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Eerst en vooral aan al onze lezers een
gezond, milieuvriendelijk en gelukkig 2011.
Goed nieuws bij deze jaarwisseling is het kli-
maatakkoord dat in het Mexicaans Cancun werd
afgesloten. De internationale onderhandelingen
hebben weer een toekomst, hoewel tijdens de vol-
gende klimaatconferentie in het Zuid–Afrikaanse
Duran het echte werk nog moet beginnen.

En dat er werk aan de winkel is horen we dagelijks
tijdens de nieuwsuitzendingen. 2010 was op
wereldschaal het warmste jaar ooit en het voorbije
decennium heeft hetzelfde bedenkelijke record
gebroken. De opwarming van de aarde is een feit.
We werden tijdens de jaarwisseling ook geconfron-
teerd met verschrikkelijke beelden van overstromin-
gen in Brazilië, Zuid- Afrika, de Filippijnen , Sri
Lanka,… en ook in België was de waterellende tij-
dens de voorbije maanden groot. Wetenschappers
laten de wereld weten dat deze natuurrampen in de
toekomst vaker zullen voorkomen.
De satellietfoto op de voorpagina is een simulatie die
de toestand in het Waasland en Vlaanderen
weergeeft na een stijging van de zeespiegel met 7
meter. De website http://flood.firetree.net/?ll=51,4&z=8
is een mooi instrument om eens te zien wat de sti-
jging van het zeeniveau teweeg brengt op de plaats
waar je woont.
Internationale samenwerking om milieuproblemen
op te lossen is dus meer dan ooit nodig.
Niet alle lokale politici schijnen dat in te zien. Zo
worden er nog altijd verkavelingen toegelaten in
natuurlijke overstromingsgebieden zoals in het
Waterschoot -de naam zegt al voldoende- te
Belsele, in verschillende Wase gemeenten worden
oude en waardevolle parkbossen schaamteloos
ontbost en verkaveld omdat ze zonevreemd zijn en
een artikel van Hans Burm, dat hiernaast gepub-
liceerd wordt, stemt tot nadenken.

Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

niet akkoord

met eigen minister?

Hittegolven, hagelstormen, overstromingen,
smeltende ijskappen en gletsjers. Wie om zich heen
kijkt wordt hier meer en meer aan herinnerd. Het
feit dat broeikasgassen een merkbare kli-
maatverandering met zich meebrengen wordt
meer en meer aanvaard. Iedereen wil hieraan trach-
ten te verhelpen. De klimaatverwarming heeft
immers meer dan hoogstwaarschijnlijk een ern-
stige invloed op onze gezondheid en onze welvaart.
Maar niet alleen bij ons, mensen, zijn er mogelijks
dramatische gevolgen merkbaar van dit alles. We
weten dat honingbijen noodzakelijk zijn voor het
leven van de o.a. graag een sappig appeltje etende
mens. Vele mensen weten ook dat deze bijen
mogelijks met miljoenen zouden verdwijnen door
een gebrek aan floradiversiteit? Iedere tuinbouwer
kent het belang van biodiversiteit en elke akker-
bouwer weet trouwens ook dat bodembiodiversiteit
belangrijk kan zijn voor de opbrengst van zijn teelt.
Iedereen zou toch moeten weten dat een
gevarieerd en soortenrijk landschap sterk bij-
draagt tot het welzijn van mens en maatschappij....
De Verenigde Naties riepen dus ook het voorbije
jaar 2010 uit tot het Internationale Jaar van de
Biodiversiteit. Het behoud van een ruime verschei-
denheid aan leefgebieden, planten en dieren in de
wereld kreeg daarmee ruime belangstelling. Zorg
voor klimaat en verbetering van de biodiversiteit
werd dus ook door de Vlaamse CD&V minister van
Leefmilieu, Joke Schauvliege, als een prioriteit naar
voren geschoven.
Niet door het gemeentebestuur van Sint-Gillis-
Waas echter. Dat weigerde een bestaande
engagementsverklaring (‘Charter voor
Biodiversiteit in Vlaanderen’) van Natuurpunt te
ondertekenen om zich aan te sluiten bij de door
de Europese overheid ondersteunde campagne
‘Countdown 2010’ en zo o.a. de nodige deskundi-
gen en betrokkenen te horen of samen te roepen
om de nodige adviezen en kennis in te zamelen voor
de bijsturing van lopende en bijkomende initiatieven
inzake biodiversiteit.
Wat deed het gemeentebestuur wel? Het stelde
rond oktober 2010 een eigen ‘Charter voor
Biodiversiteit in Sint-Gillis-Waas’ op, was daarmee
tevreden en dacht hiermee een verstandige besliss-
ing genomen te hebben naar de toekomst toe.
Een goede huisvader zou beter moeten weten…

Hans Burm

http://flood.firetree.net/?ll=51,4&z=8



A B L L O v z w 4 0 j a a r
=t

groene
w
aasland

januari
2011

nr168

3

Studiedag ‘Biodiversiteit

i n het Waasland’

Molsbroek/Lokeren11december2010
ABLLO vzw bestaat 40 jaar.
Reeds 40 jaar ijvert ABLLO vzw voor meer natu-
ur en een gezond leefmilieu in het Waasland.
Dit gebeurt op een enigszins unieke manier voor
een regionale vereniging. Enerzijds richten we
ons naar het beleid en proberen dit op basis van
onze knowhow waar nodig in een duurzame rich-
ting bij te sturen. Anderzijds proberen we door
samenwerkingsverbanden met andere instellin-
gen en organisaties zoals UGent, Ecolife, de
Provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten, Vogelbe-
scherming Vlaanderen, BBL…. projecten zoals de
energiejacht, Ecobouwersweekend, Ecodriving,
workshops Ecolife, mussenwerkgroep …. bij te dra-
gen tot een duurzame levensstijl en de uitvoering
van wetenschappelijk onderzoek rond biodiver-
siteit.

Op die manier hebben we de voorbije 40 jaar al
heel wat successen geboekt. Toch was het ook
soms vechten tegen de bierkaai.

Met onze studiedagen naar aanleiding van 40
jaar ABLLO vzw willen we naar buiten komen met
de verschillende thema’s waarrond we actief zijn.

Aan onze eerste studiedag rond ‘duurzaam
bouwen’ op 13 november 2010, koppelden we in
de namiddag een bezoek aan een energiezuinig
en ecologisch gerenoveerde woning in Sint-Gillis.
Niettegenstaande op die dag ook het Waasland
te kampen had met wateroverlast en sommige
mensen gewoonweg niet ter plaatse geraakten,
daagden er toch nog enkele mensen op die
vakkundige uitleg kregen van bouwheer Wim Van
Oppens.

Voor onze tweede studiedag ‘biodiversiteit in het
Waasland’ waren we te gast in het bezoeker-
scentrum ‘Molsbroek’ in Lokeren.

Onze beleidsmedewer-
ker Jenny De Laet
zorgt ervoor dat alles
vlot verloopt. Iedereen
krijgt bij aankomst een
gratis drankje aange-
boden van ABLLOvzw.

Het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD )
is aanwezig met een info stand.

Hubert David, medestichter van ABLLO vzw,
opende deze studiedag.

In een eerste lezing wordt onze werking rond
‘Trage wegen’ belicht. Willy Van overloop behan-
delt het juridisch aspect rond Trage wegen.

Dirk de Schepper (De Raaklijn, werkgroep Trage
wegen) gaat in op knelpunt enrond trage wegen in
Belsele.
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In een volgende lezing gaat Jenny de Laet in op de
nog steeds achteruitgaande biodiversiteit in onze
steden en toont aan, met enkele voorbeelden, dat
het ook anders kan. Verder gaat ze in op de sta-
tus van de huismus in onze steden en geeft uitleg
over het Gentse mezenonderzoek dat in 2014
50 jaar zal lopen en nu uitgebreid wordt met een
urbaan mezenonderzoek met de hulp van een
aantal gedreven vrijwilligers.

Als laatste geeft Marten Dugenier van Soresma,
in opdracht van Waterwegen & Zeekanalen, een
uiterst interessante lezing over het sigmaplan
Schelde- Durme. Hij legt uit waarom het sigma-
plan belangrijk is. Eerst geeft hij een mooi
overzicht van de Durme historiek. Daarna
bespreekt hij meer in detail hydromorfologische
aspecten. Deze mooie uiteenzetting hielp zeker
één ieder, die nog niet overtuigd is van de poten-
ties van het sigmaplan, aan een beter inzicht.

De warme biolunch wordt verzorgd door restau-
rant Grenoble uit Sint-Niklaas en krijgt alle lof.
Ondertussen kunnen de deelnemers gezellig
bijpraten
Om 14u keren we terug naar het zaaltje waar de
gemeenten Kruibeke en Hamme hun project
voorstellen in het kader van onze biodiversiteit
wedstrijd. Een deskundige jury heeft voordien
reeds een winnaar geselecteerd.

Kruibeke stelt het project ‘Kruibeke beschermt
zijn zwaluwen’ voor en voor Hamme is dit het proj-
ect ‘Park Kerkwyck’. Daarna breekt het moment
van de waarheid aan en maakt provinciaal deputé
Peter Hertogh de winnaar bekend.

De winnaar is de gemeente Hamme met het proj-
ect ‘park Kerkwyck’. Ze winnen een cheque van
1000€ geschonken door de provincie Oost-
Vlaanderen.
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Daarna kiest het aanwezige publiek de winnaar
van de publieksprijs. Unaniem wordt gekozen
voor de gemeente Kruibeke met het project
‘Kruibeke beschermt zijn zwaluwen’ Hiervoor krij-
gen ze een boekenmand ter waarde van 200€
eveneens geschonken door de provincie Oost-
Vlaanderen.

Tenslotte maken we nog met een klein aantal
deelnemers een korte wandeling in een winters
Molsbroek onder de leiding van een deskundige
Gids van vzw Durme

Onderweg passeren we een mooie wand
waarachter we de foeragerende vogels onopge-
merkt kunnen waarnemen.

Rond 16u sluiten we deze dag af met nog een
drankje in het bezoekerscentrum.

Laatste

studie- en demodag

‘Transitie

is noodzakelijk’

op zaterdag 19 februari 2011
Zie p16
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Reservaten

in valleigebieden,

ideale

overstromings

gebieden

Bij de zware regenval van half november hebben
de vele natuurreservaten in valleigebieden langs
beken, kreken en rivieren weer duidelijk hun func-
tie als waterberging bewezen.
Ook in Sint-Gillis-Waas vingen de Kluizegavers en
de percelen langs de Kieldrechtse Watergang en
de kreken van Kieldrecht en Meerdonk veel water
op dat anders in woongebieden, bedrijventer-
reinen of op akkers terecht kwam.

Kieldrechtse Watergang ten westen van Polderstraat,
Perceeltje gemaaid in oktober door Natuurpunt

d'Eilanden, westkant, oever aan Saleghemkreek,
weide en rietland gemaaid in augustus tijdens
oude ambachten dag

Konijnenpijpen, wieltjes volgelopen

Rietmoer, oever aan noordkant Saleghemkreek,
weide en hooiland gemaaid in oktober

Waterstraat, zicht vanop brug naar het Oosten
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Hou de kauw

uit je schouw

Het aantal klachten over broedende kauwen
(Corvus monedula) in schouwen stijgt elk jaar.
Kauwen staan erom bekend veel nestmateriaal
aan te slepen. Nesten in schouwen van twee
meter dik zijn geen uitzondering. Het nestmateri-
aal bestaat vooral uit boomtakken, maar vaak ook
wordt stof, plastiek en ander afval tussen het
nestmateriaal aangetroffen. Nesten in schouwen
kunnen gevaarlijk zijn (Co-vergiftiging, schouw-
brand). Kauwen broeden in Vlaanderen normaal
gezien tussen eind maart en eind juli.
Vogelbescherming Vlaanderen roept iedereen die
in zijn of haar buurt kauwen waarneemt op om
onmiddellijk actie te ondernemen. Om te beletten
dat kauwen in jouw schouw gaan broeden, wor-
den de rookgaten best nu – dus buiten de broed-
periode – afgesloten met gaasdraad of met een
metalen roostertje (inox) met mazen van maxi-
mum 3 cm doormeter. Gaasdraad is echter geen
oplossing op lange termijn; kauwen zijn erg inven-
tief en kunnen de draad met hun snavel
loswrikken. Januari en februari zijn nog geschikte
maanden om oud nestmateriaal uit schouwen te
verwijderen. Dit specifiek werk laat je best over
aan een professionele schoorsteenveger. Die kan
dan meteen de schouw reinigen en onmiddellijk
na de werken een roostertje plaatsen. Wacht er
a.u.b. niet mee, doe het zo snel mogelijk!

Het is dus belangrijk om schouwen af te sluiten
vóór de kauwen de kans krijgen er hun nest in te
maken. Als de schouw rookgaten aan de zijkanten
heeft, wordt er best gaasdraad rond gewikkeld.
Waarom precies Vogelbescherming Vlaanderen
deze oproep doet? Het verleden heeft ons geleerd
dat tijdens de broedperiode heel wat oproepen
over broedende kauwen in schouwen binnenlopen
bij Vogelbescherming Vlaanderen en haar
Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren. Ook

bij de brandweerdiensten en gespecialiseerde
schoorsteenvegers lopen jaarlijks talrijke
oproepen binnen. Het reinigen van schoorstenen

tijdens de broedperiode veroorzaakt heel wat
dierenleed omdat nesten en hun inhoud vaak
gewoon worden verwijderd en vernietigd. In
Vlaanderen zijn echter niet alleen de volwassen
vogels van deze soort beschermd; ook hun eieren,
jongen en nesten (bewoond of in aanbouw) zijn
dat. Voor meer informatie over deze problematiek
zie http://www.vogelbescherming.be
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gemeente Sint-Gillis-Waas

helaas erkend als

Bijzonder Economisch

Knooppunt, de gemeente

Stekene gelukkig niet.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wer-
den de gemeenten Sint-Gillis Waas en Stekene
in 1997 zeer terecht geklasseerd als gemeen-
ten in het zogenaamd buitengebied en werden
ze gelukkig NIET opgenomen in de zogenaamde
verstedelijkte Vlaamse Ruit. Dat leverde
garanties op tegen het verder volbouwen van
deze gemeenten met nog meer woningen en
industriegronden én meer kansen op de
bescherming van open ruimte, landbouw en
natuur. Heel wat bewoners waardeerden deze
beslissing van de overheid, velen zijn immers
precies om het groene karakter van deze
gemeenten in Stekene en Sint-Gillis komen
wonen en willen deze gemeenten dan ook lan-
delijk, open, groen en rustig houden.
Helaas hebben de beide gemeentebesturen bij
de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen aangevraagd om als bijzonder
economisch knooppunt (=BEK) te worden er-
kend. ABLLO vzw heeft daartegen destijds dan
ook gefundeerd bezwaar ingediend, tijdens de
inspraakprocedures.
Jammer genoeg werd met onze bezwaren maar
half rekening gehouden. Gelukkig is Stekene in
december 2010 niet erkend als BEK, maar Sint-
Gillis Waas spijtig genoeg wel. De grote vrees is
nu dat tijdens de komende jaren het open land-

bouw landschap ten zuiden van de expresweg
E34 verder zal worden volgebouwd, tussen de
ambachtelijke zone Kluizenmolen en het
meubelbedrijf Verberckmoes (piramiden), en later
zelfs verderop richting Vrasene en Beveren. We
stevenen dus af op een lintbebouwing van KMO’s
en industrie langs de zuidelijke zijde van de E 34.
Dat wordt dus een zoveelste A12 (tussen
Antwerpen-Wilrijk en Aartselaar) of een volgende
N16 (zoals tussen Temse en Willebroek) met
chaos en onleefbare verkeersdrukte voor gevolg.
Het is ons een raadsel hoe de landbouwsector
dit blijkbaar moeiteloos heeft willen aanvaarden

Foto1: De bestaande Ambachtelijke zone
Kluizenmolen in Sint-Gillis Waas ligt aan de
zuidkant van de E34 en wordt thans beperkt
uitgebreid richting Stekene.

Foto 2 en 3
Dit landbouwgebied tussen de Ambachtelijke
zone én de meubelwinkel ‘De piramiden’
wordt bedreigd door de erkenning van Sint-
Gillis Waas als Bijzonder Economisch
Knooppunt. De gemeente wil hier uitbreiding
van industriële bedrijvigheid. Industriële lint-
bebouwing zoals langs de A 12 (Wilrijk) en de
N 16 (Bornem-Puurs) zal het gevolg zijn, met
alle bijkomende hinder van dien.
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(het gaat hier over zeer vruchtbare land-
bouwgrond, op de overgang tussen de
Wase polders en de Wase zandstreek). De
gemeente Sint-Gillis Waas argumenteert
met mogelijke toekomstige tewerkstelling
en schuift levenskwaliteit, rust en landbouw
alweer aan de kant. Bovendien wordt ook de
verdere ontwikkeling van recreatie en
toerisme (met ook heel wat tewerk-
stellingskansen, denk maar aan horeca!) in
een groene en rustige gemeente, verder
bemoeilijkt. Meer drukte en (sluip)verkeer
en minder groen en vergezichten zijn
immers niet te verzoenen met fietsen en wande-
len. Gelukkig zal de gemeente Stekene aan
deze nefaste ontwikkelingen ontsnappen en
wel al zijn troeven als buitengemeente in de
toekomst kunnen uitspelen.

Enorme lichthinder op het

Stationsplein te Sint-Niklaas

door de NMBS parking

(Siniscoop).
De stad Sint-Niklaas leverde reeds een aantal
inspanningen om de lichthinder van de openbare
verlichting te beperken. Zo werd ondermeer de
verlichting van de Grote Markt, van het
Stationsplein, het Westerplein en van het centrum
van Belsele reeds sfeervol aangepast. De stad viel
daarvoor eerder al in de prijzen. Onder meer won
de stad Sint-Niklaas de eerste prijs van de inter-
national Dark-Sky association in 2005. Aan de
inspanningen werd in het Groene Waasland
eerder aandacht besteed.
Helaas worden op het Stationsplein sedert enige

tijd deze inspanningen helemaal om zeep
geholpen. De verlichting van de dakverdieping van
de NMBS-parking boven de Siniscoop cinema
brandt sedert enige tijd de hele nacht. Die arma-
turen zijn van een zeer lichtvervuilend type en ver-
spreiden lichthinder tot ver in de omgeving.
Vroeger al vroeg ABLLO aan het stadsbestuur om
deze verlichting niet aan te steken ofwel om de
armaturen te vervangen door het vriendelijke
armatuurtype dat gebruikt werd op het station-
splein en het Lijnbus station (en waarvoor de stad
in de prijzen viel).
ABLLO hoopt dat het stadsbestuur heel snel
maatregelen neemt, om deze voor de omwonen-
den erg storende lichthinder weg te laten
nemen.

Foto 4: Helaas wordt deze open ruimte ook
door de tuinbouw zelf bedreigd. In de loop van
de zomer 2010 verscheen in dit open land-
schap ten zuiden van de E 34 nabij de meubel-
winkel ‘De piramiden’ dit reusachtig serre com-
plex, tegen vele negatieve adviezen in én tegen
het provinciaal zoekplan voor de glastuinbouw.
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Station

Antwerpen-Centraal,

veel beton,

weinig klanten,

te weinig ambitie.

Het nieuwe station Antwerpen-Centraal
behoort nu tot de ervaring. En is die positief ?
Ja, maar… Er is veel mis met het station.

Zo is de oriëntatie nog een groot probleem.
De lichtschacht mist effect, want hij moet
door drie lagen.
Er zijn vele dode hoeken.
De bewegwijzering is niet logisch.
De achterkant heeft geen routes naar Park
en Provinciestraat.
De lange roltrappen voldoen niet voor mas-
satransport.
Overstappen naar de premetro is eng en
onduidelijk.
De winkels zijn geen bindmiddel tussen metro
en trein.
Tal van perrons zijn veel te lang, voor nog te
weinig volk. En of die ooit ten volle gebruikt
gaan worden ? Wellicht niet, want de het
sporenplan laat geen vlot treinverkeer toe
zoals in Brussel-Centraal.

Wat telt is het gebruik, het aantal klanten die
het station kan bekoren. Vergelijk maar even
met volgende buitenlandse voorbeelden:

Zürch-Hauptbahnhof telt 330.000 voet-
gangers per dag en Hamburg-Hbf circa
400.000.
De twee perrons (elk 80 m lang) van metro-
lijn 5 in Parijs-Austerlitz tellen minstens
40.000 op- en afstappers samen.
De vier perronnetjes, elk 120 m lang, van de
moderne buurtspoorweg (RBS) in Bern ver-
werken ruim 50.0000 mensen per dag.

En in Antwerpen-Centraal : 14 perrons, elk
400m lang, dagelijks circa 60.000 in- en uit-
stappers.
Vooralsnog is er te veel beton in Antwerpen-
Centraal in verhouding tot het aantal klanten.
Om Hamburg te overtreffen is groeifactor
6,5 nodig. Er is nog ambitie vereist.

Het compacte RBS-station te Bern met
een moderne buurtspoorweg.

Metrolijn 5 in Paris-Autsterlitz, 40.000 in en uit-
stappers per dag, twee korte perrons

Antwerpen-C., kelderverdieping : met treinen
die niet vlot bergop kunnen rijden, doo-
drustige hoeken op soms veel te lange per-
rons en vooralsnog veel te weinig klanten.
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k a l e n d e r

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

Zaterdag 5 februari

Vzw Durme Vlinderberm
Om te vermijden dat een kruidenrijke schrale berm aan
de Hamputten toegroeit met wilgenopslag is het nood-
zakelijk om stukken te kappen. Op die manier kunnen
veel vlinders optimaal genieten van de vele bloeiende
planten in die zonnige berm. Het hout mag ter plaatse
op hopen gelegd worden of meegenomen door wie het
wil.
Afspraak: aan de zeilclub Del Mare in de Hamstraat om
10.00 uur. Meebrengen: kapmes, snoeischaar of even-
tueel een kettingzaag. Meer info: Jurgen Couckuyt,
couckuyt.jurgen@telenet.be.

Zondag 6 februari

Vzw Durme + CVN Wandeling in het
Molsbroek
Even een frisse neus halen in het Molsbroek? Dat kan!
Onder begeleiding van een CVN-gids maakt u een
mooie wandeling rond het natuurreservaat het
Molsbroek. Nadien kan u opwarmen in het gezellige
bezoekerscentrum. Afspraak: 14.30 uur in het bezoe-
kerscentrum Molsbroek. Info: Michaël Crapoen, 09
348 30 20 of bij conservator André Verstraeten, 09
348 18 59.

Natuurpunt-WAL vogelobservatiedag
In het kader van de jaarlijkse tuinvogeltelling “Voeren en
Beloeren” organiseren Natuurpunt-WAL en de groen-
dienst van de gemeente Beveren een vogelobservatie-
dag in het park Hof ter Saksen , haasdonkbaan 101
Beveren van 10 tot 16 uur. Verzamelplaats: voeder-
plaats links van de oranjerie in het genoemde park.
Natuurpunt-WAL zorgt voor natuurgidsen, telescopen,
verrekijkers en een warm drankje. Deelname is gratis.
Donderdag 10 februari

Wase Imkers LENTEVERGADERING en receptie
"De linde - mythologie, volksgebruiken en toepassingen".
Huize Steenstraete door Willy Devriese

Zaterdag 12 februari

Velt Verdelen van bestelde zaden en hulpstoffen
Van 10:00 tot 13:00. Parking Smatch,
Watermolendreef 151, 9100 Sint Niklaas

Natuurpunt Scousele Watervogeltelling
Watervogeltelling met de fiets : wachtbekken Temse,

Waesmeer en Tielrode Broek. Neem verrekijker mee.
Wil je graag meegaan ?
Afspraak : 10 -12.30 u Visvijver aan het einde van de
Lange Dreef (grens Steendorp-Temse)
gerry.heyrman@telenet.be 0498 57 72 24

Natuurpunt Zuid-Waasland Jaarvergadering om 14u
in het vergaderlokaal in de Sporthal De Klavers te
Belsele. Iedereen welkom!
Info: Staf Lerno: 03/772 43 06 of 0495/ 49 13 91

Zondag 13 februari

CVN + Oude Durme Winterlandschap
14u00 Kade Durmebrug, Waasmunster. L

Zaterdag 19 februari

ABLLOvzw 40 jaar
Studiedag 'Transitie is noodzakelijk'
Om 10u, Gemeentehuis, O.L.Vrouwplein 20 te
Kruibeke. Gratis. Vooraf aanmelden op abllov-
zw@gmail.com of op T 03 777 01 58. Zie elders.

Ons Streven Leren van elkaar
Samen op ontdekkingstocht langs de Durme in
Tielrode. We delen onze kennis in een uniek gebied van
internationale waarde, waar de zoetwaterschorren de
blikvanger zijn. Ook de dijkflora geeft vaak verrassingen.
Voorkennis is niet vereist en iedereen is welkom.
Afspraakplaats: Durmeveer, Sint-Jozefstraat Tielrode
om 9.00 u.. Info; 03 711 04 43

Zondag 20 februari

Vzw Durme Beheerwerkdag Scheldebroeken
Op deze beheerdag kuisen we nestkasten uit, verzorgen
we aanplantingen en wordt er- waar nodig- bijgesnoeid.
Meebrengen: picknick, laarzen, werkschoenen en werk-
handschoenen. Afspraak: 9.00 uur aan het veerhuis in
Berlare (ligging zie www.hetveerhuis.be) Info: Rudi Van
Onderbergen, 0478 49 87 86.

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel Demonstratie snoeien van fruitbo-
men en druivelaars.
We gaan onze hoogstamboomgaard een flinke snoei-
beurt geven. Wil je meehelpen en ook wat bijleren, dan
is dit de ideale moment.
Afspraak: 10 uur, Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2
te Meerdonk. Meebrengen: snoeischaar

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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Info: Jan Van Hove, vanhovejan77@gmail.com of 0479
26 22 16. Bij extreem slecht weer (vorst, regen) neem
je best even vooraf contact met Jan om te informeren
of de activiteit doorgaat.

Natuurpunt Moervaart-ZuidLede
Infowandeling in Heidebos na werken van LIFE-project
In het kader van het Europese LIFE-project in het
Heidebos te Wachtebeke/Moerbeke-Waas zullen
diverse beheerwerken uitgevoerd worden.
Om iedereen de kans te geven de werken te kunnen
opvolgen, worden er drie wandelingen georganiseerd
(één voor de werken, één tijdens en één wandeling na
de werken) met de bedoeling duidelijkheid te brengen
op de vraag: Wat gebeurt er toch allemaal in het
Heidebos?
Meer info: Steven De Bruycker 015 77 01 56

Wase Imkers Start initiatiecursus
Walburg Sint-Niklaas

Dinsdag 22 februari 2011.

VELT Zwijndrecht. Voordracht: “Mieren en wespen”
door Dhr. Jos Nuytermans.
Aanvangsuur: 19.30. “’t Fakkeltje” , Kazernestraat 15
Burcht. Info I. Melis 03 254 17 74 of 0496 27 69 72

Vrijdag 25 februari

Vzw Durme Infoavond Natuurschilderen
Ook dit jaar organiseren vzw Durme en Teresa De Smet
samen met Vorming Plus en Natuurpunt Hamme ver-
schillende workshops. Geïnteresseerden zijn welkom op
de infoavond waar deze workshops en cursussen wor-
den toegelicht.
Kom kijken en proef de sfeer van het nieuwe aanbod 'na-
tuurschilderen 2011'. Afspraak: 20.00 uur in het
bezoekerscentrum Molsbroek. Info: Teresa De Smet,
09 228 99 05 of 0478 23 46 07

Zaterdag 26 februari

Ons Streven + CVN NIEUW NIEUW NIEUW
Geleide natuurwandeling ‘Oud Gelaag’
Deze natuurwandeling vertrekt op de eerste steenbak-
kerijsite van Tielrode – nu het recreatiedomein
‘Waesmeer’ - en laat ons verder kennis maken met een
groot deel van het uitgebreide voetwegennetwerk, dat
nog bewaard is gebleven in Tielrode. Vooral in de kijker
zijn het landelijke gedeelte van dit dorp, het provinciaal
domein Roomacker en het gecontroleerd overstro-
mingsgebied Tielrode Broek.
Afspraakplaats: recreatiedomein Waesmeer, Huis Ten
Halve in Tielrode (Temse) om 14.15 u. (zie ook artikel
‘Wandelen in het Waasland’). Info bel 03 711 94 43.

Zondag 27 februari

Natuurpunt Waasland Noord
Vogels kijken in Zeeland.

Heb je zin om eens een dagje zoveel mogelijk soorten

vogels van zee, strand en wad te bekijken dan is deze
uitstap iets voor u. De Prunjepolder, Brouwersdam, De
Kwade Hoek en de Plaat van de Scheelhoek zijn voor
vogelkijkers bekende plaatsen die garant staan voor
mooie waarnemingen. Ganzen, futen, eenden, duikers,
zaagbekken en steltlopers laten zich bekijken met ver-
rekijker en telescoop. ’s Middags pauzeren we in café
Biljart in Goederede.
We vertrekken om 8u30 aan de Park and Ride te
Verrebroek. Neem op de N49-E34 (expresweg kust) de
afrit 10 (Vrasene-Verrebroek) en neem richting
Verrebroek en draai onderaan de brug naar links. We
rijden kostendelend met eigen vervoer.
Mee te brengen: warme kledij, boterhammen, verrekij-
ker en telescoop. Info: Chris 03 7753418 of GSM:
0478596260

Zaterdag 5 maart

Ons Streven Zwerfvuilactie.
Naar jaarlijkse gewoonte houden we ook dit jaar een
grote voorjaarschoonmaak en we doen dit in 2011
langs de Durmedijk in Tielrode
Zwerfvuil blijft een hardnekkig probleem en we willen
door deze actie niet alleen deze biotoop afvalvrij maken,
maar ook de problematiek aan de kaak stellen.
Bewustwording is een belangrijke eerste stap. We voor-
zien handschoenen, zakken, knijpers,… dankzij de mede-
werking van de gemeente Temse, en een verwarmend
drankje.
Het verzamelde vuil wordt later opgehaald door de
Gemeentelijke Milieudienst. Alle hulp is welkom!
Afspraakplaats: Durmeveer Tielrode vanaf 9.00 u. Info:
03 711 04 43

Natuurpunt Zuid-Waasland Uilenwandeling in samen-
werking met kerkuilwerkgroep Zuid-Waasland
Op zoek naar uilen in Puivelde. Zin in een mysterieuze
avondwandeling ... bij volle maan.
Wel, op 5 maart trekken we nog eens onze wandel-
schoenen aan voor een 4km lange tocht voor het deter-
mineren van nachtroofvogels. Met wat geluk horen en
zien we Steenuil, Bosuil en Kerkuil. We verzamelen om
19u30 uur stipt aan de kerk van de Puivelde. Het einde
is voorzien om 22u30. Voorzie stevige schoenen, een
fluo-vestje en een bescheiden zaklamp
Meer info :
Eddy De Taey, 03 772 28 08, detaey@hotmail.com
Marc Aerts, 03 777 89 16, Wim De Backer, 03 772 27

Zondag 6 maart

Vzw Durme + CVN Wandeling in het
Molsbroek
De eerste tekenen van de lente hangen in de lucht en
dat mag je letterlijk nemen in het Molsbroek. De spec-
taculaire en zeldzame kokmeeuwenkolonie is terug uit
warmere oorden. Een CVN-gids laat je meegenieten.
Afspraak: 14.30 uur in het bezoekerscentrum
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Molsbroek. Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij
conservator André Verstraeten, 09 348 18 59.

Dinsdag 8 maart

Velt
Kookworkshop voor kinderen rond vergeten groenten

Van 14:00 tot 16:30. In het kader van de tentoonstel-
ling "heilige boontjes" leren kinderen van 8 tot 12 jaar in
een kookworkshop allerlei lekkers maken met vergeten
groenten. Hans-Jurgen Coppens is kok van dienst. Dit
alles gebeurt in een middeleeuwse abdijsfeer. Activiteit
in samenwerking met het STedelijk Museum " SteM"
Enkel inschrijven bij goeleke.dewit@sint-niklaas.be 03
760 37 56
Max. 15 kinderen. Gratis. Stedelijk museum STEM,
Zwijgershoek 14, 9100 Sint Niklaas

Woensdag 9 maart

Vzw Durme Workshop ‘Muizen herkennen in
braakballen’ i.s.m. Natuurpunt Zuid-Waasland
Als een uil een muis vangt, slikt hij ze in een keer door.
Daardoor komen ook haren en botjes, allemaal delen die
voor de uil onverteerbaar zijn, in zijn maag terecht. Om
die kwijt te raken vormt hij ze tot een vaak iets cilindri-
sche prop, de zgn. uilenbal of braakbal, en braakt die uit.
Tijdens de workshop Braakballen bekijken we o.l.v. zoog-
dierenspecialist René Janssen welke vogels braakballen
maken en hoe die in vorm verschillen. We kijken ook
welke muizensoorten door uilen worden gevangen en
hoe die fysiek en met hun schedeltje te herkennen zijn.
Ten slotte pluizen we de braakballen van enkele uilen-
soorten uit en bepalen dan de naam bij de schedeltjes.
Info: De workshop kost 5 euro (over te schrijven op
001-2299900-09). Maximum aantal deelnemers is
25. Snel inschrijven, dus! In de cursusprijs zijn een
pluistabel en een kleine syllabus inbegrepen. Afspraak:
om 19.00 uur (tot 22.00 uur) in bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1, Lokeren.
Meebrengen: pincet, loepje. Meer info en inschrijven:
heleentje.debrauwer@vzwdurme.be , 09 348 30 20.

Donderdag 10 maart

Wase Imkers Praatcafé Weetjes en nieuwtjes
over de bijen van en door de leden.
Huize Steenstraete.

Vrijdag 11 maart

Natuurpunt Scousele Steenuilwandeling
Gegidste wandeling voor al wie meer wil weten over de
steenuil. We maken een wandeling langs weilanden met
oude knotwilgen, fruitbomen en oude schuurtjes. Bij
windstil en open weer zullen we hem zeker kunnen
horen en met wat geluk ook te zien krijgen.
Afspraak : 20 u Groene Wandeling Hollebeek 156
9140 Temse
Info : gerry.heyrman@telenet.be 0498 57 72 24

Zaterdag 12 maart

Ons Streven + CVN geleide natuurwandeling
‘Klei en Vallei’
Klassieker op de kalender, een wandeling die jullie mee-
neemt langsheen de boeiendste stukjes natuur van
Tielrode. Het voorjaar blijft mijn favoriete periode van
het jaar en het is dan terug genieten tussen al die voor-
jaarsboden, die ons nieuw licht en nieuw leven brengen.
Let op! Deze wandeling gaat voor het eerst door op een
zaterdagmorgen! Je komt toch ook?
De deelname is gratis en we spreken af aan het
Durmeveer van Tielrode om 9.30 u. Info: 03 7110443

Natuurpunt Scousele Watervogeltelling
Watervogeltelling met de fiets : wachtbekken Temse,
Waesmeer en Tielrode Broek. Neem verrekijker mee.
Wil je graag meegaan ?
Afspraak : 10 -12.30 u Visvijver aan het einde van de
Lange Dreef (grens Steendorp-Temse)
gerry.heyrman@telenet.be 0498 57 72 24

Zondag 13 maart

Natuurpunt Waasland Noord NIEUW - Fotowandeling
Steengelaag Stekene: “ Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”.
Deze wandeling wordt opgebouwd rond een volledig
nieuw concept. Geen klassieke natuurwandeling waar
een natuurgids u rondleidt in de natuur. Dit is een wan-
deling voor de fotoliefhebber. Iedereen kijkt met andere
ogen naar de natuur, dit willen we jullie laten vastleggen
op foto.
We starten met een korte verkenning van het terrein.
Hierna krijgt iedereen de kans om gedurende een uur-
tje zijn indrukken vast te leggen op foto. Dit is dus geen
cursus of fotowedstrijd.
Na deze activiteit verzamelen we in het Oud Station, hier
kunnen de foto’s opgeladen worden op een PC, bewerkt
worden en kiest elk zijn 3 meest typerende foto’s (heb
je zelf een laptop, is het handig om deze mee te bren-
gen). Nadien worden alle foto’s getoond aan de groep
en volgt er een korte nabespreking. Mits akkoord van de
fotograaf, zullen de foto’s ook op onze website geplaatst
worden.
Afspraak: om 14 uur - ontmoetingscentrum “ De
Statie” Stadionstraat 113 te Stekene
Info Brigitte@panneweel.be of tel. 03 779 89 31

Vzw Durme Wandeling langs de Oude Durme
Wat bloeit, groeit, ontwaakt er allemaal in maart? Hoe
verleiden futen elkaar? Welke toeren steken padden uit
om elkaar te vinden? Waarom bloeien sommige plan-
ten zo vroeg? Voor welke dieren is het water van de
Oude Durme zo belangrijk? Dit en nog veel meer kom je
te weten op deze boeiende wandeling voor jong en oud.
Meebrengen: verrekijker, laarzen.
Afspraak: 14.00 uur aan de kaai van de Durme nabij de
brug van de N 446 in Waasmunster.
Meer info: Jules Rotthier, 0475 96 73 29
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Natuurpunt Zuid-Waasland Wandeling in de
Daknamse meersen
iedereen welkom
Afspraak: 14:30 uur aan het kerkje van Daknam, laar-
zen aanbevolen ! Gids : André Van Petegem

Wase Imkers Plantenruildag Poeke.

CVN Daknamse Meersen
14u30 Kerkje Daknam. L

Velt aperitieflezing rond vergeten groenten
Van 11:15 tot 13:00. In het kader van de tentoonstel-
ling "heilige boontjes" spreekt Herman Dewaele over
vergeten groenten. Je wordt ook vergast op een speci-
aal voor de gelegenheid gebrouwen aperitief en hapjes
van vergeten groenten.
Je kan daarna de tentoonstelling en de permanente col-
lectie bezoeken. Activiteit in samenwerking met het
STedelijk Museum " SteM". Prijs: 4euro of 3euro
groepskorting. Stedelijk museum STEM, Zwijgershoek
14, 9100 Sint Niklaas

Zaterdag 19 maart

Ons Streven Leren van elkaar
Samen op ontdekkingstocht langs de Durme in Tielrode.
We delen onze kennis in een uniek gebied van interna-
tionale waarde, waar de zoetwaterschorren de blikvan-
ger zijn. Ook de dijkflora geeft vaak verrassingen.
Voorkennis is niet vereist en iedereen is welkom.
Afspraakplaats: Durmeveer, Sint-Jozefstraat Tielrode
om 9.00 u.. Info. 03 711 04 43

Ons Streven Aanplanting ‘Geboortebos 2010’.
De ouders, grootouders en andere betrokkenen van de
kersverse kindjes krijgen de kans om zelf ‘hun geboor-
teboom’ te komen planten, waarna ze vergast worden
op een winterse receptie.
Ons Streven organiseert dit in samenwerking met de
Gezinsbond afdeling Tielrode, die voor de heerlijke
receptie zorgt. Afspraakplaats: om 14.00 u. Iedereen
is welkom!

Wase Imkers SYMPOSIUM “Meer bloemen, meer
bijen, meer biodiversiteit”
De Boerenpoort Beveren-Waas.

Zondag 20 maart

Vzw Durme Open koloniedag
Reigers en aalscholvers broeden vroeg op het jaar in
kolonie hoog in de bomen van het Donkmeer. Op de
'Open Koloniedag' krijg je de kans om met een telescoop
de reigers en aalscholvers op hun nest waar te nemen.
Je komt er ook meer over die vogels te weten in onze
vzw Durme-tent.
Wie wil, kan ook onder de reiger- en aalscholverkolonie
lopen tijdens een begeleide wandeling.
Verrekijkers zijn te huur! Afspraak: voor de wandeling
om 14 uur aan de vzw Durme-tent. Zeker laarzen mee-

brengen!
Doorlopend van 14 uur tot 18 uur: infostand over rei-
gers en aalscholvers in de vzw Durme- tent (volg vanuit
de Brielstraat het pad naar de Eendenkooi).

Vzw Durme Op zoek naar gekleurringde kokmeeuwen!
We gaan op zoek naar onze gekleurringde meeuwen in
het Molsbroek. Van op een aantal strategische punten
op de dijk wordt de broedkolonie met een telescoop
bekeken en kunnen we hopelijk enkele meeuwen vinden.
Breng je verrekijker mee. En als je een telescoop bezit,
breng die dan zeker ook mee! Info: Tim Audenaert, tim-
audenaert@hotmail.com. Afspraak: Bezoekerscentrum
Molsbroek 09u tot 12u.

Natuurpunt Waasland Noord
Natuurwandeling rond het Groot-Eiland te Hulst
Ten westen van de vestingstad Hulst ligt het Groot-
Eiland. Het centraal gelegen landgoed wordt omringd
door landbouwgronden, verscheidene kreken met riet
en enkele bossen. Recent werden enkele terreinen
afgegraven om de natte weilanden te herstellen. Vanuit
landschappelijk, natuurlijk en cultuurhistorisch oogpunt
beschouwd is het één van de belangrijkste terreinen
van Oost-Zeeuws Vlaanderen. We wandelen rond het
gebied via rustige veldwegen. We komen samen om
13u30 op de Park and Ride te Kemzeke . Neem op de
N49-E34 (expresweg kust) de afrit 11 ( Kemzeke-
Hulst) en rij richting Kemzeke en volg de richting P&R.
Info: Chris 03 7753418 of GSM: 0478596260

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Reiger en co -
wandeling met aandacht voor reigers en hun biotoop.
Een educatieve samenwerking tussen provinciaal
domein Puyenbroeck en Natuurpunt Moervaart-
Zuidlede in het kader van "tot zondag...natuurlijk". We
onderzoeken hoe het staat met de gezinsuitbreiding van
de reigerkolonie in Puyenbroeck. We kijken uit waar de
reigers hun nesten hebben in de bomen en of we
ergens jongen in hun nesten kunnen bespeuren.
Wapen je dus met je verrekijker en stevige wandel-
schoenen of laarzen voor deze gratis wandeling met
gids van ongeveer twee uur.
Afspraak: om 14.00u ingang parking 2 (zwem-
bad/sporthal) van het provinciaal domein Puyenbroeck.

Inschrijvingen noodzakelijk: bij Provinciaal Domein
Puyenbroeck tav. Veerle Philips: tel. 09/342.42.17 of
puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be.

Meer info: Maatje den Herder, 09/355 58 59 (na
18u), maatje.den.herder@telenet.be

CVN Mira, Meersen en Sombeke,
14u00 Mirabrug Hamme-Waasmunster.

Puiveldebos,
14u30 Hoek Kouterstraat-Gouden Leeuw. L

Hof ter Saksen,
14u00 Schuilhuis in het park, Zandstraat Beveren. L/*
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Velt Museumrondleiding "heilige boontjes"
Van 14.30u tot 16.30u. Je krijgt een rondleiding door
de expositie rond vergeten groenten en fruit uit de abdij-
tuinen. Geschiedenis, culinaire mogelijkheden en teelt
van in onbruik geraakte rassen en soorten komen aan
bod. Er is een hapje en drankje, geïnspireerd door het
thema, voorzien voor de bezoekers. Ook de permanente
collectie kan bezocht worden. Enkel na inschrijving bij
goeleke.dewit@sint-niklaas.be 03 760 37 56
Max. 25 personen. Prijs: 3 euro (groepstarief) . Stedelijk
museum STEM, Zwijgershoek 14, 9100 Sint Niklaas

Donderdag 24 maart

Velt Kookworkshop rond vergeten groenten
Van 19:30 tot 22:00. In het kader van de tentoonstel-
ling "heilige boontjes" en de campagne donderdag-veg-
giedag leert Wim Maes van "Cook and herbs" ons ver-
geten en onbekende groenten verwerken in heerlijke
gerechten.
Inschrijven bij goeleke.dewit@sint-niklaas.be 03 760 37
56. Max. 20 personen
Een samenwerking van de milieudienst Sint Niklaas, het
STedelijk Museum "STeM" en Velt
Gratis. Locatie: 't punt, Lamstraat 23, 9100 Sint
Niklaas

Zondag 27 maart

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

Natuurpunt-Scousele + CVN Fort van Steendorp -
Lentewandeling
Je wordt meegenomen op een boeiende ontdekkings-
tocht. Op het Fort van Steendorp staat dan de natuur
op springen en kunnen we nog even profiteren van het
kale bos om zangvogels te verschalken die rond deze
tijd massaal hun orkest ten berde brengen. Met wat
geluk kan je afscheid nemen van de wintergasten zoals
de kramsvogels en de koperwieken die jaarlijks in groot
aantal zich tegoed doen aan de fruitresten in de boom-
gaard alvorens terug te keren naar het Noorden. Het
bronbosje op de cuesta staat nu op zijn mooist met
prachtige voorjaarsbloeiers : slanke sleutelbloem, das-
look, gevlekte aronskelk, muskuskruid … Breng zeker je
verrekijker, veldgids en bij regenweer laarzen en regen-
kledij mee.
Afspraak : om 09.30 u Steendorp hoofdingang van het
Fort, Kapelstraat (kasseibaan t.h.v. het bushokje)
meersman.dirk@skynet.be 0478 282 161

Woensdag 30 maart

Vzw Durme Kinderen van 6 t.e.m.12 jaar vieren
die dag de verjaardag van het bezoekerscentrum.
Op de vernieuwde zolder is er van alles te beleven en
natuurlijk is er ook tijd om een 'echt' feest te bouwen!
Afspraak: van 13.30 uur tot 16.30 uur in bezoekers-
centrum Molsbroek.

Inschrijven en meer info: marieke.devos@vzwdurme.be
of 09 348 30 20

Zondag 3 april

Ons Streven + CVN Geleide natuurwandeling
‘Schausselbroek’
Deze wandeling laat je kennis maken met het
Scheldepark en de Scheldevallei in Temse, twee histo-
risch interessante gebieden met een unieke flora en
fauna en een machtig wijds landschap. Afspraakplaats:
Scheldepark, Kasteelstraat Temse om 14.15 u. Info:
03 711 04 43

Vzw Durme + CVN Natuurwandeling in het
Molsbroek.
Een CVN-gids laat je meegenieten van alle mooie plekjes
in het Molsbroek. Deze wandeling is geschikt voor ieder-
een en het is een zeer aangename manier om mee te
genieten van de ontluikende lente.
Nadien kan je nog genieten van het gedeeltelijk ver-
nieuwde bezoekerscentrum.
Afspraak: 14.30 uur in het bezoekerscentrum
Molsbroek.
Info: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij conservator
André Verstraeten, 09 348 18 59

CVN Steengelaag-oud Vliegveld, 14u00
Roosenbergabdij Waasmunster. L

Stropers Sint-Gillis-Waas, 10u00 Kerkje van ’t
Kalf Zavelstraat Sint-Gillis-Waas. L

Natuurpunt Zuid-Waasland
Vroegochtendwandeling te Waasmunster
Afspraak: 05:30 uur op de parking Taverne
Rosenberg, Belselestraat. Gids : Staf Lerno
03 772 43 06 0495 49 13 91. Iedereen welkom.

Zaterdag 9 april

Velt Enten van Pruimelaars
Van 14u tot 16.30. Enten en oculeren van pruimelaars:
De voornaamste technieken om dit te doen.
Verschillende pruimensoorten op dezelfde boom.
Diverse rassen op een kleinere oppervlakte, spreiding
van de oogst en een betere bestuiving zijn de voor-
naamste voordelen. Je kan het zelf mits een aantal
voorwaarden. Etienne Raemdonck brengt enthout mee
en maakt er een interessante namiddag van. Gratis.
Huize Lamont Dendermondse Steenweg 46, 9100 Sint
Niklaas

Zondag 10 april

CVN parkenwandeling, 14u00 Kerk Centrum
Waasmunster. *

Zondag 17 april

Natuurpunt Zuid-Waasland Vroegochtendwandeling
te Belsele gevolgd door gratis ontbijt (reserveren!)
Afspraak: 05:30 uur Info Staf Lerno 03 772 43 06
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Oproep van

Natuurpunt Scousele

Zoals elk jaar trekken de padden naar hun natuurlijke
vijvers om eitjes te leggen. Bij hun trek kruisen ze
soms druk bereden wegen. Dit is een levensgevaar-
lijke bezigheid. Dankzij de opvangnetten worden de
padden tegen-gehouden. Vrijwilligers brengen de
beestjes veilig naar de overkant. Heb je zin om mee
te werken ? Wij bieden je een gemotiveerd team
aan, waar je van harte welkom bent.

Omgeving Hollebeek, Schausselbroek en Oostberg.
Info: Dirk Meersman 0478 28 21 61
meersman.dirk@skynet.be

CVN cursus

Natuur-in-zicht.

De cursus van oktober is afgelopen. De cursis-
ten hebben samen met hun lesgevers en
begeleiders stap voor stap de boeiende wereld
van de natuur verkend. Ze zijn er zeer opgeto-
gen over. Getuige hiervan enkele reacties :

“Ik heb echt genoten van deze cursus en hoop dat
jullie op deze manier nog lang zullen doorgaan….”

“We hebben zojuist de cursus ' natuurinzicht'
beeindigd. Ben tevreden dat ik hiervoor tijd heb vrij
gemaakt. Cursus werd beknopt en goed
samengesteld.
Het is een pakket waarin, zoveel aan bod moet
komen en toch werd het boeiend gegeven. Ikzelf
ben altijd wel bezig geweest met de natuur . Ik hou
van bloemen en plantjes en leuke omgevingen.
Natuur brengt me tot rust. Heb vooral de tijd
genomen om toch wat meer basis te leggen. Door
deze cursus heb ik vast en zeker een beter inzicht
gekregen ! En zal ik tijdens volgende natuurwan-

ABLLOvzw: Laatste

studie- en demodag

‘Transitie

is noodzakelijk’

op zaterdag 19 februari 2011,
Gemeentehuis Kruibeke

Studiedag
10.00u Ontvangst met koffie en thee
10.30u Welkom
10.45u: Ecosysteemdiensten

(Prof..Dr. Patrick Meire)
11.30u: Transitiesteden

(Transitie Gent)
12.15u: Integraal duurzaam water-

Beheer en biodiversiteit.
(Jos Gysels, Natuurpunt)

13.00u Biolunch

Demodag
14.00u Bezoek aan het overstromingsgebied
in Kruibeke. Hieronder foto’s uit 2009.

Deze studie- en demodagen zijn gratis, wel graag
vooraf aanmelden door te mailen naar
abllovzw@gmail.com of via 03 777 01 58, bij voorkeur
5 dagen voor de studie- en demodag. Voor deelname
aan de biolunch, gelieve op voorhand € 9 te storten op
rekening-nummer
409-5060061-03

Met medewerking van:



k a l e n d e r

delingen , nog er nog meer van kunnen genieten!
We hadden een toffe groep , die elkaar motiveer-
den en er werd naar ieders verhaal aandachtig
geluisterd ! Dank aan de organisators van CVN.”

“Spijtig, de cursus zit erop. Het leuke aan deze cur-
sus was, dat de theoretische lessen werden
afgewisseld met praktische lessen. De theoretis-
che lessen waren mooi geïllustreerd met mooie
foto's. Ook al dacht dat ik van een onderwerp iets
wist, werd ik verrast door extra informatie, waar ik
absoluut geen weet van had. Het leuke en
leerzame aan de uitstappen van de cursus was
dat men alles in praktijk kan omzetten. Je kan de
plantjes voelen, ruiken en betasten. Ik heb ook vele
mooie gebieden gezien, ieder met zijn eigen spec-
ifieke landschappen en begroeiing, die toch zo
dicht bij zijn. Ik heb genoten van de cursus en veel
bijgeleerd. Als ik nu ga wandelen, zie ik veel meer
dan vroeger.”

“Het is moeilijk om negatieve punten te vinden bij
iets dat tot in de puntjes verzorgd was.
Zowel de theorielessen als de praktijklessen
waren zeer leerzaam ook voor iemand die al een
tijdje met de natuur bezig is. De extra uitleg die we
meekregen van Kris en Freddy maakten het nog
beter. Het was ook een toffe groep en verschil-
lende contacten zijn reeds gelegd voor onze
amfibiënoverzet volgend jaar. Dank voor deze

natuurbeleving en doe zo verder.”

Een nieuwe reeks lessen en excursies
natuur-in-zicht wordt gestart.
Er is steeds een theorieles en een aansluitende
excursie, in totaal 10 lessen.

Zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur
19 en 26 maart, 02 en 30 april, 07 en 14
mei, 18 en 25 juni

Theorie : STEM
Zwijgershoek 14
9100 Sint Niklaas,

excursie : op verplaatsing

Onderwerpen : landschappen, ecologie,
dieren, planten en biodiversiteit
Kostprijs : 60 euro

Inschrijven en info:
03/226 02 91 info@c-v-n.be www.c-v-n.be
Enkel info : Chris van Nieuwenhuyse : 03/775 74
79 of 0494 190 319 chrisisa@skynet.be
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Op de foto de cursisten van NIZ oktober met hun
begeleiders Freddy Moorthamer en Chris van
Nieuwenhuyse en plaatselijke gids Julien Rotthier
tijdens een uitstap in het Molsbroek
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BBiijjeenn,,  hhoommmmeellss  eenn  wweessppeenn
behoren tot de meest vertrouwde beestjes uit
onze onmiddellijke leefomgeving. Nochtans
bestaan er meer misverstanden over deze bezige
insecten dan objectieve kennis. Dat is heel jam-
mer, want ze hebben niet enkel een heel boeiend
leven, maar spelen een elementaire rol in ons
leven, als bestuivers van allerlei klein en groot
fruit, een groot deel van onze dagelijkse groenten,
landbouwgewassen en als natuurlijke bestrijders
van plagen,…. Het is tegelijk ook boeiend om weten
dat de intense samenwerking tussen bloemen en
bestuivers aan de basis ligt van de grote groep
bloemplanten en zo aan de enorme biodiversiteit
op aarde. Het symposium toont hoe de bouw van
bloemen zeer functioneel naar insectenbestuiving
is georganiseerd en geëvolueerd. Tegelijk wordt
op het symposium naar een oplossing gezocht
voor hedendaagse problemen waarmee bijen te
kampen hebben. Misschien dat enkele bijen-
planten in elk van onze tuinen wel soelaas kunnen
brengen?

In het ontmoetingscentrum
Boerenpoort Sint-Elisabethstraat

31 a, 9120 Melsele
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8.30 uur Ontvangst    

9 uur Welkom door M. Van de Vijver -
Burgermeester gemeente Beveren

9.10 uur Inleiding door Alexander Vercamer -
Gedeputeerde voor landbouw en platteland

9.25 uur Willy Devriese – Wase Imkersbond
Beeldvorming en probleemstelling: “Het zoemt,
het vliegt, dus het steekt!” of de ongegronde
angst voor bijen. Maar bijen en andere bestuiv-
ers sterven uit. Wat zijn de oorzaken en de gevol-
gen? Hoe lossen wij dit samen op? 

9.40 uur Kris Struyf – Prov. Natuurpark Zwin
Hommels, bijen, wespen… ondanks veel misver-
standen, ongekend boeiend. Het belang van de
bestuiving en de interactie met andere dieren.

10.10 uur Paul Goetghebeur – Universiteit Gent
Rozengeur en honingzoet: win-win voor bloem &
bij. De intense samenwerking tussen bloemen en
bestuivers.

10.40 uur PAUZE

11.10 uur Peter Vande Moortele –Technisch
Instituut Sint-Isidorus, Sint-Niklaas: Bloeiende
tuinen voor gezondere bijen. Meer bijen en vlin-
ders in een onderhoudsvriendelijke, bloemenrijke
tuin.

11.40 uur Tim Van Gheem,Prov. Oost-
Vlaanderen Landbouwers en bijen: twee handen
op een buik. ‘Natuurrijk landbouwbeheer’ en nut-
tige insecten betekenen een meerwaarde voor
de teelt.

12.10 uur Besluitvorming en slotwoord door
Joris Relaes – Kabinetschef landbouw, zeevisse -
rij en plattelandsbeleid, Vlaams minister-presi-
dent Kris Peeters

12.25 uur Receptie en infomarkt

Inschrijven noodzakelijk en dit voor
15 maart 2011 via: 
t i m . v a n . g h e e m @ o o s t - v l a a n -
deren.be of 09 267 87 27

NNaattuuuurrppuunntt  ZZuuiidd--

WWaaaassllaanndd

Natuur in je Tuin

in samenwerking met

natuurpunt educatie

Vrijdag 18 & 25 maart en 1, 2 & 8 april
Deze cursus laat je kennismaken met de vogels,
zoogdieren, amfibieën en insecten die je in je tuin
kan tegenkomen en je krijgt ook tal van handige
tips over hoe je het hen naar hun zin kan maken,
ook in een kleine tuin.  Na deze lessenreeks kijk
je met andere ogen naar je tuin, want ook dicht
bij huis valt er heel wat te beleven!
Wil je weten waarom roodborstjes aan het raam
komen tikken? Vraag je je wel eens af wat die
vleermuis bij die lantaarn te zoeken heeft? Wil je
meer vlinders naar je tuin lokken? 
Dit alles en nog veel meer kom je te weten tij-
dens de vier theorielessen en de praktijkuitstap
van de cursus `Natuur in je tuin`. 
De cursus is bedoeld voor alle leergierige natuur-
liefhebbers: ervaren, minder ervaren of begin-
nend.

Waar, 
De lessen worden gegeven door Joeri Cortens
van Natuurpunt Educatie en vinden plaats in de
Hoge Kouter (nabij parking Syntra) en de
Broederschool in Sint-Niklaas op vrijdagavonden
18 en 25 maart en 1 en 8 april, telkens van
19u30 tot 22u30. Op zaterdag 2 april is er een
excursie van 14u tot 17u.

Inschrijven doe je door contact op te nemen
met Wim De Backer, 03 772 27 97 of
nme.npzuidwaas@me.com
Daarna stort je  €30 voor natuurpunt-leden of
€40 voor niet-leden op het rekeningnummer van
Natuurpunt Zuid-Waasland, met vermelding
"natuur in je tuin".  Dat nummer is: 880-
4709431-31.

Meer info : Pieter Van Dorsselaar 0495 83 03
29 



k a l e n d e r - i n f o

=t  groene w
aasland

Pijpbloem: een restant

van de middeleeuwse

abdijtuin ?

Harde bewijzen zijn er niet maar de vondst van
deze plant op de site van de vroegere Baudeloo-
abdij in Klein Sinaai kan er op wijzen dat aan de
abdij een medicinale tuin was.
Pijpbloem komt zeer zelden voor in onze streken
en zou dus wel eens door de monniken aange-
plant kunnen zijn.
Het plantje is afkomstig uit Mediterrane streken,
vandaar zijn bijnaam : Saracijnskruid. Het werd
medicinaal gebruikt om bevallingen op te wekken
(Engels : Birthwort) of om wonden te verzorgen
(bijnaam : zweerkruid). Vanwege zijn extreme
giftigheid wordt het niet meer gebruikt. Het ver -
nietigt de nieren en is kankerverwekkend. In de
jaren negentig werden tientallen vrouwen in het
Brusselse nog het slachtoffer van dit kruid toen
het in een vermageringspakket zat.
Dat de monniken via hun netwerk heel wat
andere planten invoerden, veredelden en
teelden kan je komen bekijken in de tentoon-
stelling “Heilige boontjes, Vergeten groenten en
fruit uit de abdijtuin. Zie hiernaast.

Heilige

boontjes
Tentoonstelling vergeten groenten en
fruit uit de abdijtuinen.

Van  06/03/2011
tot  27/03/2011 

De tentoonstelling schetst een
beeld van de herkomst en het
gebruik van allerhande (ver-
geten) groenten, fruit en
kruiden in het verleden en
brengt dit in verband met de
abdijtuinen van de cisterciën -
zers zoals die van Baudelo in
Klein Sinaai. 
Velt-tuiniers droegen een stevig
steen tje bij aan deze expositie.

Prijs: 4€.    Di-zat: 14u-17u   
Zon: 11u-17u    Ma: gesloten

Stedelijk museum
STEM, 

Zwijgershoek 14, 
9100 Sint Niklaas   
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vrijwilliger in velt

2011 is het jaar van de vrijwilliger. In België
is het vrijwilligerswerk goed voor ruim 3,5%
van het bruto binnenlands product, wat
neerkomt op goed 10 miljard euro. Régis
Ockerman zijn werk is daar een deeltje van.
Hij is één van de vele vrijwilligers bij Velt die,
vaak op de achtergrond, hun steentje bijdra-
gen. Hier zie je hem schitteren op het Sint
Niklase stadsfestival Villa Pace.

T e n toon ste l l i n g  Heilige boontjes
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De bosuil voelt zich

thuis in De Linie

Verspreid over de reservaatpercelen van “De
Linie” hangen meer dan 50 nestkasten voor
allerlei vogelsoorten. Elk najaar moeten die kas-
ten ook gereinigd worden. Niet altijd gemakke-
lijk, want met de ladder moet je vaak door een
heus oerwoud van brandnetels en bramen.

Het is een goed broedseizoen geweest, want in
tegenstelling tot vorig jaar werd er nu geen enkel
dood jong in een nestkast gevonden. 
Het werd spannend toen ook de nestkast van de
bosuil geopend moest worden. In oktober was hij
voor de eerste keer al eens waargenomen in de
kast. Was het een vaste verblijf-plaats? Had hij er
ook gebroed of was het maar een toevallige gast?
Op het moment dat de ladder tegen de boom
werd geplaatst, vloog er een bosuil geruisloos
weg uit de kast. Hij had  er dus echt zijn vaste
stek! In zijn verblijfplaats werd een oud kraai-
ennest teruggevonden dat bestond uit takjes en
bladeren. Maar zelf had hij er blijkbaar geen jon-
gen grootgebracht. 

Tot onze verbazing (en ontgoocheling) vonden we
geen enkele braakbal terug! Terwijl je in een
nestkast van een kerkuil soms een halve emmer
braakballen kan terugvinden. Ofwel is deze uil
uitermate netjes op zichzelf ofwel houdt de bosuil
er totaal andere huiselijke gewoontes op na dan
de kerkuil.
Hopelijk mogen we volgend jaar met fierheid
melden dat de bosuilnestkast van “De Linie”
geen rust- maar een broedplaats is geworden.

Geert Braem (met dank aan Eric Noët)

En hoe zit het met onze

wildakkertjes?

Begin 2010 heeft vzw Durme - dankzij de inspan-
ningen van de plaatselijke vrijwilligers - in de Schel -
de broeken (Zele) en in de Fondatie (Sinaai) enkele
zogenaamde wildakkertjes ingezaaid.

De primaire functie van die wildakkers is vooral
gericht op voedselverstrekking. De (avi)fauna die
daarvan kan profiteren is heel ruim en divers.

Zo is er de laatste decennia bijvoorbeeld een
enorme achteruitgang van heel wat akker- en wei-
devogels genoteerd. Soorten als kneu, gras -
pieper, geelgors, gele en witte kwikstaart, kievit en
de eens zo talrijke veldleeuwerik zijn met wel 95 %
in aantal achteruitgegaan! Hazen en patrijzen zijn
andere voorbeelden van soorten die klappen krij-
gen. Het wordt/is stil op de velden en akkers!
De voornaamste reden voor de achteruitgang van
die soorten is biotoopverlies en daaraan gekop-
peld ook de voedselvoorziening. Door intensi-
fiëring en schaalvergroting van de landbouw vin-
den deze soorten steeds minder voedsel (bijvoor-
beeld onkruidzaden). Maar ook bijvoorbeeld de
fors toegenomen teelt van maïs – een gewas
zonder enige vorm van geassocieerde biodiver-
siteit - heeft een negatieve invloed op het popu-
latieverloop. 

Om daarin enigszins kentering te brengen zijn er
her en der in Vlaanderen heel wat ‘wildakker-pro-
jecten’ opgezet. Voor zulke projecten wordt er
vaak samengewerkt met Regionale
Landschappen, met lokale WBE’s (Wild -
beheerseenheden), landbouwers, de Provincie,.. .
Maar omdat het nu echt wel de spreekwoordelijke
vijf-voor-twaalf is voor heel wat van die dieren, zijn
wij dus zelf ook op die kar gesprongen. En met
succes!

In de Scheldebroeken is begin 2010 een tiental
are ingezaaid met o.a. zomergerst, bladramme-
nas en gele mosterd. Ondanks de beperkte schaal
van het project kon je er net voor de jaarwisseling
geregeld groepjes vinken, ringmussen en kneuen
zien zitten. De laatstgenoemde twee soorten zijn
sterk in aantal achteruitgegaan. Met een beetje
geluk kan zal je die vogels hier aantreffen tot diep
in de winter, afhankelijk van het voedselaanbod.
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In de Fondatie gaat het over een voormalige
maïsakker van een 50-tal are, die we nu hebben
ingericht als wildakker. Ingezaaide soorten hier
zijn vlas, bladrammenas, koolzaad en raapzaad.
Begin december kon je er al een 800-tal (!) vinken,
kepen en groenlingen aantreffen! Omdat er in het
najaar nog heel wat onrijp zaad op de voed-
selplanten stond, is het de verwachting dat het
aantal vogels verder in de winter nog meer zal
oplopen. Conservator en vogelringer Paul
Vercauteren verwacht hier makkelijk meer dan
1000 (!!) vogels! 

Het nut van zo’n wildakkers in onze streek is hier-
bij meer dan bewezen, en hopelijk zijn we in onze
regio nu vertrokken voor meer van dit soort pro-
jecten. Dat het daarbij niet steeds om een grotere
oppervlakte moet gaan, bewijst het akkertje in de
Scheldebroeken. Ook soortgelijke vormen van
deze wildakkers zoals bijvoorbeeld akkerranden
of uithoekjes in de tuin, hebben een ontegen-
sprekelijke meerwaarde voor heel ons ecosys-
teem.

Michaël Crapoen

Natuurschilderen 2011 

Op artistieke wijze dichter bij de natuur
komen
Ook dit jaar organiseert vzw Durme samen met
lerares Teresa De Smet verschillende
activiteiten rond 'natuurschilderen' voor vol-
wassenen in de streek van Durme, Moervaart
en Schelde. Het aanbod is dit jaar verder uitge-
breid met workshops in Lokeren, Stekene,
Wetteren met medewer king van Vorming Plus.

Infoavond Natuurschilderen: vrijdag 25 februari in
het bezoekerscentrum Molsbroek om 20.00 uur

Driedaagse workshop natuurschilderen in Stekene
i.s.m.  Vorming Plus:

vrijdag 8 april van 18.30 uur tot 21.00 uur
(avondschemer)
zaterdag 9 april van 9.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.30 uur tot 16.00 uur
zondag 10 april van 6.30 uur tot 12.00 uur (och -
tendgloren)

Workshop natuurschilderen in Lokeren (Molsbroek)
i.s.m.  Vorming Plus: zaterdag 30 april, 7, 14 en 21
mei telkens van 14.30 uur tot 17.30 uur

Workshop natuurschilderen in Wetteren i.s.m.
Vorming Plus: maandag 2, 9, 16, 23 en 30 mei en
maandag 6 juni telkens van 19.00 uur tot 21.30 uur

Info voor de drie workshops binnenkort op
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Driedaagse workshop natuurschilderen in de
Gaume i.s.m. Natuurpunt Hamme: van vrijdag 3 juni
tot zondag 5 juni logeren we in 'La Révélation' in
Muno

Driedaagse workshop natuurschilderen in Zele: van
dinsdag 23 augustus tot donderdag 25 augustus
Workshop natuurschilderen in Hamme i.s.m. de

Academie voor beeldende
kunsten van Hamme en vzw
Durme 
dinsdag 3, 10, 17, 24, 31
mei en 7 juni telkens van
13.15 uur tot 16.30 uur.

Meer info over deze
activiteiten: 
teresa.de.smet@telenet.be
Tel. 09 228 99 05
GSM 0478 23 46 07
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Update kokmeeuw 

kleurringonderzoek

Afgelopen broedseizoen hebben we ons kleur-
ringonderzoek naar kokmeeuwen ernstig uitge-
breid. In samenwerking met het INBO (Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek) hebben we dit ini-
tiële Molsbroekproject naar Vlaams niveau getild.
In totaal werden in 2010 tijdens het broedseizoen
342 kokmeeuwen gekleurringd in kolonies in
Lokeren-Molsbroek (145 juvenielen & 1 adult),
Lommel-Nyrstar (101 juv. & 25 ad.), Gent-
Leeuwenhof (9 juv. & 1 ad.) en het Antwerpse
havengebied (59 juv. Linker Scheldeoever, 31 juv.
Rechter Scheldeoever).  

Dit resulteerde rond de jaarwisseling van de winter
2010-2011 al in een mooie lijst van een 70-tal
terugmeldingen. Een opvallende vaststelling is dat
alle meeuwen - op één meeuw na - uit zuidwestelijke
richtingen werden teruggemeld. Tot nu toe overwin-
teren de meeste terug gemelde kokmeeuwen langs
de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland, de
Franse Atlantische kust en rond Madrid.
Overwinteraars in eigen land zijn beperkt tot de stad
Gent, waar 4 vogels werden gemeld, alle 4 uit de
Gentse kolonie. 

Voor meer informatie over de doelstellingen en
onderzoeksvragen van het project zie
www.bhgull.be-ring.org.
Per broedkolonie zijn er kaartjes te bekijken met
buitenlandse terugmeldingen en foto’s, genomen
door waarnemers. 
Van groot belang is het actief zoeken naar ge -
kleurringde vogels na terugkeer in de kolonie;
enkel zo kan uitwisseling en plaatstrouw worden
vastgesteld. 

Tim Audenaert, vzw Durme

Help jij de padden ook

een pootje?!? 

In de loop van februari, na al het feestgedruis,
vangt de jaarlijkse paddentrek weer aan. Op dat
moment worden de padden massaal wakker,
verlaten hun overwinteringsplaats en trekken
naar hun voortplantingsplaats. Omdat padden
dan dolverliefd zijn en niet op het verkeer letten,
zijn er elk jaar heel veel slachtoffers. Vzw
Durme organiseert in het voorjaar drie padden-
acties. Komen jij en je familie helpen!

Actie Waasmunsterbaan
Info: Maja De Cock
Waasmunsterbaan 66, 9160 Lokeren
09 348 30 20      0485 68 94 46

Actie Spoele
Info: Kristel Bonnaerens, Sint Elooistraat 9
9160 Lokeren, 09 349 57 40

Actie Dijkstraat Zele-Berlare
Info; Jan Maertens en Bob Van Lembergen
Dijkstraat 182,  9240 Zele
0478 76 55 49 en 0477 97 18 09
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Wil jij ook padden helpen overzetten? 

Hou je thermometer in de gaten! 
Padden steken over na zonsondergang, bij een
temperatuur vanaf ongeveer 6°C bij vochtig
weer en iets warmer bij droog weer. Meer
hebben de verliefde amfibieën niet nodig om op
huwelijksreis te gaan. 
In geval van twijfel: contacteer de actieverant-
woordelijken of kijk op www.vzwdurme.be

Is padden vastnemen niets voor jou? 

Geen nood: voor de  actie in de
Waasmunsterbaan wordt de straat altijd m.m.v.
het stadsbestuur afgezet. De hekkens worden
enkel door de verantwoordelijke geplaatst bij
overzetavonden. Via een beurtrolsysteem
proberen wij de taak zo aangenaam mogelijk te
maken. Wil je daar een handje bij helpen? Aarzel
dan niet om ons je naam nu al te melden. 

Vzw Durme viert feest! 

Bezoekerscentrum Molsbroek bestaat dit
jaar 25 jaar en dit mag gevierd worden! 

Vanaf zondag 27 maart tot eind juni is, ter gele-
genheid van deze verjaardag, de tijdelijke tentoon-
stelling ' 25 jaar natuurkunst in bezoekerscen-
trum Molsbroek!' te bezichtigen. En ook kan men
vanaf dan een kijkje komen nemen naar de nieuw
gerenoveerde permanente zoldertentoonstelling.

Openingsuren bezoekerscentrum:

-van 1 februari tot 31 mei: zon- en feestdagen
van14 tot 18 uur en elke woensdag van 13 tot
17 uur.
- van 1 juni tot 15 september: zaterdag en zon-
dag van 14 tot 18 uur en van dinsdag tot vrij-
dag van13 tot 17 uur.
- van 16 september tot 31 oktober: zondag

van 14 tot 18 uur en elke woensdag van 13 tot
17 uur.
- van 1 november tot 31 januari: zondag van

14 tot 17 uur.

Drie maal HOERA voor bezoekerscentrum
Molsbroek - Kinderfeest
Op 30 maart worden alle kinderen van 6 t.e.m.
12 jaar uitgenodigd om deze verjaardag van het
bezoekerscentrum te vieren! Op de vernieuwde
zolder zal er van alles te beleven zijn en natuurlijk
zal er ook tijd zijn om een ‘echt’ feest te bouwen..!
Afspraak: van 13.30 uur tot 16.30 uur in bezoe-
kerscentrum Molsbroek. 
Inschrijven en meer info: Marieke De Vos 

marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20

WWiinntteerrppeerriiooddee,,  ddeennkk  aaaann

uuww  ttuuiinnvvooggeellss
Natuurpunt zou een warme oproep willen doen
om onze tuinvogels te voorzien van gepast win-
tervoer zoals noten, zaden en vetten want het
zijn momenteel harde tijden voor onze Mezen,
Roodborstjes, Vinken, Spechten, Merels,
Lijsters, Mussen, enz.

Buiten de gespecialiseerde gekende verkooppun-
ten ivm. vogelvoeders organiseert Natuurpunt
Moervaart-Zuidlede tijdelijk een verkoop van meta-
len voedercilinders en voedertaartjes die ook kun-
nen opgehangen worden. Een voedercilinder kost
€ 9 en een pakket van twee voedertaartjes kost €
2. Wie al vooruit denkt aan de lente en een nest-
kast van € 12 koopt krijgt er één pakket voeder-
taartjes gratis bij.

Zoals steeds wordt de opbrengst gebruikt voor de
aankoop van nieuwe natuurgebieden in onze
streek. Er kan thuis geleverd worden na telefoni-
sche afspraak in gemeenten Lochristi, Moerbeke
en Wachtebeke.
Bestellen via: e-mail: vsmia@scarlet.be  
of tel 0474/435 789

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
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Wandelen in het

Waasland.

Met deze beschrijving  kan je in je eentje
een streek, een wandeltraject in het
Waasland ontdekken.
Op zaterdag 26 februari 2011 lanceert Ons
Streven een nieuwe wandeling: ‘Oud Gelaag’
Tielrode, een nieuwe wandeling in de ‘picture’. 
(zie kalender). 

Wens je echter de wandeling zonder gids te doen,
toch iets op te steken, kan dit dankzij dit artikel. 
Succes en geniet van de trip!

Let’s go!
De wandeling start op het recreatiedomein
Waesmeer, gelegen in Huis ten Halve Tielrode
(Temse) aan het café-restaurant ‘De Rietgors’.

Op het terrein van het Waesmeer floreerde er
van 1889 tot in de jaren ’60 de steenbakkerij
‘Briqueteries de Stekene et de Thielrode’,
opgericht door de familie d’Hemptine. Het was de
eerste steenbakkerij van Tielrode en in de
volksmond noemt men deze plaats nog steeds
het Oud Gelaag (gelaag = plaats waar stenen
gebakken worden). Nu is het een vakantie- en
recreatiedomein van 38 ha groot met als blik-
vanger het meer van 18 ha, interessant als over-
winteringplaats voor eenden (overwegend tafel -
eenden).
We volgen links van het hoofdgebouw de
Speeltuinweg, in de richting van het meer, draaien

links mee en nemen de eerste straat rechts
(Iepenlaan), die we blijven volgen tot de uitgang
van het chaletpark aan de Oversprongstraat. We
slaan links af , kruisen de Ruisstraat en volgen
Voetweg 34 (Molen- en Dweersstraatwegel) tot
de Molenstraat, nemen links, stappen tot de
eerste voetweg (nr. 30 via Kerkstraat) aan onze
rechterkant, die we volgen tot de Kerkstraat,
waar we rechts afslaan.

Voetwegen
Voetwegen zijn pittoreske doortochtjes, slin-
gerend door ons landschap, die spontaan
gegroeid zijn om afstanden in te korten. In
Tielrode is dit historisch ontstane voetwegennet
bijna volledig intact gebleven. Het is sinds de wet
van Leopold I van 10 april 1841 toen de Atlas van
de Buurtwegen werd opgesteld, dat deze trage
wegen ook een wettelijk karakter gekregen
hebben. Men sprak toen van marktwegels, kerk-
wegels, pestwegels, molenwegels en galgwegels.

We nemen de volgende wegel (voetweg 42 Jan
Bolsenswegeltje richting Hofstraat) aan onze
linkerkant en komen zo op het provinciaal
domein Roomacker, waar we links door het hek
het paadje volgen en houden de vijver aan onze
rechterkant.
Provinciaal domein Roomacker.
Dit domein van 12 ha groot bestaat hoofdzake-
lijk uit 3 waterpartijen, ontstaan door kleiontgin-
ning. Dit gebied is gelegen op het hoogste punt

Foto 1: Waesmeer, van steenbakkerij naar
recreatiedomein van 38 ha. In de volksmond
noemt deze plaats ‘Oud Gelaag

Foto 2: Het voetwegennetwerk is in Tielrode bijna
volledig intact gebleven mede dankzij Ons Streven
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van Tielrode, 30 meter boven
de zeespiegel op de Wase
Cuesta, waardoor de water -
kwaliteit zeer hoog is. Het
domein is dan ook ontwikkeld
tot een belangrijke biotoop met
een volwaardig ecosysteem (zie
ter plaatse de educatieve infor-
matieborden). 

We blijven nu een tijdje recht-
door lopen, passeren de 3
vijvers, draaien mee met de
wegel naar links tot in de
Kerkstraat.

Foto 3: Provinciaal domein Roomacker: ooit dreigde deze
plaats een stortplaats te worden, maar werd gelukkig,
onder druk van de plaatselijke bevol king, onaangeroerd
gebleven en ingericht als natuur- en wandelgebied.

F1 = foto1...
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We kruisen de Kerkstraat en duiken de volgende
wegel (voetweg 24 Roomakkerwegel) in. Bij de
splitsing gaan we naar links (voetweg 29
Kouterwegeltje) en komen zo in de Molenstraat.

We slaan rechtsaf en dalen af naar de
Burgemeester Heymanstraat, waar we recht-
door (let op! Gevaarlijke oversteek) gaan tot de
Antwerpse Steenweg en slaan rechtsaf. Vijftig
meter verder slaan we links de kasseiweg naast
de Sint-Elooikapel in, nemen de trappen over de
dijk en volgen de asfaltweg naar links. We bevin-
den ons nu in het Tielrodebroek.

Tielrodebroek.
Is gelegen aan de monding van de Durme in de
Schelde.
De uitzonderlijke natuurwaarde dankt dit gebied
aan haar unieke zoetwaterslikken en -schorren.
Na de doorbraak van de Schelde naar zee via de
Westerschelde in de 12de eeuw, kennen we hier
een getijdenwerking met dagelijks tweemaal
hoog- en tweemaal laagwater met een tij-ampli-
tude van 5 meter (bij springtij 6 meter en meer).
Het Tielrodebroek kadert in het Sigmaplan,
opgesteld na de overstromingsramp van 1976

Foto 4: 30 meter boven
de zeespiegel, vanaf de
Wase Cuesta in Tielrode
heb je een mooi valleizicht
en met helder weer kan je
zelfs het Atomium van
Brussel bewonderen

Foto 5: Vanuit de

Roomackerwegel krijg je

zicht op de samenvloeiing

van de Durme in de

Schelde, samen met de

‘torens’ van Tielrode

Foto 6: In de Molenstraat
word je verrast door het
glooiend landschap, dat met
een beetje fantasie doet
denken aan de Vlaamse
Ardennen
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en werd ingericht als gecontroleerd overstro-
mingsgebied van 97 ha groot.

We blijven deze asfaltweg volgen, ga niet boven
de eerste helling, maar wel tot in de hoek van de
potpolder, waar we dit gebied verlaten via de
steile asfaltdijk tot we in de Afschrijverslaan
komen, slaan linksaf en komen zo terug aan ons
vertrekpunt, het Waesmeer.

Praktische informatie:
-neem een verrekijker mee
-stevige wandelschoenen aan te raden
(laarzen niet noodzakelijk)
-niet geschikt voor rolwagens
-de totale afstand
bedraagt 5 km
-drank- en eetgelegen-
heid enkel aan de start-
plaats

Foto 7: Tielrodebroek laat je ruimteloos geni-
eten van de open ruimte, je kan er helemaal
rondwandelen, joggen of fietsen, de totale afs-
tand bedraagt 4,2 km, dus x 10 is juist de afs-
tand van een marathon; Start!
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Nieuwe oproep voor

beter beheer van 

materialen of energie

Nieuwe oproep voor lokale en bovenlokale pro-
jecten die een beter beheer van materialen of
energie beogen

Het Fonds Duurzaam Materialen- en
Energiebeheer wil duurzame en innovatieve pro-
jecten rond materialen- en energiebeheer in het
Vlaams Gewest ondersteunen. Ook dit jaar maken
zowel lokale als bovenlokale projecten een kans.

Het Fonds werd opgericht door Indaver nv, Bond
Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en het
Actiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu
op de Linkeroever en in het Waasland (Abllo
vzw) en wordt beheerd door de Koning Boude wijn -
stichting. De voorbije vier jaar verleende het
Fonds financiële ondersteuning aan een brede
waaier van initiatieven voor een totaalbedrag van
545.000 euro. 

De vijfde projectoproep die nu gelanceerd wordt,
richt zich op projecten die een aantoonbaar, bli-
jvend milieurendement inzake energie- en/of
materialenbeheer beogen. Voorkeur gaat daaren-
boven uit naar projecten die vernieuwend zijn, een
multiplicatoreffect hebben en tot stand komen in
een innovatief partnerschap

De oproep richt zich ook dit jaar op twee cate-
gorieën van projecten: projecten met een focus
ruimer dan het lokale vlak kunnen een steun van
maximaal 25.000 euro per project ontvangen,
projecten met een lokale focus ontvangen maxi-
maal 2.500 euro per project. 
In het totaal is 150.000 euro beschikbaar. 
Voor bovenlokale projecten zijn mogelijke indi-
eners verenigingen zonder winstoogmerk,
beroeps- en sectorfederaties, bedrijven met soci-
aal oogmerk…  Een overheid kan geen project indi-
enen, wel optreden als partner. Voor lokale pro-
jecten zijn mogelijke indieners verenigingen,
milieuraden, jeugdbewegingen, scholen, instellin-
gen…. die lokaal een concrete, duurzame actie
voorzien die leidt tot een beter beheer van mate-
rialen en/of energie. 

Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 15
februari 2011. De specifieke selectiecriteria per

categorie vindt u op de website van de Koning
Boudewijnstichting www.kbs-frb.be of via het con-
tactcentrum op 070-23 30 65.

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer 

Openingsuren van het secretariaat van AABBLLLLOOvvzzww::

abllo.waas@gmail.com of tel 03/777 01  58
Maandag: tussen 14u en  18u 
Dinsdag: tussen 14u en  18u
woensdag: tussen 14u en  18u 
Donderdag tussen 14u en 18u
Vrijdag tussen 14u en 17u
Dennenstraat 65,  9100 Sint-Niklaas.

Openingsuren van het secretariaat van 
''tt  ggrrooeennee    wwaaaassllaanndd::

groene.waasland@gmail.com of  03/775 19 31 
Maandag tussen 14u en 18u
Dinsdag tussen 14u en 18u
Perstraat 88, 9120 Haasdonk.

EEccooppoolliiss  

ttee  kkoooopp  iinn  ddee  bbooeekkhhaannddeell    

ROMBAUT, E. & E. HEUTS. 2010. ‘Duurzame
Stedenbouw’ in woord en beeld. Gids met prak-
tijkvoorbeelden voor de transitie naar een ecopo-
lis. Boek samengesteld voor VIBE vzw en ABLLO
vzw (i.s.m. KaHo Sint-Lieven dep. Sint-Niklaas en
het departement voor architectuur en steden-
bouw Sint-Lucas Gent/Brussel). Uitgeverij Die
Keure 164 pp. ill. D/2010/0147/260; ISBN
978 90 4860 734 1. 

Duurzame
stedenbouw
in woord 
en beeld
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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

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

Vriendenkring NATUUR-
HUIS PANNEWEEL 
Jan DHollander
Bergstraat 25, 
9170  De Klinge
� 03/770.64.26
info@panneweel.be
www.panneweel.be

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 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

� Scousele (onderafdeling WAL)
Nine Van Hoyweghen,
Negen oog straat 30
9140 Steendorp 
� 03/771.17.43  0473 72 66 15
nine.vanhoyweghen@gmail.com

� Moervaart-Zuidlede
Dirk Van Pottelberg
Spelonckvaart 38, 9180 Moer -
beke-Waas   & 09/346 95 68
dirk@heidebos.be
www.heidebos.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 
Else Vandaele
Kiekenhaag 67
9190 Stekene
� 03 789 09 06 / 0499 13 05 32
elsevandaele@gmail.com
www.jnm.be/waasland 

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

VOGELBESCHERMING
VLAANDEREN 
Schuttershof 14, 9100 Nieuw -
kerken, Sint-Niklaas. 
Jan Rodts �03/296 26 80 
info@vogelbescherming.be
www.vogelbescherming.be

HOF TER SAKSEN
Arboretum & groendienst
�O3/775 28 51 Haasdonkbaan
101 , 9120 Beveren

HORTUS TER SAKSEN vzw
August De Boeckstraat 17, 9120
Beveren. � 03/755.23.26

C.V.N. Centrum voor natuur en
milieueducatie -regio Waas 
D. De Roose,  
Schauselhoekstraat 18, 
9140 Temse, � O3/771.49.24

WASE IMKERSBOND :
Willy Devriese, 
Drie Lindekens 48, 
9120 Beveren   
� 03/755 15 65  
waseimkersbond@telenet.be

Druk in de Weer
Forelstraat 35,

9000 Gent
Tel. 09 224 29 14

info@drukindeweer.be

* geassocieerd met ABLLOvzw
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Inhoud:
2  …Woordje hoofdredacteur  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Dirk Hylebos
2……Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas niet akkoord met eigen minister? … … … … … … … …Hans Burm
3……Studiedag =Biodiversiteit i n het Waasland>  … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
6……Reservaten in valleigebieden, ideale overstromingsgebieden.  … … … … …Natuurpunt NOORD
7……Hou de kauw uit je schouw  … … … … … … … … … … … … … …Vogelbescherming Vlaanderen
8……Gemeente Sint-Gillis-Waas helaas erkend als Bijzonder Economisch Knooppunt,  … … … … … …
……de gemeente Stekene gelukkig niet  … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw

9……Enorme lichthinder op het Stationsplein te Sint-Niklaas door de NMBS parking   … …ABLLOvzw
10 …Station Antwerpen-Centraal, veel beton, weinig klanten, te weinig ambitie  … … … …ABLLOvzw 
11 …Kalender.  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
20 …Pijpbloem: een restant van de middeleeuwse abdijtuin ?  … … … … … … … … … … … … …Velt
21 …De bosuil voelt zich thuis in De Linie  … … … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme 
21 …En hoe zit het met onze wildakkertjes?  … … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme 
22 …Natuurschilderen 2011  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
21 …Update kokmeeuw kleurringonderzoek  … … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
21 …Help jij de padden ook een pootje?!?  … … … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
22 …Vzw Durme viert feest!  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
27 …Wandelen in het Waasland  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
30 …Nieuwe oproep voor  beter beheer van materialen of energie  … … … … … … … … …ABLLOvzw
30 …Ecopolis te koop in de boekhandel  … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw

REDACTIE :  Liliane Verbeke (foto’s), Marc
Tem mer mans,  Jenny De Laet,  Jef Verspecht, Michaël
Crapoen, Nine Van Hoyweghen, Dirk Hylebos, Gilbert
Cant (foto’s).

Alle teksten voor het volgend nummer moeten bin-
nen zijn  vòòr 25 februari 2011 via E-mail-adres :
groene.waasland@gmail.com of schriftelijk  bij Gilbert Cant,
Perstraat 88, 9120 Haasdonk


