
België-Belgique
P.B.

9100 SINT-NIKLAAS 1
3/5052

' t groene

waasland

i n h e t w a a s l a n d

n a t u u r e n m i l i e u

Tweemaandel i jks natuur- en mil ieut i jdschri f t
29ste jaargang - nr 4; september 2009 - nr 161

R
e

to
u

ra
d

re
s

:
G
ilbert

C
ant

P
erstraat

88
9120

H
aasdonk

Afgiftekantoor :
9100 Sint-Niklaas 1

P 7 0 8 6 9 6



w o o r d j e h o o f d r e d a c t e u r

@t
groene

w
aasland

septem
ber

2009
nr161

2

Het milieu- en mobiliteitsvraagstuk oplossen is
niet eenvoudig. Toch is dit één van de grootste
uitdagingen waar we met z’n allen voorstaan.
Verplaatsingen gebeuren immers steeds sneller
en over langere afstanden en dat vergroot de
druk op natuur en milieu. Bovendien zorgt de cen-
trale ligging van Vlaanderen en de dagelijkse pen-
delbeweging van en naar het werk voor heel wat
verkeer. De vraag is dus welk soort verkeersont-
wikkeling met welke effecten (leefbaarheid,
gezondheid, ruimte ...) we nog aanvaardbaar en
betaalbaar vinden. Het is vanzelfsprekend dat de
milieubeweging resoluut kiest voor een duurzaam
mobiliteitsbeleid. Dit vraagt meer aandacht voor
de beheersing van de vraag en minder voor het
(infrastructuur)aanbod. Het huidig beleid beperkt
zich teveel tot infrastructuur-maatregelen en
prijs-verlaging voor alternatieve vervoersmiddelen
zoals het openbaar vervoer. Maar prijsverlagin-
gen alleen zijn onvoldoende om het openbaar ver-
voer aantrekkelijker te maken.
In dit nummer van het Groene Waasland vindt u
het dossier terug waarin “Regiometro”, een
ondernemingsplan voor een gastvrije, regionale
trein wordt voorgesteld.
De Wase milieuvereniging ABLLOvzw en gebrui-
kersvereniging TreinTramBus (Bond van Trein-,
Tram- en Busgebruikers vzw) vragen hierin een
totaalaanpak voor opwaardering van de regionale
treindiensten St-Niklaas - Puurs - Mechelen en
Antwerpen - Boom - Mechelen.
De huidige treindienst in deze regio is niet attrac-
tief: één trein per uur St-Niklaas - Mechelen en
Antwerpen - Boom - Puurs is veel te weinig: het is
geen aantrekkelijk alternatief voor de doorsnee
automobilist. De tweede Scheldebrug in Temse
werd onlangs in gebruik genomen. Nu is het tijd
om ook in het spoorvervoer te investeren: dat
kampt immers met een gebrek aan capaciteit
(enkelspoor), lage snelheden en onaangepaste
verouderde treinstellen.
ABLLO en TreinTramBus vragen de uitbouw van
het spoor in de regio tot de ruggengraat van het
openbaar vervoer. Fred Van Remoortel van
ABLLO vzw en TreinTramBus: "Dit kan maar mits
een integrale aanpak. In dit dichtbevolkte gebied
betekent dit een hoge frequentie van minimaal
twee treinen per uur en per richting, en vlot toe-
gankelijke treinen met voldoende hoge capaciteit.
De treinstellen die vanaf eind 2010 door de

NMBS worden ingezet rond Brussel voldoen aan
deze verwachtingen. Kleine infrastructurele
ingrepen maken hogere snelheden mogelijk,
essentieel om op deze enkelsporige lijn een beter

treinaanbod mogelijk te maken. Met bijkomende
stopplaatsen in o.a. St-Niklaas-Oost, Hoboken-Zuid
en Blaasveld kan de trein een bijkomend poten-
tieel aan reizigers aansnijden." Voor een integrale
aanpak dienen de bussen van De Lijn bovendien
nog beter te worden afgestemd op de trein.

Dit voorstel voor een ondernemingsplan
doorkruist geenszins eerdere beleidsverklarin-
gen, zoals de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn.
Regiometro wil het denk- en studiewerk voor
hoogwaardig openbaar vervoer net versterken.

Openingsurenvanhet secretariaat vanAABBLLLLOOvvzzww::
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 AABBLLLLOOvvzzww
((rreeddaaccttiiee  ''tt  ggrrooeennee    wwaaaassllaanndd))::
groene.waasland@gmail.com of  03/775 19 31
Dinsdag tussen 14u en 18u
Vrijdag tussen 14u en 18u
Perstraat 88, 9120 Haasdonk.

OOppeenn  kklliimmaaaatthhuuiizzeenn
AABBLLLLOO  vvzzww  eenn  BBBBLL
www.openklimaathuizen.be  zie pagina 11
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Zwanenbloem steekt kop

terug boven water in

Amfibieënpoel in Tielrode!

We schrijven 2008 als de amfibieënpoel in de
Kerkstraat in Tielrode (te) drastisch werd
geruimd met de nodige bedenkingen en kritiek
als gevolg.
Maar wat niet voor mogelijk werd gehouden, is
toch gebeurd. De voor onze streken zeldzame
waterplant, de Zwanenbloem staat er dit jaar
terug prachtig te bloeien. De omstandigheden
moeten er voor deze plant wel ideaal zijn, dat
een aantal resterende wortelstokken voldoen-
de moeten geweest zijn om deze populatie
terug te laten heropfleuren. Prachtig toch, die
natuurkracht, die onverklaarbare oerkracht! 

Zwanenbloem (Butomus Umbellatus)
Deze prachtige moerasplant is wettelijk
beschermd en groeit in voedselrijke wateren
en in verlandingszones op alle bodemtypen,
waarbij op zandgronden een dikke blubber-
laag aanwezig moet zijn. Toch is, in tegenstel-
ling met Nederland, deze plant in België vrij
zeldzaam.
Zij wordt als enige soort ingedeeld in een
aparte familie, de Zwanenbloemfamilie
(Butomaceae). Zwanenbloem is een overblij-

vende zomerbloeier met een dikke, kruipende
wortelstok, waarbij de mooie, in een scherm
staande bloeiwijze soms meer dan een meter
boven het water uitsteekt.
Deze plant is belangrijk als drachtplant voor
vliegen, bijen en graafwespen, die dan ook
voor de bestuiving zorgen en zo de koker-
vruchten met talrijke zaden gevormd worden.
Soms zijn het ook de eivormige broedknoppen
die kunnen uitgroeien tot nieuwe planten.
Butomus: afkomstig van het Griekse
‘bous’(os) en ‘temno’(snijden), wanneer het
vee van deze plant zou eten, zouden zij hun
bek verwonden.
umbellatus: schermvormige bloeiwijze (umbra
schaduw, scherm of zonnescherm).
Bronnen: H. Kleyn – Planten
en hun naam, Weeda, Westra
– Nederlandse oecologische
flora deel 4, Arie Koster –
Vademecum wilde planten.
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Klimaatwijk campagne
Oost-Vlaanderen sloot
af met besparing van 12.7%

En nu nog de gemeenten Lokeren,
Kruibeke, Zwijndrecht,  Zele en
Moerbeke mee op de kar krijgen!!!
Op 5 juni 2009 werd in Oost-Vlaanderen de
campagne klimaatwijken 2008-2009 feestelijk
afgesloten in CC Belgica in Dendermonde. 
In Oost-Vlaanderen bespaarden 1100 gezin-
nen verdeeld over 104 klimaatwijken uit 23
Oost-Vlaamse steden en gemeenten maar
liefst 12.7% op hun gas en elektriciteitsver-
bruik. Hierdoor wordt 825 miljoen ton minder
koolzuurgas de atmosfeer ingestuurd; 3900
volwassen bomen nemen in een jaar tijd een-
zelfde hoeveelheid CO² op.

Gedeputeerde Peter Hertog beklemtoonde in
zijn toespraak dat de provincie Oost-
Vlaanderen doorgaat met de campagne tot
alle Oost-Vlaamse gemeenten deelnemen. 
In 2002 werd dit project door de Bond Beter
Leefmilieu (BBL) opgestart en onmiddellijk
door ABLLOvzw in het Waasland onder-
steund.  In dat pilootjaar gingen we van start
met twee Wase gemeenten: Beveren en
Dendermonde.  Beide gemeenten doen nog
steeds mee en trekken nog elk jaar nieuwe
deelnemers aan maar ook een aantal deelne-
mers van het eerste uur doen nog steeds mee
onder de leiding van ervaren en kwaliteitsvolle
energiemeesters.  

Op dit ogenblik hebben  8 Wase gemeenten
zich reeds geëngageerd om  deel te nemen.
Hierdoor vertegenwoordigt het Waasland
reeds 35% van de Oost-Vlaamse deelnemen-
de gemeenten.  Zoals gedeputeerde Hertog
voor Oost-Vlaanderen, streeft ook ABLLOvzw
naar een deelname van alle Wase gemeenten.
ABLLOvzw van haar kant blijft de gemeenten
actief ondersteunen. Zo verzorgen we de
startmomenten en de energieborrels.  We zijn
steeds bereid om vooraf een gemeentelijk in -
fo moment te verzorgen of in de loop van het
campagnejaar op aanvraag dieper in te gaan
op het thema ‘rationeel energiegebruik’.
Zoals we ook in het verleden reeds deden

voor andere gemeenten zijn we steeds bereid
om vooraf rond de tafel te zitten met de
gemeentelijke verantwoordelijke(n). Op die
manier kan bekeken worden wat haalbaar is
voor de gemeente en in welke mate
ABLLOvzw  optimaal kan ondersteunen.
Hiermee willen we vooral de gemeenten
Lokeren, Kruibeke, Zwijndrecht, Zele en
Moerbeke, die nog nooit deelnamen aan de
campagne, mee op de kar krijgen.  

Bekijken we de resultaten meer in detail dan
kan, met betrekking tot de bekomen resultaten,
een top-10  opgesteld worden (Zie tabel) De
wijk Velle (Temse) is de absolute koploper; niet
enkel in Oost-Vlaanderen maar ook op Vlaams
niveau.  Leuk is het feit dat binnen de top-10
op 6 Wase wijken voorkomen. 87 wijken
haalden de weddenschap en bespaarden 8%,
14 wijken bespaarden zelfs meer dan 20%. 

Dit jaar organiseerde de provincie Oost-
Vlaanderen voor de tweede keer ook een foto-
wedstrijd tijdens de campagne.  Uit de vele
inzendingen selecteerde de  jury uiteindelijk
drie winnaars (Zie foto’s).   De eerste prijs ging
naar een gezin uit Deinze; hun huis werd
onder handen genomen door een ecologische
schoonmaakploeg, een cadeau van onze
sponsor Ecover.  De tweede prijs ging naar
een gezin uit Lovendegem en was goed voor
een grote mand ecologische producten. De
derde prijs tenslotte ging naar een gezin in
Gent en zij werden verwent met een kleine
mand ecologische producten.  

Rationeel energiegebruik op huishoudelijk

Gemeente Besparing Naam  Wijk 

Temse 37.60% Velle

Oudenaarde 26.00% Mater

Stekene 25.90% De smokkelaars

Sint-Niklaas 25.51% Mispelstraat

Sint-Niklaas 24.90% De Droomballon

Deinze 23.50% Alles kan beter

Sint-Gillis 23.04% Gemeentepersoneel S-G.W.2

Deinze 22.68% KVLV-Vrouwen met vaart

Dendermonde 22.34% De beste Wattjes 0809

Waasmunster 20.65% ecoBOND
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niveau kunnen we beschouwen als een drie-
traps actie: 
* Begin met je gedrag aan te passen en
neem deel aan de campagne klimaatwijken. 
*  Doe energiezuinige investeringen: 
1. Plaats voldoende dakisolatie (min 30 cm)
2.Vervang enkel of dubbel glas door    hoog  -
rendementsglas (W= 1.1 of lager).

3. Vervang je oude stookketel door een
hoogrendement condensatieketel

Op die manier zal je energieverbruik opti-
maal dalen.  

* Eens ons energieverbruik minimaal is,
wordt het  zinvol om voor het resterende ver-
bruik een beroep te doen op een zonneboiler
en/of PV panelen voor elektriciteit.  

Zoals de zuinigste lamp de lamp is die niet
brandt, is ook de zuinigste energie de energie
die we niet verbruiken.  We doen dikwijls moei-
te om onze energie op een ecologische
manier te produceren maar vergeten dikwijls
eerst het energieverbruik drastisch terug te
schroeven door enerzijds gedragsverandering
en anderzijds energiebesparende investerin-
gen.  Er is bvb een Europees wetsvoorstel
ingediend om de passiefhuisnorm vanaf 2011
te verplichten voor elke nieuwbouw.  Dat zou
pas een moedige energiebesparende maatre-
gel zijn: geen verwarmingskosten meer
gecombineerd met een minimaal totaal ener-
gieverbruik.  Geen reden meer om onze kern-
centrales open te houden.  

Redenen genoeg dus om deel te nemen
aan de campagne klimaatwijken 2009-2010
van je gemeente of bij je gemeente aan te
dringen op deelname aan de campagne.
De deelname van de gemeente Temse
bewijst wel degelijk dat derden de gemeen-
te over de streep kunnen trekken, in dit
geval het ACV. 

Jenny De Laet 
Coördinator klimaatwijken Waasland.

'Maak komaf met sluipverbruik en
gebruik een handige stekkerdoos'

' Jong  ge leerd  i s  oud  gedaan :
vergee t  j e  i so la t i e  n i e t ! '

'Zelfgemaakte armaturen voor spaarlam-
pen. Mooi, eenvoudig en ecologisch!'

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/klimaat/index.cfm
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Fietsherstelpunt in Temse
In het centrum van Tielrode (kerkplein) komt bin-
nenkort een ‘fietsherstelpunt. Voorlopig is er al
een binnenbandautomaat met een variatie aan
binnenbanden. We vinden dit een lovenswaardig
initiatief. Wordt vervolgd

Ons Streven

Knooppuntenkaart Temse
De gemeente Temse heeft een topografische
kaart met ‘Trage wegen’ uitgebracht. Deze kwam
mede tot stand dankzij de werkgroep rond ‘Trage
wegen’, waarin Ons Streven ook vertegenwoor-
digd is. Na de bewegwijzering van de voetwe-
gen, is dus nu een pracht van een kaart gereali-
seerd, waarop alle nummers, knooppunten van
alle officiële voetwegels zijn aangebracht. Een
must om te hebben. In de toekomst komt nog
een begeleidend brochure met informatie en
foto’s. Heb je mooie foto’s in verband met voet-
wegen en omgeving van Groot Temse, kun je
deze altijd bezorgen aan de Groendienst van
Temse. Wie weet wordt jouw foto opgenomen in
deze brochure. 
De kaart kost 5 euro en is verkrijgbaar in de
Toeristische Dienst van Temse (Gemeentehuis
op de markt).

Ons Streven

Jonge ooievaars overleven

voorjaarsstormen in Berlare!

Voor het tweede jaar op rij heeft het koppel ooie-
vaars dat broedt nabij de Eendenkooi in
Reservaatzone Donkmeer 3 jongen grootge-
bracht. De jonge ooievaars waren al een tijdje
waargenomen op het nest, en algemeen werd
gedacht dat er 2 waren. Na de zware stormen die
de streek teisterden werd gevreesd voor de

jonge vogels, maar die hebben het noodweer
prima overleefd. Op zondag 31 mei werden de
jongen geringd en toen de klimmer van dienst
(Tom Goris van Belora vzw) boven aan het nest
kwam bleken er net zoals vorig jaar uiteindelijk 3
flinke jongen in te zitten. De jonge vogels kregen
elk een ring van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen. Deze officiële rin-
gen zijn voorzien van een uniek nummer dat later
met verrekijker of telescoop  afleesbaar is. Op
deze manier kunnen de vogels gevolgd worden
als ze beginnen aan hun trektocht naar het zui-
den. 

vzw Durme

Struweeltjes
Plantenwerkgroep

Durmevallei
Naar analogie met de vogelwerkgroep hebben
we er sinds kort een nieuwe plantenwerkgroep
bij. Deze werkgroep zal in en rond reservaten,
bermen enz. binnen de regio van het Waasland
en Scheldeland planten inventariseren. Iedereen
die graag iets meer over planten of over de plan-
ten en botanisch waardevolle stukjes in de regio
wil bijleren is welkom. 
Onze activiteitenkalender vind je op
http://sites.google.com/site/plantenwerkgroepdur
mevallei/
een link naar deze site vind je ook onder Contact
op www.vzwdurme.be
Meer info: Heleentje De Brauwer, heleentjede-
brauwer@gmail.com, 0485 306 748

vzw Durme
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k a l e n d e r

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

Zondag 27 september

CVN Heidebossen paddenstoelen, 14u00
Roosenbergabdij, Waasmunster. L

Vzw Durme Viltoos-dag
Naar aanleiding van de 40 ste verjaardag van vzw
Durme én de verjaardag van Yvonne Waegemans, de
schrijfster van Patjoepelke, gaan we op zoek naar verf-
kruiden in de natuur en hun betekenis voor de diverse
textiele vormen. Tijdens de workshops laten de deelne-
mers zich inspireren door de mooie verhalen van
Yvonne Wagemans.
Programma: 
9.30 uur: onthaal in Natuurreservaat Molsbroek
10.00 - 11.00 uur: Inleiding in de wereld van het plantaardig
verven - Thema 'Kleur'
11.00 - 12.00 uur: Wandeling in het Molsbroek met nadruk
op de planten en hun eigenschappen om te kleuren
12.00 uur: Vertrek naar geitenboerderij (bij slecht weer in het
bezoekerscentrum Molsbroek)
12.30 uur: Middagmaal met verse soep en brood met plank-
je geitenkaas
13.30 uur: Workshops::  Vilten (begeleiding Ingeborg Van
Eynde en Rita De Knopper) of Multicolor verven met planten
(begleiding Monique vierendeel) of Breien om te vilten (bege-
leiding Carla Poppe)
17.00 uur: Slotmoment met verfresultaten en evaluatie van
vilt en breiwerk 
Afspraak: Voormiddag: 9.30 uur, bezoekerscentrum
Molsbroek. Namiddag: Geitenboerderij 't Eikenhof - Eekstraat
218 in Lokeren (www.geitenboerderij-eikenhof.be)
Lesgevers: Natuurwandeling: herboriste Monique Vierendeel
(www.herbalana.com) en natuurgids Patrick De Spiegeleir.
Vilten en breien: Rita, Carla en Ingeborg (www.halep.com).
Info en inschrijven: Carla Poppe, carla.poppe@skynet.be, 09
348 83 18, www.viltuoos.be. Inschrijving pas geldig na over-
schrijving van 35 euro op rekening 068-2480603-49.

Hortus Ter Saksen + CVN Natuurwandeling 
van 14 tot 16 uur.  De herfst is begonnen met prachti-
ge herfstkleuren die je vindt bij wingerd, eikenbladhor-
tensia, esdoorns, amberboom en kornoeljes. Heel wat
heesters staan in vrucht, veelal unieke exemplaren
zoals die van Decaisnea en Clerodendrum. De mooie
zomer heeft er wellicht voor gezorgd dat het nog wach-
ten is op paddenstoelen. 
o  Organisatie: CVN Waasland 
o Natuurgids: Dirk De Roose 
o Info:  03 775 28 51 of Christa.Maes@beveren.be

Zaterdag 3 oktober 

Vzw Durme  
Beheerwerk Zure Gavers i.s.m. JNM-Durmeland

Afspraak: 14.00 uur aan de Geitenboerderij het
Leenhof aan de Wezepoelstraat in Zele.
Info: Meebrengen: laarzen en eventueel spade. Meer
info? Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48.

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
Paddenstoeleninventarisatie in het Heidebos.
Organisatie: Paddenstoelenwerkgroep de Takruitertjes
Afspraak: om 9.00u aan Parking 2 van het Heidebos.  
Meer info: Lou Roelandt, 09 348 70 31, 0494 826
326, lou.roelandt@skynet.be Deelname gratis.

Zondag 4 oktober 

Vzw Durme + CVN Wandeling in het Molsbroek
Een ervaren CVN-gids neemt je mee op een boeiende
wandeling rondom het natuurreservaat Molsbroek.
Afspraak: 14.30 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek.
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 
of bij conservator André Verstraeten, 09 348 18 59

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede + CVN  
Herfstwandeling aan het Etbos.

Het Etbos is een oud bosfragment gelegen in een
depressie langs de Zuidlede, waarin ook enkele perce-
len in beheer zijn bij Natuurpunt. We bewonderen de
eerste herfstkleuren langs de bermen van de Zuidlede
en de bosjes en natuurgebieden erlangs.
Afspraak: om 14u30 aan de Etboshoeve. Deelname
gratis. Info: Andre Van Peteghem, tel. 09 346 64 68.

CVN Schauselbroek, 14u30 Zwembad in
Scheldepark Temse. L/*

Hortus Ter Saksen:

NATUURTOCHT THYL-LE-CHATEAU – CERFONTAINE 

Vanuit Thy, gehucht van het schilderachtige middel-
eeuwse vestingstadje Walcourt, volgen we de Eau
d’Heure tot het indrukwekkende, bosrijke merengebied
nabij Cerfontaine. 
o Afspraak: 9 uur aan kerk Thyl-Le-Chateau (via
Charleroi, N5) 
o Inschrijven bij Freddy (0475 92 34 84) 

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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Zondag 4 en 25 oktober

Hortus Ter Saksen 
Klimaatwandeling: global change in Hof ter Saksen 
van 14.30 tot 16.30 uur 
Behalve een korte inleiding in het klimaatcasino wil de
klimaatwandeling vooral de gevolgen van de klimaatver-
andering voor de natuur laten zien. Eén van de gevaar-
lijke gevolgen van een veranderend klimaat is dat van
nature op elkaar afgestemde processen zoals de bloei
van bloemplanten en de vliegperiode van bestuivende
insecten van elkaar ontkoppeld geraken. Over misti-
ming, het verschuiven van leefgebieden van zuidelijke
soorten naar het noorden en de nefaste invloed van
exoten op de biodiversiteit geeft de klimaatwandeling
een aardig woordje uitleg. 
Organisatie: groendienst Beveren  03 775 28 51 
Gratis deelname 
Info    Christa.Maes@beveren.be of 03 775 28 51

Maandag 5, 12, 19 en 26 oktober

Hortus Ter Saksen
seizoens- en streekgebonden voeding 

Ecologisch koken in de praktijk van 19.30 tot 22 uur 
Biologische voeding, minder vlees, volwaardige ingre-
diënten, seizoens- en streekgebonden producten en
weg met overbodige verpakkingen zijn de ingrediënten
van ecologisch koken. Een snuifje achtergrondinforma-
tie blikt verder dan de eigen kookpot: ook sociale en eco-
nomische aspecten verdienen de aandacht. Zoeken
naar variatie van broodbeleg, het bereiden van soep,
hapjes en feestelijke lekkernijen met nieuwe producten
en met energievriendelijke kooktechnieken maken van
deze workshops overheerlijke proeverijen. Deelnemers
brengen zelf een mesje, snijplank, schort, handdoek en
bewaardoosje mee.  
o Organisatie: groendienst Beveren ism Vormingplus
Waas-en-Dender. 
o Lesgever: Adrienne Larmuseau, VELT vzw 
o Plaats: leskeuken OC Boerenpoort, Sint-Elisa -
bethstraat 31 A, Melsele 
Inschrijven voor 24 september via waas-en-den-
der@vormingplus.be of op  03 75 44 84  
o Deelname: 26 EUR voor 4 lessen 

Vrijdag 9 oktober

Ons Streven Infoavond – China, de nieuwe kampioen?
China-kenner en inwoner van Tielrode Frank Willems
spreekt over zijn recente reizen naar en tweejarig ver-
blijf in China.
Speciaal voor Ons Streven zal hij zich focussen op de
milieuproblematiek: China zit in de tang tussen nood-
zaak van snelle economische ontwikkeling en de ecolo-
gische gevolgen van diezelfde ontwikkeling. Op welke
manier pakken de Chinezen dit dilemma aan?
Gekleurd met een presentatie wordt dit zeker een boei-
ende avond.

Afspraak: 20.00 u. Gildenhuis van Tielrode in de
Pastorijstraat. Toegang gratis, iedereen welkom! Info:
03 711 04 43

Zaterdag 10 oktober 

Vzw Durme  Paddenstoelencursus - Praktijkles III
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 naam-
geving terug te vinden is. Sommige paddenstoelen zijn
smakelijk, andere nauwelijks eetbaar of zelf heel giftig.
Afspraak: Van 9.00 uur tot 12.00 uur. De praktijkles-
sen gaan steeds in een ander reservaat door. De plaats
van deze les wordt meegedeeld tijdens praktijkles II !
Info: Lesgevers: Paddenstoelenwerkgroep 'De Tak -
ruitertjes'. Meer info? Marieke De Vos, 09 348 30 20. 

Zondag 11 oktober    

Vzw Durme Op stap in Sint-Anna
Op deze tocht van ongeveer 9 km langs veldwegen en
deels onverharde wegen, maken we een wandeling
rond Sint-Anna, doorspekt met een brok geschiedenis
over het leven van de vroegere adel en hun bezittingen
waarvan sommige als natuurgebied een nieuwe
bestemming hebben gekregen.
Afspraak: 14.00 uur aan de kerk van Hamme-Sint-
Anna.
Info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38.
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CVN Keilanden, 14u00 Station Sinaai. L

Ons Streven + CVN 
Geleide natuurwandeling ‘Tielrode Veer’

De enige wandeling met een boottochtje, met de veer-
boot van Tielrode naar Hamme. Daar genieten we van
de rietschorren van de ‘Schorren van de Durme’, een
unieke biotoop. Via rustige dijken en voetwegen door-
kruisen we de Binnenbunt, een ware oase van  water-
partijen, planten en dieren. De Mirabrug brengt ons
terug naar de Durmedijk op grondgebied Sombeke,
Elversele en terug naar Tielrode. Iedereen welkom! 
Afspraakplaats: Durmeveer van Tielrode om 14.15 u.
Info: 03 711 04 43 ; gratis deelname! 

Natuurpunt Waasland Noord
Wandeling Stropersbos.

Getemperd licht, gekleurde bladeren, de geur van schim -
mel en paddestoelen. De herfst is een heerlijk seizoen om
te gaan wandelen in het Stropersbos. Deze activiteit richt
zich vooral tot de wandelaar die kennis wil maken met de
wereld van de paddenstoelen. Vertrek om 14 uur in het
Koningstraatje ( doodlopende straat aan de rotonde
Bergstraat in de Klinge) Bij nat weer laarzen. 

Hortus Ter Saksen 
Knutselatelier rond klimaatverandering 

van 14.30 tot 17 uur  
Het klimaat verandert. De zomer op de Zuidpool wordt
steeds warmer, het is er nu al meer dan 10 ° C. Voor
pinguïns en ijsberen is dit erg warm. Ze voelen zich veel
prettiger bij koud weer. Vandaag maken we een kleine
wereld in een glazen bol. Een wereld waar het sneeuwt
en lekker koud is voor pinguïns en ijsberen. 
Begeleiding: Ilse Praet; deelname: 1 EUR per bol 
Informatie: groendienst Beveren op T 03 775 28 51

Zaterdag 17 oktober 

Ons Streven – Leren van elkaar 
Wens je samen met ons meer te leren van de natuur,
vergezel ons dan op deze gezellige activiteit.
Samen grasduinen we op de Roomkouter in Steendorp,
een fantastisch gebied in ontwikkeling.
Afspraakplaats: hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat Steendorp om 9.00 u. Info: 03 711 04 43

Zondag 18 oktober

Ons Streven + CVN - 
Begeleide natuurbeleving ‘Kabouterwandeling’

Een initiatief gericht op kinderen tussen 5 en 11 jaar,
die op speelse, educatieve wijze worden begeleid door 
CVN natuurgidsen. The place to be is het provinciaal
domein Roomacker in Tielrode-Temse.
Afspraakplaats: hoofdhek provinciaal domein
Roomacker, Hofstraat Tielrode-Temse om 14.00 u.
Info: 03 711 04 43. Er wordt opvang voorzien voor de
ouders. Gratis deelname.

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede  
Week van het bos, inheemse bomen in het Heidebos.
Vrij wandel- en speurparcours doorheen het Heidebos.
Vrije tocht door het Heidebos langs het parcours van de
aardgasnatuurwandeling. Interactief parcours over
inheemse bomen en struiken met leuke activiteiten en
informatie onderweg voor jong en oud. Bomen leiden
jou doorheen het bos! Ontdek verhalen en weetjes over
bomen, test je natuurkennis, probeer onze kabouterzit-
jes. Deze activiteit is ideaal voor kinderen én volwasse-
nen. Nadien is er mogelijkheid om te genieten van een
hapje en een drankje in de tent. Deelname gratis. 
Afspraak: Doorlopend vanaf 13u30 in het Heidebos.
Vertrekpunt aan Parking 1 van het Heidebos.
Info:  Griet Buyse, 09 329 55 45, griet@heidebos.be

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

Puiveldebos, 14u30 Hoek Kouterstraat-
Gouden Leeuw Belsele. L

Oost-Sivepolder, 14u30 Steenbakkerij,
Warandestraat Steendorp. L

Stropers Stekene, 14u00 Ingang Kemzeke
tegenover Donckers, Stekene. L

Hortus Ter Saksen Galerij van de evolutie
van 13.50 tot  18 uur  
Ben jij in dit Darwinjaar ook nieuwsgierig naar de evolu-
tionaire reis van de diersoorten op aarde? Ga dan mee
naar de vernieuwde galerij van de evolutie in het muse-
um voor natuurwetenschappen in Brussel! We houden
halt bij de rijkdom aan levensvormen in zes uitgekozen
perioden. Nadien volgt zelfs een gewaagde blik op het
leven over 50 miljoen jaar. Welke veranderingen onder-
gingen verschillende levensvormen tijdens deze perio-
des? Welke evolutiemechanismen zitten hierachter? 
Het geheel vormt een beklijvend verhaal van evolutie. De
rondleiding duurt tot 15.15 uur waarna je de indruk-
wekkende vaste collectie vrij kan bezoeken. 
Plaats: KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel.
Inschrijven voor 8 oktober 2009 op T 03 775 44 84 of
waas-en- dender@vorming.be; deelname: 11 EUR.

Zondag 24 oktober 

Vzw Durme Inwandelen voetweg ‘Lange Kant’ 
In samenwerking met vzw Trage Wegen en de stad
Lokeren wordt op de  'dag van de trage wegen', deze
historische kerkwegel weer officieel geopend. Er wordt
een wandeling voorzien. Afspraak: om 14.00 uur   
Meer info: Details en meer info volgt op op de website
www.klein-landschap-oudenbos.be.

JNM Waasland Zwamdag
PIEP+INI
Herfst. Overal komen paddenstoelen uit de grond. Tijd
om te gaan speuren: we trekken naar de Stropers.
14u Renault-garage in De Klinge
Info: Else (elsevandaele@gmail.com, 0499130532) 
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Zondag 25 oktober

Vzw Durme 
Wandeling in de Lokerse Moervaartmeersen 

Onder leiding van conservator Erik Everaert trekken we
de Lokerse Moervaartmeersen in. Naast de natuur-
pracht, zal Erik de aandacht vestigen op de bosaanplant
daar en wat de effecten zijn van beheer op de meersen
en de Moervaartdijk. Tijdens of na de wandeling (dat is
nog een verrassing) volgt ….een verrassing.
Afspraak: om 14.00 uur aan de kerk van Eksaarde in
Lokeren. Stapschoenen meebrengen. 
Meer info: Eric Everaert, 09 348 38 92.

Vzw Durme Plantenwerkgroep: Bezoek aan de
Nationale plantentuin in Meise
Samen herontdekken we de bomen van bij ons en
komen we er meer over te weten tijdens een bomen-
wandeling. Nadien bezoeken we naargelang de tijd en
de interesse het Darwinparcours en ontdekken we hoe
Darwin geboeid was door bewegende planten, orchi-
deeën, vleesetende planten enz. Eventueel kan ook de
Tuinwinkel met o.a. een enorm aanbod over tuin- en
plantenboeken en de tentoonstelling *'Graines de
mémoire' (Phet Cheng Suor)* ,waarin voorwerpen
gemaakt van bloemen, bladeren, papier, zaden en plant-
aardige kleurstoffen worden tentoongesteld. Afspraak:
om 9 uur aan het station van Lokeren van waar we car-
polend naar Meise rijden. Laat vooraf best aan
Heleentje weten of je komt en of je al dan niet met de
auto komt.  Meebrengen: picknick.  Meer info: Heleentje
De Brauwer, 0485 306 748, heleentjedebrau-
wer@gmail.com 

Natuurpunt Waasland Noord Paddestoelen in
het Stropersbos. 
Deze excursie richt zich tot diegenen die  geïnteres-
seerd zijn in paddestoelen  en die meer willen te weten
komen over de verschillende soorten en de determina-
tie ervan. Vertrek om 14 uur in het Koningstraatje (
doodlopende straat aan rotonde Bergstraat in de
Klinge). Bij nat weer laarzen. 

Zondag 1 november 

Vzw Durme  + CVN Wandeling in het Molsbroek
Een ervaren CVN-gids neemt je mee op een boeiende
wandeling rondom het natuurreservaat Molsbroek.
Afspraak: 14.30 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek. Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij
conservator André Verstraeten, 09 348 18 5

JNM Waasland Saefthinge-dag
INI+GEWOON
Saeftinghe, soep en vogels… zo’n traditie’s zijn er om in
stand te houden. 
8u30 aan de kerk van Kieldrecht
Info: Gorik (gorik@jnm.be 0499286786)

Zaterdag 7 november

ABLLO vzw en BBL   ‘Open klimaathuizen’  
Zie  pagana 11 en www.openklimaathuizen.be

Vzw Durme De Moeren 
Het is een gewaagde onderneming om in de maand
november het reservaat de Moeren te Hamme-Zogge
te bezoeken, maar men kan het ook zien als een uitda-
ging om door het gebied te geraken bij een hoge water-
stand. M.a.w. echt iets voor mensen die graag grenzen
verleggen en toch willen genieten van een stukje onge-
repte natuur in onze streek.
Afspraak: om 10.00 uur aan de kerk van Hamme
Zogge. (Hoge) laarzen meebrengen! 
Meer info: Hans Kinders, 09 349 22 10 .

Zondag 8 november

ABLLO vzw en BBL   ‘Open klimaathuizen’  
Zie  pagina 11 en www.openklimaathuizen.be

CVN Molsbroek, 14u30 Bezoekerscentrum Lokeren.*

Hortus Ter Saksen Natuurtocht
Luswandeling ST. MARGRIETE  (Uilenspiegelroute 21,7
km – GR5A). Een zwerftocht in een weids polderland-
schap van kreken, geulen, wind en wolken… aan de rand
van Zeeuws-Vlaanderen. 
Afspraak: 9.30 uur aan kerk van Sint-Margriete (ten
Noorden van Eeklo). Inschrijven bij Freddy 0475 92 34 84 

Dinsdag 10 november

Hortus Ter Saksen Darwin en evolutie in je brein 
Je leest ze tegenwoordig vaak in tijdschriften en kran-
tenbijlagen: verklaringen van het gedrag van mannen en
vrouwen via evolutionaire inzichten. Vaak komen ze neer
op grove vereenvoudigingen. ‘De man blijft een jager’ ,
‘Vrouwen vallen op mannen met een rechte neus’,... . Je
kent het genre wel. Dat terwijl men gedurende het
grootste deel van de 20ste eeuw net dacht dat de
mens bij de geboorte een ‘onbeschreven blad’ was. De
explosieve groei van inzichten binnen onder meer de
genetica, neurowetenschappen en evolutiebiologie ver-
wees die opvatting echter naar de prullenmand. De evo-
lutiepsychologie is de discipline die al deze recente
inzichten samenbrengt. Op deze avond gaan we na wat
zij precies vertelt en waar haar wetenschappelijke waar-
de ligt. Wat leert de evolutiepsychologie ons over hoe
mensen echt in elkaar zitten?  Is gedrag verklaren het-
zelfde als het goedkeuren? Een zeer leerrijke avond! 
Organisatie: Hortus ter Saksen vzw ism Vormingplus
Waas-en-Dender met lesgever: Griet Vandermassen,
lic. Wijsbegeerte, UGent 
Plaats: Hoevegebouw Hof ter Saksen; aanvang 19.30 uur
Inschrijven voor 1 november 2009 op T 03 775 44 84
of waas-en- dender@vormingplus.be.  
o Deelname: 9 EUR en  4,5 EUR voor studenten, werk-
zoekenden en verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds 
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Al jaren organiseert BBL de campagne ‘Open kli-
maathuizen’ waarbij de burger de kans krijgt om
energiezuinige woningen en passiefhuizen te
bezoeken.  Dit jaar koppelen enkele verenigingen
aan het weekend ‘Open klimaathuizen’ (7-8
november 2009) ook een thematische route. 

ABLLOvzw organiseert twee thematische routes: 
één rond duurzame en energiezuinige verbouwin-
gen in Sint-Gillis-Waas en één rond strobalen en
stroleem bouw in Temse en in Haasdonk.

1. Duurzame, energiezuinige verbouwingen.  
In Vlaanderen blijkt dat bijna elke woning voor verbete-
ring vatbaar is voor wat betreft energiezuinigheid.
Daarbij denken we vooral aan slecht of niet geïsoleerde
woningen.  De meeste woningen halen slechts het isola-
tieniveau van woningen in Spanje.  
Energiezuinige renovaties zijn dus erg belangrijk.  
Het is altijd de moeite om met eigen ogen eens te bekij-
ken wat mensen bereikt hebben en hoe ze dit aangepakt
hebben. 

2. Nieuwbouw met strobalen en stroleem
Bouwen met stro zit in de lift. Zeker in tijden dat isoleren
een topprioriteit is geworden. Twee systemen komen
aan bod:

1) bouwen met stroleem. Leem en stro worden
gemend en in de muren ‘gegoten’, die  vooraf voorzien
zijn van een bekisting, net zoals dat met beton
gebeurd. Ook hier moet nog een bepleistering of
andere afwerkingslaag worden aangebracht. De iso-
lerende waarde is minder dan bij strobalenbouw. Een
woning in Haasdonk is in opbouw en te bezoeken tij-
dens het weekend van 7 en 8 november.

2) bouwen met strobalen, in Vlaanderen gepromoot
door de vzw Casacalida. Strobalen worden op elkaar
gestapeld. Meestal is er een houten skelet dat de op
elkaar gestapelde strobalen stevig verankerd.
Naderhand worden de wanden met leem gepleisterd.
Een woning in Temse wordt met deze methode
gebouwd en is te bezichtigen op 7 en 8 november
2009.

Inschrijven is verplicht en kan via de website
www.openklimaathuizen.be Binnenkort komen er ook
in alle bibliotheken en gemeentehuizen campagnema-
gazines te liggen waarin inschrijfformulieren beschik-
baar zitten en waarin alle praktische informatie ver
schijnt.  Eenmaal ingeschreven krijgt u ook een con-
tactadres waarop u terecht kan voor verdere vragen.

OOppeenn  kklliimmaaaatthhuuiizzeenn
AABBLLLLOO  vvzzww  eenn  BBBBLL

www.openklimaathuizen.be

wanden uit mengsel van stro en leem

wanden en ook het dak met strobalen
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Reeds een aantal jaar organiseert Natuurpunt in het
najaar een verkoopactie van boom– en haagplanten. Op
die manier willen we het aanplanten van inheems groen
in de tuinen wat stimuleren. Als we aan natuur den-
ken,hebben we het immers meestal over de open(bare)
ruimte: bossen, natuurgebieden, weilanden,… Maar we
vergeten dikwijls dat ook in de bebouwde omgeving
natuur belangrijk is. Hagen, houtkanten en bomen spe-
len namelijk een zeer belangrijke rol bij het behoud van
de biodiversiteit. Hierbij denken we in de eerste plaats
aan insecten die dikwijls speciaal zijn aangepast aan het
leven in de buurt van specifieke (inheemse) planten,
maar ook aan vogels. Vele zangvogels, zoals mezen,
roodborstjes en lijsters broeden in hagen en houtkan-
ten, en leven van de insecten die daar voorkomen. 
Hoogstammige boomgaarden vinden we eveneens min-
der en minder in het landschap terug. Ook deze trend
kan je als particulier een beetje weerwerk bieden. Naast
de hoge ecologische waarde levert het je bovendien een
zelf gekweekt voorraadje fruit op. Vanaf 20 are bruikba-
re grond is het de overweging al meer dan waard om
een hoogstamboomgaard aan te planten. 
Voordelen van een hoogstam tegenover een laagstam
of halfstam zijn onder meer de hogere fruitopbrengst,
langere productietijd en de grotere ecologische en land-
schappelijke waarde. 

De opbrengst van deze boomplantactie wordt volledig
gebruikt voor de financiele ondersteuning van de aan-
koop van natuurgebieden in eigen regio.

Bij Natuurpunt WAL en Waasland Noord gaat de
actie door op 21 november, bij Natuurpunt Zuid-
Waasland  en Moervaart Zuidlede op 28 november.

Voor meer info en bestellijsten kan je terecht
bij de volgende contactpersonen:

Natuurpunt WAL (Beveren, Antwerpen Linkeroever,
Zwijndrecht, Kruibeke, Temse)  www.natuurpuntwal.be
Jerome De bock 03 775 97 47 
jeromedebock@skynet.be     

Natuurpunt Waasland Noord (Stekene, Sint-Gillis-
Waas)  Bert Raets 03 777 04 02 
boomplantactie@panneweel.be  www.panneweel.be

Natuurpunt Zuid Waasland (Sint Niklaas, Lokeren,
Waasmunster, Tielrode, Elversele)
Theo Fischer 03 776 90 38 nbr.npzuidwaas@skynet.be
www.natuurpunt-zuid-waasland.be

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede (Moerbeke,
Wachtebeke, Lochristi)  Dirk Van Pottelberg  
09 346 95 68 dirk@heidebos.be   www.heidebos.be

Boomplantactie van
Natuurpunt 

Donderdag 1 tot vrijdag 30 oktober 2009, ma – vr van
9 tot 16.30 uur en zondag van 14 tot 18 uur 
Waagt u graag een gokje? Grijp dan uw kans en bezoek
in oktober het klimaatcasino. U mag er voor één keertje
gokken met klimaat en energie. Negen flipperkasten
voeren u mee langs stromen en golven, landen en kli-
maten, gsm’s en computers. ‘Dag meikever, welkom
aprilkever’ of ‘Klimaatverandering zorgt voor nattere en
mildere winters’ zijn maar enkele uitspraken die aanto-
nen dat er over de opwarming van de aarde geen twij-
fel meer bestaat. De provincie Oost-Vlaanderen wil met
deze tentoonstelling aantonen dat iedereen zijn steentje
kan bijdragen aan het tegengaan van de klimaatveran-
dering. De tentoonstelling is ontwikkeld op maat van het
secundair onderwijs. De 9 flipperkasten behandelen
zeer diverse thema’s zoals ‘weer of geen weer’, ‘beest-
jes in de war’ of ‘doe meer met je zakgeld’.  
De opwarming van de aarde betekent een ernstige aan-
tasting van de leefgebieden van ijsberen en pinguïns.
Omdat portfolio’s over deze diersoorten niet langer een
evidentie zijn stelde de Bond Verantwoorde
Natuurfotografie (BVNF) een schitterende fotoreeks ‘in
het vriesvak’ samen.  
Organisatie: groendienst Beveren ism provinciaal
Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve en Bond
Verantwoorde Natuurfotografie 
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen 
Informatie: 03 775 28 51 of Christa.Maes@beveren.be 
Begeleide bezoeken reserveren via groen-
dienst@beveren.be of T 03 775 28 51

HHoorrttuuss  TTeerr  SSaakksseenn  &&
KKlliimmaaaattccaassiinnoo  
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Het Lokers natuurleer-

pad wordt vernieuwd

Wie ooit de wandel- en fietspaden tussen het
Molsbroek en Eksaarde heeft bezocht, heeft
ze wel gezien: de bruine ingegraveerde infor-
matieborden van het Lokerse natuurleerpad.
Deze borden zijn geplaatst in het kader van
het Lokers natuurplan in 1997. Ondertussen
waren verschillende borden beschadigd en
andere waren “verdwenen” of  onleesbaar
geworden. Een vernieuwing was dus voor de
hand liggend.

Dankzij de goede samenwerking tussen de
vzw Durme, afdeling Lokeren en het stadsbe-
stuur is die realisatie eind juli 2009 tot een
goed einde gebracht. De route
van het natuurleerpad is lichtjes
gewijzigd, de teksten zijn ver-
nieuwd en uitgebreid, door de
nieuwe technieken komen er
meer illustraties en een frissere
layout. Het pad blijft bestaan uit
20 informatieborden die
geplaatst zijn langs een rustig
fiets- en wandelpad door de
waardevolste natuurgebieden
en het nabije landelijke gebied
van Lokeren. Zowel natuur als
landschappelijke en cultuurhis-
torische elementen komen aan
bod. Op elk bord staat een over-
zichtkaart met vermelding van
het gehele pad en de titels van
de informatieborden. Van deze
kaart, teksten en illustraties
wordt ook een folder uitgege-
ven. Deze zal te bekomen zijn in
het Infopunt Toerisme van
Lokeren en in het bezoekers-
centrum Molsbroek.

Tekst en ontwerp zijn van de
hand van André Verstraeten en
via de vzw Durme zijn foto’s
beschikbaar gesteld van Dirk
Beke, An De Wilde, Joris
Everaert, Wouter Pattijn, Marc

Van den Bril,  Geert Van de Velde en André
Verstraeten. Vanuit het stadsbestuur van
Lokeren zorgde schepen Nina Van der Sypt
naast voldoende financiering in de stadsbe-
groting ook voor de coördinatie, groenambte-
naar Lode De Bruyne stond in voor de admini-
stratieve verwerking en Ann Vervaet van het
Infopunt Toerisme integreerde de promotie in
het geheel van het toeristisch aanbod. 

André Verstraeten



@t  groene w
aasland   septem

ber   2009  nr 161

14

Vogelcursus 2008-2009:
een goed vogeljaar !

In november 2008 begonnen 43 enthousiaste
mensen op de terreinen van de Hoge Kouter
(Broederschool) aan ‘hun’ vogelcursus die 12
theorielessen, 5 busreizen en 8 kortere toch-
ten lang hun leven zou bepalen.  
Met plezier kijken we terug op enkele hoogte-
punten uit dit aanbod dat een groep vrijwilli-
gers voor deze mensen had samengesteld.
Immers : iedere deelnemer heeft intussen
gelegenheid gehad een uitgebreid evaluatie-
formulier in te vullen.  De samenvatting hier-
van is belangrijk voor de organisatoren, maar
geeft tevens goed weer wat door de deelne-
mers werd geapprecieerd !
De theorielessen verveelden nooit, zo verne-
men we via het evaluatieformulier.  Er waren in
totaal 9 verschillende sprekers en de sprekers
die twee keer mochten opdraven, bleken
goede lesgevers te zijn. Iedere spreker kon
zich uitleven in dat deel van de vogelwereld
dat hem het meest interesseerde.  Uitschieters
waren toch : de lessen van Wim Jans over de
eenden, steltlopers,  …  Wat vooral blijbleef
was het filmpje waarop we gedetailleerd het
gedrag en uiterlijk van de voornaamste steltlo-
pers konden waarnemen.  Bijzonder waren
ook de lessen van Jan Rodts over de vogel-
bescherming, van Jean-Paul De Beleyr over
de zwaluwen en van onze voorzitter van
Natuurpunt, Walter Roggeman over de vogel-
trek.  Bij deze laatste was de jarenlange erva-
ring in het ringwerk nog duidelijk aanwezig,
maar we voelden toch dat zijn vlam voor dit
onderwerp nog steeds hevig flakkerde.
Roofvogelspecialist Guy Robbrecht bracht
een opgemerkte voordracht, gelet op zijn ziek-
te, maar ze duurde te lang.  Alhoewel het gros
van de deelnemers dit niet erg vond, vanwege
de bijzondere kennis en gedrevenheid van de

spreker.
De busreizen waren ook alweer voltreffers,
ook al laat de natuur zich niet in een planning
gieten.  Zo zagen we eigenlijk minder vogels
dan verwacht op onze tweede reis naar
Zeeland, waar we de eerste keer ogen te kort
kwamen.  Ook de roofvogeltocht naar de
Oostkantons liet ons minder vogels waarne-
men dan verwacht.  Toch was iedere tocht op
zich echt de moeite.  De tocht naar Achel en
Neerpelt werd door de cursisten bijzonder
gewaardeerd vanwege de vele goede waarne-
mingen, maar ook vanwege het mooie land-
schap.  Jammer genoeg was de abdij van
Achel die dag gesloten (Pinksteren) zodat we
dan weer geen lekkere Achelse trappist kon-
den drinken…  Gelukkig was er een herberg in
de buurt die dit kostbare goedje ook kon
schenken.  Een Achelse Trappist op een zon-
nig terras na een mooie vogeltocht : het leven
kan soms deugd doen !
Tijdens de kleinere (meestal halve dag-)toch-
ten leerden we vooral de mooie plekjes in
onze eigen regio kennen : het groot Rietveld te
Melsele, het Noordelijk Eiland te Wintam, het
Molsbroek, de polders van Doel en
Kieldrecht,…   Daar zaten ook twee vroegoch-
tendwandelingen tussen : hier kwam minder
volk opdagen, nochtans worden dergelijke
tochten door de vogelkenners het meest op
prijs gesteld, ondanks de tol van het vroeg
opstaan.   Toch vielen hier de meeste lessen
te leren voor de organisatoren : er waren soms
te weinig telescopen aanwezig, er werd soms
te weinig aandacht besteed aan de brede con-
text van de vogels (het vostaat niet om een
vogel te spotten en vervolgens hem enkel
maar te benoemen), er werd soms te weinig
gedifferentieerd tussen echte beginners en
mensen die al iets van vogels kenden.  Wat
bijbleef bij de deelnemers aan de cursus is de
verwondering over zoveel mooie plekjes in en
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rond ons Waasland.  Klein maar fijn.
De vogelcursus werd in juni afgesloten in het
Panneweel, het natuurcentrum van onze colle-
ga’s van natuurpunt Noord-Waasland.  We
werden daar hartelijk in een mooie omgeving
opgevangen.  Na een deugddoende wande-
ling in de natuurpanden rondom het centrum,
hadden de organisatoren voor een mooi slot
gezorgd, met een kwisje en een diploma-uit-
reiking.  De cursisten deden er zelf nog een

schepje bovenop met een danklied voor de
organisatoren.  Deze zonnige afsluiter (in alle
betekenissen) zal nog lang blijven nazinderen.
Hierbij enkele sfeerfoto’s van onze cursus.

Johan Vercauteren

Ben jij de man of vrouw

die we zoeken?
Vrijwilliger m/v gezocht voor het mooi-
ste terras van Lokeren

Bezoekerscentrum Molsbroek is al meer dan
20 jaar de trekpleister van Lokeren en heeft
het mooiste terras van Lokeren. Jaarlijks nutti-
gen duizenden bezoekers voor of na een wan-
deling in het reservaat een drankje of nemen
een kijkje in de tentoonstelling om zo meer te
weten te komen wat er in het Molsbroek leeft.
Het bezoekerscentrum wordt momenteel
opengehouden door vrijwilligers en perso-

neelsleden van vzw Durme. Maar we zijn op
zoek naar nog meer vrijwilligers. 

Kan jij je 1 of meerdere keren per maand vrij-
maken? Heb je zin om stevig de handen uit de
mouwen te steken in een zeer aangename
omgeving? Dan ben jij onze man of vrouw!
Wij bieden je een leuke, groene omgeving,
waar je de kans hebt om je horizon te verrui-
men op het vlak van natuur en milieu, nieuwe
mensen te leren kennen en actief aan de slag
te gaan.
Een uitgebreide vacature vind je op
www.vzwdurme.be -> Word vrijwilliger

Meer info: Heleentje De Brauwer, heleen-
tje.debrauwer@vzwdurme.be , 09 348 30 20
of Maja De Cock, maja.decock@vzwdurme.be
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