummers van ‘’t Groene
Waasland’ schrijft de van Lokeren afkomstige
Alex De Broe, vulgariserende artikelen over
duurzaamheidsaspecten. In dit laatste artikel
heeft hij het over de bouw van het eigen
passiefhuis in Asse, dat hij samen met
echtgenote Barbara Oelbrandt en zijn gezin in
april betrokken heeft. In laatste instantie hebben
zij beslist om ook fotovoltaïsche panelen te plaat-
sen. De vanzelfsprekende redenen daarvoor wor-
den in dit artikel uiteengezet.

Ir. Alex De Broe is actief bij
3E in Brussel, waar hij
technische expertise levert
voor windenergieprojecten
en incubatieprojecten voor
nieuwe technologische
ontwikkelingen in dit
domein coördineert. Ir.
arch. Barbara Oelbrandt is
projectarchitect bij BLAF
architecten in Lokeren. 
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komen gaan we ook dit jaar nog fotovoltaïsche
panelen op het dak monteren.  Het is eigenlijk een
ideaal moment daar de prijs per geïnstalleerd ver-
mogen nu vrij laag ligt en de prijs van de groene-
stroom certificaten nog op 450€ per MWh ligt.
Vanaf volgend jaar zou die naar 350€ per MWh
zakken wat de terugverdientijd van zo’n installatie
toch wat doen toenemen.  De prijs van de panelen
zal uiteraard verder blijven zakken maar het wordt
dan toch weer even wachten alvorens de invester-
ing opnieuw even interessant wordt. Bovendien is
het aantal installateurs dat zonne-energie-syste-
men aanbiedt nu dusdanig dat men vlot meerdere
offertes kan bekomen en een ruime keuze heeft
aan types panelen en montage-systemen.  Ons
systeem zal ongeveer ons elektriciteitsverbruik
dekken. Wat we tekort komen kopen we bij een
groene-stroom leverancier, wat we teveel produc-
eren wordt aan het net geleverd. 
Voor de toekomst willen we ook nog onze
mobiliteit op een duurzame manier oplossen: er
staat reeds een resem fietsen voor de ingang
(ja die hebben een prominente plaats gekregen
in onze woning) maar we zijn voor sommige ver-
plaatsingen toch nog steeds afhankelijk van
koning auto.  We kijken dus met spanning uit
naar de eerste betaalbare en goed bruikbare
elektrische wagens.  

Ecobouwers.be wil dé webreferentie

rond duurzaam bouwen zijn. De site

beoogt de integratie én de uitbreiding

van het Energieforum, Open Klimaat -

huizen en Energiecharter tot één, helder

georganiseerd geheel dat wordt gedra-

gen en onderhouden door een online

gemeenschap. Bouwers en verbouwers

vinden op dit digitaal platform een schat

aan praktijkervaringen. Ze kunnen

gerichte vragen stellen over energiezui-

nig bouwen (via het forum), kunnen zeer

specifieke en onderbouwde informatie

vinden over energiezuinige bouwpraktij-

ken (via een wiki en blogs), vinden

meteen geschikte aannemers die

bekend zijn met de energiezuinige

bouwpraktijk en kunnen voorbeeld hui-

zen op de Open Klimaathuizen bekijken.

Met dit ondersteunende informatieaan-

bod wil de site vraag en aanbod rond

energiezuinig en milieuvriendelijk bou-

wen dichter bij elkaar brengen.

Ecobouwers.be – gefundeerde info
over duurzaam bouwen en wonen

Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen  25.000Euro

Fonds Duurzaam Afval- en Energiebeheer
bekroonde nieuwe projecten 2008

In het maartnummer van ‘t groene waasland
stond er op pagina 30 een verkeerde tekst. We
plaatsen hierna de juiste versie, die zeer goed
aansluit bij de tekst over passiefhuizen. 



Logeer in huis 

Casa Calida

Op de rand van het Tongerse na tuur  gebied De
Kevie ligt Casa Calida. Deze woning, opgebouwd
uit hout, stro en leem is de thuisbasis van Casa
Calida VZW maar wordt ook door de eigenaars
verhuurd als vakantiewoning.
Wil je met 4 tot 6 personen ge nieten van het
unieke klimaat van een huisje van stro, kijk dan

gerust rond op volgende website:
www.casacalida.be of www.casacalidalogeren.be
De prijzen variëren van 260 tot 460 euro voor
een week en van 150 tot 275 voor een weekend.

Casa Calida vzw promoot de strobouw in België
via alle mogelijke infomomenten, beurzen, con-
gressen, projecten in alle mogelijke vormen via
alle mogelijke mediavormen. Casa Calida vzw ver-
strekt informatie over strobouw in al zijn facetten.

De oorsprong van strobalen woningen.

De bouw van strobalenwoningen ontstond in
Nebraska, in de Verenigde Staten. Pas enkele
tientallen jaren geleden werd deze manier van
bouwen de oceaan over gebracht naar Europa. In
Duitsland en Oostenrijk is al volop met strobalen
gebouwd. In Nederland en België staan ook enkele
strowoningen en staan er meerdere op het pro-
gramma om te worden gebouwd. In het kader van
de milieuproblematiek wordt de belangstelling
voor bouwen met strobalen steeds groter.

De strobalen huizen hebben doorgaans
een houten skelet als basis. De houten
constructie worden opgevuld met
strobalen en deze muren worden bepleis-
terd met leem en kalkpleister. De binnen-
muren krijgen een leemlaag; de buiten-
muren kunnen met een mortel van
schelpenkalk en tras-cement laag over
laag waterdicht gemaakt worden. De
muren kunnen evt. nog beschilderd wor-
den met dampopen natuurverven.
Het ideale strobalen huis past als een
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Ervaar zelf de sfeer, de behaag-
lijkheid en de voordelen van een

strobalen woning !!
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derde huid. Strobalen muren zijn dampopen.
Vocht binnenin de woning kan makkelijk naar
buiten worden getransporteerd. De dikke wanden
ademen en zorgen voor een vrij wel constante
luchtvochtigheid en temperatuur. Bewoners van
bestaande strobalen huizen besparen ongeveer
de helft aan energiekosten in vergelijking met
bewoners van conventionele behuizing.

Strobalenbouw is dus heel goed te combineren
met leem en hout. Met deze drie ecologische
bouwstoffen kun je je hele ecohuis bouwen. Hout
heeft dan voornamelijk een dragende functie.
Eenmaal klaar heeft een strohuis een zeer gezond
binnenklimaat. Het blijft koel in de zomer en
relatief warm in de winter. Het is met weinig
energie makkelijk extra te verwarmen. Met boven-
staande bouwmaterialen kun je zelfs een lage-
energiewoning of passiefhuis bouwen; de laatste
heeft helemaal geen verwarming meer nodig. .
Gerst en winterrogge zijn de meest ideale graan-
soorten voor strobalenbouw.
Stro kan eveneens gebruikt worden als dakiso-
latie en als vloerisolatie

Veel meer nuttige info op internet door te
zoeken op   strobalenwoning ....

Strobalenwoning in

opbouw te Temse.

Te Temse wordt momenteel gewerkt aan een
strobalenwoning. De fundering en de vloerplaat
zijn klaar. Het houten scelet wordt rechtgezet.
Vanaf juni werkt men aan de stromuren. Ook de
dakisolatie zal uit strobalen bestaan.  Daarna
moet aan de buitenzijde worden bezet met tras-
cement en aan de binnenzijde met leem.

Wie wil meewerken om te leren of wie
wil komen kijken, kan mailen naar :
abllo.be@gmail.com of telefoneren naar 
03/775 19 31

minicursus 
een strobalenwoning bouwen
te Temse
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Gezocht: eigenaars van

energievriendelijke

woningen 

Bond Beter Leefmilieu organiseert samen met
Passiefhuis-Platform de twaalfde editie van de
Open Klimaathuizen, tijdens het weekend van de
internationale passiefhuisdagen op zaterdag 7
en zondag 8 november 2009. 
Hiervoor hebben we uw medewerking nodig.

Bent u eigenaar van een passiefhuis, laag -
energiewoning (warmtevraag van < 60kWh/m2
jaar, K-peil < 30 of een E-peil < 60) of heeft u een
deel van uw woning energievriendelijk verbouwd?
Wilt u kandidaat bouwers een rondleiding geven
om uw bouw- en woonervaringen met hen te
delen? Hoe groot de groep bezoekers is en wan-
neer ze langskomen, om 10 en/of 14 uur op
zaterdag en/of zondag, bepaalt u zelf. 

Kent u nog vrienden, collega’s of familie die hun
‘klimaathuis’ willen openstellen? Specifiek zijn
we nog op zoek naar woningen die invulling
geven aan ons jaarthema: ‘energiezuinige reno-
vaties in de stad’. 

Contacteer ons!
Benjamin Clarysse, benjamin.clarysse@bblv.be

02 282 17 44  www.openklimaathuizen.be

Zwerfvuilactie van

milieuwerkgroep 

Ons Streven vzw

Op zaterdag 14 maart organiseerde
Milieuwerkgroep Ons Streven vzw een geslaagde
zwerfvuilactie langsheen de Durme- en Schelde
dijken te Tielrode. 15 vrijwilligers daagden op, om
onder een zalig lentezonnetje Tielrode opnieuw

iets netter te maken. De milieudienst van Temse
verleende logistieke steun door vuilzakken,
stootkarren, handschoenen en afvalknijpers ter
beschikking te stellen. 

11 volwassenen en 4 kinderen zorgden voor een
mooie oogst. Voor zover het woord "mooi" geldig
is voor zwerfvuil. Er werden ballen in alle soorten
en formaten gevonden : plastieken petanque-
ballen, een echte honkbal, voetballen, kaatsballen,
... Opvallend waren ook de vele attributen die men
in de toiletten gebruikt zoals de houdertjes voor
spoelblokjes. 

De overgrote meerderheid van het zwerfvuil
bestond uit drankverpakkingen. 

De deelnemers kregen lovende aanmoedigingen
van de vele wandelaars en fietsers die hun traject
kruisten. 
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Vlaamse Regering volgt

de plannen van de Wase

burgemeesters
De Vlaamse regering wil ook de route
van de E17 naar Liefkenshoektunnel
meer via Zelzate (A11) laten verlopen.
Dit blijkt uit onderstaande mededeling:

De Vlaamse Regering neemt na kennisname en
grondige bestudering van het ARUP-SUM rapport
volgende beslissingen:
. . . . . . 
de Vlaamse Regering volgt de aanbevelingen van
de studie met betrekking tot het beter bereikbaar
maken van de Liefkenshoektunnel vanuit de rich-
ting Frankrijk (E17) en het Waasland. Concreet
wordt overeengekomen dat AWV opdracht krijgt
om in overleg met nv BAM versneld werk te
maken van het uitwerken van een concreet voor-
stel cfr het voorstel van de Wase burgemeesters
om een alternatieve verbinding in het Waasland
aan te leggen aansluitend bij de oostelijke tangent
in St. Niklaas. . . . . . . 
Werk te maken van de afleiding van het haven-
verkeer zoals in Destelbergen via de R4 naar
Zelzate (N49) en dit ter ontlasting van de E17
op het vak St. Niklaas – Kennedytunnel. 
AWV zal daarbij ook een concreet plan uitwerken
om de filevorming in Tijsmanstunnel wegens het
afslaand verkeer weg te werken.
. . . . . . 
Na de Vlaamse verkiezingen komen we willicht
meer te weten.

Ring-comité

Aankondiging

Zomerzoektocht     

Malpertemst 
Sinds 1996 werken dertien Vlaamse
en Nederlandse gemeenten samen
om het middeleeuwse dierenepos

'Van den Vos Reynaerde' te promoten in het
Waasland en in Zeeuws-Vlaanderen. Temse biedt
dit jaar als voorzitter van dit Reynaertproject
onderdak aan tal van culturele
Reynaertactiviteiten. De kans dat je Reynaert de

vos of zijn tegenspelers in de Scheldegemeente
ontmoet wordt wel heel groot. Een zoektocht in
het kader van Reynaert de Vos mocht dus niet
ontbreken. 

Tijdens de zomerzoektocht van het jaar 2009 -
van mei tot 5 oktober- kan iedereen gratis deel-
nemen aan deze zoektocht. De afstand van de
tocht bedraagt 33 km. Het duurt ongeveer 3 à 4
uur om hem af te leggen. Je krijgt heel wat vragen
met als centrale thema het Reynaertverhaal.
Onderweg zijn er tal van heerlijke horecazaken of
andere rustpunten. 

De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gratis
te verkrijgen bij onder andere : 
Milieuwerkgroep Ons Streven  vzw, p/a Gert
Hooftman,    Bettehemstraat 40 te Tielrode (tel
03 711 16 83), gert.hooftman@skynet.be

Erfgoeddag voor 

ons streven

Op zondag 26 april ging de Erfgoeddag met  als
thema "Vriendschap" niet onopgemerkt voorbij. 's
Morgens was er een grandioos ontbijt dat gratis
werd aangeboden door chiro Overal in de Durmse
schapenstal.  In de namiddag organiseerde Ons
Streven een kabouterwandeling en een wandeling
voor volwassenen.

In Tielrode namen  op zondag 26 april drie kindjes
en drie volwassenen deel aan de kabouterwande -
ling die door Brigitte verzorgd werd. Samen met
de kindjes ging deze befaamde kabouterjager op
zoek naar schatkisten met vriendschap. Er werd
verteld, geknutseld en geleerd. 

Gert en Jules begeleidden 15 mensen en gaven
heel wat weetjes mee over vriendschap, de na -
tuur, de anekdotes en geschiedenis van ons dorp.
Er werd aandacht besteed aan dieren en planten
die symbool staan voor vriendschap. 
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Jef Verspecht en Etienne Dietvorst
compostmeesters van het eerste uur,
reeds 14 jaar actief in Temse.
Voor al je composteervragen staat 1
maal om de maand een team paraat.
Temse hoorde bij de eerste 10 com-
posteergemeenten van Vlaanderen,
Dilbeek was hierin pioniersgemeente.

Clem Ruelens is sinds 1978 actief in het
milieusector en is voorzitter van afdeling
Waasmunster van vzw Durme
Organiseert samen met zijn afdeling talrijke
activiteiten zoals maandelijks wandelingen,
Grabbelpasactiviteiten voor de jeugd, werkda-
gen in de reservaten, wandelweekends, enz.
Beheerder van de milieumediatheek in Kasteel
Blauwendael te Waasmunster waar nu al
13.000 (!) titelbestanden zitten die te maken
hebben met milieu en natuur. Open op elke
tweede zondag van de maand van 10.00 uur
tot 12.00 uur en op aanvraag via 052 46 02 56

Wij vernemen het veel te vroege overlijden van Marie-Louise Verbruggen. Met
haar verdwijnt een monument uit het Wase verenigingsleven. Zij was tot enige
jaren geleden niet weg te denken uit de ecologische beweging. Jarenlang leidde
en bezielde ze met succes Velt. Ook aan het groene Waasland leverde ze als
redactrice een grote bijdrage. 
Als blijvende herinnering aan haar immense inzet staat in het Panneweel te Meerdonk
een hoogstamboomgaard die mede onder haar impuls werd gerealiseerd. Zijn bloesem
zal iedere lente opnieuw een uiting van respect zijn voor deze sterke dame. 
Wij koesteren de herinnering aan alle mooie momenten die we met haar
mochten meemaken en wensen Guy en de ganse familie veel sterkte.
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Zaterdag 30 mei

ABLLOvzw en de fietsersbond Temse
nav de opening van de  Scheldebrug

DEBAT over mobiliteit tussen de Ministers
K.Peeters, D.Van Mechelen en K.Van Brempt

en
een panel van gebruikers & deskundigen.
In  het Cultureel Centrum Ter Dilft in Bornem 
om 20 uur stipt. Inkom gratis.    www.abllo.be

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

Natuurpunt Waasland ZUID  Vogelring - fietstocht
We fietsen met een ervaren en erkende vogelringer
langs enkele locaties met bewoonde nestkasten.
Vorig jaar konden we steenuilen en torenvalken ringen,
voor de kerkuilen waren we nog wat te vroeg.
Praktisch: We vertrekken om 14 uur aan Sport -
centrum De Klavers,  Sint Andriesstraat te Belsele. 
De tocht is 10 ‡ 15 km en we zijn terug rond 17 u.
Deze uitstap is gratis.
Wat breng je mee : Fiets, en eventueel: verrekijker,
vogelgids en een fototoestel om leuke herinneringen
vast te leggen.
Eddy DE TAEY 03 772 28 08,   detaey@hotmail.com
Marc AERTS   03 777 89 16 aertskes@euphonynet.be

Vzw Durme Dag van het Lieveheersbeestje 
Ism JNM-Durmeland. Vandaag wordt er in heel
Vlaanderen naar aloude traditie aandacht besteed aan
het lieveheersbeestje. Wij houden ons vandaag bezig
met lieveheersbeestjes vangen en determineren in De
Scheldebroeken... een buitenkans voor liefhebbers van
kriebelbeestjes!
Afspraak: 14.00 uur aan het Veerhuis in Berlare. Einde
omstreeks 17.00 uur
Info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48

Zondag 31 mei

Velt Ecotuin te Beveren  Zie kalender info
Lindenlaan 226 bij de familie Van Deuneghem

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

Zaterdag 30 mei  t.e.m.  maandag 1 juni

Open Tuin Waasland 2009 
Alle tuinen zullen geopend zijn gedurende het pinkster-
weekend   telkens van 10u  tot  18 u. Toegang gratis.
Info op  www.opentuin-waasland.be of 
Gsm: 0497 38 77 94  of email: pvnloir@hotmail.com

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

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring pan-
neweel Tweede Open Schuurdag in het Natuurhuis
Panneweel Krekeldijk 2 te Meerdonk.
Een aangename namiddag met een keuze van kleine
gezinsvriendelijke activiteiten zoals wandelingen in en
rond het Panneweel. Zoals vorige maand zorgen een
aantal medewerkers dat er een ruime keuze aan tuin-
planten te koop wordt aangeboden ten voordele van onze
natuurgebieden. 
De werkgroep studie brengt als extra activiteit :“ Speuren
naar leven in sloot en plas”. Met een netje  ga je op zoek
naar beestjes die in het water leven.  De waterdiertjes
bekijk je daarna met een microscoop  . 
Rustig verpozen met een drankje in de boomgaard kan er
natuurlijk ook.  Doorlopend van 13.30 uur tot  17.30 uur.
Meer info www.panneweel of mail bert@panneweel.be
Vzw Durme + CVN

Kennismaking met natuurgebied ‘de Linie’ 
Een CVN-gids laat je kennismaken met de fauna en flora

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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van dit bijzondere gebied. Omdat we over soms drassig
terrein gaan zijn laarzen noodzakelijk.
Inschrijve: om 14.00 aan de 'Kruiskapel' in Eksaarde,
einde omstreeks 17.00 uur
Info: Geert Braem, 09 348 47 78

Natuurwandeling in het Molsbroek 
Een mooie gelegenheid om onder begeleiding van een
CVN-gids het Molsbroek te verkennen.
Heel wat jonge dieren laten zich nu voor de eerste keer
zien en ook de vaak bijzondere flora van het Molsbroek
staat in volle bloei.
Afspraak: 14.30 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek. Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij
conservator André Verstraeten, 09 348 83 18

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

Vrijdag 12 juni

Ons Streven Geleide beeldenwandeling
‘Overbrugd’ anders bekeken
Ons Streven neemt tijdens deze wandeling het initiatief
om de beeldententoonstelling ‘overbrugd’, dat in teken
van dieren staat, in een ander daglicht te zetten. De
kunstwerken worden niet enkel op kunstzinnige wijze
geïnterpreteerd, maar ook en vooral wordt er dieper
ingegaan op de leefwijze en de symboliek van de voor-
gestelde dieren.
Kunst blijft dus inspireren!
Afspraakplaats: ingang Durmetuin, Gentstraat Tielrode.
Aanvang: 19.30 u.
Deelnameprijs (= toegangprijs). Volwassenen: 4 euro.
Reductie: 3 euro (55+, studenten, leerkrachten).
Kinderen t.e.m. 12 jaar: gratis

Vzw Durme Insectenwerkgroep: “Determinatie”
Op voorhand wordt er insecten verzameld in de buurt
van Lokeren - Oudenbos.Deze avond proberen we deze
insecten te determineren.
Afspraak: 20.00 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek. 
Info: Patrick De Spiegeleir, 09 348 83 18

zaterdag 13 juni

Vzw Durme Natuurwandeling in de Fondatie 
De conservator van de Fondatie, Paul vercauteren,
neemt je mee op een unieke excursie.
Zie ook op pagina 12 in dit nummer!
Afspraak: om 14.00 uur aan het begin van de Liniedreef
in de Weimanstraat in Sinaai. 
Info: Paul Vercauteren, 03 772 35 38

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.

Natuurpunt Waasland Noord De Roomakker
in Tielrode is een klein maar bijzonder reservaat. Rond
deze tijd staan de orchideeën er massaal in bloei.  Onze
gids toont u maar al te graag de mooiste plekjes.
Samenkomen op de zuidelijke Park and Ride (kant
Kemzeke) aan de afrit Hulst-Sint-Niklaas van de
N49/E37 om13.30 uur of aan de kerk te Tielrode om
14 uur. www.panneweel of mail hugo@panneweel.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 + CVN 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

CVN Drie Beken, 14u00 Hoek Pismolenstraat-
Kerkstraat, Bazel. L

Woensdag 17 juni

ABLLO vzw en TreinTramBus open persontmoeting
in het gemeentehuis van Boom, Antwerpsestraat 44,
2850 Boom om 11 uur voor een presentatie van 

Een ondernemingsplan voor een Regiometro
tussen Antwerpen, Sint-Niklaas en Mechelen 

Donderdag 18 juni

ABLLO vzw Bezoek aan de ecowijk EVA-Lanxmeer in
Culemborg (NL) en aan de Nederlandse fietsstad 2008
, de gemeente Houten. ABLLO vzw begeleidt deze stu-
diedag in samenwerking met het gemeentebestuur
naar Sint-Niklaas. Ecologische woonwijk ontwikkeling en
een fietsvriendelijke stedelijke inrichting vormen de
twee thema’s. Voor meer informatie en inschrijving
neem je contact op met   veerle.stuer@sint-niklaas.be.
Meer info over de gemeente Houten kan je vinden in dit
Groene Waasland op blz. 22-23.  
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Vrijdag 19 juni

Ons Streven Leren van elkaar
Op ontdekkingstocht op de ‘Roomkouter’ in Steendorp
Iedereen is welkom op deze leerrijke, ontspannende
activiteit. Afspraakplaats: 19.00 u. hoofdingang Fort
Steendorp, Kapelstraat Steendorp.

Zaterdag 20 juni 

Natuurpunt Moervaart – Zuidlede 
Midzomernachtwandeling met drankje in boshut
Afspraak: om 21u30’ ingang 1 van het Heidebos  
Meer informatie: Gert Du Cheyne, 09 345 83 33,
gert@heidebos.be 

CVN Steendorp Roomkouter en Gelaagpark.
Vertrek om 10 uur    zie kalender info

Zondag 21 juni 

Natuurpunt Moervaart – Zuidlede De chef in de
natuur  “culinaire kruiden”
Samenwerking tussen prov. Domein ”puyenbroeck” en
natuurpunt
Afspraak: 14 uur parking 1 aan het bezoekerscentrum
Verplicht inschrijven bij Tydgat Catherine 09 342 42  17
of  catherine.tydgat@oost-vlaanderen.be

Zaterdag 27 juni

Natuurpunt Zuid-Waasland
Werkdag Daknamse meersen

Samenkomst om 09:00 u en 14:00 u aan de kerk van
Daknam. Einde rond 17:00 u.
Meebrengen: bij regenweer zijn laarzen in de
Daknamse meersen noodzakelijk
Info: Paul Durinck tel: 09 348 65 14  e-mail:
paul_durinck@skynet.be 

Natuurpunt Waasland Noord Natuurbeheer. 
Jaarlijks maaien en afvoeren van hooi in ons uniek hooi-
landje aan de Rietmoer achter het Natuurhuis.
Samenkomen om 13.30 uur aan het Natuurhuis
Panneweel. Mee te brengen: stevige schoenen of laar-
zen en handschoenen. 

Vzw Durme BBQ 20 jaar afdeling ZBW 
vzw Durme afdeling ‘Zele-Berlare-Wichelen’ bestaat 20
jaar.
Wij vieren dat met een feestelijke BBQ in de tuin van de
Scheve Villa in Berlare, een unieke locatie voor kinderen.
Ook vrienden en familie zijn meer dan welkom! 
Kaarten zullen binnenkort verkrijgbaar zijn via de
bestuursleden van de afdeling. 
Betalingen kunnen enkel op voorhand via het rekening-
nummer van Zele-Berlare- Wichelen 979-3287605-86
Prijzen: BBQ met 3 stukken vlees + aperitief € 12,00
kindermenu (2 stukken vlees) € 7,50. En wat meer is,

indien je dat wenst dan kan je op deze lokatie blijven
overnachten!
Meer info volgt op www.vzwdurme.be
Afspraak: om 19.00 uur in de Scheve Villa in Berlare
(kaartje zie www.schevevilla.be)
Info: Marleen De Vos, 052 42 54 86

Zondag 28 juni

Natuurpunt Moervaart – Zuidlede + CVN
Zomerwandeling aan het Etbos
Afspraak: om 14uur 30’ aan de Etboshoeve
Info: Andre Van Peteghem, tel. 09 346 64 68

Vzw Durme Themawandeling: ‘Oudenbos, het
laatst ontgonnen land’ 
Een wandeling met gids, met als leidraad: Oudenbos,
het laatst ontgonnen land. In dit landschap vind je nog
veel restanten van hoe het hier honderden jaren gele-
den heeft uitgezien. 
Een mengeling van cultuur, geschiedenis en flora uit die
tijd. Opgelet: voor deze wandeling is slechts plaats voor
10 personen. Dus op tijd inschrijven is de boodschap. 
Na je inschrijving via de website www.klein-landschap-
oudenbos.be krijg je later de nodige details. Beslist de
moeite waard.  
Info en inschrijvingen: Jurgen Cockuyt, 0473 43 62 24

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

Zondag 5 juli

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Derde Open Schuurdag in het
Natuurhuis Panneweel Krekeldijk 2 te Meerdonk.

Een gezellige namiddag met een waaier van kleine
gezinsvriendelijke activiteiten zoals wandelingen in en
rond het Panneweel en als  bijzondere activiteit van de
werkgroep studie : “ Speuren naar leven in de bodem”.
Met onze gids ga je op zoek naar beestjes die in de
bodem , onder stenen en dood hout leven. Je vangst
kan  je daarna bekijken onder de microscoop. Wil je
gewoon genieten met een drankje in de boomgaard, je
bent welkom. Er zijn weerom ecologische plantjes te
koop rond de schuur. Doorlopend van 13.30 uur tot
17.30 uur. Meer info: www.panneweel of mail
bert@panneweel.be

Vzw Durme Relictenfietstocht: van groene stap-
steen naar groene stapsteen 
Naast de ‘grote’ reservaten, beheert vzw Durme ook
verschillende ‘relicten’. 
Dat zijn meestal kleine terreinen die verspreid liggen in
het landbouwgebied. Het zijn de levende getuigen van de
natuur uit vervlogen tijden.
De conservators nemen je per fiets mee langs deze
pareltjes. ’s Middags wordt aan een boerderij gestopt
voor een picknick. Daar kan je ook een drankje verkrij-
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gen of een kijkje nemen aan de promostand. Met een
volle maag fiets je weer verder om de overige relicten te
bezoeken. 
Afspraak: om 10.00 uur aan de kerk van Zele Heikant
Meebrengen: fluovestje, picknick en laarzen
Info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38

Vzw Durme + CVN Natuurwandeling in het
Molsbroek 
Een mooie gelegenheid om onder begeleiding van een
CVN-gids het Molsbroek te verkennen.
Heel wat jonge dieren laten zich nu voor de eerste keer
zien en ook de vaak bijzondere flora van het Molsbroek
staat in volle bloei.
Afspraak: 14.30 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij conservator
André Verstraeten, 09 348 83 18

Maandag 6 juli – dinsdag 7 juli – woensdag 8 juli

Vzw Durme
Vakantieworkshop ‘Patjoepel en de moerasdetectives’
Zie kalender info

Zaterdag 11 juli

Vzw  Durme Kabouterfeest!

Vandaag wordt de Patjoepel-tentoonstelling officieel
geopend. Iedereen kan vanaf 11 juli  t.e.m. eind juli de
prachtige kaboutertentoonstelling komen bewonderen,
gemaakt door de kleuters van BSG-O De Bloemenhof
van Lokeren!
Doorlopend vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur dagen
Patjoepel en zijn vrienden alle kinderen uit met leuke
doe-opdrachtjes!
Ook is er voor volwassen een wandeling georganiseerd.
Start om 14.00 uur (graag inschrijven via marie-
ke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20). 
En om 16.30 uur wordt er, ter nagedachtenis van
Yvonne Waegemans, in de ecotuin een kabouterbeeldje
ingehuldigd.  
Iedereen welkom! Wie weet komen jullie wel echte
kabouters, het Bosmoedertje of Sprookmarietje tegen...
Afspraak: Bezoekerscentrum Molsbroek.
Info: Marieke De Vos, 09 348 30 20

Vrijdag 17 juli

Ons Streven Leren van elkaar
Op ontdekkingstocht op de ‘Roomkouter’ in Steendorp
Iedereen is welkom op deze leerrijke, ontspannende
activiteit.
Afspraakplaats: 19.00 u. hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat Steendorp.

Zaterdag 18 juli

Natuurpunt Waasland Noord

Nachtvlinders op het Natuurhuis Panneweel. 
In  Vlaanderen leven meer  dan 2000 soorten nacht-
vlinders en het groepje natuurliefhebbers dat geïnte-
resseerd is in deze beestjes neemt gestaag toe.  Onze
specialisten beginnen met een korte inleiding  zodat je
meer te weten komt over de nachtvlinders en vervol-
gens gaan we in de boomgaard de diertjes met een spe-
ciale lamp en een wit laken lokken zodat je ze rustig kan
bekijken. Samenkomen om 20 uur in het Natuurhuis
Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk. Het kan ’s avonds
fris zijn, breng een warme trui mee. Meer info
www.panneweel of mail hugo@panneweel.be

Zondag 19 juli   

Natuurpunt Moervaart – Zuidlede Beheer voor
meer; “Biodiversiteit in berm en tuin”
Samenwerking tussen prov. Domein ”puyenbroeck” en
natuurpunt
Afspraak: 14 uur parking 1 aan het bezoekerscentrum
Verplicht inschrijven  bij Tydgat Catherine  catheri-
ne.tydgat@oost-vlaanderen.be 09 342 42  17

Zaterdag 25 juli

Natuurpunt Waasland Noord Jaarlijks maaien
voor een gevarieerde natuur met meer bloemen.
Verzamelen  en afvoeren van hooi in ons hooilandje in
het Steengelaag. Samenkomen aan de ingang van het
Steengelaag in de IJzerhandstraat te Stekene om
13.30 uur.  Mee te brengen: stevige schoenen of laar-
zen en handschoenen. Meer info  www.panneweel of
mail hugo@panneweel.be

Zaterdag 1 augustus 

Natuurpunt Moervaart – Zuidlede
Nachtvlinderwandeling en sterren kijken
In en rond de Turfmeersen gaan wij op zoek naar dag
en nachtvlinders
Bij helder weer zal Jonckheere Kurt ons meer uitleg
geven over de sterrenhemel.
Bij regen vervangprogamma in de schuur
Afspraak: om 20u  uur aan de schuur. 
nakeuvelen met  een drankje en een hapje 
Info: Lou  tel  09/348 70 31, 0494 826 326
lou.roelandt@skynet.be

Zondag 2 augustus

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Vierde Open Schuurdag in het
Natuurhuis Panneweel 
Krekeldijk 2 te Meerdonk.
Activiteiten volledig in het teken van Het Nationaal
Vlinderweekend met extra natuurwandeling met aan-
dacht voor onze vlinders. Ter plaatse ook een info-
standje over onze dagvlinders. Verder voorzien we een
waaier van kleine gezinsvriendelijke activiteiten in en
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rond het Natuurhuis. Rustig genieten met een drankje
in onze boomgaard kan natuurlijk ook. Er zijn weerom
ecologische plantjes te koop rond de schuur.
Doorlopend van 13.30 uur tot  17.30 uur. Meer info
www.panneweel of mail bert@panneweel.be

Vzw Durme + CVN   Natuurwandeling in het Molsbroek
14u30 Bezoekerscentrum, Lokeren. *
Laat je begeleiden door een deskundige CVN-gids en
kom zo meer te weten over natuurreservaat het
Molsbroek en z’n bewoners.
Afspraak: 14.30 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij
conservator André Verstraeten, 09 348 83 18

Zondag 9 augustus

Natuurpunt Waasland Noord
Insectenwandeling Steengelaag.
Door de verscheidenheid aan biotopen is het
Steengelaag zeker interessant voor het observeren van
insecten. Het hooilandje wordt vooral bezocht door vlin-
ders, terwijl de jongste kleiput een paradijs is voor
waterjuffers en libellen.  Afspreken ontmoetingscen-
trum “ De Statie”  stadionstraat 113 te Stekene om 14
uur.

Maandag 17- dinsdag 18 - woensdag 19 augustus

Natuurpunt Waasland ZUID 
Kinderdriedaagse voor jongeren tussen 8 en 12 jaar
We gaan samen 3 dagen op stap door de natuur.
Leren wat we in de natuur kunnen zien, horen, voelen en
ruiken!  Dat is pas echt boeiend!!!
Meer info in volgende nieuwsbrief en bij : André Van
Peteghem, tel: 09 346 64 68 of  Paul Durinck, tel: 09
348 65 14

Vrijdag 21 augustus

Ons Streven Leren van elkaar
Op ontdekkingstocht op de ‘Roomkouter’ in Steendorp
Iedereen is welkom op deze leerrijke, ontspannende
activiteit.
Afspraakplaats: 19.00 u. hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat Steendorp.

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus

Vriendenkring Panneweel Ambachtelijk Weekend
Waasland. 
Tal van ambachtslui en kunstenaars demonstreren hun
vak en geven er graag een woordje uitleg bij. In het
Natuurhuis  Panneweel kan je terecht voor : imkerij, riet
snijden, zeel draaien, wol spinnen, caligrafie, kalibreren
van meubels, schilderen op zijde, aquarellen, glasramen
maken, kant klossen, bereiden van geitekaas enz…
Zaterdag en zondag doorlopend van 10 uur tot 18 uur
in het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk.

Zaterdag 29 augustus

Ons Streven 
Onze jaarlijkse fiets & wandeluitstap brengt ons dit jaar
naar het Heidebos in Moerbeke .
We vertrekken om 9.00 uur aan het veer in Tielrode. 
Gebruik makend van het fietsnetwerk, fietsen we via
Lokeren en Daknam naar Moerbeke. Na 28 km berei-
ken we het Heidebos. In een fietsvriendelijke taverne
kunnen we onze meegebrachte picknick verorberen. Na
de middag maken we een wandeling, met gids, door het
Heidebos. We voorzien het einde van onze fietstocht
rond 19.00 uur in Tielrode.
Deelnameprijs: gratis voor leden en hun gezin. Niet
leden 1euro. Info: Jef Verspecht tel: 037110443

CVN Rond het Fort Steendorp, 10u00
Hoofdingang Fort, Kapelstraat, Steendorp. L
Vertrek om 10 uur aan de hoofdingang van het Fort van
Steendorp, Kapelstraat, ter hoogte van het bushokje .
Terug rond 12.30 uur. De deelname is gratis.
Wandeling rond de buitenkant van het Fort van
Steendorp. Zeker stapschoenen, bij nat weer zijn laar-
zen aangewezen. Buiten de prachtige natuur heeft het
Fort ook zijn merkwaardige geschiedenis aan te bieden.
De versmelting tussen bakstenen en natuur is uniek te
noemen. In het omringende bos sneuvelen de berken en
manifesteren zich langzaam maar zeker de eiken en
beuken. Deze evolutie is zeer goed merkbaar. 
Dit gebied is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap
en wordt beheerd door het agentschap van Natuur en
Bos. Zij houden dit bos zo natuurlijk mogelijk. Tot grote
vreugde van al zijn inwoners.
Het uitzicht over de cuesta is adembenevend mooi. Je
lijkt wel in de Ardennen te wandelen.
Een prachtig staaltje van de macht en kracht van de
natuur kan je aanschouwen op het oude vliegveld.
Gewoon komen kijken ...
We wandelen langs de Roomkouter. De grondwerken
zijn ondertussen beëindigd en de aanplanting is uitge-
voerd. Vanaf het Fort heb je een mooi uitzicht op dit veel-
belovend gebied. Misschien maken we een verkenndend
zijsprongetje ... Je bent vriendelijk  uitgenodigd.
Gidsen Nine Van Hoyweghen en Werner De Witte
Tel 0473 72 66 15    nine.gorrebeeck@belgacom.net
Zie ook pagina 24 en 25.
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Zondag 30 augustus

Ons Streven + CVN Geleide natuurwandeling
‘Klei en Vallei’
Om 14.15 u. Klassieker op de kalender met een zeer
gevarieerd traject, waarbij de mooiste stukjes land-
schap en natuur van Tielrode aan bod komen.
Achtergrondinformatie over dit historisch oud dorp
wordt ook in de kijker gezet. Stap gerust met onze gid-
sen mee, iedereen is welkom en we doen dit steeds
voor de prijs van 0 (nul) euro. In samenwerking met
CVN-Waasland.
Afspraakplaats: Durmeveer van Tielrode

CVN Grote Geule, 14u00 Kerk Kieldrecht. L

Zaterdag 5 september 

Natuurpunt Moervaart – Zuidlede
Laat je verrassen door de vleermuizen in Wachtebeke
Zie kalender info

Zondag 6 september

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Vijfde Open Schuurdag in het
Natuurhuis Panneweel. 
Gelegenheid tot deelname aan kleine gezinsvriendelijke
activiteiten met gelegenheid tot bezoeken van de boom-
gaard en de kleine landschapselementen in en rond het
Natuurhuis. Wil je rustig nagenieten van de zomer met
een drankje in onze boomgaard, je bent welkom.
Doorlopend van 13.30 uur tot 17.30 uur

CVN Molsbroek, 14u30 Bezoekerscentrum,
Lokeren. *

Zaterdag 19 september

Ons Streven Leren van elkaar
Op ontdekkingstocht op de ‘Roomkouter’ in Steendorp
Iedereen is welkom op deze leerrijke, ontspannende
activiteit.
Afspraakplaats: 9.00 u. hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat Steendorp.

Zondag 20 september

Natuurpunt Waasland Noord 
Natuurwandeling Molsbroek te Lokeren. 
Samenkomen om  13.30 uur aan de Park en Ride kant
Kemzeke aan de afrit Sint-Niklaas/Hulst N49/E34 (
Expressweg), of om 14 uur aan het bezoekerscentrum
Molsbroek.

Ons Streven + CVN Geleide natuurwandeling
‘Bunt en Bos’
Wie deze wandeling nog niet heeft meegemaakt, weet
niet wat hij of zij al gemist heeft. Dit is je kans om ze,
samen met onze gidsen, te komen ontdekken. Het

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 ABLLOvzw
(redactie '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.

Fietszoektocht !  
van Natuurpunt

Moervaart – Zuidlede 

In september en oktober organiseert vzw Durme een
basiscursus over paddenstoelen, één theoretische les
en vier praktijkwandelingen. 
Schrijf je in bij Marieke De Vos, tel.: 09 348 30 20 
De eerste les vindt plaats op vrijdag  4 september 
Zie ook vorige groene waasland

Vanaf begin juli tot eind september kan je meedoen
aan onze jaarlijkse fietszoektocht in de vallei van de
Moervaart en de Zuidlede. Dit jaar voor de tiende
maal georganiseerd door Natuurpunt Moervaart-
Zuidlede. Voor het aankopen van deelnemingsfor-
mulieren  neem je best contact op met Norbert
Van Acker. De fietstocht is zo samengesteld dat
veilig fietsen op de eerste plaats staat.
De prijs van 4 euro per deelnemingsformulier is te
verwaarlozen, wetende dat de opbrengst gaat naar
onze Natuurreservaten. De zoektocht vormt een
lus, zodat op elk punt kan gestart worden. Veel ple-
zier! Meer informatie: Norbert Van Acker, 09 355
86 67, norbert.van.acker@pandora.be.

KK AA LL EE NN DD EE RR   II NN FF OO

domeinbos ‘Driegoten’, de Scheldevallei met de
Durmemonding en de Bunt zijn pareltjes in onze streek
en verdienen om in de kijker gezet te worden. Iedereen
is welkom en deze activiteit is gratis. 
Afrspraakplaats: 14.15 u. aan café ‘In den Bunt’, Bunt
Hamme
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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 ver-
maarde 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!). 
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. 
Toegangsprijzen: 

Volwassenen: 4 euro
Reductie: 3 euro (55+, studenten, leerkrachten)
Kinderen t.e.m 12 jaar: gratis

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. 
Op vrijdag 12 juni leiden gidsen van Ons Streven een
wandeling langsheen de kunstwerken in de Durmetuin,
waarbij de aandacht gaat naar de leefwereld van de
voorgestelde dieren.

In 2009 viert heel Lokeren feest naar aanleiding van de
100ste verjaardag van de schrijfster Yvonne
Waegemans!  
Zij is vooral bekend door haar toneelwerken en de boe-
ken die ze schreef over Patjoepelke, de kabouter die in
de Molsbergen woont...de Molsbergen van het
Molsbroek! Het spreekt dus voor zich dat vzw Durme
mee viert en een heus (verjaardags)kabouterfeest in en
rond haar bezoekerscentrum en de Molsbergen wil
bouwen!

Vakantieworkshop ‘Patjoepel en de moerasde-
tectives’      Maandag 6 juli – dinsdag 7 juli –
woensdag 8 juli

Deze dagen wordt het Molsbroek onveilig gemaakt door
moerasdetectives die tijdens die drie namiddagen alles

over de vrienden van
Patjoepelke te weten
komen en ... ook op
zoek gaan naar deze
dieren!

Afspraak: Telkens van
13.30 uur tot 16.30
uur aan het bezoekers-
centrum Molsbroek.
Info: Voor kinderen van
6 t.e.m. 12 jaar. De
prijs voor de drie
namiddagen is 10
euro. Inschrijven ver-
plicht. Meer info of
inschrijven? Marieke De Vos, 09 348 30 20. 
of  marieke.devos@vzwdurme.be

Ze vliegen in je haren, zorgen voor geluidsoverlast en
vallen 's nachts aan. Over vleermuizen circuleren nog
altijd de wildste geruchten. Om komaf te maken met
deze clichés organiseren Natuurpunt en het
Agentschap voor Natuur en Bos de Europese nacht van
de vleermuis.

Bij ons kan je op 5 september in het provinciaal
domein Puyenbroeck binnendringen in de leef-
wereld van deze nachtelijke fladderaars. Met
behulp van batdetectors (een toestel om de geluiden
van vleermuizen hoorbaar te maken) ga je samen met
een gids op zoek naar de vleermuizen die rondfladderen
in het provinciaal domein. Je kan jagende vleermuizen
observeren op ons batterras waar we een heus batcafé
organiseren, je kan er een tentoonstelling bezoeken of
fotomateriaal en informatie over vleermuizen bekijken.

Tijdens de Europese Nacht van de Vleermuis kan je in
heel Vlaanderen kennismaken met de wondere wereld
van deze bijzondere dieren! Het is een unieke kans om
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Beeldententoonstelling
‘Overbrugd’ 

Van 14 mei tot 21 juni
i.s.m. Ons Streven

DURME en Patjoepel

Laat je verrassen
door de vleermuizen in

Wachtebeke 
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deel te nemen aan een wandeling met een vleermui-
zendetector, een diareeks, een bezoek aan een ijskelder
of fort, een vleermuisterras met versterkte vleermuis-
geluiden, enz.! 

Afspraak op zaterdag 5 september vanaf 20u.
Doorlopend kan je deelnemen aan de begeleide wande-
lingen en alles in en rond het batterras ontdekken. De
activiteiten vinden plaats in en om de taverne ‘De vier
seizoenen’ in Puyenbroeck. Te bereiken vanaf parking 1
van het provinciaal domein Puyenbroeck (bezoekers-
centrum). 

Praktisch: 

Zaterdag 5 september vanaf 20u (doorlo-
pend informatie, kinderanimatie en moge-
lijkheid om deel te nemen aan begeleide
wandelingen). Alles vindt plaats in het pro-
vinciaal domein Puyenbroeck, in en rond
Taverne ‘De vier seizoenen’ (bereikbaar
vanaf Parking 1 Puyenbroeck). 

Meer info: 
Dirk Van Pottelberg, 09 346 95 68, dirk@heidebos.be
of Griet Buyse, 09 329 55 45 griet@heidebos.be

Vertrek om 10 uur aan de hoofdingang van het
Fort van Steendorp, Kapelstraat. Terug rond
12.30 uur. Stapschoenen en indien regenachtig
weer zeker laarzen gewenst. Er is geen inschrij-
ving vereist en de wandeling is gratis.
Begeleiding door natuurgidsen Nine Van Hoy  -
weg hen nine.gorrebeeck@belgacom.net en
Werner De Witte  ( 0473 72 66 15) 

De Roomkouter is een gebied dat zich bevindt
vlak naast het Fort Van Steendorp. Zie ook pagi-
na 24 en 25). Het oorspronkelijke  terrein (oude
gelaagputten)  is heraangelegd met grond van
het Deurganckdok. Vorig jaar zijn de eerste
boompjes geplant en langzaam verandert dit
gebied. Samen gaan we op verkenning hoe alles
evolueert.
Vlak naast de Roomkouter bevindt zich een
pareltje van rust en natuurschoon : het
Gelaagpark. Dit gebiedje heeft zich reeds veel
langer kunnen ontwikkelen en het is er aange-
naam vertoeven. 

Wij nodigen jullie uit om samen met ons deze
aangename wandeling te maken. Tot dan.

VELT:   30 en 31 mei 
van 10 tot 18u:

ECO-tuinweekend

Bezoek Roomkouter en
Gelaagpark met CVN

Op 20 juni 2009

Filip en Jaklien Heyvaert ˆ De Becker
Kloosterstraat 6 Klein-Sinaai Stekene

Van op het terras heb je een zicht op de mooi
gestructureerde tuin waarvoor een ecologische
tuinarchitect werd geraadpleegd. Het gras is
omgeven door een stapelmuurtje. Op deze ver-
hoging werden planten en struiken in een goede
gelaagdheid aangeplant. De natuurlijke vijver is
begroeid met een verscheidenheid aan planten.
Achter de vijver ligt een gezellig boshoekje met
begroeide bodem. De cirkelvormige moestuin
werd in het geheel geïntegreerd.
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Bijkomende accenten: Experimentje met prairie-
beplanting, wilgeniglo, ecologische schilderwer-
ken Tintelijn, tentoonstelling kunstwerken
Sanne, Velt-stand met verkoop van biologische
hapjes en drankjes.
Samenwerking met Dag van het Park en
Kunstroute, gemeente Stekene.

31 mei van 10 tot 18u ecotuindag
Mien en Dirk Van Deuneghem ˆ
Lindenlaan 226 Beveren 
(enkel 31 mei van 10 tot 18u )

Deze tuin is er eentje op grootmoeders wijze. De
eigenaars streven er naar om zelf alle fruit en
groente op ecologische wijze te kweken. Hagen
en houtwalletjes scheppen een aangenaam
kader voor vogels, egeltjes en allerlei insecten.
Het geheel wordt opgefleurd door talrijke bloei-
ende struiken en planten. Ludo Giels,  een talent-
vol assemblageartiest zorgt voor een kunstige
omkadering (zie ook foto’s) terwijl Velt zorgt
voor een lekker en verantwoord drankje of
hapje. Deze tuin wordt voor het eerst openge-
steld en zal zeker verassen door zijn eenvoud en
hartelijkheid.
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Nederlandse Houten 

is Fietsstad 2008

Meer fietsers door uitstekende
ruim telijke ordening.
Wie snel, comfortabel en veilig naar het werk of
de school kan fietsen, twijfelt niet om de fiets te
nemen. Wie tien kilometer langs grote drukke
wegen moet fietsen, op slechte en onveilige
fietspaden, laat de fiets staan en schuift mee aan
in de file. De indeling en het comfort van onze
wegen bepalen in belangrijke mate hoe we ons
verplaatsen. Een mooi voorbeeld daarvan is de
Nederlandse gemeente Houten, door de
Nederlandse Fietsersbond verkozen tot Fietsstad
2008. Een terechte keuze!

Schitterende resultaten
Houten, vlakbij Utrecht, gaf ij de inrichting van de
stad resoluut voorrang aan de fiets. De resultaten
zijn verbluffend. De stad is zo fietsvriendelijk dat de
inwoners maar liefst 44 procent van alle ver-
plaatsingen tot 7,5 kilometer met de fiets
afleggen. Ter vergelijking: in Nederland ligt het
gemiddelde op 33 procent. Nog meer mooie
cijfers: de helft van de Houtenaren stapt voor de
dagelijkse boodschappen op de fiets. De verbindin-
gen naar scholen, winkels en bedrijven zijn zo aan-
gelegd dat je gek zou zijn om de fiets niet te
nemen.

De kaart van Houten heeft een eenvoudige struc-
tuur, met een 14 kilometer lange ringweg in de
vorm van een acht. Wie de wagen neemt naar de
winkel, naar vrienden, familie of naar het café vlak-
bij, is altijd verplicht een omweg te maken via die
ringweg. Die inrichting is niet bedoeld om auto-
mobilisten te pesten. Het is een keuze om het

fietsgebruik met aandrang te stimuleren en zo de
gemeente leefbaar te houden. Fietsers verplaat-
sen zich sneller en dus denken bewoners twee
keer na voor ze de wagen instappen. Fietsers
hebben hun eerste frisse pint al lang binnen tegen
de tijd dat het andere gezelschap met de wagen
toekomt.

Perfecte fietspaden
Met de wagen kan je nauwelijks dwars door
Houten rijden, en dus ligt de autodruk bijzonder
laag. Net dat maakt fietsen aangenaam en vooral
veilig. De fietspaden in Houten zijn voor Belgische
buitenstaanders een bezienswaardigheid: meters
breed, bijzonder vlot berijdbaar in rood asfalt en
geen hindernissenparcours over opritten of zij -
straten. Waar geen vrijliggend fietspad is,
heersen de ‘fietsstraten’. De auto is er ‘te gast’ en
past zich aan naar het fietsverkeer. Fietstunnels
en fietsbruggen verbinden de routes onder of
boven treinsporen of autowegen en over de vele
waters die door Houten lopen.

Geen lichten, geen tijdsverlies
Op de hoofdverbindingen voor fietsers, genieten
de fietsers altijd van hun voorrang op alle andere
weggebruikers: zowel op het gemotoriseerd ver-
keer, als op de fietsers die de hoofdverbinding
kruisen. Op de andere wegen geldt voorrang van
rechts. Behalve op de ringweg heeft de gemeente
Houten geen verkeerslichten en ook dat is
opnieuw een pluspunt voor fietsers. Nooit stil-
staan voor een rood licht betekent zich sneller en
efficiënter verplaatsen.
De fietsvriendelijke stadsindeling resulteert in
opmerkelijke cijfers. In Houten gebeuren 44 pro-
cent van de korte verplaatsingen met de fiets, 20
procent te voet, en slechts 30 procent met de

In de fietsstraten is de auto te gast en
past zich aan de fietser aan.
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wagen. Door het succes van de fiets, komt de bus
nauwelijks in beeld. De fiets haalt het met lengtes
voorsprong van de bus. Voor langere afstanden
kiezen Houtenaren de combinatie fiets en trein:
47 procent (bijna de helft!) van de pendelaars
fietst naar het station.

Veilig op weg
Een ander belangrijk gevolg van de stadinrichting
zijn de verbazend lage ongevallencijfers. Daardoor

mogen kinderen op jonge leeftijd zelfstandig naar
school fietsen en stappen. Eveneens opvallend is
de staat van de fietsen in Houten. Geen
fietswrakken of minderwaardig materiaal. Wie in
Houten elke dag op de fiets zit, doet dat graag op
een kwaliteitsfiets.

De gemeente Houten wordt vaak bezocht door
buitenlandse politici en cameraploegen om het
fietsbeleid te bestuderen, en toch krijgt de op de
fiets afgestemde ruimtelijke ordening van Houten
nauwelijks navolging in Nederland zelf. Ook bij de
Nederlanders is de koudwatervrees nog te groot.
Onterecht, zegt beleidsmedewerker verkeer en
vervoer Herbert Tiemens: “In Houten stond de
middenstand op haar achterste poten toen we
het hart van de gemeente autoluw maakten.
Vandaag geven ze toe dat de autoluwe binnenstad
hen absoluut geen windeieren heeft gelegd. Hun
omzet kreeg net een positieve impuls.”

Geen minpunten dan? Tegenstanders zeggen wel
eens dat de woningprijzen in Houten ietsje hoger
zijn dan in de omliggende gemeenten. Omdat het
er zo aangenaam leven is, trekt Houten vooral
jonge gezinnen aan, die voor de fietsvriendelijkheid
kiezen. Maar ook dat wordt gecompenseerd
omdat inwoners slechts één wagen nodig hebben.
Het aantal gezinnen met twee of meer wagens
ligt in Houten een stuk lager dan in de rest van
Nederland. Een goede ruimtelijke ordening is niet
alleen een zegen voor fietser, maar ook voor de
koopkracht van de inwoners. Wordt daar de laat-
ste tijd al niet eens over geklaagd?

Gelezen in de nieuwsbrief van de Fietsersbond
Vlaanderen    www.fietsersbond.be

Een omliggende ringweg wordt altijd op
een ander niveau gekruist. Er liggen dus
heel wat tunneltjes. Vanuit oogpunt van
sociale veiligheid zijn ze voorbeeldig
aangelegd: de weg is omhooggetild en
er is een lange helling waardoor er een
goede doorkijk is.

veilig,
breed en
comfortabel

Scholengemeenschap

F I E T S L A N E N

Maak er werk van!!
Een in i t ia t ie f  van de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas (www.s in t -n ico laassg.be)

en met de medewerking van de Nederlandse gemeente HOUTEN (www.houten.nl)  en van ABLLOvzw (www.abllo.be).
oplage  8000 ex. -- fotoʼs en ontwerp : Otto Wttewaall en ABLLOvzw  -- voorjaar 2003

in de stad 
en op het 

platteland 

ABLLO vzw heeft reeds in 2003 een stu-
diereis georganiseerd naar Houten. 
Deze foto’s zijn dan genomen. In 2003  is
er ook de fietslanen posteractie gevoerd. 
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Officiële 

beheersoverdracht

Steendorp Roomkouter 

9 mei 2009. 
Steendorp viert feest. Het is zover. De
beheersovereenkomst is getekend. 
Dit gebeurde in een feesttent op de terreinen van
de steenbakkerij Wienerberger met extra
toelichting door alle betrokken partijen. Een 140
mensen werden daana door CVN-natuurgidsen
begeleid voor een korte uitstap naar dit natuurge-
bied. De beloning was uiteraard een drankje waar-
na de officiële ondertekening van de overdracht
plaatsvond. Tot slot tracteerde het amuse-
mentsorkest Amor de aanwezigen op schit-
terende life-muziek. En de Steendorpenaars, zij
vierden feest.

Een beetje historiek 
Na een jarenlange strijd door KWB, ACW,
Ecotest en vooral Steendorp Leefruimte tegen
allerlei snode plannen om in onze oude gelaagput-
ten industrieel afval en aanverwante rommel te

dumpen kan deze strijdbijl begraven worden. 
In 2002 werd het terrein eigendom van de
Vlaamse Gemeenschap en in 2004 werd er
beslist om deze putten op te vullen met grond uit
de aanleg van het Deurganckdok te Doel. Tusen
juni 2006 en juli 2007 werden deze werken uit-
gevoerd. De grond werd vervoerd per schip naar
Steendorp, waar een speciaal ponton gebouwd
was. Vandaar vertrok een overdekte transport-
band van 700m richting Roomkouter. Dumpers
namen daar de taak over en verspreidden de
840.000 m³ grond over het ganse terrein. Van
de 2 grote putten blijft er nu nog maar een kleine
vijver over met een diepte van 3 m. 

De noordelijke Roomkouter wordt beheerd door
de gemeente Temse (een 3 ha) en de zuidelijke
door het ANB, Agentschap van Natuur en Bos
(een 15 ha). Het accent van de gemeente Temse
ligt op recreatie : een notelarendreef, ravotter-

foto Peter Perdaen
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Van links naar rechts: Tom Maes :  regiobeheerder ANB
(Agentschap van Natuur en Bos);  Johan Van Der Biest : alge-
meen directeur Wienerberger (Steenbakkerij)
Hugo Maes : schepen openbaar groen en natuur Temse
Annemie Blommaert : schepen cultuur en toerisme Temse
Freddy Aerts : Afdelingshoofd AMT (Agentschap Maritime Toegang)
Marijke De Roeck :  Bestuurlid Steendorp Leefruimte 
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reinen, grasland, speeltuigen voor kleuters, zit-
banken, boomgaard met fruitbomen, geboorte-
bos, petanqueterrein voor de buurtbewoners ....
terwijl in het gedeelte beheerd door ANB het
accent vooral op vrije natuurontwikkeling ligt. Hier
zijn massaal veel boompjes aangeplant en is de
grond ingezaaid met Engels raaigras, klavers en
schapegras. Alleen gaan we hier geen mooi

gemaaid gazonneke vinden. De aanplantingen zijn
nu nog beschermd met prikkeldraad. Dit zal zo bli-
jven tot ze sterk en groot genoeg zijn.  Er is spon-
taan aangroei van wilgen,  riet en andere pionier-
splanten, zelfs zeebies en zeeaster is er te vinden.
De 2 laatsten zijn een beetje verdwaald geraakt.
Ze horen in een ander biotoop. De zaden zijn
meegekomen met de grond van het
Deurganckdok. Dit is immers hele-
maal anders van samenstelling
dan de oorspronkelijke klei-leem
grond. Het doet een beetje raar
aan om nu in Steendorp grond
met schelpjes te vinden. Verwacht
wordt dat de natuur zo’n 5 jaar zal
nodig hebben om het natuurlijke evenwicht te
herstellen. De vijver bevindt zich in het
zuidelijke deel. Langzaamaan vinden de
watervogels hun plekje terug. Ze zullen wel
ontgoocheld zijn over de geringe omvang!
Bergeend, kuifeend, fuut, meerkoet en ook
canadese gans en nijlgans vinden het toch de
moeite waard om er neer te strijken.
Ongetwijfeld zullen er nog andere soorten vol-
gen. Er is een oeverzwaluwwand gestoken in
de hoop om de oeverzwaluw daar tot broe-

den te krijgen. Dit is nog wat afwachten. Ooit vond
deze trekvogel dit een geschikte biotoop. Laat ons
de vingers kruisen ...
De bedoeling is om op dit gebied 2 gallowayrun-
deren los te laten zodat er door de begrazing van
deze dieren toch open plekken blijven. Dit zijn zeer
zachtaardige runderen zonder horens die ook in
de winter rustig buiten kunnen leven. Er zijn geen
echt aangelegde wandelpaden maar nu al zijn er
toch al duidelijke wandelrichtingen op te merken.
Dit is een terrein voor wandelaars die goed te
been zijn. De paden zijn hobbelig en er zijn soms
kleinere en grotere greppels.
Zowel de noordelijke als de zuidelijke Room -
kouter zijn vrij te bezoeken uiteraard mits
respect voor al wat er leeft.
U kan via de hoofdingang van het Fort van
Steendorp op de Roomkouter komen.
(Kapelstraat kasseibaan ter hoogte van het
buskotje).  Iets verder op de Kapelstraat richting
Steendorp is nog een ingang die rechtstreeks
uitkomt op de boomgaard.  

Steendorp bezit nu met het gebied rond het
Fort, de Roomkouter en het

Gelaagpark een zeer mooi stukje
natuur. Daar mogen we gerust
trots op zijn. Alle 3 hebben ze een
eigen karakter en verhaal. Aan u

om het te ontdekken.

Nine Van Hoyweghen

foto Peter Perdaen

foto Peter Perdaen
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Schoolnatuurdagen
in  T ielrode

Op maandag 11 en dinsdag 12 mei 2009 or gani  -
seerde Milieuwerkgroep Ons Streven vzw voor de
negende keer schoolnatuurdagen voor de
kinderen van de scholen van Tielrode.  Thema van
deze editie was "kleuren in de natuur".  De
kinderen werden begeleid door erkende natuur -
gidsen en gingen tijdens een natuurwandeling op
zoek naar kleuren. Onderweg kwamen ze op drie
plaatsen opmerkelijk verkleedde mensen tegen
die de kinderen heel wat kennis bijbrachten over
natuurlijke kleurstoffen in de natuur, over camou-
flage en schutkleuren, over lokkleuren en
gevaarskleuren bij dieren, over het feit dat men
licht nodig heeft om kleuren te zien en de invloed
van kleur in ons leven en gevoelens. 

De kinderen leerden al doende, al verkennend en
al luisterend  heel veel over het rijke kleurenpallet
en het belang van de kleuren voor ons en de na -
tuur. 
De schoolnatuurdagen werden traditioneel afge -
sloten met een overheerlijke pannenkoek en een
koekenpakket dat door koekjesfabrikant LU
gesponsord werd. 
Het was een grappige, soms inspannende en
spannende , maar zeker een zeer leerrijke erva -
ring. De Milieuwerkgroep kon rekenen op een
ruime vrijwilligersgroep van  15 mensen.
Leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers kijken
alvast uit naar de tiende editie in 2010. 
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Inhuldiging 'Beleef het

Landschap in Berlare'

Begin april werd aan het Donkmeer in Berlare  de
nieuwe brochure 'Beleef het Landschap in
Berlare' met 11 modules voor begeleide groeps-
bezoeken ingehuldigd. 
Je kunt kiezen tussen verschillende soorten
begeleide groepsbezoeken voor volwassenen.
Daarbij komt een hele waaier aan facetten in het
'landschap van Berlare' aan bod: natuur, land-
bouw en jacht, cultuur en eigen geschiedenis.
Een initiatief van VVV Donkmeer en de natuur -
vereniging vzw Durme. De gemeente Berlare, de
Heem- en Oudheidkundige Kring Overmere, plaat-
selijke landbouwers en jagers, Natuurpunt vzw,
Regionaal Landschap Schelde-Durme en het
gemeentelijk infokantoor-museum werken
daaraan mee. Ongetwijfeld een unieke samen-
werking tussen verschillende 'partners in het
buitengebied', die hopelijk elders navolging krijgt.

Jan Maertens

Eendenkooi berlare

gerenoveerd

Tegen het einde van de lente rondt de gemeente
Berlare de renovatie van de historische een-
denkooi bij het Donkmeer af.
Een 'eendenkooi' is een his-
torische vanginstallatie voor
eenden. Vzw Durme verzorgt
de educatieve inrichting met
infobordjes. Dit waar openlucht-
museum is binnenkort tijdens
de openingsuren van de een-
denkooi zie www.berlare.be
gratis toegankelijk voor het pu -
bliek. Uniek in België. 
Op verzoek worden door vzw
Durme ook begeleide bezoeken
georganiseerd. Het verhaal
over de vroegere vangst van
eenden boeit jong en oud!
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ABLLO vzw en Ecolife

vzw slaan opnieuw de

handen in mekaar. 

ABLLO vzw wil de workshop EcoDriving van Ecolife
promoten en helpen uitvoeren in het Waasland
en zelfs breder tussen Antwerpen en Gent. 
Deze workshop richt zich vooral tot gemeen-
tebesturen en bedrijven met een wagenpark
maar ook verenigingen kunnen hun leden
aanzetten tot het volgen van een workshop
EcoDriving. 
Succes is verzekerd aangezien bedrijven die de
workshop volgen, opvallend bezuinigen in hun
brandstofuitgaven waarvan de omvang opnieuw
aan het toenemen is. De workshop is dus snel
terug verdiend. 
Hieronder geeft Ecolife een korte beschrijving van
de workshop EcoDriving: 
‘Met onze 5 rijsimulatoren verzorgen we work-
shops rond EcoDriving, die zo'n 2,5 tot 3 uur
duren, en waaraan 15 personen kunnen deelne-
men. Door de afwisseling van theorie en prak-
tijkoefeningen op de simulatoren leren we de deel-
nemers de belangrijkste principes van het eco-rij-
den aan. De oefeningen spitsen zich toe op het
rijgedrag zelf, waarbij vooral het schakelen en het
anticiperen benadrukt worden. In het theoreti -
sche deel lichten we ook de andere aspecten toe,
zoals de voorbereiding van de wagen (onderhoud,

bandenspanning, overtollig gewicht, ...), het
gebruik van accessoires zoals airco, en natuurlijk
de alternatieven voor de auto.’
Na anderhalf jaar bereikte Ecolife, de pionier in
het EcoDriving project, reeds 10 000 personen
die deelnamen aan een of meerdere sessies. Al
deze mensen zijn zich nu bewust van de voordelen
van deze nieuwe rijstijl zowel voor zichzelf als voor
het milieu.(zie tabel)  
EcoDriving leert ons het gebruik van ‘koning auto’
optimaliseren door veiliger, milieuvriendelijker,
economischer en stressvrij te rijden. Door de
EcoDriving principes toe te passen wordt zowel
brandstofverbruik als CO2 emissie gereduceerd.

Meer nog, door de aangeboden technieken te
gebruiken wordt de kans om betrokken te raken
in een verkeersongeluk gereduceerd en wordt de
bestemming met minder stress bereikt. 
EcoDriving beoogt een beter en efficiënter gebruik
van de wagen. 
EcoDriving richt zich naar een actief, oplettend
rijgedrag en ontmoedigt een agressieve rijstijl. 

De Workshops:  
In een workshop komen zowel theorie als praktijk
aan bod. De theoretische input kan onmiddellijk
toegepast worden op één van de simulatoren. Een
lesgever gidst de deelnemers doorheen het pro-
gramma en de simulator geeft je vorderingen
weer evenals de technieken die meer oefening
vragen. 
Door middel van een rapport kunnen de resultat-
en van verschillende deelnemers vergeleken wor-
den. 
Via de website www.ecolife.be/ecodriving kunnen
de bekomen resultaten getoetst worden en kan
men op de hoogte blijven van andere resultaten 

Evenementen:  
De simulatoren kunnen
eveneens gebruikt worden
op een aantal evene-

Foto: deelnemers aan de EcoDriving workshop
in actie



�t  groene w
aasland   m

ei   2009  nr 160

29

menten zoals lokale beurzen, bedrijfsevene-
menten en Rock Werchter,… succes verzekerd.
Met 0.1 liter benzine worden de deelnemers
uitgedaagd om een zo groot mogelijke afstand af
te leggen. Vóór een deelnemer start, worden de
basisprincipes van EcoDriving uitgelegd door een
lesgever. 
De bekomen resultaten kunnen eveneens
getoetst worden via de website.

Tot slot de voordelen van EcoDriving op een rijtje:
�minder slijtage en onderhoudskosten
� minder CO2-emissies (en andere broeikas-
gassen)
� minder uitstoot fijne stofdeeltjes
� minder verkeerslawaai
� minder ongevalschade
� meer rijplezier
� hogere verkeersveiligheid
� betere verkeersdoorstroming 

Om goed van start te gaan zoekt ABLLO vzw
naar enkele mensen die interesse hebben om
mee in deze samenwerking te stappen als lesge -
ver/begeleider. 
Uiteraard worden de lesgevers door Ecolife ver-
goed. Lesgevers EcoDriving hoeven niet in het
bezit te zijn van een wagen aangezien de simula-
toren opgeslagen zijn in een camionette die op
een vooraf afgesproken plaats op te halen is. 

Geïnteresseerd? 
Neem dan zeker eens een kijkje op de volgende
website: www.ecolife.be/ecodriving 
Je kan daarop kennis maken met de workshop
EcoDriving via een korte filmopname van TVL
(Limburg)

Interesse? Neem dan contact op met Jenny De
Laet per mail abllo.waas@gmail.com of tele-
fonisch: 03/7770158

Resultaten workshops

Aantal deelnemers Brandstofreductie (L) CO2  reductie (Ton)

1088 1 179 957 729

Resultaten evenementen

Aantal deelnemers Gemiddelde consumptie Laagste consumptie

9516 7.26 L/100km 3.52 L/100km

De resultaten van de reeds uitgevoerde
EcoDriving workshops en evenementen 

Aanplanting geboorte-

dreef Tielrode

Op zaterdag 28 maart kregen de ouders van de
kindjes die afgelopen jaar in Tielrode geboren wer-
den , de kans om een boom aan te planten ter
gelegenheid van de geboorte van hun kind.
Milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ organiseerde voor
de 10de maal dergelijk initiatief. Het begon alle-
maal ter gelegenheid van het millenniumjaar
2000. Toen werden er voor alle borelingen van
2000 in de Paardenpolder eiken en zwarte elzen
aangeplant. De gemeente Temse stelde hiervoor
gemeentegrond ter beschikking en zorgde voor
de voorbereidende werken. De Milieuwerkgroep
Ons Streven nodigde de ouders uit, kocht stevige
bomen aan en organiseerde een gezellige recep-
tie voor alle ouders en familie. De Vrije basisschool
stelde hiervoor haar accommodatie ter
beschikking.
Deze eerste geboortebosactie vormde de basis
van een mooie reeks herhalingen. Nadat er geen
plaats meer was op de gemeentegronden langs
de Durme, verleende het Provinciebestuur haar
toestemming om op het Provinciaal domein
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Roomacker een geboortedreef met essen aan te
planten. De plaatselijke afdeling van de
Gezinsbond ondersteunt nu al enkele jaren dit
mooie initiatief. Mensen van de Gezinsbond nodi-
gen alle kersverse ouders persoonlijk uit voor
deze boomplantactie. Zo bundelen twee overhe-
den en twee verenigingen hun krachten om de
mensen van Tielrode dichter bij elkaar te brengen
en hun leefomgeving te verfraaien.
Levendige activiteit.
De ouders van 28 kindjes gingen heel graag in op
de uitnodiging om voor hun kindje een boom te
planten. De kindjes waren natuurlijk van de partij
en werden vergezeld door hun mama, papa en
familieleden. 
De voorzitter van Milieuwerkgroep Ons Streven,
Gert Hooftman, heette ze allemaal namens de
milieuwerkgroep en de Gezinsbond van harte
welkom. In zijn welkomstwoord gaf hij toelichting
over de symboliek van het planten van bomen bij
geboorten. Vroeger dachten mensen dat in
bomen de zielen van hun voorouders leefden.
Bomen werden toen nog veel ouder dan mensen
en konden meerdere generaties overleven.
Vandaar dat men dacht dat ze onsterfelijk waren
en vereerd werden. De voorzitter van de
Milieuwerkgroep lichtte de eigenschappen van de
es toe en hoopte dat de kinderen, - net als de
essen die zaterdag geplant werden - mochten uit-
groeien tot sterke en veerkrachtige individuen. Hij
hoopte tevens dat de inwoners van Tielrode in de
toekomst mogen genieten van de kinderen en de
bomen in hun buurt. 

De heer Luc Derudder van het provinciebestuur
loofde de intense samenwerking tussen de provin-
cie Oost-Vlaanderen, de gemeente Temse, de
Milieuwerkgroep Ons Streven vzw en de buurtbe-
woners in de Roomackercommissie. Hij ver -
klaarde dat de provincie geïnteresseerd is in de
uitbreiding van het Provinciaal domein
Roomacker, maar dat de eigenaars van de aan-
palende kleiputten (nog) niet tot verkoop wensten

over te gaan. De heer Derudder deelde mee dat
er onder impuls van de Roomackercommissie
een bosbeheerplan werd ontwikkeld. In dit plan
worden de oude populieren om veiligheidsrede-
nen en om ecologische redenen geveld. Dit moet
aan zeldzamere planten meer overlevingskansen
bieden. In het kader van een plan rond de
Kamsalamander - een zeer zeldzame amfibie -
worden op het domein ook werken gepland.
Schepen Debby Vermeire – zelf moeder van een
flinke zoon die in 2008 geboren werd -  felici-
teerde in de eerste plaats de kersverse ouders
met de geboorte van hun kind. Net als de heer
Derudder loofde ze de Gezinsbond en de milieu -
werkgroep Ons Streven vzw. en dankte ze beide

verenigingen voor de uitstekende samenwerking.
Ze kondigde aan dat het gemeentebestuur uitkijkt
naar locaties in de andere deelgemeenten van
Temse om ook daar een geboortebos voor de
lokale bevolking aan te planten.
Na de toespraken mochten de ouders aan de
slag. De ouders kregen een houtschijfje met de
naam van hun kind mee en mochten een es
planten. Omwille van de zondvloed van de vorige
dagen hadden vrijwilligers van de Milieu -
werkgroep al heel wat voorbereid. De bomen
stonden naast een leipaal op de plantpunten en
de ouders hoefden enkel nog het zware werk te
doen: de plantgaten vullen en stevig aandrukken
en de naam van het kind aan “zijn of haar” boom
hangen; 
Vervolgens konden ze terecht op de podiumwa-
gen van de gemeente Temse waar de mensen
van de Gezinsbond voor 2 overheerlijke winter-
soepen, jenevers, fruitsappen, frisdranken, gebak
en brood gezorgd hadden. Bij deze lekkernijen
konden de mensen gezellig napraten. Ze kregen
er tevens een oorkonde van de aanplanting van
een boom voor hun kind en een geschenkje van de
Gezinsbond. 
Iedereen kijkt alvast uit naar de
volgende editie in 2010. 
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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
haasdonk.com@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 Lokeren- Moerbeke-
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

�Afdeling Hamme
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  

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

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

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

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

e-mail    : groene.waasland@gmail.com
Abonnement   7  EURO Oplage 1400 exemplaren

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

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

* door 7 EURO over te schrijven naar 't groene waasland op het nr  000-1709871-52 

met vermelding abonnement    't groene waasland  2009
en is dan tevens ‘toegetreden’ lid van de regionale vzw ABLLO.

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

Inhoud:
2  …Woordje hoofdredacteur  … … … … … … … … … … … … … … … … … …Dirk Hylebos
3  …Trage wegennet in Belsele optimaliseren  … … … … … … … … … … … … …ABLLO vzw
6  …Ons passiefhuis werkt op zonne-energie�  … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
7  …Ecobouwers.be  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLO vzw
8  …Logeer in huis Casa Calida  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
9  …Stobalenwoning in opbouw te Temse  … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
10 Gezocht: eigenaars van energievriendelijke woningen  … … … … … … … … … … …BBL
10 Zwerfvuilactie van milieuwerkgroep ons Streven vzw  … … … … … … … … …Ons Streven
11 …Vlaamse regering volgt de plannen van de Wase burgemeesters  … … … … …Ring-comite´
11 …Aankondiging zomerzoektocht Malpertemst  … … … … … … … … … … … …Ons Streven
11 …Erfgoeddag voor ons Streven  … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
12 mensen ingekaderd  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …gw
13 Kalender  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …gw
22 Nederlandse Houten is fietsstad 2008 … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
24 Officie¨le beheersoverdracht Steendorp Roomkouter … … … … … … … … … … … … … …
26 Natuurdagen in Tielrode  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
27 Inhuldiging �beleef het landschap in Berlare�  … … … … … … … … … … … …Vzw Durme
27 Eendenkooi Berlare gerenoveerd  … … … … … … … … … … … … … … … …Vzw Durme
28 Abllo vzw en ecolife vzw slaan opnieuw de handen in mekaar  … … … … … …ABLLOvzw
29 Aanplanting geboortedreef Tielrode  … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven   

REDACTIE :  Liliane Verbeke (foto’s),
Marc Tem mer mans,  Jenny De Laet,  Jef

Verspecht, Michaël Crapoen, Jos Beyers, Dirk

Hylebos, Gilbert Cant (foto’s).

Alle teksten voor het volgend nummer moeten

binnen zijn  vòòr 15 augustus 2009 via E-mail-adres :

gilbert.cant@gmail.com of schriftelijk  bij Gilbert Cant,

Perstraat 88, 9120 Haasdonk


