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De horizon van ons Waasland wordt in het
noorden gedomineerd door de koeltorens van
de kerncentrales van Doel. In het verleden
waren deze torens voor velen een symbool
van vooruitgang, welvaart en rijkdom. Nu zijn
ze de oorzaak van onrust en angst.
Jammer genoeg was er weer een nucle-
aire ramp nodig om de heropleving van
de kernenergie in vraag te stellen.
De herinneringen aan Tsjernobyl waren ver-
vaagd. Het maatschappelijke draagvlak om de
oude kerncentrales langer open te houden
groeide, zeker na het rapport van het
Internationaal Energie Agentschap dat een le-
vensduurverlenging van de kerncentrales
bepleit. Er was ook de panorama reportage
over het dreigend energietekort in België, die
door sommigen – waaronder aftredend
energieminister Magnette - maar al te graag
werd aangegrepen om te pleiten voor een ver-
lenging van de levensduur van de kerncen-
trales. Als we die centrales, zoals voorzien in de
wet op de kernuitstap, stapsgewijs sluiten,
dreigen we helemaal in de problemen te komen
stellen zij. Bovendien beweerden sommigen dat
we nooit tijdig de klimaatdoelstellingen zouden
halen zonder kernenergie.
De wet op de kernuitstap kwam dus zwaar
onder vuur te liggen, tot de aardbeving en de
tsunami in Japan ons weer duidelijk maakten
dat kernenergie toch niet het meest
aangewezen antwoord is op de steeds
groeiende vraag naar meer energie. Het is wel
intriest dat er een kernramp nodig is, alvorens
onze regering het veiligheidsaspect ten gronde
laat meespelen in een beslissing over een le-
vensduurverlenging van de kerncentrales.
Tekenend is dat we in België jaar na jaar gecon-
fronteerd worden met een stijging van het aan-
tal nucleaire incidenten in Doel en Tihange. In
2007 waren er nog ‘maar’ 9 incidenten, in
2010 waren dat er al 17.

Misschien krijgt het standpunt van de milieube-
weging nu ook bij de grote politieke families
meer gehoor. We moeten resoluut de kaart
trekken van energiebesparing, hernieuwbare
energie en investeringen in een aangepast elek-

triciteitsnetwerk. Enkel deze combinatie kan
ons behoeden voor een elektriciteitstekort of uit
de pan rijzende energieprijzen.

Volgens Bond Beter Leefmilieu is het onzin
te beweren dat we de kerncentrales
langer moeten openhouden om onze
bevoorradingszekerheid veilig te stellen.
In tegendeel, de levensduurverlenging van kern-
centrales vormt het probleem, niet de oplos-
sing. Volgens de milieuorganisatie zitten er
namelijk voldoende investeringen in de pijplijn
om de eerste reeks kerncentrales in 2015 zon-
der problemen te sluiten. Door de onzekerheid
over de kernuitstap is er echter geen stabiel
investeringsklimaat voor nieuwe spelers. Een
verlenging van de levensduur van de kerncen-
trales bestendigt bovendien de monopolieposi-
tie van Electrabel en zet een rem op de noodza-
kelijke omvorming van ons energiesysteem
naar een meer duurzame en gedecen-
traliseerde hernieuwbare energievoorziening.
Dat kernenergie een gunstige invloed zou
hebben op onze CO2-uitstoot lijkt ook niet te
kloppen. Volgens Greenpeace staat een
hoog percentage kernenergie absoluut niet
garant voor een lage CO2-uitstoot.

the Big Ask
actie in DOEL
26 april 2008
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België is voor meer dan de helft van haar elek-
triciteitsproductie afhankelijk van verouderende
en steeds minder betrouwbare nucleaire cen-
trales. Het stoot per inwoner ongeveer 10 ton
CO2 uit, dezelfde uitstoot als Nederland dat
slechts 9% van zijn elektriciteit haalt uit kerne-
nergie.

Het maatschappelijke debat over onze
energievoorziening draait dus weer op volle
toeren en dat is goed. Het is dan ook jammer
dat minister Magnette in afwachting van
stresstesten, een jaar lang niet meer wil debat-
teren over de kernuitstap. Zo gaat er kostbare
tijd verloren en blijft België nog langer afhanke-
lijk van een zeer onbetrouwbare energiebron.
Natuurlijk moet de veiligheid van onze kerncen-
trales grondig onderzocht worden, maar dit
mag ons niet afleiden van het debat ten gronde
over onze toekomstige energievoorziening.
Zie ook noodverlichtingsplannen p12-13.

Fort Spinola

te Meerdonk

nu volledig weg!

Een afgevlakte verdedigingswal was alles wat er
nog overbleef van het voormalige Fort Spinola
(1626) bij de Nederlandse grens te Meerdonk.
In de jaren tachtig van vorige eeuw werd het
Spaanse fort al eens zwaar toegetakeld, maar
op 7 februari jl. heeft de landbouwer-eigenaar
de laatste resten afgegraven om er een loods
te bouwen (met vergunning!).

Dit gebeurde uitgerekend op de dag waarop de
aanplakbrieven langs de Koningsdijk werden
geplaatst met de bekendmaking van de aan-
vraag tot stedenbouwkundige vergunning voor
de aanleg van een toeristisch fietspad langs dit
thans verdwenen Fort Spinola en langs andere
Spaanse versterkingen en linies.
Natuurpunt, ABLLO vzw en de unanieme
Milieuraad van Sint-Gillis-Waas hebben
bezwaar aangetekend tegen o.a. het gebruik
van asfalt voor de aanleg van dit fietspad
bovenop de landschappelijk mooie en rustige
Koningsdijk.

Lindebomen

vrij van bloesem.

De lindebomen in de Eeckbergstraat en langs
de Klingedijk in Sint-Gillis-Waas mogen voortaan

niet meer bloeien en mogen zeker niet uit-
groeien tot volwaardige bomen. Het gemeen-
tebestuur heeft om ongekende redenen deze
ongeveer twintig jaar oude bomen grondig
laten kortwieken. Meestal blijft nog enkel de
stam over, alsof het knotwilgen waren.
De jongste jaren was het een lust om ’s zomers
onder de geurige lindebloesems te fietsen. En
waar moeten de bijen heen nu ze deze rijke nec-
tarbron zullen missen.
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Lac Du Der

Tijdens het verlengd weekend van 11
november trok Natuurpunt Zuid-Waasland
met 14 vogelfanaten naar Lac Du Der, een
meer van 4800 ha, nog net in de Argonne
gelegen en kunstmatig aangelegd om het
niveau van Marne en Seine te regelen.

Aan de rand van het meer staat, een beetje ver-
laten, de opnieuw opgetrokken kerk van
Champaubert. Ze vertelt het triest verhaal van
het verdwijnen van drie dorpjes door de aanleg
van Lac Du Der. Het Keltische woord ‘Der’ ver-
wijst naar het oude eikenbos dat eveneens
plaats heeft moeten maken voor dit meer.

Daar waar in de zomer recreanten het zonne-
tje opzoeken, daar verblijven in de winter veel
soorten vogels. Op dat moment is het een pleis-
terplaats voor slobeend, pijlstaart, smient, win-
tertaling, grote zilverreiger, blauwe kiekendief,
wilde zwanen … om er maar enkele te noemen.

Ondanks het sombere en regenachtige weer
waren wij dus niet te houden en trokken we
samen op pad om vogels te observeren.
En beloond werden we! We kregen zelfs twee
zeearenden in ons vizier!!

‘KRAANVOGELS’ waren echter de reden
waarom we naar Lac Du Der waren
gekomen. Massa’s ervan gebruiken het
meer als tijdelijke stop op hun trek van
Noord-Europa tot Spanje en Noord-Afrika.
Waar mogelijk maken ze gebruik van ther-
miek om deze lange afstand op vaak grote
hoogte af te leggen.

v o g e l s t u d i e
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Die tijdelijke stop kan voor vele weken duren of
voor andere bij zachte winters zelfs de hele win-
ter. Overdag doen de vogels zich tegoed aan
resten van maïs en graan op de akkers.
’s Avonds komen zij slapen op het meer.

Vroeg in de morgen, nog voor een haan
kraaide, stelden we ons op aan de rand van
het meer om het spektakel te beleven van de

wakker wordende kraanvogels die dan in
grote aantallen vertrekken om te foerageren
op de omliggende akkers.

De lucht ziet dan werkeli jk zwart van de
kraanvogels.
Echt een moment om nooit te vergeten!!

Als zoveel kraanvogels opvliegen met hun
luide en echoënde roep en je hun sierlijk
silhouet volgt in hun vlucht, tot zelfs vlak
boven je, dan lopen de rill ingen letterlijk
en figuurlijk over je rug.

Wat kan de natuur toch imposant
zijn! Laat ons ze beschermen, we
hebben al teveel verknoeid!

Christel Strybos (Natuurpunt Zuid-Waasland)

foto’s Marcel Quintelier

Nancy 120 km

kerk van
Champaubert

LAC DU DER
4800 ha

Troyes 70 km

Reims 100 km
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Paardenfokkerij in

Temse afgeblokt

Op 26/05/2010 zag een bewoner uit de
Landmolenstraat in Temse dat er een aanvraag
ingediend was voor een paardenfokkerij. Het bord
met de aanvraag voor de stedenbouwkundige ver-
gunning stond quasi onzichtbaar opgesteld en
was onleesbaar zonder het private domein van
de eigenaar te betreden. De termijn om bezwaar

in te dienen was bijna verstreken, zodoende werd
aan het gemeentebestuur een verlenging
gevraagd, die ook toegekend werd.

De ongeruste buurtbewoners hebben een
bezwaar opgemaakt, te meer omdat dit gebied
landbouwgebied is en een paardenfokkerij (annex
piste, met de nadruk op het laatste), niet te

beschouwen is als een landbouwactiviteit. De aan-
vrager diende het dossier al eerder in te Bazel
en kreeg toen een weigering.

Ecotest en ABLLOvzw hebben het dossier
bestudeerd en bezwaar ingediend, waarvoor onze
dank. Ook leden van JNM hebben mee het
bezwaar van de bewoners ondertekend.

Hierbij enkele bezwaren die geuit werden:

Principieel zou deze aanvraag door de overheid
moeten zijn geweigerd omdat dit "zonevreemd"
bedrijf niet thuishoort in een agrarisch gebied en
het bovendien landbouw-economisch niet rend-
abel is. “Aangezien zowel het RSV als het PRS het
beschermen van de open ruimte als een basis-
principe beschouwen in hun structuurplannen, is
de inplanting van een paardenfokkerij in deze
regio onaanvaardbaar. De locatie bevindt zich
in de landschappelijk en historisch waarde-
volle fortenzone die ook Europees belangrijk
is, denk maar aan het Europees project
Staats-Spaanse Linies.”

In de aanvraag vinden wij geen enkel zuivere land-
bouwactiviteit terug. De paarden die er
gehuisvest worden in dit luxeverblijf (46 vierkante
meter/dier), inclusief een fitnessruimte (overdek-
te piste), hebben geen agrarisch - economisch nut
(onze bejaarden in de meest recente en modern-
ste rusthuizen moeten het stellen met de helft
aan oppervlakte per inwoner!). “Bij het lezen van
de aanvraag kunnen we ons niet ontdoen van het

gevoel dat deze aanvraag
dient als dekmantel voor
het opstarten van een
manege. Dit is trouwens in
het verleden nog gebeurd
(Hicewa, Sint-Niklaas).” De
aanvrager is beroepsruiter,
dus geen landbouwer. De
financiële rendabiliteit zal
moeten gezocht worden in
andere activiteiten (toe-
komstige manege, meer-
waarde paarden).

“Bekijken we de biologische
waarderingskaart dan zien

E17

Landmolenstraat
Temse

Heirstraat

H
aagdam

H
aagdam

Mercatorpost
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we dat juist ter hoogte van de aanvraag nog ver-
schillende biologische waardevolle tot zeer
waardevolle relicten voorkomen. De grotendeels
onverharde Haagdam speelt een belangrijke rol
in het biodiversiteitbehoud van het intensieve
landbouwgebied. Dergelijke onverharde voetwe-
gen moeten ten allen tijde in optimale vorm
bewaard blijven door hun belangrijke functie als
ecologische verbinding. In intensief landbouwge-
bied is het voor fauna en flora dikwijls de enige
manier om zich te verplaatsen in ontoegankelijk
landbouwgebied. Het verlies aan connectiviteit in
het landschap is een belangrijke oorzaak van de
achteruitgang van de biodiversiteit in Vlaanderen
maar vooral in het Waasland.”

“Bijkomende milieueffecten: verkeersdrukte in
deze smalle, rustige straten (Bramensdam,
Landmolenstraat), licht- en geluidsoverlast,
vervuiling van het grondwater en teloorgang
van de groene ruimte.”

De gemeente Temse heeft de
bouwvergunning geweigerd.
Hierop is de aanvrager in beroep
gegaan.
Eind december 2010 kreeg ook dit
beroep bij de Bestendige Deputatie
een negatief advies.

Karine De Bock, Ecotest

Een pluim voor de

gemeente Temse!

Je hebt ze wellicht gezien in de Kerk- en Hofstraat,
de paddenschermen.
Het is nu toch al een groot aantal jaren dat de
gemeente Temse meewerkt aan de padden-
overzet en dat verdient een pluim. Het personeel
van Groen- en Milieudienst worden ieder voorjaar
ingeschakeld om deze paddenschermen te plaat-
sen, ongeveer een vier kilometer in totaal (samen
met Temse en Steendorp). Ook wordt de kost van
al het materiaal volledig door de gemeente gedra-
gen.
In naam van de vrijwilligers, natuurliefheb-
bers en … de padden en amfibiegenoten een
welgemeende dankjewel!

Ons Streven

Laat Temse de groene ruimte
die ons nog rest,

Vermijd de stalling van luxepaarden
die deze verpest!
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ooievaarsnest :

tweemaal

Een pluim voor de gemeente
Temse!
Te huur: ooievaarsnest vrij voor
verliefd koppel!
Paalklimmers moeten goed geoefend zijn om het
nieuwe flatje in het Tielrodebroek te bereiken om
hun ei kwijt te geraken. Dus wordt er beter gemikt
op een vliegend stelletje om deze paalwoning te
komen verwar(r)(m)en.
Verklaring: op maandag 14 februari (waar heb ik
die datum nog gehoord) werd in de potpolder van
Tielrode een ooievaarsnest geplaatst, een poten-
tieel broedgebied voor deze soort. De initiatiefne-
mer is het Regionaal Landschap Schelde Durme,
in samenwerking met de gemeente Temse en
Eandis. Er werd tevens op de dijk ter hoogte van
dit gebied een infobord geplaatst met de nodige
uitleg. Afwachten maar!
Jules verduidelijkte de verwarring bij de kersverse
kikkerouders, die het gemengde gevoel hadden,
dat de ooievaar gekomen was (Jules den joker
toch).

Ons Streven

Ooievaars krijgen een nestpaal in
Tielrodebroek
Aangezien de Schelde- en Durmevallei wel eens
uitgekozen worden door trekkende ooievaars
om voedsel te zoeken is het wel eens mogelijk
dat een koppeltje hier wil blijven om zich voort
te planten: dus een nestplaats is zeker welkom.
Onder impuls van het Regionaal landschap
Schelde-Durme ( RLSD ) werd in samenwerking
met de gemeente Temse, netbeheerder Eandis
en sponsors besloten om ook hier in Tielrode
een nestpaal te plaatsen. In september 2010
werd er een nestpaal geplaatst in Appels in de
Koebosstraat op de hoeve van de familie Van
Hoorde.
Het RLSD werkt binnen hun werkingsgebied
van de aangesloten gemeenten ook rond het
plaatsen van nesten voor huiszwaluwen,

bescherming van weidevogels, graven van amfi-
biepoelen enz…
Een infobord over de ooievaar staat op de dijk niet
zover van het beeld van de veerman.
Bij ons in Vlaanderen zijn er twee grote kolonies
waar ooievaars broeden: in het Zwin en in
Planckendael.
Ook een koppel in Berlarebroek en reeds jaren
een koppel in Daknam in de Kraaiemeersen .
Onder grote belangstelling van pers en TV werd
het nest op de paal geplaatst. Eerst werd de
bodem van het nest nog wat bedekt met droog
groenafval en maisresten. Nu is het enkel wacht-
en op een kandidaat bewoner. Wij als afdeling
kunnen niet anders dan duimen voor dit initi-
atief, op onze percelen in Tielrodebroek zullen
de ooievaars alvast biovoedsel kunnen eten.

Staf Lerno
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Zwarte poten

+ gele snavel

= grote zilverreiger.

‘Inderdied! Inderdied! Dat is de grote zilver-
reiger. Hij is te groot voor de kleine en hij
heeft een gele snavel. Wacht, ik pak de vogel-
gids. Ja, ja, ’t is hem (of haar). Kijk, hij (zij)
gaat vliegen. Warempel, zwarte poten en niet
van de modder. Duidelijk, wij hebben te maken
met de grote zilverreiger.’
Deze bondige opname van de conversatie tij-
dens de wandeling ‘Oud Gelaag’ van Ons
Streven, gaf de (in de regen) deelnemers
weer eens de bevestiging dat, als je buiten
komt, je altijd beloond wordt met een of
andere bijzondere waarneming. De grote zil-
verreiger wordt in Tielrode raar of zelden ges-
ignaleerd, maar dit maal was hij (zij) van de
partij in het Tielrodebroek,op doortrek uiter-
aard. Het broedgebied van deze soort situeert

zich vooral in zuidoostelijk Europa en is eerder
bij ons een toevallige bezoeker. ’t Was fijn om
er bij te zijn.

Zwerfvuilactie

Ons Streven zorgt voor een opgeruim-
de Durme in Tielrode.
De Durme in Tielrode kan tevreden zijn.
Vrijwilligers van milieuwerkgroep Ons
Streven vzw trokken zaterdag 5 maart lang-
sheen haar oevers op zoek naar zwerfvuil.
De dijken, schorren en hun omgeving kregen
zo een grote schoonmaak. Naast vele drank-
en snoepverpakkingen werd eveneens grof
afval verwijderd tussen het veer van
Tielrode en de herberg Ons Streven.

Deze actie kon rekenen op de logistieke
steun van de milieudienst van Temse. Deze
zorgde voor stootkarren, kruiwagens, glas-
containers, vuilzakken, vuiltangen en hand-
schoenen voor de vrijwilligers

Het vuil werd verzameld bij het wachthuisje
van de overzetdienst en werd door de milieu-
dienst van Temse opgehaald.

foto van Den toeter die in de actie werd
ingeschakeld

Joris Everaert



b i o d i v e r s i t e i t

Bt
groene

w
aasland

m
aart

2011
nr169

10

Een educatieve poel op

Provinciaal domein

Roomacker te Tielrode.

Beknopte voorgeschiedenis
In 2007 werd op initiatief van de Minaraad door
de gemeente van Temse een biodiversiteitspro-
ject rond poelen op touw gezet. Een groep gemo-
tiveerde vrijwilligers startte met de inventarisatie
van alle aanwezige waterpartijen zoals
veedrinkpoelen, rootputten, hoekputjes... op het
grondgebied van groot Temse. Ze werden daarbij
begeleid en aangemoedigd door Hyla, de amfi-
bieënwerkgroep van Natuurpunt. In een volgende
fase werden een aantal poelen gekozen die in aan-
merking kwamen om verder te onderzoeken op
voorkomende amfibieënsoorten.
Hieruit bleek dat in onze gemeente, vnl. in
Steendorp maar ook in Tielrode naast de
algemene kleine watersalamander ook de
zeldzame kamsalamander voorkomt.
Een aantal van de onderzochte poelen werd opge-
waardeerd door ruiming of andere beheers-
werken. Dit gebeurde inmiddels in een samen-
werking met het Regionaal Landschap Schelde
Durme (RLSD) die een enorme positieve impuls
aan het poelenproject gaf en nog steeds geeft.

De nieuwe poel in Tielrode
De evolutie van het poelenplan van Temse is een
succesverhaal. De behoefte om dit te delen met
het kleine volkje was vanaf het begin aanwezig en
begint nu vorm te krijgen. RLSD en de gemeente
richten met de steun van NV Wiene-
berger drie educatieve poelen in:
een in Kruibeke, de Schanspoel in
Temse en de nieuwe poel op de
Roomacker die inmiddels gegraven
is. De locatie bevindt zich op wande-
lafstand van de beide scholen van
Tielrode en is een trekpleister voor
natuurliefhebbers uit de verre
omgeving. De poel krijgt een steiger

en een infobord.
De voorbereiding van de werken begon al vroeg in
het jaar en op 26 januari werd een persmoment
georganiseerd ter plaatse waardoor dit project
het nieuws in de kranten en op TV Oost haalde.
Er zijn reeds enkele bijeenkomsten met geinte-
resseerde scholen verlopen en in de loop van de
volgende maanden worden vrijwilligers gezocht
om het volgende schooljaar van start te kunnen
gaan. RLSD biedt dit voorjaar een aantrekkelijke
opleiding tot kikvorsman/vrouw aan voor ieder
die als vrijwilliger wil meewerken aan dit edu-
catieve project. Op een speelse maar veilige wijze
zullen kinderen van 10 tot 12
jaar materialen leren hanteren
en het poelenwaterleven leren
kennen. Het belooft een
boeiend jaar te worden voor
poelenliefhebbers.

Het infobord dat bij de nieuwe poel staat te blinken

Het persmoment met gedeputeerden
van de provincie Oost- Vlaanderen,
leden van: het schepencollege, de
gemeenteraad, onderwijs, werkgroep
'Poelen' en Ons Streven en vertegen-
woordiger van NV Wienerberger.



n a t u u r & g e s c h i e d e n i s
Bt
groene

w
aasland

m
aart

2011
nr169

11

De ‘Schaapstal’

in natuurreservaat

“De Linie” begint aan

zijn tweede leven

De ezels van het natuurbegrazingsproject
van de Linie hebben wat geduld moeten
oefenen, maar op zaterdag 11 december
was het zover: met een toespraak van de
Lokerse schepen Nina Van der Sypt werd
hun vernieuwde Schaapstal ingehuldigd.
Meer dan veertig nieuwsgierigen konden
bij het drinken van een amber of een bruin
‘Dobbelken’ opnieuw de eeuwenoude eiken
balken bewonderen die drie jaar geleden uit
de ruïne van de oude stal werden gehaald.

Alle bezoekers waren het erover eens: “De betrok-
ken diensten hebben prachtig werk afgeleverd.”

De Schaapstal was de enige overblijvende getuige
van het ‘Kasteel van Eksaarde’. Deze oude water-
burcht werd opgetrokken in de 13e eeuw. Nadat
het kasteel totaal in verval was geraakt bij het
begin van de 18de eeuw, werd het in 1736 volle-
dig afgebroken. De Schaapstal hield het met zijn
kromme muren koppig vol tot in 2008.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de ste-
nen van oude Schaapstal gerecupereerd zouden
worden. De bakstenen waren echter in zo’n slech-
te staat dat dit idee verlaten moest worden.
Daarnaast zou de opbouw gebeuren door metse-
laars-in-opleiding bij de VDAB uit Hamme. Werken
met de oude bakstenen die alle mogelijke onre-
gelmatige vormen hebben is niet de beste manier
om het metsersvak aan te leren. Daarom werd er
uiteindelijk door de Technische Dienst van de
stad Lokeren voor gekozen om het grootste deel
van de muren te laten optrekken met nieuwe “rus-
tieke” bakstenen. Op 3 plaatsen in de buitenmu-
ren werden “demonstratievlakken” aangebracht
waarin enkele van de oude stenen ingemetseld
werden: een creatieve manier van hoe kan omge-
gaan worden met een archeologisch verleden.

Ook een andere bewoner van de Schaapstal zal
opnieuw in zijn nopjes zijn. Dankzij het metaal-
constructiebedrijf ‘Van Leugenhaege’ uit Temse
kon er opnieuw een nestkast voor de kerkuil
opgehangen worden.

De Schaapstal bevindt zich op wat waarschijnlijk
een van de oudst bewoonde plaatsen in het
Lokerse is geweest. Veel mensen betreurden het
dan ook dat er tijdens de werken geen archeolo-
gische opzoekingswerken zijn gebeurd. Om dit
gemis een beetje te compenseren werd aan sche-
pen Nina Van der Sypt een stukje van een van de
oude eiken balken aangeboden met de vraag of
het mogelijk zou zijn om dit fragment van de stal
te laten dateren. Dankzij deze datering zou
meteen al voor een klein deeltje de geschiedenis
van het “Kasteel van Eksaarde” geschreven kun-
nen worden.

Van de inhuldiging van de Schaapstal werd ook
gebruik gemaakt om de gloednieuwe informatie-
borden in te lezen die op 3 plaatsen langs het
“Liniewandelpad” opgesteld werden. Deze realisa-
tie was mogelijk dankzij een samenwerkingsver-
band met “De Post”.

Heel veel redenen dus om binnenkort eens
een wandelingetje in dit prachtige natuur-
reservaat van vzw Durme te maken. Wil je
ook de vernieuwde Schaapstal van dichter-
bij gaan bekijken dan word je hartelijk uit-
genodigd op de geleide wandeling van zon-
dag 29 mei.

Braem Geert
(met dank aan alle partners die aan het

Schaapstal-project hebben meegewerkt!)



Geactualiseerd standpunt van ABLLOvzw naar
aanleiding van de Fukushima kernramp in Japan

ABLLO vzw wil

nood-verlichtingplannen

laten opmaken en testen

door overheid en privésector

H E T O P E N H O U D E N V A N O U D E K E R N -
C E N T R A L E S I S H E T P R O B L E E M , N I E T
D E O P L O S S I N G

Stroompannes door stroomtekorten?

Iedereen beseft zo langzamerhand dat onze
energie-consumptie voor geweldige milieuproble-
men zorgt: global warming en global dimming
dreigen het klimaat op deze planeet ernstig te ver-
storen, radio-activiteit vormt een immens gezond-
heidsrisico.
Bovendien vrezen velen dat we in de toekomst
steeds meer met stroompannes te maken zullen
krijgen. Daarover ging ook de Panorama uitzend-
ing van 6 maart jl: Watt een kluwen.

Het wordt de laatste tijd erg trendy om aan de
milieubeweging te verwijten dat ze naïef pleit voor
doorgedreven rationeel energiegebruik en gelooft
in een mix van decentrale kleinschalige
energiecentrales (warmtekrachtkoppeling, wind-
turbines, zonne-energie, biomassa en biogas uit
biomassa, kleinschalige waterkracht, …), als
oplossing voor de energieproblematiek. Volgens
deze kritiek zou de energiesector daardoor
afstevenen op tekorten en calamiteiten en zou de
geplande sluiting van kerncentrales, een garantie
zijn voor grote stroompannes en bevoorrading-
sproblemen.

De milieubeweging denkt echter dat juist het
vasthouden aan grootschalige centrales,
inclusief de onveilige kernenergie, de risico’s op
grootschalige stroompannes sterk vergroot.
Bovendien zullen de voorspelde klimaatswijzigin-
gen grootschalige energieopwekking bemoeilijken.
Zo ging de droge zomer van 2003 op talrijke
plaatsen in Europa al gepaard met gebrek aan
koelwater voor de grote (kern)energiecentrales
(langs de Po en de Donau, bijvoorbeeld).
Smeltende gletsjers bedreigen grote hydro-cen-

trales en de toenemende risico’s op orkanen
bedreigt de olie-industrie onder meer in de golf
van Mexico.

Kortom, zowel voorstanders als de tegen-
standers van grootschalige energieopwekking
verwijten elkaar, toenemende risico’s op
toekomstige grote stroompannes te veroorza-
ken. Vandaar dat het voor iedereen goed zou
zijn, ons daar goed op voor te bereiden.

Noodverlichtingplannen.

Als één van de vele mogelijke maatregelen stelt
ABLLO vzw voor, de overheid en de privé-sector te
verplichten tot de opmaak en het uittesten van
noodverlichtingplannen.
Noodverlichting kan ingezet worden om (tijdelijke)
problemen met het opgesteld energie-vermogen
op te vangen. Noodverlichting kan ook interessant
zijn om na een ramp, de verlichting met een
beperkt vermogen opnieuw op te starten, waar-
door overbelasting op tijdelijk nog onvolledig her-
steld netwerk wordt vermeden. Daardoor worden
mogelijk ook kettingreacties vermeden, waarbij
steeds meer centrales door overbelasting zouden
uitvallen, als dominostenen. Daardoor wordt ver-
meden dat de bevolking langdurig in werkelijk
aardedonkere situaties terechtkomt (zoals dat in
november 2005 in Duitsland gebeurde, naar aan-
leiding van onverwacht hevige sneeuwval).

De overheid én de privé-sector zouden alle scha-
kelingen moeten voorzien om in noodsituaties
onmiddellijk op die noodverlichting te kunnen over-
schakelen. Vuistregels zijn: volledig uitschakelen
van alle klemtoonverlichting op gebouwen en van
alle reclameverlichting, doven van alle autosnel-
wegverlichting, straatverlichting reduceren tot
enkel de gevaarlijke plekken (kruispunten), doven
van alle verlichting op parkeerterreinen, doven
van alle verlichting in leegstaande kantoorge-

bouwen en over-
heidsinfrastruc-
turen, stationsem-
placementen, …

Een noodverlich-
tingplan zou
bijvoorbeeld mini-

n o o d v e r l i c h t i n g
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maal 10 % tot zeer lokaal maximaal 25 % van
de bestaande verlichting kunnen laten branden.
Ook na kernrampen (zoals Tjernobyl en nu ook
Fukushima in Japan) moet elders in het land
het stroomgebruik drastisch worden beperkt.
Dat werd ook in Japan pijnlijk duidelijk.
Noodverlichtingplannen zouden daarbij kunnen
helpen. Gemeenten waar zo een noodverlicht-
ingplan operationeel is, hoeven dan niet te
worden afgekoppeld van het net, bij stroom
tekorten (iets waarvan in de Panorama
uitzending van 6 maart 2011, door Elia gewag
werd gemaakt). Ook JAPAN zou baat hebben
(gehad) bij noodverlichtingplannen.

Jaarlijks zou het verplichte testen van het plan
kunnen gebeuren tijdens de ‘nacht van de duis-
ternis’. Zo kan de operationaliteit worden
getest, en kan iedereen wennen aan deze
donkerder situatie. Bij echte calamiteiten kan zo
paniek en angst worden beperkt. Maar vooral
kan de belasting op de centrales worden
beperkt, zodat werk aan heropstart en herstel
van de problemen niet wordt bemoeilijkt.
Intussen zijn er alvast andere maatregelen
mogelijk, verlichten op halve kracht bijvoorbeeld.

Verlichten op halve kracht, het
voorbeeld van de E 34 tussen
Stekene en Vrasene.

Sinds november 2003, werd naar aanleiding van
de nacht van de duisternis een proefproject
opgestart. Sindsdien brandt er slechts de helft
van de lampen op dit snelweg traject. Tussen
00u00 en 06u00 zijn de lampen er trouwens alle-
maal uit. Dat proefproject verloopt zonder de min-
ste problemen, al meer dan zeven jaren lang. De
proef werd ingesteld op vraag van ABLLO vzw en

de Wase sterrenkundige
vereniging ANTARES. Dat is
dus een krachtig pleidooi om
dit halvekrachtregime over
heel het land in te stellen én
natuurlijk ook om de ver-
sleten 2600 verlich-
tingspalen (ondermeer langs

de E 19 tussen Antwerpen en Brussel) NIET te
vervangen. Overheidsgeld verdient een betere
bestemming dan om lichthinder te produceren,
het herstel van onze wegen bijvoorbeeld.

Het openhouden van oude kern-
centrales is het probleem, niet
de oplossing.

Doordat ons Belgisch elektriciteitssysteem
gedomineerd wordt door meer dan 50 % kernen-
ergie, is er een probleem, dat goed lijkt op het
Spaanse probleem in 2009.

Op 08/11/2009 produceerde Spanje 50 % van
het elektriciteitsverbruik uit windenergie. Tussen
3.20 u en 20.40 u produceerden de Spaanse
windgeneratoren samen 11.500 Megawatt elek-
triciteit, wat overeenkomt met de productie van
11 kernreactoren. Op 24 februari 2010 leverden
de Spaanse windturbines zelfs 12.902 megawatt
elektriciteit. Helaas kon niet al de schone Spaanse
windenergie die week gebruikt worden.
Kerncentrales leveren namelijk constant dezelfde
hoeveelheid elektriciteit, dag en nacht (ze kunnen
niet ‘zachter’ gezet worden) en ze hielden het
Spaanse net bezet. Hierdoor moesten honderden
windturbines voor uren stilgelegd worden en ging
er zo gedurende verscheidene uren meer dan
800 MW schone windenergie verloren.
In tegenstelling tot windenergie, en in mindere
mate ook gas- en steenkoolcentrales, kunnen
kerncentrales niet geregeld worden. Willen we
hernieuwbare energie verder kunnen laten
groeien, dan staat kernenergie in de weg, zeker in
België (en ook in Frankrijk en Slowakije)
Door het langer openhouden van onze kerncen-
trales zullen in de toekomst geregeld windmolens
moeten worden stilgelegd!!

ABLLO vzw
januari 2006 en maart 2011
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Openingsurenvanhet secretariaat vanAABBLLLLOOvvzzww::

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.

mmiilliieeuupprriijjss  vvoooorr  VVeelltt

De milieuraad van Stekene besloot om de
gemeentelijke milieuprijs aan Velt Waasland toe
te kennen naar aanleiding van een zeer succesvol
ecotuinweekend in de tuin van Filip en Jaklien
Heyvaert - De Becker.  Onze felicitaties gaan naar
de tuineigenaars, naar de  vrijwilligers die  er een
prachtprestatie leverden en naar het team van de
gemeente Stekene o.l.v.  Sieglinde dat er voor
zorgde dat de organisatie op rolletjes liep.
Onze dank gaat uit naar de milieuraad en het
gemeentebestuur van Stekene die er mee voor
zorgden dat het evenement kon plaatsvinden.
Deze prijs zal aangewend worden om in de
gemeente leuke eco-activiteiten te organiseren.

EU-commissaris noemt

windmolens goedkoper 

dan kerncentrales!!

Windmolenparken op zee zijn goedkoper dan
de constructie van nieuwe kerncentrales.
Dat heeft Connie Hedegaard, de Europese
commissaris voor klimaatbeleid gezegd na de
kernramp in Japan.
Hedegaard deed de uitspraken op de jaarlijkse
conferentie van de European Wind Energy
Association (EWEA). "Sommige mensen lijken te
denken dat nucleaire energie heel, heel goedkoop
is", zei ze. "Maar windmolenparken op zee zijn
goedkoper dan kernenergie. De mensen moeten
inzien dat die technologie heel, heel goedkoop is."

Tijdens het gesprek herhaalde Hedegaard ook dat
Europa tegen 2050 helemaal op hernieuwbare
elektriciteit kan vertrouwen. "Als we praten over
de elektriciteitssector en niet de hele energiecon-
sumptie, dan denk ik dat we tegen 2050 100 pro-
cent hernieuwbare elektriciteit kunnen hebben",
zegt ze. "Ik denk dat dit perfect haalbaar is."

Dalende kosten

Uit de analyse van de Europese Commissie blijkt
dat windenergie op zee lang gezien is als een duur-
dere oplossing, omdat het twee tot drie maal zo
duur is als turbines op land. Maar de kostprijs zal
waarschijnlijk dalen, terwijl de echte kosten van
kernenergie moeilijk in te schatten zijn.

Volgens Hedegaard zet de kernramp in Japan
de discussie over nucleaire energie in een
nieuw daglicht. "Er zijn 143 kerncentrales in
Europa, en die gaan niet plots verdwijnen", zegt
ze. "Maar wat betreft nieuwe capaciteit, zal de
discussie sterk beïnvloed worden door de
gebeurtenissen in Japan."

De EU-commissaris benadrukte wel dat het aan
de lidstaten zelf is om uit te maken hoe ze hun
energiemix kiezen, zolang ze maar de Europese
reductiedoelstellingen halen: 20 procent minder
uitstoot van broeikasgassen en 20 procent ener-
gie uit hernieuwbare bronnen tegen 2020.

zie ook : http://www.dewereldmorgen.be
http://www.dewereldmorgen.be/nieuws/milieu

Mex i c o  w i n dmo l e n s



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!!
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 plek-
jes in het Molsbroek. Deze wandeling is geschikt voor
iedereen 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 conserva-
tor 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

Vrijdag 8 april, zaterdag 9 april, zondag 10 april 

Vzw Durme Driedaagse workshop natuur-
schilderen i .s.m. Vorming Plus
Breng jezelf op een artistieke manier dichter bij de
natuur. Afspraak: Deze workshop gaat door in Stekene
Vrijdag 8 april van 18.30 uur tot 21.00 uur (avond-
schemer). Zaterdag 9 april van 9.30 uur tot 12.30 uur
en van 13.30 uur tot 16 uur. Zondag 10 april van 6.30
uur tot 12.00 uur (ochtendgloren)
Info: teresa.de.smet@telenet.be, 09 228 99 05 of
0478 23 46 07 www.vormingplus.be/waas-en-dender
Inschrijven is noodzakelijk! 

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.

Natuurpunt Scousele Bezoek aan het Hallerbos
Begeleide wandeling naar de vroegbloeiers van het
Hallerbos : boshyacint, eenbes, daslook, wilde narcis-
sen, schubwortel, bosanemoon… 
Gewoon even vertoeven in een “echt oud bos”.  Hier doe
je opnieuw energie en zuurstof op.
We vertrekken met eigen vervoer en delen de kosten.
Inschrijven wenselijk. Picknick meenemen voor ’s mid-
dags. Afspraak : 09.30 u Hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat (kasseibaan thv bushokje). 
Info  : Gerry Heyrman  0498 57 72 24 of 
gerry.heyrman@telenet.be

Zondag 10 april

CVN parkenwandeling, 14u00 Kerk Centrum
Waasmunster. *

Natuurpunt Waasland Noord 
Natuurwandeling Doelpolder Noord en Brakke Kreek.
Dit natuurgebied is pas enkele jaren oud en meer dan

100 ha groot; Het is een van de compensatiegebieden
op Linkeroever.Het bestaat uit weidevogelgebieden en
kreken. Begin april komen doortrekkers hier rusten en
voedsel zoeken. Verschillende soorten steltlopers en
eenden laten zich dan zonder veel moeite bekijken. Als
het weer een beetje meezit zijn ondertussen de eerste
zomergasten zoals grutto en zomertaling toegekomen.
We maken een wandeling omheen het gebied en obser-
veren op verschillende plaatsen vogels. Samenkomen
om 14 uur aan de kerk van Kieldrecht. 
Info: gsm Nicolas: 0485/377907  
nicolas_vanrossem@hotmail.com

Hortus ter Saksen
Natuurtocht Carlsbourg - Daverdisse, GR14

Hartje Ardennen, kleine stille dorpjes�  De vallei van de
Our voert ons naar de Lesse, die we doorheen bos vol-
gen tot Daverdisse
Afspraak: 9 uur kerk Carlsbourg.  Inschrijven bij Freddy
(0475 92 34 84)

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

k a l e n d e r
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Donderdag 14 april

Ons Streven + vzw Durme Infoavond ‘Recente evolu-
tie van het Durmelandschap’
Spreekster Ilke Werbrouck neemt ons mee in de
Durmevallei en toont ons de evolutie van het landschap
sinds het begin van de 20ste eeuw. Haar scriptie werd
opgesteld aan de hand van interviews, iconografie, kaar-
ten en literatuur en werd voorgedragen tot het behalen
van de graad van Licentiaat in de Geografie
(Academiejaar 2005 – 2006).
Deze infoavond wordt gestoffeerd met een mooie reeks
foto’s, waarbij men situaties uit het verleden kan verge-
lijken met de huidige toestand.
Afspraakplaats: Schapenbedrijf ‘De Wollebol’,
Hogenakkerstraat 101 Tielrode (Temse) om 20.00 u.
De toegang is gratis. Meer info: 03 711 04 43

Zaterdag 16 april

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. Gratis.  Meer info: 03 711 04 43.

Ons Streven In het kader van ‘30 jaar Ons
Streven’ Verrassende historische wandeling
Deze avondwandeling brengt ons op een aantal locaties
in Tielrode, die het ontstaan en de geschiedenis van
onze vereniging typeren. We doen dit op een manier die
op zijn zachts uitgedrukt ‘verrassend’ mag genoemd
zijn. Laat je dus op sleeptouw nemen door een aantal
figuren, die deze tocht uniek kleuren. De afsluiter wordt
een gezellig samenzijn.
Afspraakplaats: Voormalige café Ons Streven, gelegen
langs de Durmedijk, je kunt deze plaats bereiken via het
kasseibaantje naar het voetbalveld van VK Tielrode,
Gentstraat Tielrode (Temse). 
Aanvang: 19.00 u. Gratis. Meer info: 03 711 04 43.

Natuurpunt Zuid-Waasland
Vroegochtendwandeling te Waasmunster 
Afspraak om 5u30 op de parking van taverne de
Roosenberg, nabij de Belselestraat.
Voor meer info : 
Staf Lerno 03 772 43 06, 0495 49 13 91

Vzw Durme Elvira-wandeling
Een gastronomische wandeling met een feestelijk
accent.
Op het programma staat om 9 uur een ontbijtbuffet.
Van 10 uur tot 13 uur volgt een begeleide wandeling
door een vzw Durme-gids met onderweg een stopplaats
voor soep en na de wandeling kan je genieten van een
overheerlijk middagmaal.

Info: Restaurant Elvira, Donklaan 255 in Berlare, 
09 367 06 82 of 0477 79 02 46.
Inschrijven is noodzakelijk!  

Zondag 17 april 

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Vroegochtendwandeling te Belsele gevolgd door gratis
ontbijt (reserveren!)
Afspraak: 05:30 uur aan de Wereldwinkel,
Koutermolenstraat,6
Voor deze wandeling op voorhand reserveren: de eer-
ste 20 kunnen mee.
Gids : Staf Lerno 03 772 43 06 // 0495 49 13 91.
iedereen welkom

Ecotest + CVN Oost-Sivepolder
De wandeling wordt begeleid door een CVN natuurgids
en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven.De wandeling
gaat gedeeltelijk langs het Fort en naar 't Hangene, een
bronbos met unieke voorjaarsbloeiers. Terug langs de
Lange dreef, de dijk en het Kijkverdriet.
Afspraak : 14.30 u Steenbakkerij, Warandestraat
Steendorp mario.smet@chem.kuleuven.ac.be
016 32 74 64

CVN Hof ter Saksen, 14u00 Schuilhuis in het park,
Zandstraat Beveren. L

Ons Streven, vzw Durme en CVN Geleide natuur-
wandeling ‘Bron en Broek’
Het zeldzame bronbosje van Elversele is in de lente de
blikvanger van deze wandeling door de typische voor-
jaarsbloei. Dit uitermate belangrijk biotoop heeft dan
ook het statuut van reservaatgebied.
Afspraakplaats: Kerk Elversele (Temse) om 14.15 u.
Gratis. Meer info: 03 711 04 43.

Velt  Waasland - Groene mama's - milieudienst Sint
Niklaas   van 14u tot 17u ECO-smossen in het kader
van donderdag-veggiedag
Samen met Corry en Agnes gaan we een zestal lekkere
groentesmeersels maken. Heerlijk op een broodje of als
borrelhap.  We werken met seizoensgebonden biog-
roenten. De deelnemers krijgen de receptjes mee naar
huis en ze nemen ook de smeersels mee om thuis te

Voormalige café Ons Streven



k a l e n d e r

laten proeven. Ze voorzien zelf wat potjes. Verder bren-
gen ze ook een snijplank, schort, plastiek tafelkleed en
een mesje mee. Geschikt voor beginners.
Locatie : buurthuis Reynaertpark
Inschrijven via  groenemamas@gmail.com en
0474/628420 (na 18u)
Maximum 20 personen

Zaterdag 23 april

Ons streven + Velt + gezinsbond Gezins-opdrach-
ten-wandeling op zoek naar ruimte voor  en door de kin-
deren.
Met een gids langs buurtwegen ontdek je open ruimte
en bedreigde natuur. Natuur(lijk)knutselen. Halfweg is
er gelegenheid voor een hapje en drankje.
PRAKTISCH: Start van de wandeling : 14 u Freinet
school  De Kolibrie ,Kerkstraat 14
Wie inschrijft kan gebruik maken van een gezinsrugzak-
je met keitoffe spelopdrachten, zoekkaarten, verrekij-
ker…..
Inschrijven tot 20 april 2011 via
mieke.pauwels@gezinsbond-ovl.be of 03 771 33 10

Zondag 24 april

Vzw Durme Dag van de Aarde i.s.m. gemeente
Berlare
Een wandeling met aandacht voor duurzame ruimtelijke
ordening in de omgeving van het Donkmeer.
Afspraak: 14.30 uur aan het museum Donkmeer.
Info: Thomas Van Lancker, 0495 71 78 88 

Maandag 25 april  

Natuurpunt Scousele Scheldehappening
Naar aanleiding van de Scheldehappening staat
Natuurpunt Scousele voor fietsers en wandelaars klaar
met verrekijkers en telescopen en uiteraard met heel
veel uitleg over onze mooie fauna. Afspraak : tussen 10
en 16 u op de dijk in Steendorp tegenover de steenbak-
kerij. (Kijkverdriet)  Info: Gerry Heyrman 0498 57 72 24
of    gerry.heyrman@telenet.be

Vzw Durme Scheldehappening : Grutto-wande-
ling vzw Durme
Een wandeling met aandacht voor weidevogels als de
grutto, broedvogel van de Scheldebroeken.
Na de wandeling drinken we samen een glas in het
Veerhuis.
Afspraak: 8 uur aan het Veerhuis in Berlare (ligging zie
www.hetveerhuis.be)
Info:  Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86 

Zondag 1 mei

Ons Streven en CVN Erfgoeddag – ‘Armoe troef’ 
Voor meer info raadpleeg de promotie van de
‘Erfgoeddag’.
Startplaats wandeling: hoofdhek provinciaal domein

Roomacker, Hofstraat Tielrode (Temse) om 14.00 u.
Gratis. Meer info: 03 711 04 43.

Ons Streven en CVN Kabouterwandeling–Erfgoed dag
(kinderen 5 – 11 jaar)
Omdat kindervoetjes trager stappen en kinderoogjes de
dingen anders zien, is voor deze mensjes een aange-
paste wandeling uitgestippeld. Dus op een speelse
manier de natuur beleven is het opzet van deze kabou-
terwandeling. 
Deze wandeling is opgenomen in de organisatie
‘Erfgoeddag’. Het thema is dit jaar ‘armoe troef’ (zie ook
andere persaankondigingen), waarbij de aandacht
gevestigd wordt op dingen die niet echt zijn zoals ze lij-
ken te zijn.
Er is opvang voor de ouders voorzien.
Afspraakplaats: hoofdhek provinciaal domein
Roomacker, Hofstraat Tielrode (Temse) om 14.00 u.
Gratis. Meer info: 03 711 04 43.

Vriendenkring Panneweel 1 ste open schuurdag van
het seizoen in het Natuurhuis Panneweel met kleine en
gezinsvriendelijke activiteiten. 
Activiteit van de dag: demonstraties biologisch onder-
zoek water en kennismaking met de amfibieën in de
Panneweelpoel. Plaats:  Krekeldijk 2  te Meerdonk.
Doorlopend  van 14 uur tot 17 uur.

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Vroegochtendwandeling aan de Etbos.
Meer info: Andre Van Peteghem, tel: 09/346.64.68

Vzw Durme Vroege vogel- ochtendwandeling in de
Fondatie van Boudelo
In natuurreservaat De Fondatie van Boudelo broeden
heel wat vogels, vaak goed verscholen tussen blad en
boom. De beste moment van de dag om ze te horen is
’s ochtends vroeg. Als een muziekstuk beginnen enkel
vogels te zingen tot het een uurtje later uitmondt in een
climax. Voeg daarbij het steeds veranderende licht,
onbekende geuren en  je hebt de nodige ingrediënten
voor een vroege (verfrissende) ochtendwandeling. Wie
weet laat ook de nachtegaal zijn prachtige gezang
horen. Afspraak: Om 5 uur ’s morgens aan de kruising
van de Weimanstraat en Liniedreef  in Sinaai.
Meer info: Paul Vercauteren, 03 772 35 38. 

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 conserva-
tor André Verstraeten, 09 348 18 59. 

CVN Etbos Vroegochtend, 5u00 Brug Zuidlede
Moerbeke-Waas L

Roomackerwandeling    14u00 
Hoofdhek Roomacker, Hostraat Tielrode L
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Vrijdag 6 mei

Natuurpunt Zuid-Waasland Vogelkijk-wandeling Groot
Rietveld Een avondwandeling in het 80 ha Groot
Rietveld. Dat gebied is een blijvende compensatie voor
natuurwaarden die bij werken in de jaren '90 in en rond
de haven verloren zijn gegaan. Het reservaat bestaat
voornamelijk uit rietland, opgespoten terrein met open
begroeiing en zoetwater. In het dichte riet schuilen
bedreigde moerassoorten als Bruine Kiekendief,
Blauwborst, Rietzanger, Kleine Karekiet,
Baardmannetjes. Roerdomp, Zomertaling,
Porseleinhoen en Snor.
We vertrekken om 19uur aan Parking Syntra,
Hogekouter te Sint-Niklaas. Vandaar rijden we carpool
gewijs naar het Groot Rietveld (kostendelend). Je kan
ook om 19u30 aan de ingang langs de opslagplaats van
Mobil aan de Expressweg te Kallo-Melsele aanpikken. 
Wat breng je mee? verrekijker, laarzen, eventueel teles-
coop en vogelgids .Voor meer info : Johan Vercauteren
03 7778926  johanvercauteren@telenet.be

Vzw Durme Stilleven
Volg de gids op zoek naar stilte in de Reservaatzone
Donkmeer in Berlare
Afspraak: 19.30 uur aan de Scheve Villa
(www.schevevilla.be)
Meebrengen: laarzen en een eigen zitje.
Info:  Marleen De Vos, 052 42 54 86 

Zaterdag 7 mei

Ons Streven en CVN Dauwtrip ‘Klei en Vallei’
(met ontbijt)
Vroeg uit de veren, opgaande zon (?), aangenaam gezel-
schap en leuk napraten tijdens een gevarieerd ontbijt,
dat zijn de ingrediënten van deze dauwtrip. De aandacht
spits zich niet enkel op vogelgeluiden, maar ook op hat
ontwaken van ons landschap in haar totaliteit.
Het traject is de klassieker op de kalender ‘Klei en
Vallei’, waarbij het kruim van de Tielroodse natuur geë-
taleerd wordt.
Afspraakplaats: Durmeveer Tielrode (Temse).  OM 5
UUR.
Praktisch: de wandeling is gratis voor iedereen, de wan-
deling + ontbijt voor leden en hun gezinsleden 5
euro/persoon,  voor niet-leden 7 euro/persoon.
Om organisatorische redenen vragen wij om voor het
ontbijt vooraf in te schrijven op het nummer 03 711 04
43. Betalen doe je de dag zelf.

CVN Vroege vogelwandeling, 5u00 Veer, St?-
Jozefstraat Tielrode. L

Zondag 8 mei

Natuurpunt Waasland Noord Een vroegoch-
tendwandeling is een unieke belevenis. Zonsopgang is
het startsein voor een concert u aangeboden door ver-

schillende soorten zangvogels. In en rond het
Panneweel broeden meer dan 60 soorten vogels. Het
loont dan ook zeker de moeite om voor dag en dauw op
stap te gaan om de zang te beluisteren. Onder  leiding
van onze deskundige gids leer je al snel enkele vogelge-
luiden herkennen. Na de wandeling gelegenheid tot
deelnemen  aan een feestelijk ontbijt in het Natuurhuis
Panneweel.
Voor het ontbijt dien je vooraf in te schrijven door stor-
ten van 5 Euro per persoon  voor leden Natuurpunt en
de Vriendenkring Panneweel en 7 Euro voor niet-leden
op rekening 
BE38 0000 1056 0872 ( BIC: BPOTBEB1 ) op naam
van NATUURPUNT AFD. LAND VAN WAAS met ver-
melding ontbijt en het aantal personen. We vertrekken
om 5 uur aan het Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2
te Meerdonk. Info: Marcel 03 7706238

Hortus ter Saksen Natuurtocht  Daverdisse -
Rochefort, GR577
Overgang van Ardennen naar Famenne, het Parc
National Lesse et Lomme. Via Ave-et-Auffe en Han-sur-
Lesse krijgen we op ’t eind het kasteel van Rochefort in
zicht.  Afspraak: 9 uur kerk Daverdisse.  Inschrijven bij
Freddy (0475 92 34 84)

Vzw Durme Lentewandeling in de Eenbes en het Etbos
Samen met natuurgids Lou maak je tijdens een wande-
ling langs het Etbos en natuurreservaat de Eenbes ken-
nis met de typische voorjaars flora en fauna.
Afspraak: 14 uur aan de Etboshoeve
(Terwesttragel/Etbos  in Moerbeke-Waas).
Meer info: Lou Roelandt, 0494 82 63 26
lou.roelandt@skynet.be.

CVN Oude Durme – Vogelwandeling, 6u0 Kade
Durmebrug Waasmunster. L

Woensdag 11 mei 

Vzw Durme Natuurfotografiecursus - theorieles
IWelke trucjes zijn er om kleine onderwerpen, land-
schappen en schuwe dieren te fotograferen? Lesgever
Rollin Verlinde, beroepsnatuurfotograaf én docent, leert
je tijdens deze cursus de knepen van het vak in vier stap-
pen. Drie theorielessen behandelen materiaal en basis-
techniek, macro en compositie, landschap en dieren.
Daarna breng je alles in de praktijk tijdens een works-
hop.
Afspraak: 19.30 uur in bezoekerscentrum Molsbroek
(einde om 22.30 uur)
Inschrijven:j marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348
30 20 en betaal vervolgens 85 euro (leden) of 96 euro
(niet-leden) (prijs incl. syllyabus in kleur van ca. 90 pagi-
na's) op rekeningnummer 001-2299900-09 met ver-
melding 'Natuurfotografie + naam'. 
Info:  De andere lessen vinden plaats op 18, 25 en 28
mei. Meer info bij Marieke De Vos. 
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Donderdag 12 mei 

Vzw Durme Broedvogelinventarisatie in
Reservaatzone Donkmeer
Op deze donderdag gaan we op zoek naar de broedvo-
gels (soorten en aantal) van de Reservaatzone
Donkmeer.
Afspraak: 19 uur aan de houten chalet bij ingang
Nieuwdonk. 
Meebrengen: Laarzen zijn nodig!
Info: Jan Maertens, 0478 76 55 49 

Zaterdag 14 mei

Natuurpunt Scousele + CVN Nachtegalenwandeling
De wandeling wordt begeleid door een CVN natuurgids
en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven.
Vanuit tropisch Afrika doet de nachtegaal er duizenden
kilometers over om hier voor zijn nieuwe kroost te zor-
gen. Bescheiden en onopvallend is zijn uitzicht maar o
zo fenomenaal  is zijn zang. Deze wordt nog natuurlijk
versterkt door zijn zuidelijke zangpost op het cuesta-
front.
Heb je zin gekregen om zijn live orkest eens te aanho-
ren? Kom dan mee genieten in de schemering tegen de
achtergrond van het Fort van Steendorp.
Als extraatje krijg je er een portie militaire geschiedenis,
geologie en een flinke brok ongerepte natuur bovenop.
Breng zeker je verrekijker, zaklamp, en bij regen laarzen
en regenkledij mee.
Afspraak : 19.30 u  Hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat (kasseibaan thv bushokje). Einde rond
21.30 u. Info: Dirk Meersman  0478 28 21 61 
meersman.dirk@skynet.be

Wase Imkers 25 JAAR BIJENSTAND OP HET HOF
ter SAKSEN en OOSTVLAAMSE IMKERDAG
Gastspreker Marcel Van Damme
meer info : http://www.waseimkersbond.be

Zondag 15 mei

Ons Streven en CVN Geleide natuurwandeling
‘Tielrodebroek’
Het traject van deze wandeling rond het gecontroleerde
overstromingsgebied Tielrodebroek is volledig verhard
en is dus ook geschikt voor rolwagens. Langs Schelde
en Durme verkennen we het Europese vogelrichtlijn- en
habitatgebied, waarbij we een verrassend mooi zicht
hebben op het dorpje Tielrode. 
Afspraakplaats: Durmeveer Tielrode (Temse) om
14.15 u Gratis. Meer info: 03 711 04.

Vzw Durme Ontbijtwandeling
Een wandeling met aandacht voor de weidevogels van
de Scheldebroeken. Nadien kan je mits inschrijving lek-
ker ontbijten in het Veerhuis. Kostprijs van een ontbijt is
7,5 euro per persoon.

Afspraak: 7.30 uur aan het Veerhuis in Berlare (ligging
zie www.hetveerhuis.be) 
Info: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86
Inschrijven voor ontbijt is noodzakelijk! 

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Vroegochtendwandeling in de Daknamse meersen 
Vroeg in de morgen door de Daknamse meersen. we
spreken af om 5uur 's morgens aan de Kerk van
Daknam. Breng zeker je laarzen mee!
Voor meer info :  André Van Petegem  09 346 64 68

CVN Daknamse Meersen – Vroegochtend, 5u00
Kerkje Daknam. L

Marktwegel, Kuil, Eekhoek, 14u30 Hedekapel
Waasmunster. *

Keilanden, 14u00 Station Sinaai. L
Stropers Stekene, 10u00 Ingang

Stropersstraat tegenover Donckers Stekene. L

Woensdag 18  mei 

Vzw Durme Natuurfotografiecursus - theorieles II
Afspraak: 19.30 uur in bezoekerscentrum Molsbroek
(einde om 22.30 uur)
Inschrijven: Meldt je eerst aan bij Marieke De Vos,
marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20 en
betaal vervolgens 85 euro (leden) of 96 euro (niet-
leden) (prijs incl. syllyabus in kleur van ca. 90 pagina's)
op rekeningnummer 001-2299900-09 met vermel-
ding 'Natuurfotografie + naam'. 
Info:  De andere lessen vinden plaats op 25 en 28 mei.
Meer info bij Marieke De Vos.

Vrijdag 20 mei

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 19.00 u. Gratis.  Meer info: 03 711 04 43.

Zaterdag 21 mei  

Natuurpunt Scousele Op zoek naar libellen
De waterplas van Roomkouter-Zuid is een gegeerde
plaats voor libellen. Ook het Gelaagpark is een ideale
plek om libellen te observeren.  We nemen je graag
mee op onderzoek …  Voor deze wandeling krijgen we
extra assistentie van Hugo De Beuckeleer van
Natuurpunt-Waasland-Noord. Afspraak : 14 uur.
Hoofdingang Fort Steendorp, Kapelstraat (kasseibaan
thv bushokje). Einde rond 16 u. 
Info : Nine Van Hoyweghen  0473 72 66 15 
nine.vanhoyweghen@gmail.com
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Woensdag 25 mei 

Vzw Durme Natuurfotografiecursus - theorieles III
Afspraak: 19.30 uur in bezoekerscentrum Molsbroek
(einde om 22.30 uur)
Inschrijven: Meldt je eerst aan bij Marieke De Vos,
marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20 en
betaal vervolgens 85 euro (leden) of 96 euro (niet-
leden) (prijs incl. syllyabus in kleur van ca. 90 pagina's)
op rekeningnummer 001-2299900-09 met vermel-
ding 'Natuurfotografie + naam'. 
De andere les vindt plaats op 28 mei. 
Meer info bij Marieke De Vos. 

Zaterdag 28 mei

Ons Streven en CVN
Geleide natuurwandeling ‘Bunt en Bos’.

Centraal staat het domeinbos ‘Driegoten’, gelegen
langs het rechtgetrokken stuk Schelde. Dit vrij jonge
gebied ontwikkelt stilaan tot een gevarieerd biotoop.
Aan het beeld ter ere van de Hamse schrijver Filip De
Pillecijn, beleven we het prachtige landschap van de
monding van de Durme in de Schelde.
Afspraakplaats: Café ‘In den Bunt’, Bunt Hamme om
9.30 u. Gratis. Meer info: 03 711 04 43.

Natuurpunt-Scousele + CVN 
begeleide wandeling Roomkouter

De wandeling wordt begeleid door een CVN natuurgids
en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven.
Ontdek de prachtige natuur van bij ons : De Roomkouter
bevindt zich vlak naast het Fort Van Steendorp. Het oor-
spronkelijke  terrein (oude gelaagputten)  is heraange-
legd in 2005-2007 met grond van het Deurganckdok.
Roomkouter-Zuid is nog in volle evolutie. De grond is
ingezaaid met klavers en luzerne. Het is er een vlinder-
paradijs. Roomkouter-Noord is ingericht als recreatie-
park. Kindjes kunnen hier naar hartelust in een groene
omgeving ravotten..
Afspraak : 10 u  Hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat (kasseibaan thv bushokje). Einde rond
12.30 u. Info : Nine Van Hoyweghen  0473 72 66 15
nine.vanhoyweghen@gmail.com

Vzw Durme Natuurfotografiecursus - praktijkles
Afspraak: Bezoekerscentrum Molsbroek, het uur wordt
tijdens theorieles III meegedeeld.
Inschrijven en info: Meldt je eerst aan bij Marieke De
Vos, marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20 en
betaal vervolgens 85 euro (leden) of 96 euro (niet-
leden) (prijs incl. syllyabus in kleur van ca. 90 pagina's)
op rekeningnummer 001-2299900-09 met vermel-
ding 'Natuurfotografie + naam'. 

Wase Imkers Jurering van de Eco-wedstrijd Hof
ter Saksen info HWB 147 Lente

Zondag 29 mei

CVN De Linie, 14u00 Hoofdkerk Eksaarde. L
Donderdag 2 tot maandag 6 juni

Zondag 5 juni 

Natuurpunt Scousele Kinderactiviteit : op spoortocht
naar het gebied de Roomkouter
Ben je tussen 7 en 12 jaar ? Wil je samen met je vriend-
jes een spannende speurtocht beleven op de
Roomkouter te Steendorp ? Kom dan met ons mee!
Onder leiding van enkele natuurgidsen van Natuurpunt
Scousele kan je allerlei spannende ontdekkingen doen
en vinden we misschien samen een geheimzinnige
Roomkouterbewoner…
Afspraak : 14 u Hoofdingang Fort Steendorp,
Kapelstraat (kasseibaan thv bushokje). Einde rond 16u.
Info: Helga Van Put  03 771 29 67 
helgavanput@hotmail.com

Hortus ter Saksen Natuurtocht  Rochefort �
Scy, GR577
Glooiende Famenne, moza� ek van uitgestrekte bossen,
valleitjes en kasteeldomeinen, die ons leiden naar het
piepkleine dorpje Scy.
Afspraak: 9 uur kerk Rochefort.  Inschrijven bij Freddy
(0475 92 34 84)

Vrijdag 10 juni

Ons Streven en vzw Durme Op stap met de ‘insecten-
werkgroep VZW Durme’
Op deze avondactiviteit hebben we bezoek van de insec-
tenwerkgroep van VZW Durme uit Lokeren. Ze nemen
ons mee op een tocht, waarbij insecten gevangen wor-
den, die we daarna onder een binoculair kunnen bewon-
deren. Een enige gelegenheid om deze boeiende wereld
van kriebels eens van dichtbij te onderzoeken. 
Afspraakplaats: Gildenhuis, Kaaistraat Tielrode (Temse)
om 20.00 u. Gratis. 
Meer info: 03 711 04 43.

Zaterdag 11 juni

Natuurpunt Zuid-Waasland (werkgroep NME)
Daguitstap naar de Viroin.  

Al wie fan is van orchideeën en van mooie vlinders
(maar ook van mooie landschappen en andere prachti-
ge natuurelementen) is van harte welkom op die dag.
Praktische afspraken :
We vertrekken om 7.30u aan Syntra en zijn rond
20.00u terug.
Wie rechtstreeks rijdt, verwachten we in Nismes aan
de kerk om 9.45u.
We carpoolen, dus wie inschrijft geeft zeker door over
welk vervoer hij/zij kan beschikken.  Chauffeurs die
andere passagiers meenemen, worden hiervoor ver-
goed à €1/30 km door diegenen die meerijden.
Meenemen : picknick, verrekijker, plantengids, insecten-
gids,...



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

Hoe inschrijven?
o Mailen naar christelstrybos@hotmail.com
o Of telefoneren : 052/46 00 58

Tot dan voor een prachtige natuurdag !

Zondag 19 juni

Vzw Durme Uitstap naar het Verdronken Land van
Saeftinghe
Afdeling Zele-Berlare-Wichelen organiseert een uitstap
naar het Verdronken Land van Saeftinghe, het grootste
brakwatergebied van West-Europa. Het Verdronken
Land van Saeftinghe is een uitgestrekt schorgebied in
de Westerschelde, een paradijs voor elke vogel- en plan-
tenliefhebber. Het ligt hemelsbreed zo'n 50 kilometer
van de monding. De Westerschelde is een menggebied
van zeewater en rivierwater. Het water dat met vloed
de schorgeulen binnenstroomt is dus brak. Dit zorgt
voor speciale fauna en flora. Inschrijven: verplicht bij
Rudi Van Onderbergen voor zondag 26 april via 0478
57 26 23 of van.onderbergen-waeter-
schoot@skynet.be. Aantal inschrijvingen beperkt (max.
30) Vanwege de zwaarte van het terrein zijn kinderen
onder 10 jaar niet toegestaan en wordt zwangere vrou-
wen en hartpatiënten sterk afgeraden deel te nemen.
Verder moet men gezond en goed ter been zijn. 
Kostprijs: leden vzw Durme: 6 euro, niet-leden: 10 euro.
Ter plekke te betalen.
Meebrengen: goed passende laarzen. In de zomer zijn
gymschoenen, die stevig aan de voeten zitten, soms ook
goed. Trek oude kleding aan en kleedt u naar het weer.
Neem schone kleding en schoenen mee, voor na de
tocht. Tevens wordt geadviseerd iets te eten en te drin-
ken mee te nemen. 
Afspraak: om  9 uur aan Bezoekerscentrum Molsbroek
in Lokeren of om 10 uur aan Bezoekerscentrum
Saeftinghe, Emmaweg 4, 4568 PW  Emmadorp.
Meer info en inschrijven: Rudi Van Onderbergen, 0478
57 26 23 of van.onderbergen-waeterschoot@skynet.be

CVN Danknamse meersen, 14u30 Kerkje
Daknam. L
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Cursussen vzw durme

Kruidencursus vzw Durme 
30 april, 7 en 14 mei 

Het voorjaar is één van de momenten bij uitstek om op
zoek te gaan naar planten die omwille van hun eigen-
schappen ons als mensen eeuwenlang hebben gehol-
pen tegen allerlei kwaaltjes.
De plantenkennis die de mensen vroeger doorgaven
binnen de familie of via kruidengenezers is in de loop
van de voorbije eeuw grotendeels verloren gegaan,
maar we merken dat de vraag en interesse hiervoor
weer erg groot is.
Na het succes van de kruidencursus vorig jaar, orga-
niseren we dit jaar een tweede cursus o.l.v. Vera
Vanhouwe, Patrick De Brauwer en Karina De Vriese. 
Info: Tijdens de eerste twee lessen starten we met een
uurtje theorie en trekken we daarna naar buiten voor
een kruidenwandeling. De derde les gaan we tenslotte
zelf aan de slag met kruiden. 

Afspraak: Telkens om 14.00 uur aan bezoekerscen-
trum Molsbroek (einde om 17.00 uur).
Meebrengen voor les 3: Schort, plankje en mes. Naast
het cursusgeld zal een kleine onkostenvergoeding
gevraagd worden voor de ingrediënten en flesje (wie
zelf een flesje heeft, mag dit uiteraard meenemen).
Inschrijven: Leden van vzw Durme betalen  15 euro,
niet-leden  22 euro (incl. syllabus).
Meldt je eerst aan bij Marieke De Vos, marie-
ke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20, betaal dan
op rekeningnummer 001-2299900-09 met vermel-
ding 'Kruidencursus + naam'

Workshop natuurschilderen i.s.m. Academie
voor beeldende kunsten van Hamme
Dinsdagen  3,10, 17, 24 en 30 mei 

Breng jezelf op een artistieke manier dichter bij de
natuur. Afspraak: Deze workshop gaat door in Hamme
telkens van 13.15 uur tot 16.30 uur.
Info: Teresa De Smet, teresa.de.smet@telenet.be, 09
228 99 05 of 0478 23 46 07 

Workshop natuurschilderen i.s.m. Vorming Plus
Zaterdagen  30 april, 7, 14 en 21 mei 

Ontspannen schilderen en ondertussen genieten van
de prachtige natuur.  Afspraak: 14.30 uur in bezoe-
kerscentrum Molsbroek. (einde om 17.30 uur)
Info: Teresa De Smet, teresa.de.smet@telenet.be, 09
228 99 05 of 0478 23 46 07 
Meer info: op www.vormingplus.be/waas-en-dender
Inschrijven is noodzakelijk!

Natuurpunt Scousele     

Poelenonderzoek  

van  1 april tot 30 juni

We gaan kijken wat er leeft in onze poelen. Deze
activiteit is afhankelijk van het weer. Wil je graag
mee op pad, neem dan contact. Je wordt verwit-
tigd wanneer we er op uittrekken. Ook voor kin-
deren zeer aangenaam.
Info : Nine Van Hoyweghen  0473 72 66 15 of
e-mail: nine.vanhoyweghen@gmail.com
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‘VOGELS HERKENNEN’

Werkgroep NME Zuid-Waasland

met 12 theorielessen over vogelgedrag, kenmerken
en levenswijze… met 5 busuitstappen naar vogelrijke
gebieden en 7 andere praktijkuitstappen in het
Waasland.

Voor al wie een brede interesse heeft voor vogels en
de wereld van de vogels beter wil leren kennen.
Voor wie zich wil vervolmaken in de kunst van het
observeren van vogels, 
In de theorielessen op vrijdagavond gaan we een beet-
je thematisch te werk : in ruime groepen komen de
verschillende vogels aan bod.  Watervogels, steltlo-
pers, vogels van akkers en weilanden, roofvogels, klei-
ne zangvogels,… : het ganse spectrum wordt grondig
doorlopen. Deze lessen gaan door op 14, 21 okt
2011 – 18 nov 2011 – 2,9 dec 2011 – 27 jan 2012
– 3,10 feb 2012 – 2,16 maart 2012 – 4 mei 2012
– 8 juni 2012

In deze lessen komen uiteraard gedrag, levenswijze,
uiterlijke kenmerken, zang, … uitgebreid aan bod.
Maar ook het biotoop waarin ze leven en de ruimere
samenhang o.a. tussen mensen en vogels wordt niet
uit het oog verloren.
Elke theorieles wordt gekoppeld aan een praktische
uitstap: vijf dagtochten en zeven halve dagtochten in
onze eigen streek (zie kalender hiernaast).

Wie inschrijft ontvangt een gedetailleerde kalender
met daarop alle informatie.

PRAKTISCH
Theorielessen :   

TELKENS OP VRIJDAGAVOND om 19u30
In lokalen van de Broederschool, Heimolenstraat 69.
Practicum
Volledige dagreizen (bus), telkens op zondag:
18 december 2011 (Zeeland 1)
22 januari 2012 (Uitkerkse Polders)
25 maart 2012 (Zeeland 2)
29 april 2012 (Oostkantons)
3 juni 2012 (Achel + Neerpelt)
Andere uitstappen, meestal op zondag :
halve dagtochten: 27 nov 2011 (Wintam) – 15 jan
2012 (Saeftinghe) – 22 april 2012 (Melsele) – 10
juni 2012 (Molsbroek) 
uilentocht : 9 maart 2012
vroegochtendwandelingen: zondag 6 en 13 mei 2012
(Sinaai en Hamme).
Afsluiten van de cursus op zaterdag 16 juni 2012
(Panneweel – Meerdonk).

DE LESGEVERS

Voor deze cursus doen we beroep een heleboel gidsen
en lesgevers die elk op hun terrein tot de beste van
Vlaanderen behoren. Onder hen bekende namen als :
Koen Leysen, Wim Jans, Guy Robbrecht, Gerald
Driessens, Dries Van Nieuwenhuyze, Jan Rodts, Jean-
Paul De Beleyr e.v.a.  Wie inschrijft krijgt een gedetail-
leerde lijst van de lessen en de uitstappen en de daar-
bij horende lesgever/gids.

INSCHRIJVEN

Neem eerst en vooral contact op met Wim De Backer
0472/74 19 95  of 03/772 27 97  of
nme.npzuidwaas@me.com 
Meer info over de inhoud van de cursus 03/777 89
26  johanvercauteren@telenet.be

www.natuurpunt-zuid-waasland.be 

Hortus ter Saksen
Groenten, noten, zaden en fruit 

met een heilzame werking

Donderdagen  7 april, 9 juni, 8 september, 22
september en 6 oktober 2011 

van 19.30  tot 22 uur

Groenten, noten, zaden en fruit zijn een belangrijk
onderdeel van onze voedselpiramide. Bij een even-
wichtig menu zijn ze niet meer uit onze eetgewoonten
weg te denken. Een aantal krijgt ook extra aandacht in
de kruidengeneeskunde. Sommigen omwille van hun
geneeskrachtige werking, anderen omdat ze extra ver-
sterkend zijn of omdat ze preventief en kankerbe-
schermend zijn. We weten al wel dat broccoli niet mag
ontbreken op ons bord, maar wat denk je van gra-
naatappel? Of papaja, boekweit, aardappel en ui?
Gebruik je ze bij ziekte, en hoe passen we ze toe? En
wortelen, kersen, ananas, kool dan? Wat doen we met
aardpeer of wat te denken van kokosvet? Waarom
zou elke vrouw veel sesamzaad moeten eten?
Gedurende vijf avonden gaan we er extra aandacht
aan besteden. Herboriste Lut Verhaeghe houdt  reke-
ning met de groenten van het seizoen op de verschil-
lende lesavonden.

o  Lesgever: Lut Verhaeghe
o  Plaats: oranjerie Hof ter Saksen
o Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-sak-
sen.be of 0473 27 60 85, 

telkens ten laatste een week voor datum
o  Deelname: 7 euro per avond, incl.  één drankje.
Voor de hele reeks schrijf je verplicht 30 euro

over op  BE73 0682-2446-1360
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Kromme smalle Tunnel

in AANBOUW te temse
Op de Scheldedijk in Temse, een belangrijke weg voor
voetgangers en fietsers in Temse,  wordt er een tunnel
voorzien, om veilig de nieuwe ontsluitingsweg van het
plaatselijke havenbedrijf te kunnen dwarsen. Een goede
zaak, ware het niet dat de uitvoering een ramp is.
Te smal en te krom aangelegd!
De fietsersbond heeft geprotesteerd bij de verantwoor-
delijken. Toen hadden ze hun plannen nog kunnen aan-
passen. 

Slechte Tunnel 

in (foute) planning!
Nabij de Hoge Bokstraat wil openbare werken een nu
reeds voorbijgestreefde tunnel bouwen. Een hoekige
tunnel, zoals men er in Sint-Niklaas reeds 2 heeft AFGE-
BROKEN!!!  ABLLOvzw heeft in 2007 bezwaar inge-
diend tegen de bouw ervan . Door een fout van een stu-
diebureau kan de ‘slechte’ tunnel niet op die plaats wor-
den gebouwd. (De fundering van een zware paal voor de
bovenleiding is een hinderpaal) De tunnel zou moeten
worden verplaatst. ABLLOvzw zal nu de mogelijke wet-
telijke middelen gebruiken om een betere oplossing te
bekomen.

goede doorkijk - Tunnel  

wil men niet bouwen!

Bij de aanleg van de Oostelijke Tangent van Sint-Niklaas

gaat de Vlaamse Overheid de Damstraat afsluiten (om

het Waasland beter te ontsluiten, zegt men). ABLLO en

de fietsersbond vragen om een ‘doorkijk’ fietstunnel te

bouwen. Openbare Werken weigert een goede en nutti-

ge fietstunnel aan te leggen!!

doorkijktunnel voor fietsers
in Nederland
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ABLLO studiedagen 

11 januari en 19 februari 

Op 11 Jan. 2011 ging onze derde stu -
diedag door in het Walburgcentrum te
Sint-Niklaas met als thema:

’Duurzame stedelijke ontwikkeling’. 
Steden liggen aan de basis van zowel sociale als
ecologische problemen (onverdraagzaamheid,
wateroverlast, stedelijk hitte-eiland effect…).
Bioloog en schrijver van het recent verschenen
boek ‘ Duurzame stedenbouw in woord en beeld’
Erik Rombaut (ABLLO secretaris) opent deze dag

met een lezing die aantoont dat het ook anders
kan. Steden kunnen wel degelijk aangenaam zijn
om te leven. Belangrijk is dat men een stad niet
ziet als een gebouwenmassa waar men mensen
instopt met een aantal wegen om zich te ver-
plaatsen. Men moet een stad wel degelijk
beschouwen als een ecosysteem in verbinding
met de natuur.  Erik toont en bespreekt een aan-
tal goede Europese voorbeelden van ecowijken en
ecosteden, waar het lobbenstadmodel de steden-
bouwkundige basis vormt.
In een tweede lezing bekijkt Marc Belderbos op
een fundamentele manier de stadsuitbreiding van
Sint-Niklaas en in het bijzonder de inplanting van
de Clementwijk. Het kan anders en nog beter, zo

blijkt uit het werk van de architectuurstudenten
Sint-Lucas/Brussel, die onder leiding van Marc
Belderbos alternatieven hebben ontwikkeld.  Niet
meer ontwerpen ‘in de natuur’ (waardoor een
mooie blauwgroen vinger wordt volgebouwd)
maar ‘ in en met de natuur’.  Met prachtige
beelden wordt dit duidelijk gemaakt, en worden
alternatieven voorgesteld die zelfs meer woon-
gelegenheden scheppen, maar dichter bij de in -
vals we gen gelokaliseerd, in stedelijke lobben.

Fred Van Remoortel , bekend als specialist in
duurzame mobiliteit en infrastructuur, behandelt
een aantal sprekende voorbeelden in het
Waasland waar het anders en beter kan (lees
moet). Willen we in de toekomst minder auto’s op
de weg en niet verzuipen in onze eigen mobiliteit
dan moet ons openbaar vervoersysteem funda-
menteel veranderen. Als geen ander verstaat
Fred de kunst om de band tussen ruimtelijke plan-
ning en mobiliteit(infrastructuur) helder weer te
geven.
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Onze laatste studiedag in de reeks van
vier, ‘Transitie is noodzakelijk’ vond plaats
op 19 Feb. in ‘de Brouwerij’ van Kruibeke. 

Patrick Meire opent deze interessante dag met
een lezing rond ‘Ecosysteemdiensten’.  Het
begrip ecosysteemdiensten neemt de
afgelopen jaren zelfs op economisch vlak een
steeds belangrijker plaats. Het gaat om dien-

sten die de natuur aan de mensheid gratis lev-
ert, maar die economisch heel waardevol zijn.
Sprekend is de kustbescherming door man-
grovebossen tegen het gevaar van tsunamis.
Vooral onze zoetwater ecosysteemdiensten
staan onder sterke druk.  Uit eigen streek illus-
treerde hij de verwachte ecosysteemdiensten
van de nieuwe overstromingsgebieden langs de
Schelde en de Durme, in het kader van het
sigmaplan: meer natuur, meer veiligheid, meer
recreatie en lokaal toerisme.

Jos Gijsels van Natuurpunt, beantwoordde een
aantal vragen rond watergebonden biodiver-
siteit. Zo besprak hij het voorbeeld van de wei-

debeekjuffer die zich spectaculair herstelt, na
een verbetering van de waterkwaliteit in delen
van Vlaanderen.

Debby Eraly tenslotte, betrokken bij de opstart
van Transite Gent gaat in op het waarom en
hoe hiervan. Waarom is transitie zo belangrijk?
Waarom bereiden steeds meer mensen zich
voor op een tijdperk met een minimum aan aar-
dolie terwijl we op het ogenblik wel degelijk aar-
dolie verslaafd zijn.  Voor heel veel facetten in
ons dagelijks leven en in onze economie zijn we
afhankelijk van aardolie met alle gevolgen ervan
voor het ecosysteem aarde. Dit is onmogelijk
vol te houden aangezien het hier gaat om een
eindige energiebron. Nu al worden prachtige

Een prachtige locatie voor dit evenement
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ecosystemen vernietigd om aardolie te winnen
uit teerzanden (een dure niet efficiënte oliewin-
ning). Tenslotte licht Wim Willemsen van
Transite Stekene toe waar zij naartoe willen. 
In de namiddag verzamelen we dan in  Taverne

Kallebeek in Bazel waar we een korte inleidende
mooie film voorstelling krijgen over het
Sigmaplan Kruibeke, van Soresma. 
Daarna trekt natuurgids Nand Daniels van

‘Natuurpunt Kruin’ met ons het gebied in.
Sommige mensen houden of hielden vast aan
het menselijk cultuurlandschap van voordien.
Dit cultuurlandschap dreigde zelfs grotendeels
teloor te gaan door de uitbreiding van industrie

en bebouwing. 
Het Sigmaplan geeft het opnieuw zijn originele
functie met oog voor de waarden die het op die
manier ook kan hebben voor ‘de mens’.
Maximale bescherming tegen overstromingen
gecombineerd met optimale natuurwaarden. 
Na een laatste drankje, aangeboden door
ABLLO, trekt iedereen tevreden en rijker
huiswaarts. 

De hand-outs van de lezingen kunnen per studie -
dag bekeken worden op onze website:
www.abllo.be 
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meer info :

www.gogkbr.be

www.kruin.be
klik op projecten

www.sigma.be

p l a n  G O G  K B R
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Bezwaren en opmerkingen

nav het GRUP  

‘Gevangenis Beveren’

Op 10 december 2010 stelde de Vlaamse
Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan ‘Gevangenis Beveren’ vast. Dat plan stelt
een herbestemming en aanpassing van de ste-
denbouwkundige voorschriften voor in het zuid-
westelijke gedeelte van de bedrijvenzone
Schaarbeek. Het gaat om een gebied van
ongeveer 13 ha groot. De definitieve beslissing
over dit plan zal pas genomen worden na afloop
van een openbaar onderzoek dat loopt van 29
december 2010 tot en met 26 februari 2011.

Minstens ook rekening houden met het
Meccanotracé

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat
in het richtinggevend deel vermeld dat er nieuwe
infrastructuur ten noorden van Antwerpen moet
ontworpen worden, om de verkeersproblematiek
van Antwerpen op te lossen.
Maar de plannen om de Kleine Ring rond te
maken via het BAM tracé stuit op veel verzet.
Er is een alternatief tracé uitgewerkt door Forum
2020 en stRaten-generaal, dat voor de leef-
baarheid en voor de mobiliteit van Antwerpen en
Linkeroever veel beter scoort.
De Westelijke bretel van dat tracé takt af van de
E17 nabij de zone Schaarbeek, ongeveer waar de
gevangenis is gepland. 
ABLLOvzw vraagt minstens rekening te houden
met dit tracé, zodat – indien de gevangenis er

toch komt–  ook de mogelijkheid van dat
Meccanotracé blijft. Dit kan door de totale gevan-
geniszone 50 à 100 meter noordelijk opschuiven,
of het gevangenisgebouw meest noordelijk te
plaatsen en de andere deelzones van de gevange-
nis aan te passen 
Meer informatie over dat Meccanoplan is te vin-
den op www.forum2020.be/ en op
www.ademloos.be/meccano-samenvatting 

Geen goede locatie om duurzame
mobiliteit te bevorderen.

ABLLOvzw heeft de inrichtingsplaats voor de
gevangenis bekeken op vlak van duurzame bereik-
baarheid. Er zullen 300 gedetineerden constant
verblijven. Wat betreft de mobiliteit is er de woon-
werkverplaatsing voor ongeveer 300 personeel-
sleden en de verplaatsing van de bezoekers.

De gevangenis heeft een regionale functie. De
attractie overstijgt dus het lokale niveau.
Verplaatsingen moeten dan eerder gezien wor-
den op schaal van Waas en Dender en het
Antwerpse of verder. Daarom is een inplanting in
aansluiting op een regionaal knooppunt en wege-
nis van minstens dat niveau noodzakelijk.

Er is conform het goedgekeurde Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen één
knooppunt van dat niveau in de buurt : station
Beveren. Dit ligt op circa 5 km van de plaats van
inplanting van de gevangenis verwijderd, gerekend
via de Kruibekesteenweg en Heirbaan. De hoofd -
fietsroute St-Niklaas – Zwijndrecht is eveneens
naast spoorlijn 59 ingetekend, hierbij zou gere -

‘Meccanotracé’  hersitueren  bij het uitteke-
nen  van het gebouwencomplex!!

Hieronder is duidelijk vermeld waar het
Meccanotracé zou kunnen komen.
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G e v a n g e n i s  B e v e r e n

kend kunnen worden op nog eens 2 km via de
Fortstraat. 
Maar het zwaartepunt van de nabije kern van het
kleinstedelijk gebied Beveren blijft ruim 5 km
verder liggen. Daarom, een inplanting aan weg-
bermen (E17)  met opnieuw een monocultuur aan
automobilisme is maatschappelijk onaanvaard-
baar.

Enkel een inplanting op loopafstand van het gese-
lecteerde en voor overheden bindende regionale
knooppunt Beveren is te overwegen. Aansluitend
bij de Gasdam te Beveren is die locatie te onder-
zoeken. Dit is op 500 m van station Beveren, op
loopafstand dus.

Enkel in een daadwerkelijke realisatie van dit
knooppunt is een multimodale netwerkvorming
mogelijk en kan afgestapt worden van
autosolisme :

-Een IR- en L-bediening met vier treinen per
uur per richting, op de gezamenlijke assen Gent
– Beveren – Antwerpen (L-trein) en Brussel –
Dendermonde –  Beveren – Antwerpen (cfr. De
selectie van hoofdspoorlijnen in het RSV en de
regionale lijnen in het PRS-O.Vl. hun bindende
bepalingen). 

-Transferpunt naar de te verlengen stedelijke
tram, conform de Mobiliteitsvisie 2020 van De
Lijn, 

-Ontwikkeling van een Oost-Waaslandse bus-
knoop (i.p.v. Melsele-Krijsgbaan, dat nu ook een
Openbaar Vervoer gebruikersvijandig transfer-
punt is) met bussen naar Haasdonk en St-
Niklaas, Velle en Temse, St-Gillis-Waas, Kallo,
Kruibeke ook volgens de Mobiliteitsvisie 2020
van De Lijn.

-Realisatie van de hoofdfietsroute St-Niklaas
– Antwerpen, evenwijdig naast spoorlijn 59,
grotendeels gerealiseerd, conform het
Provinciaal Fietsroutenet, in opdracht van het
Vlaamse Gewest.

En dat de gevangenis van Beveren op gemiddeld
een erg korte fietsafstand van het klein-stedelijk
gebied Beveren – Melsele zou komen te liggen is
een extra kwaliteit.

Voor elke bezoeker van de gevangenis op de door

uw diensten voorgestelde plaats van inplanting is
de verplaatsing niet interessant. De afstand van
de gevangenis tot het geselecteerde regionale
knooppunt Beveren is erg groot. Bezoekers
komen van overal uit België. De tocht naar de
gevangenis via openbaar vervoer wordt extra
moeilijk als er ofwel een afstand te voet van 3km
moet worden afgelegd ofwel rekening moet wor-
den gehouden met een pendelbus. Vaak zijn fami-
lieleden van gevangenen uitsluitend op openbaar
vervoer aangewezen, zodat hun mogelijkheden
om een bezoek te brengen extra wordt bemoei -
lijkt. Een gevangenis moet een locatie hebben
dicht bij een regioaal knooppunt van openbaar
vervoer. Een goed aansluiten op het fietsroutenet
en een stedelijk gebied.

Dit zal als gevolg hebben dat een gevangenis die
daar zal worden gebouwd vooral op de auto zal
aangewezen zijn.

Een extra pendellijn uitbouwen kost te
veel geld, geld dat men elders beter kan
gebruiken om de huidige lijnen frequenter
uit te bouwen. Zo’n extra pendeldienst
zorgt niet voor een een goede open-
baarvervoer verbinding. Ze maakt enkel
de bereikbaarheid via openbaar vervoer
minder slecht. De ervaring leert dat zulke
pendels marginaal bl i jven en al  vlug
afgeschaft worden : zoals de bus St-
Pauwels – St-Gills-Waas in de jaren 80,
de stadsbus van Beveren vanaf 2007, dia
na een goed jaar deels is afgeschaft. 

ABLLOvzw besluit :

Gelet op bovenstaande bezwaren en opmerkingen
kan ABLLOvzw niet akkoord gaan met het nu
voorliggende ontwerp GRUP ‘Gevangenis
Beveren’.
Minstens dienen een aantal zaken, hierboven
aangehaald, verder uitgeklaard en dienen
bijkomende garanties ingebouwd te worden in de
stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP
met betrekking tot de aspecten op vlak van open-
baar vervoer en de mogelijkheid het
Meccanotracé te kunnen aanleggen.
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Geboortebos Tielrode

Het gemeentebestuur van Temse, de
Gezinsbond van Tielrode en milieuwerkgroep
Ons Streven  vzw nodigden op zaterdag 19
maart alle gezinnen waarin  2010 één of
meerdere kindjes geboren werden, uit om voor
elk van deze kindjes een boom planten. 

Van de 48 kindjes die een boom mochten ontvan-
gen, gingen de gezinnen van dertig kindjes in op deze
uitnodiging.

Ze verzamelden op zaterdag 19 maart om 14 uur in
de Weelstraat te Tielrode. Ze werden er ver-
welkomd door Gert Hooftman, voorzitter van
Milieuwerkgroep Ons Streven. Tijdens zijn speech
vroeg hij hoeveel van de aanwezigen ooit al in de
Weelstraat geweest waren. Dat bleek een zeer laag
percentage te zijn. Hij gebruikte dit gegeven om aan
te tonen hoe waardevol het geboortebos zal worden.
De mensen van Tielrode gaan nu echt een reden
hebben om dit stukje “verloren grond” opnieuw te
ontdekken en om er te blijven komen. Hij dankte het
gemeentebestuur hartelijk voor de aankoop en het
ter beschikking stellen van dit prachtig gelegen
perceel. De milieuvereniging nam in het magische
millenniumjaar 2000 het initiatief om een geboorte-
bos aan te planten in de Paardenpolder. De milieu -
vereniging vond in het gemeentebestuur van Temse
meteen een enthousiaste bondgenoot. Nadat het
terrein aan de Paardenpolder “volzet” was, week dit
initiatief uit naar het Provinciaal Domein Roomacker,
waar het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en
de Gezinsbond van Tielrode, de organisatie kwam
versterken. Gedurende enkele jaren kreeg elk kind in
Tielrode een boom in de geboortedreef op het
provinciaal domein. Nadat op het provinciaal domein
geen beschikbare ruimte meer was, diende uit-
gekeken te worden naar een nieuwe locatie voor het
geboortebos. Door de  aankoop van een terrein in de
Weelstraat door de gemeente, kan deze prachtige
actie verder gezet worden. 

De voorzitter hoopt dat de mensen die zaterdag een
boom plantten voor hun kindje, deze in de toekomst
nog veel zullen komen bezoeken en kind en boom
samen zullen zien opgroeien. 

Schepen Hugo Maes en gemeenteraadslid Roger
Troubleyn vertegenwoordigden het gemeentebestuur.
In zijn gelegenheidstoespraak was de schepen als
inwoner van Tielrode bijzonder fier op het feit dat het
initiatief van het geboortebos in Tielrode
overgenomen wordt door Steendorp en maakte hij
de plannen bekend om ook in Temse – aansluitend
bij het Scheldepark- en in Elversele, nabij de
Meersstraat een geboortebos aan te planten. Hij
deed een zeer warme oproep naar de verenigingen
van Temse en Elversele om net als Ons Streven en
de Gezinsbond met het gemeentebestuur samen te
werken. 
Jef Verspecht, bestuurslid van Ons streven en groe-
narbeider van de gemeente Temse gaf de mensen
een “ boom plantdemonstratie”, waarbij hij ze tal van
tips gaf. Dan konden de mensen zelf de mouwen
opstropen en een boom voor hun kindje  planten.
Opvallend was de grote aanwezigheid van grootoud-
ers en de werkijver van broertjes en zusjes. Voor elk
kindje was een naambordje in hout voorzien. 

Alle aanwezigen werden door de
Gezinsbond vergast op een over-
heerlijke receptie met lekkere
lentesoep, fruitsap, jenever, en tal
van warme en koude -maar
vooral gezinsvriendelijke- hapjes.
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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 
� 03/774.44.70  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

NEM 
Natuur en Milieu Waasmunster
Smoorstraat 5, 9250 Waasmunster
� 052 46 11 45
nem.waasmunster@skynet.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
3  …Fort Spinola te Meerdonk nu volledig weg!  … … … … … … … …Natuurpunt Waasland-Noord
3  …Lindebomen vrij van bloesem  … … … … … … … … … … … … …Natuurpunt Waasland-Noord
4  …Lac Du Der  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Natuurpunt Zuid-Waasland
6  …Paardenfokkerij in Temse afgeblokt  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ecotest
7  …Een pluim voor de gemeente Temse!  … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
8  …ooievaarsnest  … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven/Natuurpunt Zuid-Waasland
9  …Zwarte poten + gele snavel = grote zilverreiger  … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
9  …Zwerfvuilactie  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
10  …educatieve poel op Provinciaal domein Roomacker  … … … … … … … … … … … …Ons Streven
11  …De BSchaapstalC in natuurreservaat @De LinieA begint aan  zijn tweede leven  … … … …vzw Durme
12  …ABLLO vzw wil nood-verlichtingplannen laten opmaken en testen  … … … … … … …ABLLOvzw
14  …EU-commissaris noemt windmolens goedkoper dan kerncentrales!!  … … … … … …ABLLOvzw
15  …milieuprijs voor Velt  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …GW
23  …fietstunnels in problemen  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
24  …ABLLO studiedagen 11 januari en 19 februari  … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw
28  …Bezwaren en opmerkingen nav het GRUP  BGevangenis BeverenC  … … … … … … … …ABLLOvzw
30 Geboortebos Tielrode  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven

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 april 2011 via E-mail-adres :
groene.waasland@gmail.com of schriftelijk  bij Gilbert Cant,
Perstraat 88, 9120 Haasdonk


