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Werk mee aan een 
groener Waasland !
Abonneren kan door  
7 Euro over te schrijven 
op  BE64 0001 7098 7152
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Het dreigende stroomtekort deze winter blijft de
gemoederen beroeren.   Ook in dit nummer van
Het Groene Waasland komen we daar in ver-
schillende artikels op terug. 
Vanuit de overheid krijgen de kiezers allerlei al dan
niet nuttige tips om een tijdelijk energietekort op
te vangen.

“Bond Beter Leefmilieu vraagt meer aandacht voor
structurele energiebesparing en een duurzame
energietoekomst. Dan kunnen we afschakelplan-
nen in de kast laten liggen,” aldus Sara Van Dyck,
beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu.  “Het
kiezen van de juiste apparaten is één van de
broodnodige structurele maatregelen die een
black-out helpen voorkomen”.
Het belang van energiezuinige toestellen wordt dus
steeds groter, en daar speelt de markt van elek-
trische toestellen handig op in.  Labels moeten de
consument voldoende informatie geven  over het
energiegebruik en  weergeven hoe milieuvriende-
lijk het toestel is.  Maar deze labels zijn vaak erg
misleidend. Zo is voor een koelkast het label A+
het slechtste label op de markt van deze toestel-
len en gebruikt een koelkast die ogenschijnlijk ener-
giezuinig is, bijna drie keer zoveel stroom als een
A+++variant (bron BBL).   Je moet het maar weten
als bewuste consument.
Om klanten te helpen hun weg te vinden in het
woud van energielabels en daadwerkelijk het meest
energiezuinige toestel te kiezen, lanceert Bond
Beter Leefmilieu de EcoGator-app op www.ecoga-
tor.be. De EcoGator is een Europees initiatief en
wordt deze herfst in 10 Europese landen gelan-
ceerd. De app is beschikbaar voor Android en Ip-
hone.
EcoGator is de eerste app die in staat is om de ge-
gevens van het Europese energielabel te lezen en
te verwerken met de camera van je smartphone.
Door een label  te scannen zie je onmiddellijk de
energiekost van koelkasten, diepvriezers, droog-
kasten, wasmachines, vaatwassers, verlichting en
televisies, en vergelijk je makkelijk de rekening per
jaar en voor de gehele levensduur van het appa-
raat.
Je kan kennismaken met deze handige app door
het filmpje te bekijken op YouTube :
www.youtube.com/watch?v=bmYIofvDnfY 
Daarnaast kan je natuurlijk ook meewerken aan de
online energietest die in het volgende artikel wordt
voorgesteld.

Beste lezer,

Als er een overschrijvingsformulier
van  't groene waasland in dit num-
mer zit, gelieve dan Uw abonnement
te hernieuwen door 7 euro over te
schrijven op het rekeningnr BE64
0001 7098 7152 (BIC BPOT BE B1)
met vermelding, abonnement 't
groene waasland.

Let op : Het kan zijn dat U dit tijd-
schrift ontvangt via een andere ver-
eniging en dat Uw abonnementsgeld
geïnd wordt via die vereniging: (Ons
Streven; vzwDurme; De Raaklijn;
Ring-comité; JNM; Hortus Ter Sak-
sen; CVN; Wase Imkersbond, .. ). Dan
hoef je niets te doen.
Indien U vragen heeft kan U steeds te-
lefoneren (03/775 19 31) of een mailtje
sturen (groene.waasland@gmail.com)

Zie ook achterkaft en www.abllo.be
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NIEUW

Op www.abllo.be kan je klikken op
de knop in de linker kolom met
titel  groene waasland LINKS
Dan komt U op een pagina terecht
met heel veel  “links”   (URL’s), die
je rechtstreeks kan aanklikken om
meer informatie op betreffende
websites te kunnen bekijken.



d u u r z a a m  l e v e n
‘t  groene w

aasland   novem
ber  2014  nr 187

3

Doe de energietest en leer

besparen met Energiejacht

Gaat deze winter het licht in ons land uit? Wat
het antwoord ook is, het is tijd voor actie. ABLLO
vzw  wil alvast mee de strijd aangaan tegen het
mogelijke stroomtekort. Als we met zijn allen ons
verbruik kunnen doen dalen, hoeft het zelfs niet
tot een blackout te komen. 
De Energiejacht, een campagne van BBL, kan je
daarbij helpen. Die campagne maakt je bewust van
je energieverbruik, toont je aan dat je zelf controle
hebt over je energiefactuur en stimuleert je om
energie te besparen in je woning. En het kost je
geen cent, want de focus ligt in de eerste plaats
op tips toepassen en je energieverbruik meten. 
De campagne is opgebouwd rond een aantal ac-
ties die het hele jaar rond lopen.

Als start lanceert BBL een online energietest.
Aan de hand van de vragenlijst die je invult, krijg
je een profiel van hoe energiezuinig je leeft of
waar je kunt besparen. Je kunt achteraf je per-
soonlijke energievraag stellen aan een panel van
experts of een Powershare energiesessie aan-
vragen of organiseren voor vrienden, buren en
familie. 
Wij vanuit ABLLO willen je hierbij zeker helpen.
Kun je wat mensen bij mekaar krijgen die een-
zelfde energiebesparing willen halen, dan willen
wij eens langs komen. Tussen december en
maart krijg je wekelijks een verse tip om energie
te besparen én krijg je de kans om je energie-
verbruik bij te houden. Via de handige online re-
kentool kun je je meterstanden van gas,
elektriciteit en water op de voet volgen. Je kunt je
eigen verbruik vergelijken met dat van vorig jaar
of met dat van andere deelnemers. Zo zie je met
je eigen ogen hoe jij scoort. Want meten is
weten. 
Doe zelf de test op www.energiejacht.be en ont-
dek de verschillende acties van de Energiejacht. 

Wist je dat?
- de Vlaamse deelnemers aan de Energie-
jacht vorig jaar gemiddeld 11,54% be-
spaarden?

- deelnemende gezinnen hun energiefactuur
met 200 euro zagen dalen?

- een gemiddeld gezin per jaar 3684 euro
betaalt aan energie?

- je met vragen over energie of de Energie-
jacht kunt mailen naar info@energiejacht.be
of jenny.delaet@ugent.be 

Beste lezer,

Als er een overschrijvingsformulier
van  't groene waasland in dit num-
mer zit, gelieve dan Uw abonnement
te hernieuwen door 7 euro over te
schrijven op het rekeningnr BE64
0001 7098 7152 (BIC BPOT BE B1)
met vermelding, abonnement 't
groene waasland.

Let op : Het kan zijn dat U dit tijd-
schrift ontvangt via een andere ver-
eniging en dat Uw abonnementsgeld
geïnd wordt via die vereniging: (Ons
Streven; vzwDurme; De Raaklijn;
Ring-comité; JNM; Hortus Ter Sak-
sen; CVN; Wase Imkersbond, .. ). Dan
hoef je niets te doen.
Indien U vragen heeft kan U steeds te-
lefoneren (03/775 19 31) of een mailtje
sturen (groene.waasland@gmail.com)

Zie ook achterkaft en www.abllo.be DOE DE ENERGIETEST EN ONTVANG TIPS OP MAAT: surf naar WWW.energiejacht.be

ENERGIEVRETERS BESTRIJDEN = STROOMUITVAL VERMIJDEN

bespaar tot 150 euro per jaar*

*Gemiddelde besparing van de deelnemers aan de campagne vorig jaar, gebaseerd op een energieprijs van € 0,2 / kWh voor elektriciteit en € 0,07 / kWh voor aardgas

DOE DE ENERGIETEST EN ONTVANG TIPS OP MAAT: surf naar WWW.energiejacht.be

ENERGIEVRETERS BESTRIJDEN = STROOMUITVAL VERMIJDEN

bespaar tot 150 euro per jaar*

*Gemiddelde besparing van de deelnemers aan de campagne vorig jaar, gebaseerd op een energieprijs van € 0,2 / kWh voor elektriciteit en € 0,07 / kWh voor aardgas
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gepland : Nieuwe sneltram 

Breendonk – Heizel – Brussel

MAAR Geen aansluiting 

te Willebroek 

van/naar  het Waasland

Het openbaar onderzoek is nu lopend voor een
sneltramlijn vanaf het Fort van Breendonk naar
de Heizel en Brussel-Noord. Er zijn nu twee ont-
brekende schakels in dit sneltramdossier (zie
schema): 

1. van het Fort van Breendonk
tot station Willebroek;

2. van station Willebroek 
tot station Boom.

Deze sneltramlijn is volgens De Lijn een ontbre-
kende raillijn in de Vlaamse Rand aan de noord-
zijde van de hoofdstad. De Lijn selecteerde het
voorkeurstracé van de eerste fase langs de A12
tot bij het Fort van Breendonk. Naast de A12 zal
de vrije spoorbaan een ontwerpsnelheid van 90
km/u hebben. In een latere fase kan de lijn ver-
lengd worden tot Boom. Maar er is een groot
probleem om de Rupel en het Zeekanaal over te
steken : er zijn geen vaste
bruggen.
In fase 1 van het sneltram-
project is geen aansluiting
voorzien bij station Wille-
broek met de trein uit Sint-
Niklaas (lijn 54).  Noch is er
aansluiting voorzien met de
trein komend van de Ant-
werpse Scheldedorpen en
Boom (lijn 52). Vandaag is de
auto het ordenend beginsel
van de tramterminus Fort van
Breendonk, aan het knoop-
punt van A12, N15, N17 en
N183. Het is een toplocatie
van de auto -cultuur. Indien de
sneltram 1,5 km verder zou
eindigen bij station Wille-
broek dan zou er ook aan-
sluiting kunnen zijn met de
trein.
De Lijn staat niet open voor
samenwerking met de NMBS-

groep. Dit is te begrijpen. Want het spoorbedrijf
weigert om beide spoorlijnen op een wervende
wijze uit te baten. Indien die aansluiting te Wil-
lebroek was voorzien, dan zou een overstap-
verbinding van Sint-Niklaas naar de Heizel
ongeveer 50 minuten duren, uit Temse 42 mi-
nuten, uit Bornem 38 minuten, Puurs 34 mi-
nuten. De sneltramlijn kan zeker een
meerwaarde hebben voor het Waasland en
Klein Brabant.
In het dossier Spoorstrategie Waasland (zie vol-
gend extra nummer van ’t Groene Waasland,
verschijnt in december) wordt voorgesteld om
de spoorlijn Sint-Niklaas - Mechelen te moderni-
seren voor een perfecte toegankelijkheid en een
hogere gemiddelde snelheid, terwijl de dienst
toch betrouwbaar is. Daarenboven wordt voor-
gesteld om lijn 52 ook naar Mechelen door te
koppelen. Beide spoorlijnen zijn een bestaand
vervoerssysteem dat veel meer capaciteit heeft
dan de voorgestelde sneltram. En de door De Lijn
voorgestelde gemiddelde snelheden zijn enkel
haalbaar op het zware spoorwegnet.
Station Willebroek kan in dit concept als over-

Netwerkschema trein en sneltram en twee ont-
brekende schakels (l.). Voorkeurtracé (bron De
Lijn) fase 1 (donkergroen) en fase 2 (lichtgroen) 



l i j n e n  v e r k n o p e n

foto’s onder:
Voorbeeld van een sneltram in Den Haag. 
Impressie van sneltram naast A12 te Meise.

stappunt met de tram naar de Heizel
een sterke rol spelen. Enkel wanneer
de sneltram ‘gevoed’ wordt vanuit
beide spoorlijnen kan op het baanvak
Willebroek–Heizel een goede bezetting
opgetekend worden. Een aansluiting
vanuit de autocultuur is weinig zinvol bij
Breendonk. Automobilisten rijden liever
verder tot in de stadsrand van Brussel,
waar overvloedige parkings voorzien
zijn. En een peperduur tramsysteem
bouwen om automobilisten te verlei-
den, enkel wanneer het wegverkeer
echt vast zit, is morsen met schaarse
openbaar vervoer centen.
Geef ons een toegankelijk, betrouw-
baar en wervend openbaar-vervoers-
systeem met goede aansluit knopen.
Liever dan weer een fragment, dat af-
gestemd is op de auto.

ontbrekende schakel
van Breendonk tot
station Willebroek
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NMBS kan besparen 

maar niet op 

de dienstverlening

Ook de spoorwegen ontsnappen niet aan
forse besparingen. Tot 2019 moeten de
NMBS en infrabeheerder Infrabel 2,1 mil-
jard euro minder uitgeven. Dat zou kunnen
met structurele maatregelen en een om-
buiging van beleid. Op de dienstverlening,
die vergeleken met Nederland en Zwitser-
land ondermaats is, kun je niet besparen.
Hoewel we moeten vrezen dat het toch zal
gebeuren.

Al decennia is de NMBS een zorgenkind. Nog
geen enkele regering is er in geslaagd om van
de NMBS een efficiënt gerund bedrijf te
maken dat waar biedt voor het vele geld dat
zij jaarlijks van de samenleving krijgt. 

De machtige spoorbonden houden kramp-
achtig vast aan voorbijgestreefde structuren
en verworvenheden. De politieke wereld mis-
bruikt de ‘ijzeren weg’ voor benoemingen, be-
drijfsvreemde doeleinden en megalomane
stationsprojecten zoals in Mechelen, Bergen
en Oostende. Heeft Crevits-stad Torhout be-
hoefte aan een duur nieuw station terwijl en-

kele kilometers verder de stopplaats Zedel-
gem DDR-sfeer ademt? Bovendien wordt bij
die projecten weinig of geen rekening gehou-
den met de onderhoudskosten. Luik-Guillemins
is daarvan een duur voorbeeld. 

Parkeergarages

Als er minder geld beschikbaar is, moet de
NMBS de klemtoon leggen op kleinschalige in-
vesteringen zodat ook kleine stations en stop-
plaatsen meer comfort en reisplezier bieden.
Overigens horen de stations en stopplaatsen
bij Infrabel en niet bij de NMBS thuis.
Is het de taak van de NMBS om dure onder-
grondse parkeergarages te bouwen en te ex-
ploiteren? De geldstromen naar de vele
dochterondernemingen zijn ondoorzichtig. Het
Rekenhof wees er al eerder op maar de poli-
tiek deed er niets mee. De NMBS moet die
schimmige dochters afstoten zodat ze zich
volop kan concentreren op haar kerntaak: vei-
lig, stipt, frequent en comfortabel treinver-
keer, gegarandeerde aansluitingen tussen
treinen en bussen in de knooppunten, snelle
en precieze communicatie bij vertragingen en
storingen én klantvriendelijke stations en stop-
plaatsen. 

Waaslander en NMBS-topman Jo Cornu
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Personeel

Zonder te snijden in de hoge personeelskos-
ten (bijna 70% van de totale kosten) kan de
komende vijf jaar onmogelijk 2,1 miljard wor-
den bespaard. Zijn statutaire jobs nog van
deze tijd? Is het nog langer financieel verant-
woord dat treinbestuurders en conducteurs
al met 55 met pensioen kunnen? 57 of 58
moet toch bespreekbaar zijn. We leven niet
meer in het harde stoomtijdperk.
De spoorwegen zouden alleen nog  personeel
op contractuele basis moeten aanwerven. De
statutaire banen doven uit. Zo hou je de ver-
worven rechten intact. Het ouderwetse pre-
miesysteem à la tête du client en de vele
graden moeten eveneens op de schop. We
leven in 2014.
Zijn de spoorbonden bereid constructief mee
te denken? Of kiezen ze voor de barricaden en
stakingen? Als de vakbonden de NMBS een
toekomstperspectief willen bieden, zullen ze
over hun schaduw moeten springen. Zachte
heelmeesters maken stinkende wonden.

Consultants

Ook op peperdure consultants kan worden be-
spaard. Bij de spoorwegen is meer dan vol-
doende kennis in huis. Vaak wordt een
consultant ingehuurd voor een ‘gestuurd’ rap-
port dat de directie welgevallig is. 
NMBS-topman Jo Cornu gaat  op die weg door.
Hij bestelde bij een kersvers consultantbureau
een studie over benchmarking (vergelijking in
mensentaal) van tarieven. 
De uitkomst is ook besteld. Met het rapport in
de hand wil Cornu een forse verhoging van de
tarieven doordrukken. De man uit Sint-Pauwels
is blijkbaar vergeten dat op zijn initiatief de di-
rectie marketing en verkoop werd opgericht.
Bij Mobistar haalde hij Bart De Groote weg. Die
goed betaalde algemeen directeur moet toch
in staat worden geacht om een vergelijkende
studie over  treintarieven te maken. Cornu ont-
moedigt de spoorvrouwen en -mannen.

Treinaanbod

Of de centrumrechtse regering van Charles
Michel er wel in zal slagen om de NMBS op

het juiste en financieel gezond spoor te zet-
ten, is twijfelachtig. 
We vrezen dat vroeg of laat opnieuw aan de
dienstverlening zal worden gemorreld onder
het motto  ‘te weinig reizigers om een dure
trein te verantwoorden’. Een bekend deuntje.
Bizar is dat de NMBS, die weinig visie en am-
bitie toont, zich nooit afvraagt waarom er zo
weinig reizigers zijn.
Vergeleken met Nederland en Zwitserland
fungeren onze spoorwegen onvoldoende als
ruggengraat van het openbaar vervoer.
Van Zwitserse knooppunten waar treinen
en bussen perfect op elkaar aansluiten,
kunnen we alleen dromen. 

De NMBS verwaarloost haar regionale lijnen
en is ze liever kwijt dan rijk.  Wellicht zou het
wijs zijn de exploitatie van de regionale lijnen
aan de provincies toe te vertrouwen. Die kun-
nen die lijnen dan aanbesteden zoals dat al
een tijd in enkele Nederlandse provincies ge-
beurt. Dat heeft geleid tot een significante
kwaliteitsverbetering op alle vlakken. De win-
nende operator, die ook verantwoordelijk  is
voor het busverkeer, schafte nieuwe, toegan-
kelijke treinen  aan en verhoogde de frequen-
tie. Je kunt gratis de fiets meenemen. 

In afwachting zullen we het op de nevenlij-
nen nog een tijd met de klantonvriendelijke
NMBS moeten doen.

Herman Welter

Herman Welter volgt sinds 1964 de spoorwegen
en het stads- en streekvervoer in binnen- en bui-
tenland. Hij woont in Beveren en is journalist bij
het Nederlands-Belgische vakblad Magazine Per-
sonenvervoer.  http://www.pvmagazine.nl
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Fair Trade Gemeenten 

in het Waasland

De 6 criteria voor Fair Trade Gemeenten

Door middel van 6 criteria spelen we in op de
vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale,
duurzame producten. Op die manier maken we
mensen warm voor het verhaal achter Fair Trade
en lokale, duurzame landbouw.

Lokaal bestuur

Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die Fair
Trade steunt en beslist om koffie en nog minstens
één ander fairtradeproduct aan te kopen voor ver-
gaderingen, op kantoor en in de cafetaria's. 
Verder promoot de gemeente op regelmatige
basis het bewustzijn rond Fair Trade via communi-
catie naar haar personeel en inwoners toe.

Winkels & horeca

Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk be-
schikbaar in de plaatselijke winkels en horecaza-
ken. Daarvoor zijn er doelstellingen vooropgesteld
per aantal inwoners. De winkels en horecazaken
communiceren ook over het feit dat zij fairtrade-
producten verkopen of serveren.

Scholen, bedrijven & organisaties

Een aantal scholen, bedrijven en organisaties ge-
bruikt fairtradeproducten en communiceert daar-
over. Scholen zetten ook educatieve campagnes
op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair
Trade te vergroten.

Media

De campagne tracht te zorgen voor zoveel moge-
lijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau.
Daardoor bereikt men een groot deel van de be-
volking. En zo voelen lokale deelnemers zoals han-
delaars en organisaties zich gewaardeerd voor hun
engagement.

Trekkersgroep

Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige
initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien
zorgt die groep voor de continuïteit van de cam-
pagne en is ze verantwoordelijk voor een jaarlijkse
beoordeling. Daaruit moet blijken dat de gemeente
nog steeds een FairTradeGemeente is. 

Lokale duurzame voeding

Om FairTradeGemeente te worden, lanceert men
in de gemeente een nieuw initiatief dat lokale con-
sumptie en productie van duurzame voedingspro-
ducten aanmoedigt. Zowel thuis, als op de
werkvloer en op openbare plaatsen. Er wordt over
dit initiatief duidelijk gecommuniceerd.

Om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel
een meerjareninitiatief opgestart, ofwel een kort-
lopend project. In het tweede geval wel met ga-
ranties dat er jaarlijks een nieuw initiatief zal
genomen worden ter bevordering van het lokaal en
duurzaam consumeren en produceren.

Uitgangspunten voor eerlijke handel 

Fair Trade draagt bij aan een duurzame ontwikke-
ling voor de kleinschalige producent in het Zuiden.
Dit is gebaseerd op het principe ‘trade, not aid’.
Duurzame ontwikkeling draagt drie pijlers in zich. 

De drie pijlers die je ook kan terugvinden
in Fair Trade:

- Economische ontwikkeling: een kostendekkende
minimumprijs voor de producent, een fairtra-
depremie voor de organisatie, voorfinanciering
van de oogst en contracten op lange termijn.

- Sociale ontwikkeling: verbod op kinderarbeid en
gedwongen arbeid, het recht om zich als arbei-
ders te organiseren, geen discriminatie en het
volle respect voor de normen van de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie (IAO).

- Ecologisch verantwoorde ontwikkeling: verbod
op ggo’s en een honderdtal pesticiden, ener-
giebesparende productiemethodes, respect
voor natuurlijke bronnen en de biodiversiteit en
maximale ondersteuning voor biolandbouw.

geschenkenbeurs of  cadeaudagen : 
zie kalender
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Jouw gemeente is FairTradeGemeente !

Jouw gemeente heeft oog voor eerlijke handel en
lokale, duurzame landbouw. Dan wordt er nog ie-
dere dag gewerkt voor het behoud van deze titel.
Een trekkersgroep met diverse vrijwilligers en ver-
enigingen zorgt ervoor dat fair trade leeft binnen
jouw gemeente. Zo proberen we eerlijke handel op
zo veel mogelijk evenementen onder de aandacht
te brengen.
Fair trade is meer dan een banaan of koffie. Wist
je dat er in België al meer dan 2.000 verschillende
Fairtradeproducten beschikbaar zijn? Of je nu win-
kelt in de supermarkt, bij de kruidenier om de hoek,
in je biowinkel of in de Wereldwinkel, Fairtrade is
overal! De kans is groot dat je er verschillende
Fairtradeproducten vindt.

Maar hoe herken je die? 

Momenteel zijn er heel wat labels op de markt, die
aangeven dat een product fairtrade gecertificeerd
is. Max Havelaar is in België veruit het bekendste
label. Maar ook ecocert en fair for life labelen pro-
ducten volgens de strengste fairtrade criteria.
Daarnaast zijn er een aantal eerlijke handelsorga-
nisaties die fairtrade gecertificeerde producten
vermarkten: Oxfam Fairtrade, Fair Trade Original,
Maya en Ethiquable. 
Alle fairtrade gecertificeerde producten vind je
terug op www.flocert.net

UW AANKOPEN HIER, 
MAKEN DAAR HET VERSCHIL!

Ook lokale producten die op een duurzame manier
geteeld worden krijgen een plaats. Op die manier
willen we bijdragen aan een waardig bestaan voor
de kleinschalige boer in het Zuiden én de duurzame
producent in het Noorden. 

DOE MEE!

Spring op onze kar en word lid van de trekkers-
groep!  Staat u achter het idee van eerlijke handel
en wilt u ook anderen hiervan overtuigen? Laat het
ons weten!
Neem contact op via het nummer 03 778 31 32
of via ontwikkelingssamenwerking@sint-niklaas.be. 

Is jouw gemeente ook een fairtrade gemeente?
Zoek maar uit op de kaart.
Zie ook   www.fairtradegemeente.be
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GESCHIKTE PLANTEN VOOR EEN ZONNIGE GEVEL-
TUIN :  HOGE PLANTEN

01. Wilde hop - (Humulus lupulus), stevige groeier
voor een stuk natuur in de stad

02. Indigostruik - (Indigofera heterantha ‘Gerardiana’),
elegante zuiderse klimheester

03. Passiebloem - (Passiflora caerulea), exotische
bloemen

04. Druivelaar - (Vitis vinifera), decoratieve en lekkere
plant

05. Leifruitboompje - van kleine perelaar tot appel-
boompje, voor gevorderden

06. Trompetbloem - (Campsis tagliabuana (x) ‘Mme
Galen’), vuuroranje bloemenpracht

HALF HOGE PLANTEN
07. Spierstruik - (Spiraea japonica ‘Anthony Wate-

rer’), zomerpracht op kniehoogte
08. Gele alant - (Inula orientalis ‘Grandiflora’), mooi in

groep
09. Venkel - (Foeniculum vulgaris), decoratieve, lan-

delijke plant
10. Stokroos - (Alcea rosea), perfect voor smalle ge-

vels
11. Struikmalva - (Lavatera ‘Barnsley’), halfheester

die bloeit tot in de herfst
12. Ijzerhard - (Verbena bonariensis), bloeit tot in de

herfst

LAGE PLANTEN

13. Zwenkgras - (Festuca glauca “Elijah Blue”), goede
bodembedekker

14. Meisjesogen - ( Coreopsis grandiflora ‘Sternal-
ter’), de hele zomer gele bloempracht

15 Siersalie - (Salvia nemorosa ‘Rosenwein’), vlinder-
plant

16. Rode zonnehoed - (Echinacea purpurea), opval-
lende zomerbloei, zet ze in groep

EEN GEVELTUIN 
IN DE ZON

ALTIJD ZOMER MET EEN
ZUIDGERICHTE GEVEL

Staat uw gevel meer dan vijf uur per
dag in de zon?Dan hebt u een zuidge-
richte gevel. U hebt dan veel keuze aan
geschikte gevelplanten.

G
E
V
E
L
T
U
IN
E
n

GEVEL

TUINEn

Het volledige boekje over geveltuinen
kan je vinden via de site van

www.abllo.be klik 
groene waasland links
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GESCHIKTE PLANTEN VOOR EEN GEVEL IN DE
(HALF)SCHADUW :  HOGE PLANTEN

01. Kamperfoelie - (Lonicera periclymenum L.), geu-
rende zomerbloemen

02. Wilde bosrank - (Clematis vitalba), welriekende
roomwitte bloemen, inheems

03. Kleinbladerige klimop - (Hedera helix ‘Baltica’),
traaggroeiende klimopsoort

04. Doornloze braam - (Rubus ‘Thornless Evergreen’),
doornloos en decoratief

05. Klimhortensia - (Hydrangea anomala ssp. Petio-
laris), decoratieve bloemen

06. Winterjasmijn - (Jasminum nudiflorum), winterse
bloemenpracht

HALF HOGE PLANTEN

07. Geitenbaard - (Aruncus dioicus), sterke plant met
indrukwekkende bloemen

08. Wijfjesvaren - (Athyrium filix-femina), het mooist in
groep

LAGE PLANTEN

09. Bosooievaarsbek - (Geranium ‘Biokovo’), bloeit
lang en zeer rijk

10. Akelei - (Aquilegia vulgaris), elegante lentebloem
11. Herfstanemoon - (Anemone x hybrida), fleurt een

donkere plek op
12. Vrouwenmantel - (Alchemilla mollis), mooie grijs-

groene blaadjes
13. Kruipend zenegroen - (Ajuga reptans), mooie bo-

dembedekker, groenblijvend

14. Munt - (Mentha spicata ‘Moroccan’), sterke, de-
coratieve bodembedekker

15. Amandelwolfsmelk - (Euphorbia amygdaloides
‘Purpurea’), groenblijvend

16. Kerstroos - (Helleborus niger), witte voorjaars-
bloemen

17. Maagdenpalm - (Vinca minor), groenblijvend met
blauwpaarse lentebloei

18. Gebroken hartjes - (Dicentra spectabilis), prach-
tige lenteplant

met dank aan het Ecohuis Antwerpen voor het ter
beschikking stellen van tekst en fotomateriaal.'

EEN GEVELTUIN 
IN DE 

(HALF)SCHADUW

KIES VOOR KLIMMERS EN GROEN-
BLIJVENDE PLANTEN 
Krijgt uw gevel minder dan vijf uur zon
per dag? Dan spreken we van een gevel
in de (half)schaduw.

GEVEL

TUINEn

G
E
V
E
L

T
U
IN
E
n
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Denemarken, lessen uit

een ander energiebeleid

Denemarken staat vooraan in Europa voor her-
nieuwbare energie. Hoe doen ze het? Verslagge-
ver was erbij op die vijfdaagse  studiereis. REScoop
organiseerde die weer, samen met Vibe en ODE,
op 21-25 september. Bijzonder nuttig.   Zie ook :
http://janbekaert.magix.net/DM14/bestanden.htm

Eerste les: de warmtenetwerken. Denemarken
is een kouder land dan België, maar de meeste hui-
zen hebben géén schoorsteen. Ze hebben géén
eigen individuele verwarmingsinstallatie zoals bijna
alle huizen in België. Nee, ze zijn aangesloten op

een collectief warmtenetwerk. Fjernvarme in het
Deens, “warmte op afstand”.  De grote stad Ko-
penhagen heeft haar warmtenetwerk. De kleine
dorpen die we bezochten hebben hun eigen warm-
tenetwerk. En een grote boer op het platteland pro-
duceerde meteen ook warmte voor andere
boerderijen twee kilometer verderop.Een warmte-
netwerk bestaat uit een wijd vertakt netwerk van
ondergrondse leidingen die het hete water (60 à
70°C ) naar de huizen brengen. Soms ook naar be-
drijven die warmte nodig hebben. De warmte wordt
afgegeven in de woningen over warmtewisselaars.
Moderne warmtewisselaars  met bijhorende meet-
apparatuur zijn niet groter dan de klassieke ketels
voor centrale verwarming op gas in onze Belgische
woningen. Het water dat zijn warmte heeft afge-
geven wordt teruggevoerd naar de warmtepro-
ductieplaats.

Tweede les: verschillende technologie en buffers
worden tesamen gebruikt. Heet water hoe maak
je dat? Je hebt de klassieke stoomketels op aard-
gas. Maar aardgas is nogal duur en produceert
het broeikasgas CO2. Denemarken is een land-
bouwland met heel wat varkens, net zoals België
ook miljoenen varkens kweekt. Dat geeft heel wat
mest waarmee ze biogas maken. Dat kan je sto-
ken ter vervanging van aardgas.Als je dan toch aan
het stoken bent, dan zou je ook ineens elektriciteit
kunnen maken. Zet die stoomketel af en schakel
de warmtekracht-koppeling in. Die warmtekracht-
koppeling  of afgekort WKK, dat zijn gasmotors die
een stroomgenerator aandrijven. Je maakt elek-

triciteit die je op het net zet. Daar verdien je zelf
een centje aan. En met het koelen van de gasmo-
tor (en soms ook de rookgassen) verhit je het
water voor je warmtenetwerk. Twee vliegen in één
klap. Maar Denemarken heeft veel windmolens en
ook veel fotovoltaïsche panelen. Windmolens en fo-
tovoltaïsche panelen maken soms veel te veel elek-
triciteit. Die moet je ergens kwijt. Dat is het
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moment om je derde ketel in te schakelen: met een
elektrische weerstand je water verhitten. En steek

dat ook in een grote
geïsoleerde buffer-
tank van een paar
honderd kubieke me-
ters. Daar kan je
toch de nacht of zelfs
enkele dagen mee
overbruggen. Her en
der, werd er ook be-
gonnen met het in-
schakelen van zon ne- 
collectoren, gebruik
maken van de stra-
lingswarmte van de
zon om zo brandstof
of elektriciteit uit te
sparen. Dan is er nog
de noodoplossing:
een stookketel op

houtsnippers. De moderne hout ketels slaan vol-
automatisch aan. De grotere centra gebruiken ook
de restwarmte  van industriële processen en

vooral van de afvalverbranding. Denemarken heeft
een beleid dat elke afvalverbranding verplicht aan-
gesloten te zijn op een warmtenetwerk

Derde les: de klanten zijn collectief eigenaar en
bepalen het beleid.   Dit lijkt wel de sleutel tot het
succes. Heel het warmteproductiesysteem met de
ondergrondse leidingen is eigendom van de aan-

gesloten klanten. Zij bepalen mee het beleid én de
prijsvorming. Uiteraard willen zij verzekerd zijn  van
een goede dienstverlening én van een zo laag mo-
gelijke prijs. Al onze gastheren waren unaniem: het
warmtenetwerk is het goedkoopste. Goedkoper
dan zelf  individueel te verwarmen op aardgas of
met elektriciteit. Dat maakt dat warmtenetwerken
enorm populair zijn. Hoe kunnen zij de prijs  zo laag
houden? Juist door te investeren in de verschil-
lende technologieën naast elkaar en die afwisse-
lend te gebruiken, naargelang wat op het moment
het best uitkomt. Met het Belgisch energiebeleid,
dat volledig “geliberaliseerd” is, lukt dit niet. De pri-
vate energieproducenten en de energieleveran-
ciers willen in de eerste plaats winst maken.
Elektriciteit of aardgas aanleveren is maar een
hulpmiddel daartoe. Zolang de klant maar betaalt.
En kan hij niet meer betalen dan smijten ze hem
eruit. Zelf willen ze hun kosten drukken. De eerste
norm voor beleidsbepaling  is een hoge dividend-
uitkering aan de aandeelhouders.  Waarom zou-
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den ze investeren in een tweede en een derde pro-
ductie-installatie? Ontelbare malen hoorde ik al van
beleidsmakers in debatten “wie wilt er nu in-
vesteren in een installatie die maar 15%
van de tijd draait?” . Wel, in Denemar-
ken doen ze dat wel. Doordat de ge-
bruikers collectief eigenaar zijn, is er
wel ruimte voor lange termijn plan-
ning.

Vierde les: Denemarken heeft een
decentraal elektriciteitsnet. 
Al die windmolens. Al die fotovoltaïsche
panelen. Al die warmtekrachtkoppelingen
in de warmtenetwerken. Het zijn duizenden ver-
schillende producenten van elektriciteit. Het zijn
dan vaak ook producenten die op andere momen-
ten grote consumenten aan elektriciteit zijn. Het
net is daarvoor aangepast, dat het in alle richtin-
gen kan werken. In België vertrekken dikke hoog-
spanningskabels van de kerncentrales en de enkele
andere grotere centrales. Dan wordt de stroom
verder vertakt over dunnere middenspanningska-
bels en nogmaals vertakt over laagspanningska-
bels. Als de zon goed schijnt, produceren onze
fotovoltaïsche panelen zoveel stroom, dat de dis-
tributiekabels het niet aan kunnen. Om de kabels
te beveiligen wordt het teveel afgeleid naar de aar-
ding. Een enorme verspilling van beschikbare ener-
gie.Merk op, dat het in België zelfs verboden is, als
gewone eigenaar van fotovoltaïsche panelen,

stroom die je te veel hebt aan je buur te leveren!
Het zou nochtans heel wat overbelasting van het
net wegnemen. Wat we in Denemarken zien is dat
het aan elkaar koppelen van verschillende techno-
logiesystemen de problemen oplost van het in-
schakelen van hernieuwbare energie op grote
schaal. Hernieuwbare energie uit zon en wind is
naar zijn aard decentraal en verspreid. En ook on-
regelmatig. Maar wel voorspelbaar. Met de buien-
radar en weersvoorspelling kan je redelijk precies
weten hoeveel elektriciteit je kan winnen uit zon en
wind in de volgende dagen en uren.  Heb je te wei-

nig elektriciteit dan zet je de warmtekrachtkop-
pelingen aan. Heb je teveel elektriciteit dan

absorbeer je die in de elektrische warm-
waterketels. Het hete water buffer je
in geïsoleerde tanks. De warmwa-
ternetwerken zijn een prachtig hulp-
middel om het evenwicht tussen
productie en verbruik in stand te
houden. 

Verslag  :   deelnemer Wiebe Eekman,
27 september 2014

In volgende nummers van ‘t groene waasland
komen we zeker terug op deze studiereis.

30 jaar geleden, samen de supergrote wind-
molen bouwen van pag 13. Dat is hun gelukt in
Tvindskole. Hieronder foto’s uit de oude doos. 
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k a l e n d e r

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

Zaterdag 29 en zondag 30 november

Oxfam wereldwinkel Lochristi Cadeaudagen
doorlopend geopend van 10u tot 18u in de Oude Ge-
meenteschool van Zeveneken, Hoekstraat 2. Bij deze ge-
legenheid kan je ook genieten van een (h)eerlijke kop
koffie of een glaasje wijn.

Zondag 30 november

CVN Najaarswandeling, 9u00 Kerk Moerzeke, koen-
debudt@hotmail.com, 0474/912 499. S

Zaterdag 6 en zondag 7 december

Oxfam wereldwinkels Cadeaudagen 
Beveren: Refter Koninklijk Atheneum, Donkvijverstraat
30, van 10u tot 17u30
Melsele Kapel OC Boerenpoort, Sint- Elisabethstraat
31A, van 10u tot 17u30
Temse: Wereldwinkel, Scheldestraat 78 van 9u tot 18u.
Sint-Gillis: Bibzaal, Kerkstraat,  van 10u tot 17u.
Kruibeke: Wereldwinkel, O.L.Vrouwplein 20a van 10u
tot 17u.

Tal van originele, eerlijke geschenkjes, cadeautjes met
een verhaal. Wijnproefstand met deskundig advies,
(h)eerlijke proevertjes. In onze gezellige cafetaria (h)eer-
lijke dranken en hapjes. Meer info: Maria Van de Vyver,
03/775 19 31 (Beveren) of  03/775 63 27 (Melsele)

Zondag 7 december

Vzw Durme + CVN Wandeling in het Mols-
broek  
Een ervaren CVN-gids neemt je mee op een boeiende
wandeling rondom het natuurreservaat Molsbroek. Af-
spraak: om 14.30 uur aan het bezoekerscentrum Mols-
broek, Molsbergenstraat 1 in Lokeren. Info: Gratis
wandeling met natuurgids. Graag een seintje vooraf in-
dien je met een groep aanwezig zal zijn.
Contact: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij con-
servator André Verstraeten, 09 348 18 59. 

Natuurpunt Noord Natuurwandeling
Onze wandeling start aan de Heilig Hartkerk van het ge-
hucht Kruistraat in 9180 Moerbeke-Waas. Vervolgens
gaat het richting Grote Kreek. We volgen dan de grens
tot aan de Pereboomsgatkreek om vervolgens via rus-
tige landbouwwegen terug te keren naar de Kruisstraat.
Totale afstand ongeveer 8 km. Deze kreken vormen een
oase van rust. Tijdens de wintermaanden is het hier
vooral uitkijken naar verschillende soorten watervogels
en roofvogels.  We komen samen aan de hoger ver-
melde kerk om 14 uur.
Mee te brengen: stevige stapschoenen en verrekijker.
Info: Chris 0478 596260

Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 december

Oxfam wereldwinkel Sint-Niklaas Cadeaudagen
Oxfam wereldwinkel maakt deel uit van de kerstmarkt.
In de zeshoekige tent op de kerstmarkt organiseert
Oxfam wereldwinkel een fair trade bar, waar u doorlo-
pend terecht kan om diverse wijnen te proeven.
Meer info: www.oxfamwereldwinkels.be/sint-niklaas.
vrijdag van 18u tot 01u
zaterdag van 14u tot 01u
zondag van 14u tot 21u

Zaterdag 13 december

Vzw Durme vzw Durme-quiz!
Een quiz met voor elk wat wils, met originele vragen (niet
enkel over natuur ;)) en ludieke prijzenrondes. De op-
brengst van onze quiz gaat integraal naar de aankoop
van nieuwe natuurgebieden.
Afspraak: om 19.30 uur in basisschool De Vinderij
(Bleekmeersstraat 17a, Lokeren)
Info: 15€ per ploeg (maximum 6 deelnemers). Schrijf je
vóór 1 december in bij sarah.geers@vzwdurme.be met
vermelding van je ploegnaam.

Zondag 14 december

Natuurpunt Scousele Watervogeltelling op volgende lo-
caties : wachtbekken Temse, Waesmeer en Tielrode
Broek.   Afspraak aan de visvijver Lange dreef Steendorp
met de fiets.
Wil je graag meegaan ? Contacteer : Gerry Heyrman
0498 57 72 24   gerry.heyrman@telenet.be

Hortus ter Saksen vzw Natuurwandeling   Jezus-Eik en
het Zoniënwoud, luswandeling bijna volledig GR

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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(23 km)
Een “woud” van rust en indrukwekkende natuur vlakbij
de drukte van de hoofdstad. We komen langs de Wel-
riekende dreef, het Rood Klooster en aan de rand van
het arboretum van Tervuren.
o Afspraak : 9.30 uur in Jezus-Eik, in de Kapucijnendreef
aan het Cultureel Centrum De Bosuil.
o Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Winterwande-
ling naar de Turfmeersen
We nemen je mee naar de Turfmeersen door de uitge-
strekte vlakte van de Moervaart-Zuidlede vallei. In de win-
ter kan het hier behoorlijk koud zijn. We bevelen dan ook
een extra trui aan en aangepast schoeisel (veldweg en
weide). Onderweg kijken we uit naar winterse waarne-
mingen, breng eventueel je verrekijker mee.
We hebben extra aandacht voor het middendeel van de
Moereloop dat gesaneerd werd, de grote betonblokken
werden er verwijderd. Het terug schuin afgraven tot een
natuurlijk profiel zorgt voor een positief resultaat voor
dieren en planten. Na de wandeling voorzien wij enkele
lekkere opwarmertjes in de schuur van de Turfmeersen.
Deze gratis geleide wandeling start aan de Terwestbrug,
je kan deze het best bereiken vanaf de weg Wachte-
beke/Moerbeke-Waas. Aan de rand van het dorp van
Moerbeke-Waas (Terweststraat) volg je de borden ‘Turf-
meersen’ tot aan de Terwestbrug (einde Prijckestraat).
Afspraak: om 14u00 aan Terwestbrug te Moerbeke-
Waas.
Meer info: Marc Martens, tel: 09/345 78 63 e-mail:
marcmartens1953@hotmail.com of Dirk Van Pottel-
berg, 09 346 95 68, dirk@heidebos.be

Zaterdag 27 december

Bijeenkomst VVE WG Dagvlinders
Meer info: www.phegea.org
Contact: sylvain.cuvelier@pandora.be

Zondag 28 december

Vzw Durme + CVN Kerstroofvogelwandeling
Welkom op deze gezellige winterwandeling waar we op
zoek gaan naar roofvogels en andere dieren in natuur-
reservaat de Eenbes. 
Afspraak: om 13.30 uur aan de Etboshoeve, Etbos 3 in
Moerbeke-Waas (aan Chris Ceramique (rechtstraat), rij
je de kruisdam in en volg deze tot aan de Zuidlede) .
Info: Marieke De Vos, marieke.devos@vzwdurme.be of
09 348 30 20 of lou.roelandt@skynet.be, 0494/826
326

Zondag 11 januari 2015 

Hortus ter Saksen vzw Natuurwandeling
luswandeling Kwaremont – Klijpe- Kluisbos (20 km)
Vanaf het mooie dorp Kwaremont krijgen we snel prach-

tige panorama’s te zien op de Scheldevallei. Aan het
hoogste punt van de Vlaamse Ardennen (157 m) volgen
we de GR 5A tot voorbij het Kluisbos. We keren terug
met in de verte de kerk waar we vertrokken.
o Afspraak : 9.30 uur aan de kerk van Kwaremontplein
in Kwaremont
o Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of marc.cas-
telyns@scarlet.be

Zondag 14 januari 

Natuurpunt Scousele Watervogeltelling
op volgende locaties : wachtbekken Temse, Waesmeer
en Tielrode Broek.
Afspraak aan de visvijver Lange dreef met de fiets. Wil je
graag meegaan ? Contacteer: Gerry Heyrman  0498
57 72 24   gerry.heyrman@telenet.be

Zaterdag 24 januari

Natuurpunt Scousele Wilgen knotten
In het Schausselbroek
Wil je graag meewerken?   Contacteer  Gerry Heyrman
0498 57 72 24    gerry.heyrman@telenet.be

Zondag 25 januari

Natuurpunt Noord Winterse Krekenwande-
ling
De kerst- en nieuwjaarsperiode is achter de rug, tijd om
eens de benen te strekken en de natuur in te
trekken.Vanuit het  Natuurhuis Panneweel vertrekken
we voor een flinke wandeling doorheen het Krekenge-
bied van Saleghem. Na de wandeling voorzien we voor
iedereen een dampende kom soep. Geef best een sein-
tje aan Marc, dan weet onze keukenploeg hoeveel soep
er moet bereid worden. Afspraak 14 uur aan het Na-
tuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk. Info Marc
Bogaerts: marc@panneweel.be of   03 7798931

Donderdag 05 februari

Natuurpunt Scousele ism gemeentebestuur Temse
Info-vergadering paddenoverzet om 20u.  In 2015 zal
de paddenoverzetactie van half februari tot eind maart
weer op volle toeren draaien. We hebben een flink aan-
tal mensen nodig in de Scouselestraat om de 3km lange
afsluiting 2 maal per dag te controleren, de diertjes uit
de emmers te halen en veilig over te brengen. Of mis-
schien wil je wel helpen op Hollebeek of in Tielrode? Heb
jij zin om ons gemotiveerd team te versterken? Iedereen
is welkom op de infoavond waar je alles te weten komt
over de paddentrek, waar er wordt overgezet en hoe er
gewerkt wordt.
Locatie Gemeentehuis de Zaat te Temse, 5de verdieping
zaal ‘De Durme’
Meer info: Dirk Meersman 03 711.27.53 of meers-
man.dirk@skynet.be
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negende projectoproep fdme

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebe-
heer wil duurzame en innovatieve projecten rond
materialen- en energiebeheer in Vlaanderen on-
dersteunen. Het Fonds is een samenwerking tus-
sen Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu  en het
Actiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu op
de Linkeroever en in het Waasland (ABLLO vzw). 

Een negende projectoproep wordt nu gelanceerd.
De oproep richt zich op projecten die een aan-
toonbaar, blijvend milieurendement inzake energie-
en/of materialenbeheer beogen. Voorkeur gaat
daarenboven uit naar projecten die vernieuwend
zijn, een multiplicatoreffect hebben en tot stand
komen in een innovatief partnerschap.

Regionale projecten kunnen een steun van
maximaal 25.000 euro per project ontvangen.
In het totaal is 125.000 euro beschikbaar.

In februari 2015 zal een aparte oproep gelanceerd
worden voor de projecten met een lokale focus.
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het
Fonds zal er in 2015 een totaalbudget van
100.000 euro ter beschikking zijn om lokale initia-
tieven te ondersteunen.

De specifieke selectiecriteria voor deze oproep van
bovenlokale projecten vindt u op de website 

Voor wie?
* Verenigingen met rechtspersoonlijkheid
* Initiatieven en organisaties met winstoogmerk

worden uitgesloten. Beroeps- en sectorfedera-
ties behoren expliciet wel tot de doelgroep, net
als bedrijven met sociaal oogmerk 

* Een overheid kan geen project indienen, wel op-
treden als partner.

Hoe uw aanvraag indienen? zie  www.fdme.be
Indienen voor  9 februari 2015.

Openingsuren van het secretariaat van ABLLOvzw:

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 

't groene  waasland:

groene.waasland@gmail.com of  03/775 19 31 

Maandag tussen 14u en 18u

Dinsdag tussen 14u en 18u

Perstraat 88, 9120 Haasdonk.

Een vroeger gesteund project:

Wat? Een online-platform waarop buurtbewo-
ners gratis materialen kunnen delen

Deze website wil mensen uit Vlaanderen toe-
laten om materialen en spullen te delen, zodat
ze die niet moeten kopen of huren. We wil-
len zo duidelijk maken dat het niet nodig is om
alles te hebben. Via ons platform kunnen men-
sen gemakkelijk zien waar de materialen die
ze nodig hebben zich bevinden. 
Met een nieuwe website, een app en een on-
line community manager wil WijDelen nu voor
heel Vlaanderen de referentie worden voor het
gedeelde gebruik van gebruiksgoederen.
www.wijdelen.be of  www.peerby.com
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greenpeace & get wired

== greenwire

Greenwire is het online platform dat iedereen sa-
menbrengt die op vrijwillige basis iets doet voor
en met Greenpeace. Een plaats waar ideeën, ken-
nis, ervaring en expertise van vrijwilligers uitgewis-
seld worden. Greenwire wil vooral tot echte actie
en gedragsverandering leiden en is de ideale plaats
om mee te stappen in bestaande initiatieven of om
je eigen ideeën vorm te geven.
Greenwire bestaat dankzij z’n deelnemers:  men-
sen die iets “groens” willen ondernemen om onze
planeet vooruit te helpen.
Ontdek Greenwire op 
www.greenpeace.org/belgium/nl/G-Mag/Gmag-
12/Met-Greenwire-ben-jij-aan-zet/
(via www.abllo.be is dit eenvoudiger !)

Arne Robbe is Greenwire-coördinator voor Gr-
eenpeace België. Hij is zeer tevreden:  Greenwire
maakt het uitstekend. Dit gloednieuw online plat-
form wil de interactie tussen de sympathisanten
bevorderen en hen helpen om evenementen op te
zetten voor de planeet.
...
“Greenpeace is een internationale organisatie,
maar dat betekent niet dat zij geen aandacht
heeft voor lokale acties”,verduidelijkt Arne. “Het
lokale en het internationale niveau kunnen elkaar
heel goed aanvullen. Een kleine actie kan soms
grote gevolgen hebben op wereldschaal. Neem
het voorbeeld van hernieuwbare energie. We

weten dat er in de hele wereld structurele op-
lossingen moeten komen om hernieuwbare
energie echt van de grond te krijgen. Maar we
moeten eerst bewijzen dat die energiebronnen
lokaal toegankelijk zijn voor we kunnen komen tot
een impact op wereldvlak.
“Eén enkele actie zal niet veel veranderen, maar
het is niet onze bedoeling om alleen maar af-
zonderlijke evenementen aan te moedigen”,
voegt Arne eraan toe. Greenwire wil liever een
echt internationaal ‘sneeuwbaleffect’ op gang
brengen, via een manifestatie die inspiratie kan
bieden voor andere in elk continent. En als je
weet dat het online platform, dat nu al actief is in
onder andere de Verenigde Staten, Rusland en
India, binnenkort aanwezig zal zijn in 25 landen
over de hele wereld, bestaat er wel degelijk een
groot potentieel voor vrijwillige acties voor een
betere wereld.
De voorwaarde daarbij is uiteraard dat het mo-
gelijk moet zijn om voortdurend te rekenen op
de steun van gemotiveerde vrijwilligers die vast
van plan zijn om verandering af te dwingen. In
Nederland, waar Greenwire is ontstaan, waren
er bij het begin 400 vrijwilligers. Dat aantal is
snel toegenomen en nu zijn er al duizend sym-
pathisanten die graag een handje willen toeste-
ken! Al snel borrelden er dan ook allerlei ideeën
op, die leidden tot heel wat geslaagde acties,
zoals de ‘Zero Plastic Week’, die onlangs ook in
België liep.
Al die voorbeelden tonen hoe divers de activitei-
ten zijn van de groepen vrijwilligers die via Gr-
eenwire tot stand komen. “De acties kunnen
sterk verschillen: van een schoonmaakactie op
de Lesse tot supertips om je woning beter te iso-
leren. Al die acties moeten wel rekening houden
met de missie en de waarden van Greenpeace,
dat wil zeggen dat ze betrekking moeten hebben
op het milieu en dat ze onafhankelijk en geweld-
loos moeten zijn”, stelt Arne. “En bovendien – en
dat is even belangrijk – moeten ze een weten-
schappelijke dimensie hebben, want we willen
niet dat onze geloofwaardigheid eronder lijdt.”
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Greenpeace en TTIP

Greenpeace maakt zich zorgen om het TTIP-ver-
drag, het ‘Trans-Atlantisch Partnerschap voor
Handel en Investeringen’. Want dat verdrag
dreigt de milieumaatregelen die geleidelijk aan
verworven zijn in Europa op de helling te zetten.
Het gaat om plannen voor een verdrag over vrij-
handel tussen de Verenigde Staten en de Europese
Unie. Een verdrag dat vooral bedoeld is om de re-
gels voor producten van beide zijden van de Atlanti-
sche Oceaan te harmoniseren. En op die manier het
handelsverkeer tussen beide markten uit te breiden.
TTIP staat voor “Transatlantic Trade and Investment
Partnership”, of Trans-Atlantisch Vrijhandels- en In-
vesteringsverdrag. De onderhandelingen gingen in
juli 2013 van start verlopen achter gesloten deu-
ren met de Europese Commissie –(vroeger Karel
De Gucht als commissaris voor Handel) en de Ame-
rikaanse vertegenwoordiger. Dit TIPP zou volgens
de officiële verklaring leiden tot meer groei en meer
werkgelegenheid. Verschillende ngo’s vrezen dat de
huidige wetgeving ter bescherming van het milieu,
de gezondheid en de consument als hinderlijk voor
de handel wordt gezien en dus afgezwakt zal wor-
den. De negatieve gevolgen van TIPP voor ecologie
en sociale rechtvaardigheid  worden steeds onder-
belicht.
Dit verdrag is bedoeld om de regels te harmonise-
ren. In theorie zou je de beste regels kunnen over-
nemen, maar in de praktijk dreigen we af te
stevenen op een afzwakking van de regels. De ngo’s
die actief zijn op het vlak van milieu en gezondheid
vrezen dat onder andere de chemische industrie
het verdrag wil gebruiken om de Europese normen
af te zwakken, die meestal strenger zijn. In Europa
zijn meer dan 1.300 chemische stoffen verboden
in cosmetica – in de Verenigde Staten zijn dat er
maar 11! Als de Amerikaanse regels worden aan-
vaard, zullen bijvoorbeeld Amerikaanse lipsticks
onze markt overspoelen en in onze winkels terecht-
komen naast de Europese lipsticks. En de Europese
consument? Die zal geen zekerheid meer hebben
of het artikel dat hij wil kopen geen giftige stoffen
bevat. Dat geldt voor lipstick, maar ook voor baby-
producten bijvoorbeeld.
Greenpeace heeft jaren – met succes – gestreden
voor een regelgeving die de gevaarlijkste stoffen in
Europa verbiedt (REACH). Maar de VS zouden die
regelgeving liever zien verdwijnen. En de chemiel-
obby staat heel sterk op dit terrein.

Kitty kan niet stil-
zitten! Ze coördi-
neert de groep
"STOP TTIP" 
op Greenwire. 
“Een petitie on-
dertekenen vol-
staat niet, de
mensen moeten
op straat komen.”

Het publiek is zich niet
voldoende bewust van
de mogelijke gevaren
van het TTIP. Veel mensen weten niet waarover
het gaat, hoewel dit voorstel van akkoord over
handel en investeringen tussen de EU en de VS
al sinds 2011 op tafel ligt. Dat komt omdat de
onderhandelingen in achterkamertjes worden
gevoerd, waardoor niemand er het fijne van
weet, zelfs niet onze europarlementariërs. Zo’n
verdrag zou nochtans grote gevolgen hebben!
Het TTIP zou de soevereiniteit van staten, onze
democratie en onze vrijheid in het gedrang bren-
gen, omdat investeerders zich kunnen onttrek-
ken aan de Europese wetten. We hebben
gestreden voor onze democratische waarden,
we mogen niet zomaar alles opgeven en aan-
vaarden dat multinationals beslissen over onze
toekomst.

Kitty Snieders,
greenpeace-me-
dewerkster is af-
komstig van het
Waasland

Actiedag tegen de TTIP
op 19 december 2014

Europese Wijk, 
Wetstraat 200

in Brussel
TIPP NEE want een duurzaam en
sociaal beleid is werelwijd nodig !
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Reuzenzuring met lange

tanden in het Molsbroek

In het begraasde deel van het Molsboek wer-
den langs een uitgebaggerde sloot twee meter
hoge zuringen aangetroffen. Binnen dat plan-
tengeslacht (Rumex) kunnen in ons land nor-
maal gezien enkel waterzuring – inclusief
hybriden – en spinaziezuring dergelijke afme-
tingen bereiken. Een eerste inspectie maakte
echter al snel duidelijk dat het zou gaan om
moeraszuring (Rumex palustris) of goudzuring
(Rumex maritimus), ook al varieert de hoogte
van die aan elkaar verwante soorten volgens
de meeste bronnen van enkele centimeter tot
maximaal een meter. De enorme afmetingen
deden in eerste instantie denken aan hybriden,
in dit geval tussen moeraszuring en goudzu-
ring. Zuringen kruisen heel gemakkelijk en er
bestaat zoiets als “hybrid vigour” ofwel – vrij
vertaald – de groeikracht van bastaarden. De
erg lange tanden die omstreeks eind juli op de
vruchtkleppen te zien waren, brachten even-
wel uitsluitsel. Het betrof goudzuring en geen
hybride. Bij een bastaard zou je immers

“vruchttanden” met verschillende lengte vin-
den en dat was hier duidelijk niet het geval. Bo-
vendien waren de aangetroffen planten erg
vruchtbaar, wat bij hybriden meestal niet zo is.
De enorme afmetingen zijn vermoedelijk een
gevolg van de standplaats: een stikstofrijke
baggerbodem in een pionierssituatie, met wei-
nig concurrentie van andere planten. Iemand
opperde echter het idee dat de deze meestal
tweejarige planten mogelijk waren doorge-
groeid tijdens de jongste zachte winter, wat
eveneens een niet uit te sluiten hypothese is.
Misschien gaat het om een combinatie van
beide factoren. Wie zal het zeggen?

Hans Baeté

Reusachtige goudzuring in het Molsbroek
foto: Hans Baeté
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Vijfvlek-Sint-Jansvlinder

in Lokeren

Eind juni hebben Hans Baeté en ikzelf in de grote
begrazingsblok van de Buylaers een planteninven-
tarisatie uitgevoerd. 
Oplettend als we waren, zagen we plots een raar in-
sect. Ik stond er het dichtst bij en nam direct enkele
foto's.  We hadden beiden door dat we een “spe-
cialleke” in ons vizier hadden.
Na het maken van de foto’s overlegden we. Het kon
geen zweefvlieg of iets dergelijks zijn! Eerder een
of dag- of nachtvlinder. Het was onzeker.
We weten dat dagvlinders een “knopje” hebben op
hun reuksprieten. Deze had dat echter niet, maar
had wel een verbreding op de uiteindes. En dag-ac-
tieve nachtvlinder?
Verdere determinatie toonde aan dat het een zeld-
zame vijfvlek-Sint-Jansvlinder betrof. Die soort is
nog nooit gerapporteerd op het grondgebied van
Lokeren. In 2013 werd die vlinder enkele malen ge-
meld in regio Sint-Niklaas en in 2014 deed Kristof
Scheldeman een waarneming van 1 exemplaar
aan Ten Rieland in de Durmemeersen in Waas-
munster.
De vlinder is erg gevoelig voor “het verkeerd
maaien” van hooilandvegetatie, zoals te vroeg
maaien van bloemrijke vegetaties. In de Buylaers
zat hij alvast op zijn favoriete waardplant, nl. de vlin-
derbloemige veldlatyrus. De waarneming van de
vijfvlek-Sint-Jansvlinder is opnieuw een bewijs dat
we in de Buylaers niet slecht bezig zijn met ons be-
heer.

Christophe Hillaert

In de omgeving van Bistro De Bascuul

Voor eerlijke en heerlijke vlees-, vis en
vegetarische gerechten (ingrediënten
grotendeels van biologische afkomst)
kunt u terecht in Bistro Den Bascuul.

Maandelijks kunt u er genieten van een
nieuw 3- of 4-gangen-menu. Elke 2e vrij-

dag van de maand is het tapasavond.

Je kunt er terecht voor huisgemaakte pannen-
koeken, wafels, warme appeltaart en zelfs ijs op
basis van geiten- en koeienmelk. Ook fairtrade-
koffie, trappisten, lokale bieren, biowijn,...op een
zonovergoten terras tijdens de zomer of in het
gezellige interieur binnen. Puur genieten …

Info en reservatie: 0477/907.972
info@bistrodenbascuul.be
www.bistrodenbascuul.be

Amand De Vosstraat, 9 te Eksaarde 

Openingsuren : van maandag tot en met zondag
van 10.30 u. doorlopend tot ’s avonds

Donderdag : sluitingsdag 
(ook gesloten op woensdag tijdens wintermaanden)
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Duurzaam woonbeleid 

in Vlaanderen 

Recent publiceerde  BBL (de Bond Beter Leefmi-
lieu) 10 aanbevelingen voor een duurzaam woon-
beleid in Vlaanderen. Zie de site www.bblv.be klik
op wonen daarna onderaan bij downloads op 10
aanbevelingen voor een duurzaam woonbeleid.
Hier zetten we de belangrijkste punten even op een
rijtje.  Het is algemeen bekend dat Vlaanderen de
meest versnipperde en verkavelde regio is van
Europa met: 

- Zo’n  6000 km lintbebouwing
- 4,8 km weg /km² (Ned. 2,7 km weg/km²)
- Grote woningen, gem. 131 m² (Ned. 73 m²) 
- Woningen die 72% meer energie verbruiken
dan het Europees gemiddelde

Hoe kan het woonbeleid in Vlaanderen ver-
duurzamen? 

➢ Door het ver-
sterken van de ker-
nen. 
Op het ogenblik
wordt jaarlijks meer
dan  5000 ha open
ruimte aangesneden
voor nieuwe bebou-
wing. Nochtans lig-
gen er nog meer dan 40 000 ha onbebouwde
percelen in woongebieden; goed voor minstens
600 000 bijkomende woongelegenheden, veel
meer dan de behoefte voor 2030 of 330 000
nieuwe woningen.
Om de stadsvlucht van jonge gezinnen tegen te
gaan moet wonen in de stads- of dorpskern even
aantrekkelijk worden als wonen op ‘de buiten’ met
aantrekkelijke gezinsvriendelijke wijken, dichtbe-
volkt, autoluw, met veel groen en veel doorsteekjes
voor fietsers en voetgangers.  

➢ Vlaanderen is gekenmerkt door veel naoor-
logse verkavelingen en oude steenwegwoningen.
Er moet ingezet worden op een transformatie en
verdichting van deze woonvormen.  Enerzijds door
het aanmoedigen van verschillende vormen van ge-
zamenlijk wonen zoals kangoeroewonen, zorgwo-
nen, intergenerationeel wonen en cohousing.
Anderzijds door het uitvoeren van een uitdoofbe-
leid voor woningen die in kwetsbare zones liggen
zoals overstromingsgebieden, bosgebied, …

➢ Veel problemen in Vlaanderen zijn gelinkt aan
het overmatig autoverkeer dat in de hand gewerkt
wordt door een verkeerd woonbeleid.
Zo bedraagt meer dan de helft van de autover-
plaatsingen maximaal  5km; 1 op 3 Vlamingen
neemt de auto voor minder dan 1 km. 70% van
alle verplaatsingen gebeurt met de wagen, 12%
met de fiets en 18% met het openbaar vervoer.
Nochtans staat het STOP principe (stappen, trap-
pen, openbaar vervoer en pas dan de wagen) al
jaren centraal in het Vlaams beleid (op papier
toch). Dit kan enkel werken bij een kernversterkend
beleid waarbij ingezet wordt op functionele fiets-
routenetwerken en fietssnelwegen.  
Om dit alles mogelijk te maken moet het aantal
bouwgronden in het woongebied en de leegstand
gedetailleerd in kaart gebracht worden. 

➢ Er moet optimaal ingezet worden op sociaal
wonen en de huursector moet dringend getrans-
formeerd worden tot een duurzaam woonsys-

teem. 
Vlaanderen kent het
grootste woningbezit in
Europa: 74% van de
woningen is in eigen-
dom.  
De woonkwaliteit en de
energiezuinigheid van
de woningen op de pri-

vate huurmarkt is gemiddeld ondermaats.  Veel
woningen zijn slecht geïsoleerd en hebben een ge-
brekkig verwarmingssysteem.  Verhuurders zijn
dikwijls oudere mensen die duurzame ingrepen niet
zien zitten en/of de woning kan in de nabije toe-
komst verkocht worden.  Toch zal altijd een deel
van de Vlamingen niet in aanmerking komen voor
de sociale huurmarkt en dus aangewezen blijven
op de private huurmarkt. Ook zij hebben recht op
een betaalbare, duurzame, energiezuinige woning. 

➢ De Vlaamse regering werkt op het ogenblik aan
een Woonbeleidsplan Vlaanderen
Aangenaam wonen is echter onlosmakelijk ver-
bonden met de buurt waarin de woning gelegen is,
groen in de buurt, speelruimte op wandelafstand,
veilige fietsverbindingen, vlot openbaar vervoer,…
Daarom is het belangrijk dat dit beleidsplan samen
spoort met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen of
het nieuwe toekomstplan voor de Ruimtelijke Or-
dening.

Jenny De Laet

prognose landgebruik 2050
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TOEKOMST VOOR TIELRODE VIA

EEN BEWONERSPLATFORM?

Op maandag 22 september jl. werden de inwo-
ners van Tielrode door de milieuwerkgroep ‘Ons
Streven’ vzw uitgenodigd om deel te nemen aan
een informatieavond met als onderwerp: “Mee-
werken, meebouwen aan de toekomst van Tiel-
rode via een bewonersplatform?”

Blijkbaar was het onderwerp goed gekozen want
de twee kleine zalen (één ruimte) van het gilde-
huis liepen helemaal vol.
De aanwezigen kregen deskundige uitleg van Luc
Joos, beleidsmedewerker van Samenlevings-
opbouw Oost-Vlaanderen.
Hij liet ons kennismaken met de te volgen pro-
cedure om een dergelijk bewonersplatform te
realiseren.
Vooral het opstarten vergt een enorme inspan-
ning van elke geëngageerde medewerker.
Er is niet alleen het opstellen van de enquête
(een uitgebreide en goed overwogen vragenlijst)
maar bovendien dient deze enquête van deur tot
deur te worden opgehaald.
Vervolgens wordt een analyse gemaakt van alle

antwoorden en vragen, om te komen tot een pri-
oriteitenlijst.
Na Luc Joos hoorden wij enkele getuigenissen
uit de bewonersplatformen/dorpsraden van de
(deel)gemeenten Wichelen, Heldergem, Eeklo en
Merelbeke.
Uit deze getuigenissen bleek o.m. dat het en-
kele jaren kan duren alvorens een dergelijk
platform werkelijk rendeert. 

Alsook dat een goede relatie met het gemeen-
tebestuur, en zeker met de bevoegde schepen,
zeer belangrijk is. Daarom wordt gepleit voor een
zeer goede, open communicatie.
Een dergelijke werking is in het belang van de
deelgemeente, maar eveneens in het belang van
het gemeentebestuur.
Gemeentebesturen die daarvan overtuigd zijn
zullen ook bereid zijn om enkele faciliteiten toe
te staan aan het bewonersplatform. Zoals gratis
kopiëren, een beperkte subsidiëring, het ter be-
schikking stellen van een vergaderzaal e.a.
Een goed voorbeeld hiervan is de gemeente Me-
relbeke.
Op het einde van deze informatieavond hebben
zich enkele mensen bereid verklaard om deel uit
maken van een Tielroods bewonersplatform.
Onze milieuwerkgroep is wel bereid om een duw-
tje in de rug te geven bij de startfase, maar is
overigens van oordeel dat het toekomstige be-
wonersplatform moet functioneren los van ‘Ons
Streven’.
De eerstvolgende fase is het samenroepen van
alle gegadigden voor een eerste oriënterende
vergadering en het opstellen van een werkpro-
gramma.
Deze kunnen zich ook spontaan aanmelden via
gert.hooftman@hotmail.be  of

decockherman@skynet.be.
Alea iacta est. De teerling is geworpen!
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Red de  bolle akkers 

in het Waasland!

De geschiedenis  van de Wase bolle akkers
Uit onderzoek blijkt dat het middeleeuwse land-
schap in het Waasland zeer laat in cultuur is ge-
bracht. Volgens historische bronnen  was  het
Waasland tot in de 12de-13de eeuw nog voor
meer dan de helft bedekt  met het Koningsforeest.
Dit bos was eigendom van de graaf van Vlaande-
ren en was een beschermd gebied.  Men denkt dat
het feit dat het Waasland een zeer zompig gebied
was,  de reden is waarom er  hier zo lang een groot
bos geduld werd.  De abdij van Boudelo   heeft
vanaf de 13de eeuw dit bos  in cultuur gebracht.   

Uit  archeologisch onderzoek in het Waasland
blijkt dat  de laat-middeleeuwse vierkantige bolle ak-
kers  vermoedelijk in de  14e en  15e eeuw  in een
keer werden  aangelegd. Minstens aan 2 zijden van
de percelen werd op een diepte van 60-80cm van
het oorspronkelijk niveau een strookvormige ver-
breding aangelegd van 3-4m breed en een diepte
van 40-50cm. Vanaf dit oppervlak werd centraal
de scheidingsgracht met een breedte en diepte
van 1-1,5m gegraven waardoor aan weerszijden
2 terrassen ontstonden van ruim 1m breed. De

uitgegraven  aarde werd  afgevoerd naar  het cen-
trale deel van het perceel.  Oorspronkelijk kon het
hoogteverschil tussen het centrum van de akker-
rand en de bodem van de gracht tot meer dan 3m
oplopen. De grachtwanden werden in sommige ge-
vallen beschoeid en op de terrassen werden eik,
beuk, wilg, plataan, populier aangeplant. De opho-
ging en profilering gebeurde met behulp van het
molbord (een sleepschop die met paard getrokken
werd). De techniek van het diepspitten  droeg
samen met het opvoeren van de naar de rand af-
gegleden grond met het molsbord  en het circulair
ploegen  (waarbij men telkens  grond van de rand
van het perceel naar  binnen ploegt)  bij tot onder-
houd van de koepelvorm. 

De aanleg van de bolle akkers  was het gevolg van
een zeer intensieve akkerbouw die een antwoord
was  op  een verhoogde vraag naar landbouwge-
wassen (verhoogde voedselbehoefte). Omdat de
beschikbare grondoppervlakte toen  al  zeer be-
perkt was, diende men maximaal gebruik te maken
van het beschikbare areaal.  Door de  aanleg van
de bolle akkers en het  fijnmazige grachtensysteem
werd de waterafvoer sterk verbeterd.  Daardoor
de  grond in principe permanent beschikbaar was
voor landbouw. Door  de introductie van stikstof-
houdende gewassen (eerst raap in de 15de eeuw
en later klaver) die de vruchtbaarheid van de grond
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verbeterden en de mogelijkheid gaven tot meer na-
teelten  kon in het Waasland reeds in de 15de-
16de eeuw de braak worden uitgeschakeld, terwijl
elders nog het drieslagstelsel in gebruik was.
Het telen van stikstofhoudende voerdergewassen
liet  op zijn beurt toe om het vee op stal kon te hou-
den  en de te bebouwen oppervlakte  uit te breiden.
Het vee zorgde  op  zijn beurt  bij tot een verhoogde
mestproductie.   Het  gebruik van deze mest  droeg
dan weer bij tot een hogere grondproductiviteit en
de mogelijkheid tot het telen van veeleisende han-
dels- en nijverheidsgewassen zoals  vlas, kemp (
hennep of canabis)  en koolzaad.

Het Waasland  werd in gans Europa  beroemd
voor  de vooruitstrevende landbouwtechnieken.
De bolle akkers van het Land van Waas werden
door buitenlandse landbouwkundigen zoals Sch-
wertz (1807-1811), van Aelbroeck (1823), Rad-
cliff (1819), Burtin (Lindemans,
p. 156, noot 12)(in Van Hove,
1997) als een merkwaardig
landbouwkundig fenomeen be-
schreven.

Typerend was de aanwezigheid
van populieren (vanaf midden
17de eeuw) die rondom elke ak-
kerrand op de terrassen waren
geplant (oorspronkelijk eiken,
beuken, wilgen, platanen). Gelet
op de kleine oppervlakte van de
percelen gaf dit een speciaal ka-
rakter aan het landschap, dat
door Robert Southey in 1815 als
volgt werd gekarakteriseerd: De

rijkste gedeelten van Engeland hebben geen be-
boster uitzicht dan het Waasland, al bestaat het
bos hier enkel uit een dubbele rij bomen, één aan
elke zijde van de grachten die de velden scheiden.
De bolle akkers zijn  overwegend  blokvormige of
rechthoekige percelen waarvan de oppervlakte
meestal kleiner is dan 1 ha. Oorspronkelijk was elke
akker rondom voorzien van bomen of struiken. In
het Waasland is deze akkervorm zeer algemeen, in
1950 werden hier nog 35.000 bolle akkers geteld.
Naast de klassieke (symmetrische) bolle akkers

komen in het Waasland ook uitgesproken gewelfde
akkers met asymmetrisch profiel voor. Je vindt ze

voornamelijk    in zuid- en zuidoost-Waasland, op
het reliëfrijkste gedeelte van de cuesta. Ze verte-
genwoordigen ca. 15% van het totaal aan uitge-
sproken gewelfde akkers .

Op de Ferrariskaarten ( circa 1771) zijn de  vele
kleine percelen in het Waasland duidelijk te zien.
Vele van deze  percelen  kan  men zonder pro-
blemen nu nog in het  landschap herkennen.  

vraag : welke straten zijn hier getekend? 
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Bolle akkers bedreigd

Bolle akkers  horen bij het Waasland zoals  water
bij de zee.  De bolle akkers,  omzoomd door  knot-
wilgen of canadapopulieren  vormden eeuwenlang
een uniek landschap.  Het zeer karakteristieke
bolle akkerlandschap  werd opgenomen  in de land-
schapsatlas. Dit landschap  wordt in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (RSV) het Provinciaal
Ruimtelijk structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen en
in een aantal Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur-
plannen (GRS)  geselecteerd als  “maximaal te be-
houden”. 
Het PRS voorziet dat  de typische kenmerken van
de landschappen in het Waasland versterkt
moet worden, onder andere  het dijkenpatroon in
de open poldergebieden, de dorpenband van aan-
eengegroeide straatdorpen op de beboste dek-
zandrug, de openruimtestructuur in het noordelijke
Land van Waas en het straatdorpengebied van Lo-
keren, het vrij gaaf coulisselandschap met bolle ak-
kers en het bebouwingslint op de cuesta in het
zuidelijke Land van Waas  en de Scheldevallei (zie
deelruimte Scheldevallei). 
De bolle akkergebieden van het Land van Waas
werden in het PRS geselecteerd als relictzone
en op de kaart  59 van het PRS eveneens aan-
geduid als te beschermen. 
Karakteristiek voor het Waasland is de aanwezig-
heid van de talrijke bomenrijen als kleine land-
schapselementen. In het verleden werden deze
veelvuldig op de perceelscheidingen geplant. Hun
initieel doel was drieledig: de bomenrijen dienden
voor houtproductie, als eigenlijke afscherming van
het goed én –samen met de bolle akkervormen-
ook voor de ontwatering van de percelen.  Daar-
naast  zorgen  de fijnmazige  percelering,  de tal-
rijke grachten en de perceelsrandbegroeiing  voor
de  hoogstnoodzakelijke  natuurverbindingen  voor
amfibieën. Het is opmerkelijk dat in het Waasland
zeldzame amfibieënsoorten zoals de  kamsala-
mander  best stand hebben gehouden  in de ge-
bieden waar nog veel bolle akkers   voorkomen.

Het is paradoxaal dat in een tijd dat  minder men-

sen volledig  afhankelijk zijn van de landbouw het
eeuwenoud  kleinschalige landbouwlandschap  be-
dreigd wordt door  schaalvergroting.  Door  het ver-
dwijnen van  knotbomen en  canadapopulieren,
terreinophogingen, het samenvoegen van  perce-
len,  het  kapot spuiten  en  omploegen van  per-
ceelsranden ,  het  uitbreiden van  percelen ten
koste van de grachten en het gebruik van steeds
grotere en zwaardere  landbouwmachines, worden
de  bolle akkers meer dan ooit bedreigd.
Het wordt hoog tijd voor een actieplan om de  bolle
akkers te beschermen. Op  het internet vind je  op
volgende website dit uitgewerkt voorstel . 
http://www.lne.be/themas/bodem/bodemkun-
dig-erfgoed/pdf/bijlage7.pdf

Carole Ampe en  Roger Langohr stelden  in hun
studie van  30 april 2006 vast dat de bolle akkers
van het Waasland  sedert de bodemkartering van
het Waasland en de beschrijvingen van Snacken
(1961) sterk zijn aangetast. De  hoogteverschillen
tussen het centraal deel van de akker en de ak-
kerrand bedroegen  in 2006 gemiddeld 60cm, uit-
zonderlijk 90cm (Van Hove, 1997), in plaats van
de 120-160cm die door Snacken genoteerd werd
(en de oorspronkelijke  3 meter). 

Deze mensen stelden voor dat een aantal perce-
len geselecteerd wordt waar het bolle akker land-
schap hersteld wordt door het versterken van de
welving van de akker, de herprofilering van de
gracht en de aanplanting van een houtkant. Vol-
gens hen    moet de mogelijkheid verder onder-
zocht worden of dit herstel mogelijk is onder de
vorm van een landschapsherstelproject. Het ge-
bruik van een beheerovereenkomst om de her-
stelde percelen te behouden en te onderhouden
moet verder onderzocht worden. Beheerovereen-
komsten ter bescherming voor het Onroerend Erf-
goed  zouden hiervoor kunnen
aangewend worden. 
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Prijsuitreiking 

Zomerzoektocht

‘Den Grooten Oorlog’

Op 24 oktober vond de prijsuitreiking plaats van de
Zomerzoektocht “Den Grooten Oorlog”. Tientallen
deelnemers verzamelden vol spanning  in het Gil-
denhuis van Tielrode, benieuwd  om het antwoord te
weten op de vragen die hen een ganse zomer in de
ban hielden en uiteraard ook vol verwachting naar
de mooie  prijzen die ze konden winnen. 
Milieuwerkgroep Ons Streven  organiseert in sa-
menwerking met het gemeentebestuur van Temse
en  Toerisme Temse al 14 jaar een  gratis zomer-
zoektocht   in  de gemeente.  Het thema  “Den
Grooten Oorlog”  sprak  dit jaar honderden men-
sen aan.  Ruim 1000 brochures werden via het
toeristisch informatiekantoor, café ’t Veer , via de
organisator  of de website van de milieuwerkgroep
verdeeld.  Deze brochures kenden zo’n groot suc-
ces omdat ze  een schat aan weetjes en anekdotes
over de eerste wereldoorlog  in  en rond Temse
vermeldden.  Met  tekst en beeld werd in de bro-
chures  deze  verschrikkelijke  periode opnieuw  in
herinnering gebracht. 
Het gemeentebestuur werd  op de prijsuitreiking
vertegenwoordigd door  schepen Lieve Truyman
en gemeentesecretaris Luc Verhulst. Burge-
meester Luc De Ryck en schepen Franky De Gra-
eve waren verontschuldigd.  In  zijn openingswoord
bracht de gemeentesecretaris hulde aan de voor-
treffelijke samenwerking tussen de  3 partners van
de zomerzoektochten in Temse: de Milieuwerk-
groep Ons Streven, de cultuurdienst van Temse en
de Toeristische dienst van Temse.  Hij  gaf  ook een
overzicht van het deelnemersveld.  Ruim  honderd
mensen  brachten een  in-
gevuld antwoordenformulier
binnen bij de organisatie.
Een veelvoud  haalde  een
brochure  op en deden  de
zoektocht ‘voor de fun’.  In
de zomer  kwam men tal van
mensen – gewapend  met
pen en brochure-  op  het
traject van de zoektocht
tegen.  Met een deelneem-
ster uit Westdorpe (Neder-
land)  kon  men dit jaar van
een internationale  zoek-

tocht spreken.  Opvallend waren de deelnames  uit
West-Vlaanderen. Er waren inzendingen  uit Heule
en Oostende. Symbolisch was het feit dat  mensen
uit Ieper eveneens aan de zoektocht deelnamen.
De  provincie oost-Vlaanderen was met deelnames
uit Buggenhout, Merelbeke, Wetteren,  Wichelen,
Schellebelle en zowat het ganse Waasland uiter-
aard zeer goed vertegenwoordigd. De oudste deel-
nemer was 81 jaar, het jongste meisje dat
deelnam was amper 4 jaar oud.  De familie De Bac-
ker en de familie Ponsaerts vormden de grootste
deelnemersgroepen en werden daarvoor elk  met
een  prachtige fiets- en wandelbox  beloond.  
De zomerzoektocht  oogstte heel veel bijval en de
organisatie kreeg tal van enthousiaste reacties.
Heel wat deelnemers zegden dat ze enorm veel
over de eerste wereldoorlog hebben bijgeleerd en
dat ze  heel wat  dingen  in hun eigen  gemeente
(her)ontdekt hebben. Velen waren onder de indruk
van de verschrikkelijke impact van de oorlog op de
bevolking  en onze dorpsgeschiedenis.  
Tijdens een  prachtige computerpresentatie  gaf
de ontwerper van de zoektocht ,  Gert Hooftman,
voorzitter van Milieuwerkgroep Ons Streven, het
antwoord op de 30 vragen.  Deze presentatie werd
doorspekt  met historisch beeldmateriaal en  aan-
gevuld met  interessante achtergrondinformatie.  
Jammer genoeg  had geen enkele  deelnemer alle
antwoorden  juist.  Toch werd elke vraag  meer-
maals juist beantwoord,  maar niemand slaagde
erin  om  een foutloos  parkoers af te leggen.  14
mensen deden  het  met slechts 1 foutje  voor-
treffelijk. Ze mochten net als de 6 deelnemers die
maar  2 foutjes  maakten , een keuze  maken uit de
rijk gevulde prijzentafel. Omwille van het thema
“Den Grooten Oorlog” bestond deze  voornamelijk
uit prachtige  boeken over de eerste wereldoorlog

in ons land.  
Schepen Lieve Truyman  feliciteerde
de organisatie en de deelnemers
voor  hun inzet en zei al uit te kijken uit
naar de volgende editie.  Daarop vond
de traditionele publieksprijs  plaats.
Onder de aanwezigen  werden nog  5
winnaars uitgeloot.  
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Te voet van  Tielrode  naar

Moerzeke- Kastel en terug

Op zaterdag 4 oktober 2014 stonden  een aan-
tal moedige wandelaars en een onverschrokken
viervoeter  paraat  om de dagtocht van  Ons Stre-

ven naar  Moerzeke-Kas-
tel aan te vatten. De
eigenaar van de hond
legde ons uit dat  het
geen  kleine  Berner Sen-
nenhond,  maar een Ap-
penzeller was.
‘Sennenhond ‘ is  letterlijk
een boerderijhond . Ver-
wante rassen werden in
Zwitserse boerderijen  in-
gezet als vee- en waak-
hond :  de grote
Sennenhond die ook ge-
bruikt werd  om  karren

te trekken en  ongelooflijk krachtig  is, de Berner
Sennenhond,  de kleinere Appenzeller en de  nog
kleinere Entlebucher.   
Het stond in onze planning  dat onze dagtocht  een
herfsttocht zou worden,  maar de weergoden
dachten er duidelijk anders over. Om de één of an-
dere onverklaarbare reden hebben ze  in 2014
de maanden augustus en  oktober omgewisseld
en  kregen we  een uitzonderlijk prachtige nazo-
merdag voorgeschoteld.  Klokslag half tien  ver-
trokken  we met de veerboot van Tielrode naar den
Bunt. We hadden pas de veerdijk  opgestapt toen
we  een  prachtig luchtgevecht zagen tussen een
sperwer en een  groepje  kauwen dat het niet  op
deze roofvogel begrepen had. Het Domeinbos
langs de Schelde in Hamme, toonde zich in al zijn
pracht.  Het zeer gevarieerd boombestand, wordt
elk jaindrukwekkender. Ter hoogte van Dreigoten,
brachten enkele  plaatselijke kinderen de wande-

laars okkernoten aan de man. Benieuwd of de
volkswijsheid die meent dat een  uitzonderlijke no-
tenoogst  een voorteken is van een uitzonderlijk
strenge winter bevestigd wordt.  We  hebben een
zeer goed  noten- en fruitjaar gekend,  en wachten
nu  af of we ’s winters  gaan bibberen.  Dat de na-
tuur  het zelf  helemaal niet meer weet, merkten
we  aan de bloemen  op de dijk. In de buurt van een
uitgebloeide en verdorde koningskaars , schoot
een  lentefris exemplaar op dat pas in bloei kwam. 
In de polders hield een blauwe reiger schijnbaar
de wacht bij een groep  Canadese en Grauwe gan-
zen.  
Het is  opmerkelijk hoe de vegetatie in het Lippen-
broek  steeds verandert.  Afgestorven  canada-
populieren  vormen een  ideale voedingsbodem
voor zwammen en  een  uitstekende woonplaats
voor holenbroeders. Bij het Lippenbroek  kwamen
we overigens onze collega’s van Natuurpunt
Hamme tegen.  Ze  waren zeer enthousiast over
de schitterende  vogelwaarnemingen die ze  op
hun wandeling deden.  Zo hadden ze onder meer
een  mooie groep watersnippen  opgemerkt.   Bij
de bank bij het veer van  Mariekerke kwamen we
nog meer bekend volk tegen.  Een echtpaar  uit
Tielrode was  stomverbaasd en  erg onder de in-
druk van  de  stevig stappende dorpsgenoten.
Voorbij de veerdijk naar Sint-Amands  waren de
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stappers  op hun beurt
dan weer onder de in-
druk van de  machtige
notelaars op de Schel-
dedijk.      Onderweg
zagen we akkerland
waarop  men  tal van
bergen  aarde had aan-
gevoerd.
Een bos  uitgebloeide
distels oefenden een
grote aantrekkings-
kracht uit  op prachtige
dagvlinders. We merk-
ten naast dagpauw-
ogen en Atalanta’s
zelfs een  oranje  luzer-
nevlinder  op. 

Bij de sigmawerken aan Wal  Het  Zwijn, vielen ons
de waterplassen op waar het baggerslip ontwa-

terd wordt en de gedrongen gestalten van do-
daarzen. Andere watervogels waren uiteraard ook
van de partij.  De wandelaars werden gastvrij ont-
vangen  in het Vissershof  in  Moerzeke-Kastel. Ze
konden er  gerust genieten van hun  middagmaal
met de  Dendermondse streekbieren  van brou-
werij Vicaris.  Deze brouwerij draagt het ros Bei-
aard en de 4 heemskinderen in het vaandel.     

Via de Albertdijk kwamen we  in  het natuurgebied
Scheldevallei dat beheerd wordt door Natuurpunt.
De activiteiten van een modelvliegclub in de buurt
van   dit gebied  ging uiteraard niet ongemerkt
voorbij.   Even verder  merkten we dan weer  ko-
nijnen met  myxomatose  op. Een dier zat  midden
op de weg  met  volledig  dicht geëtterde  ogen.
Het viel trouwens  op dat er zeer veel konijnen  bij

klare dag actief waren en dat heel wat dijken  lij-
den  onder  hun graafactiviteiten.   Zou het kunnen
dat de  toegenomen verdelging van vossen  hier
voor iets tussen zit?  Afgelopen  jaren  leek het
aantal  konijnen  kleiner en was de  konijnenplaag

uitleg bij de foto’s (in volgorde) :

1 :  de trouwe viervoeter  op onze tocht :  een Ap-
penzeller
2 : Jef  met fiets op veersteiger
3 : Blauwe reiger houdt de wacht bij Canadese -
en  grauwe ganzen
4 :  dode  populieren  in het Lippenbroek
5 : uitgebloeide  koningskaars  met  lentefris exem-
plaar op voorgrond
6 : ophoging van akkerland  in de polder
7 : de Schelde bij Mariekerke en Sint-Amands
8 :  Wie vindt de oranje  luzernevlinder
9  : atalantavlinder op distels
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veel  minder  zichtbaar. 
De  kapel en de tuin die aan de Heilige  Rita, de pa-
trones van de hopeloze gevallen ,  vormen  op zich
een  aparte  attractie in de Bootdijkstraat. De
kapel werd gebouwd in 1946 onder impuls van Pol
De Colage als dankbetuiging en om de wijk verder
te beschermen tegen watersnood. Hopelijk vinden
veel mensen er steun.  Op een oude gevel  merk-
ten we  wilde wingerd en  kleine druifjes  op. De
prachtige nazomer zorgde er voor dat die druifjes
mooi zongerijpt waren.   
In de buurt  zagen we machtige stammen , die als
we afgaan  op de  enorme  tondelzwammen ,  al
jaren  blootgesteld zijn aan de natuurelementen.
Stilaan  kwamen we opnieuw in de bewoonde we-
reld terecht. In den Bunt  wezen  markeringen  op
de weg en  een signaalstok op de aanwezigheid
van een wespennest in de berm.  We konden de
drukke activiteit bij het ingang van het nest , zonder

enig gevaar  rustig observeren.  Veel zeldzamer
dan wespen,  is de prachtige  bolderik  die we op
onze tocht  mochten  ontdekken.  
Na  een stevige tocht  van 23 kilometer  kwamen
we  via de veerdijk en  de veerboot  terug  thuis in
Tielrode.  De bezemfiets  die  ons tijdens de ganse
fietstocht vergezelde ,  hebben we gelukkig  nooit
nodig  gehad.  De overtocht  over
de Durme was  een  mooie af-
sluiter van een  sportieve dag,
met veel kameraadschap  in  een
schitterend natuurdecor.  
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uitleg bij de foto’s (in volgorde) :

10:  waterplassen  op de  ontwatering van bag-
gerslib  voor de Sigmawerken
11:  infobord over Sigmawerken   Wal – ’t Zwijn
12: Jef bij een ander natuurtalent
13 Vicaris : een brouwerij van   Dendermondse
streekbieren
14: Scheldevellei : infobord naturpunt
15 : kapel  heilige Rita voor  hopeloze gevallen
16 : Ziek konijn,  op sterven na dood,
17 wilde wingerd met rijpe druiven
18: stammen  met  gigantische  tondelzwammen
19  wespennest in de berm
20 : Bolderik
21:  bijna thuis
22: infobord  nieuwe projecten Sigmaplan
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23  …Toekomst voor Tielrode viaeen bewonersplatform?  … … … … … … … …Ons Streven
24 …Red de  bolle akkers in het Waasland!  … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
27  …Prijsuitreiking Zomerzoektocht  ‘Den Grooten Oorlog’ … … … … … … … …Ons Streven
28 …Te voet van  Tielrode  naar Moerzeke- Kastel en terug … … … … … … … …Ons Streven

REDACTIE: Liliane Verbeke, Marc Tem mer-
 mans, Jenny De Laet, Alex Zellien, Thomas Van Lancker,
Nine Van Hoyweghen, Dirk Hylebos, Gilbert Cant.

Alle teksten voor het volgend nummer 
moeten binnen zijn  vòòr 25 december 2014 bij Gilbert Cant

tel  03 775 19 31    groene.waasland@gmail.com


