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De lente kondigde zich op een schitterende
manier aan .  Tijdens de  eerste week van
maart was het prachtig wandelweer.  Onze
natuurgebieden werden dan ook massaal be-
zocht door mensen die nieuwe energie put-
ten uit   de rust en de schoonheid die uitgaat
van rietlanden, bossen, meersen,…, met hun
diversiteit aan planten en dieren.  Er werd
weer eens duidelijk dat er een groot maat-
schappelijk draagvlak is voor een degelijk mi-
lieubeleid dat oog heeft voor het behoud  en
ontwikkeling van onze natuur  en dat soor-
tenbescherming ernstig neemt.

Vijf jaar geleden werd door de Vlaamse regering
het soortenbesluit goedgekeurd.  Het is een alles-
omvattend besluit dat de bescherming van zoog-
dieren, vogels, reptielen, amfibieën, ongewervelde
dieren, planten, korstmossen en zwammen regelt,
maar tot op heden is er nog geen enkel soorten-
beschermingsprogramma  in uitvoering! Dit in
tegenstelling tot de jachtwetgeving. 

Op 21 februari  keurde de Vlaamse Regering de
ontwerpen voor het jachtopeningsbesluit, het
jachtadministratiebesluit en het soortenschade-
besluit definitief goed. In deze besluiten staan en-
kele versoepelingen van de jachtwetgeving die
aantonen dat de Vlaamse regering de belangen
van de jachtsector belangrijker vindt dan het be-
schermen van natuur. Samen met Natuurpunt
moeten we vaststellen dat er wél werk wordt ge-
maakt van de vereenvoudiging en versoepeling
van de jacht   wet geving, maar dat er ondertussen
op het terrein niets gebeurt voor de bescherming
van bedreigde soorten. Integendeel, in de nieuwe
jachtwetgeving wordt geen rekening gehouden met
het advies vanuit de Minaraad om een jachtvrije
perimeter van 150 meter in te stellen rond be-
staande vossen- en dassenburchten. Deze peri-
meter werd ingesteld op slecht 50 meter,
ondanks het feit dat de das een beschermde soort
is. 
Dat  er terug fazanten mogen uitgezet worden
onder het mom van “het redden van fazantennes-
ten” en dat het gebruik van de zogenaamde “dui-
vencarrousel”  toegelaten wordt, zijn ook  duidelijk
toegevingen aan de wensen van de  jachtsector.
Eigenlijk kan er nu het hele jaar rond geschoten
worden (door reguliere jacht, bijzondere jacht en

bestrijding). Dat bemoeilijkt de controle op het ter-
rein, opent heel wat achterpoortjes , verstoort de
rust  én  brengt verhoogde risico’s mee voor wan-
delaars en fietsers. Dit moet nagenoeg onbegrij-
pelijk zijn voor de gewone burger.  

Een aantal punten in de nieuwe wetgeving zijn  wél
positief :  er komt  een planmatige aanpak van het
wild zwijn en er wordt een voederverbod ingevoerd
voor groot wild. Verder is er in het kader van
schade aangebracht door dieren,  besloten dat er
eerst wordt gedefinieerd welke preventieve maat-
regelen er genomen moeten worden om schade
te vermijden, voordat er overgegaan kan worden
tot bestrijding. (bron: Natuurpunt)

Ondertussen raakte ook  bekend dat  de  Vlaamse
regering een conceptnota goedkeurde over het al
jarenlang aangekondigde reddingsplan voor zone-
vreemde bossen. De Vlaamse regering zal nu on-
derzoeken of deze 2.000 ha meest bedreigde en
meest waardevolle bossen groen kunnen inge-
kleurd worden. Daarvoor zal de administratie eerst
een screening uitvoeren, daarna zal de Vlaamse
regering bekijken of het ‘maatschappelijk verant-
woord’ is om deze bossen ook als bos in te kleuren
en definitief te beschermen. Het plan van aanpak
blijft vooralsnog dus zeer voorwaardelijk.  Er is ook
geen budget voor voorzien. Bovendien duurt een
bestemmingswijziging ongeveer één jaar, waar-
door de echte beslissingen (en de kosten) voor de
volgende regering zijn . Lees : de bescherming van
zonevreemde bossen wordt op de lange baan ge-
schoven. (bron : BBL)

Laten we hopen dat  de volgende Vlaamse rege-
ring  natuurbescherming  hoger in het vaandel
zal dragen dan de huidige,  want die stelde dui-
delijk andere prioriteiten!
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Vlaanderen Fietsland

Het Vlaams parlement heeft (unaniem, nog wel)
een resolutie goedgekeurd met een oproep aan
de Vlaamse regering om werk te maken van de
uitbouw van Vlaanderen als fietsregio. 
(De Morgen, 30 jan 2014 ;
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stuk-
ken/2013-2014/g2251-1.pdf ).

Dat die voorstellen niet vanzelf zullen worden ge-
realiseerd is duidelijk. Bovendien dient niet alleen
de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid
op te nemen.
Het zijn de steden en gemeenten die ook een héél
belangrijke partner zijn hierbij. Niet alleen zijn zij
verantwoordelijk voor de overgrote hoeveelheid
gemeentelijke wegenis en dus fietsinfrastructuur
langs gemeentelijke wegen. Bovendien zijn zij ver-
antwoordelijk voor allerlei andere infrastructuur:
schuilhuisjes voor de gebruikers van het open-
baar vervoer bijvoorbeeld, met stallingen voor fiet-
sers. Voor- en natransport gebeurt bij trein-,
tram- en busgebruikers heel vaak met de fiets.

In Hulst (foto’s rechtsboven) worden deze fiet-
sers ernstig genomen en worden ze verwend
met overdekte stallingen voor de fietsen.
Enkele kilometers verderop in Sint-Gillis Waas
(foto’s onder) gaat het er heel anders aan toe.

Februari 2014

Sint-Gill is-Waas, België

Hulst, Nederland
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Ferdinand De Bondt 

zette het Waasland 

op het juiste spoor

Herinneringen aan een buitenaards politicus
en mens

De einder wijkt altijd en achter ons vervagen de
sporen die het verleden door de tijd trok. De spo-
ren die Waaslander pur sang Ferdinand De
Bondt ons achterlaat - ook letterlijk - zullen voor
allen die hem kenden en met hem samenwerkten
nooit vervagen.

Zaterdagavond 22 februari sms’te mijn jarenlange
GvA-collega Paul Verbraeken dat Ferdinand De
Bondt was overleden in de palliatieve eenheid in Be-
veren. Doel 2020 had het verdienstelijke initiatief
genomen om zijn overlijden publiek te maken. Zon-
dag meldde het radionieuws het trieste nieuws.  
Zijn dood kwam niet als een verrassing. Donder-
dagnamiddag 20 februari hadden Paul Cattrysse,
een trouwe vriend en medewerker van het eerste
uur van de eresenator, en ondergetekende hem
nog een bezoek gebracht. We hadden gehoopt Fer-
dinand nog even te kunnen spreken. Het heeft niet
mogen zijn. Toen al beseften we dat hij niet lang
meer bij ons zou zijn.
In de media werd nogal eenzijdig aandacht besteed
aan zijn onvermoeibare inzet voor de belangen van
de landbouw en de polderdorpen en het behoud
van het Scheldedorp Doel. De Bondt was zich be-
wust van het belang van de haven voor de Wase
economie en werkgelegenheid maar streed tegen
de ondoordachte uitbreidingsplannen die geen re-
kening hielden met mensen.    

Gouden trio
Lang voor Doel een politiek thema werd, stond hij
op de barricaden voor een andere ‘groene’ waarde,
het openbaar vervoer. Zoveel mogelijk mensen via
een degelijk uitgebouwd openbaar vervoer laten
meetellen en daadwerkelijk laten bijdragen tot een
betere mobiliteit en een beter leefmilieu, was zijn
uitgangspunt.
Van het najaar 1968 tot eind 1993 leidde de se-
nator de CVP-werkgroep Verkeer van het Land van
Waas. Hij omringde zich met twee visionaire me-
dewerkers die hem belangeloos adviseerden: de

bevlogen verkeerskundige Roel de Jong (+ 1990)
uit Sint-Niklaas en transporteconoom Paul Cat-
trysse uit Hamme. Het gouden trio, dat geregeld
kon rekenen op de waardevolle visie van Luk de
Jong, slaagde erin het povere openbaar vervoer in
het Waasland op basis van deskundige nota’s en
rapporten significant te verbeteren. Dat De Bondt
in die periode respectievelijk lid, voorzitter en on-
dervoorzitter van de senaatscommissie Infrast-
ructuur was, hielp uiteraard. In die functie was hij
nauw betrokken bij het verkeersbeleid en kon hij
sterke invloed uitoefenen, ook voor dossiers van
het Waasland. Binnen de toenmalige CVP gold hij
als openbaarvervoerspecialist. In de politieke we-
reld van toen was hij op dat vlak een witte raaf.

Kennedytunnel
Waar zou het Waasland zijn zonder de spoorver-
binding tussen Antwerpen-Centraal en Gent Sint-
Pieters? Dat de in 1969 voor het wegverkeer
geopende Kennedytunnel ook een treinkoker heeft,
is te danken aan het Economisch Comité Waas-
land waarin wijlen mr. Willem Melis een vooraan-
staande rol speelde. Dat comité heeft voorkomen
dat beslissingen werden genomen die een hart-op-
hartrailverbinding tussen de belangrijkste Vlaamse
steden zouden hypothekeren. Toen de verbinding
er eenmaal was, moest nog worden gestreden
voor het logische tweede spoor tussen Lokeren en
Oostakker én voor een aantrekkelijk treinaanbod.
Wie herinnert zich nog de strijd voor zondagse trei-
nen tussen Sint-Niklaas en Mechelen? Met frisse
tegenzin gaf de NMBS toe. Dat we nog van Lokeren
naar Dendermonde kunnen sporen, is eveneens
de verdienste van de werkgroep van De Bondt. De
spoorlijn Sint-Niklaas-Hamme-Grembergen kon
daarentegen niet worden gered.
De werkgroep keek ook over de grenzen van de
regio. In 1986 presenteerde De Bondt met te-
rechte trots het spraakmakende plan Spoor 2000
waarin een perspectief op lange termijn voor de
spoorwegen in België werd geschetst. Het was een
alternatieve visie op de snelspoorplannen. De uit-
voering van Spoor 2000 zou hebben geleid tot een
spoornet met Zwitserse kwaliteit.  Het ontbrak de
overheid en de NMBS toen aan visie en ambitie.
Zoals nog steeds.

Oranjebusplan
De werkgroep nam ook het weinig wervende stads-
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en streekvervoer op de schop. Dat resulteerde in
het klantgerichte Oranjebusplan voor het Land van
Waas. Op 29 juli 1977 werd in Beveren het eerste
deel Beveren en de Polder voorgesteld. Voor de
presentatie van het tweede deel Sint-Niklaas en
Midden-Waasland op 29 november 1977 kwam
de toenmalige minister van Verkeerswezen Jos
Chabert naar Sint-Niklaas. Een aantal voorstellen
in het Oranjebusplan werd door de Nationale Maat-
schappij van Buurtspoorwegen (NMVB) uitgevoerd. 
Dat de tramtunnel onder de Schelde in grote mate
te danken is aan de inzet van De Bondt en co weten
weinige Waaslanders. Van meet af werd met
sterke argumenten gepleit om de tram meteen tot
Beveren te laten rijden. De verlenging tot de grens
Zwijndrecht/Melsele kwam er wel sneller dan ver-
wacht. 
Ook na de opheffing van de werkgroep nam De
Bondt als eresenator, ondersteund door enthou-
siaste medewerkers, nog tot 2001 systematisch
initiatieven rond belangrijke, specifieke dossiers in
verband met de spoorwegen en het stads- en
streekvervoer. 

********

Via mijn te vroeg gestorven vriend, medestrijder
en een tijdlang GvA-collega Roel de Jong kwam ik in
contact met Ferdinand De Bondt. Zijn belangloze
en onvermoeibare inzet voor een betaalbaar en

klantvriendelijk openbaar vervoer in dienst van de
samenleving sprak me aan. Gazet van Antwerpen
gaf me de ruimte om de nota’s en rapporten van
de CVP-werkgroep goed in de verf te zetten. In die
tijd was er nog geen sprake van steekvlamjourna-
listiek. 
Het was altijd een genoegen hem te ontmoeten, te
luisteren naar zijn rake analyses met af en toe een
kwinkslag en van gedachten te wisselen bij een
kopje koffie of een glas wijn.     
Mijn herinnering aan Ferdinand De Bondt zal sterk
en onuitwisbaar blijven. Geregeld zei ik tegen hem
– en dat meende ik oprecht - dat hij de enige chris-
tendemocratische politicus in dit land was voor wie
ik een grenzeloos respect en waardering had. Tel-
kens verscheen dan een stoute glimlach op zijn ge-
zicht.
Met verdriet neem ik afscheid van een buitenaards
politicus en mens. Ik had nog zoveel aan Ferdinand
willen vragen. De Nederlandse dichteres M. Vasa-
lis verwoorde het treffend: ‘Zoveel soorten van ver-
driet. Ik noem ze niet. Maar één, het afstand doen
en scheiden. En niet het scheiden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn’.

Herman Welter
journalist

Beveren-Waas
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Wenst u uw straat een fleurig

en groen uitzicht te geven ?

Vorm uw voetpad dan om tot

een heuse geveltuin !

Wanneer je aan de slag gaat met het realiseren
van een geveltuintje, moet je weten dat je aan het
tuinieren bent op openbaar terrein.
Omdat een straatgeveltuintje een privé-initiatief is
op openbaar domein, moet u er vooraf een ver-
gunning voor aanvragen.

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de
straatkant onmiddellijk tegen de gevel. Het verwij-
deren van een stoeptegel 30 cm. is veelal de norm
van de breedte van je geveltuin.

Het voetpad voor je woning moet voldoende breed
blijven om voetgangers, de rolstoelgebruiker of de
kinderwagen een vlotte doorgang te verlenen. 

De vrije doorgang kan variëren van 100 tot
150cm na te vragen bij uw gemeente.

De nutsleidingen onder het voetpad moeten ook
ongeschonden en altijd bereikbaar blijven.

Om het nette uitzicht van je straat te garanderen,
is ook regelmatig onderhoud van de aanplanting
noodzakelijk. En om de buren niet te provoceren
met het groen dat door jou gekozen is,
zijn ook plantvrije afstanden te respecte-
ren.

Niet iedere huiseigenaar ziet het zitten
om de gevel aan te kleden met planten.
En zeker wanneer er boorgaten in de
gevel moeten voorzien worden om een
klimconstructie te bevestigen.
Vandaar het belang om vooraf de regel-
geving van je gemeente op te vragen met
de daarbij horende schriftelijke vergun-
ning.
En toestemming te vragen aan de huis-
eigenaar indien je zelf niet de eigenaar
bent van je woning.
Goede afspraken maken blijvende vrien-
den.

Als uw pad breed ge-
noeg is en uw gevel-
tuin voldoet aan de
voorwaarden, waar-
deert de gemeente
en zijn inwoners uw
inzet.

Zodra de stad of ge-
meentelijke vergun-
ning binnen is begint
het leuke werk.
Het is verleidelijk om
meteen naar een
plantenkweker of tuin-
centrum te gaan en
planten te gaan uit
zoeken, maar eerst
moet het tuintje zelf in
orde zijn.

Haal eerst de tegels uit het voetpad en zorg dat
enkel de tegels loskomen die je moet verwijderen.
Verwijder de stabilisee en het zand tot op een
diepte van 30 tot 60 cm, afhankelijk van de kwali-
teit van de ondergrond. Planten kunnen niet
groeien en bloeien in cement, grof zand of gele
zavel.
Het volume van het plantvak bepaald de wortelzone
van je aanplanting.
Een aanplanting in één stoeptegeltuintje kan voor
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dieper wortelende klimmers, beter is enkele tegels
naast elkaar te verwijderen om te komen tot een
bloemrijke border. 

Zorg dat je geen nutsleidingen beschadigd, door je
eerst te vergewissen waar de leidingen je woning
binnen komen. Vooral telefoon en de distributie zijn
gevoelige kabels. 

De bodem in de nabije buurt van een huisgevel is
veelal onbruikbaar voor beplanting. De bodem is er
vaak te compact, met een te laag zuurstofgehalte
tot gevolg, om er bodemleven en plantengroei mo-
gelijk te maken. Een grote hoeveelheid bouwpuin in
de bodem is er ook geen zeldzaamheid.

Is de plantput voldoende diep uitgegraven, dan
gaan we met de nodige voorzichtigheid de harde
lagen losmaken met een spitvork om te zorgen dat
het plantvak goed waterdoorlatend is.

Alle aanplanting kwijnen weg door een te
natte standplaats.

Meng de helft van beste grond uit de plantput met
tuinaarde, tuinaarde bevat leem en of klei dat zorgt
voor een stevige groeibasis. Het zand zorgt ervoor
dat er voldoende lucht in de wortelzone aanwezig
is. Opgelet het zand mag geen zoutresten bevat-
ten zoals in schelde- of zeezand. Enkel rijnzand is
geschikt als bodemverbeteraar.
Om de plantenvoeding te garanderen is toevoegen
van compost en wat organische bemesting een
pluspunt.
Twijfel je aan de uitgegraven grond, dan kan je best
enkele zakken teeltaarde (potgrond) met klei of
leem aankopen, om ze dan te verwerken in het
plantvak.

Zoals de Engelsen zeggen; A penny for the
plant and a pound for the ground.

Het is beter om meer energie in de bodemverbe-
tering te steken dan in planten kopen.
Een goede bodem garandeert u een goede plan-
tengroei, het succes van uw aanplanting valt of
staat met de bodemvoorbereiding.

Om ervoor te zorgen dat de aarde niet op het voet-
pad beland, voorzie je best een opstaande rand.
Hiervoor kan je de uitgebroken tegels gebruiken
die je maximaal 10cm boven het voetpad plaatst.
Zorg dat er geen scherpe randen aanwezig zijn die
verwondingen kunnen veroorzaken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen bij het
kuisen van uw voetpad.

Strooizout doet planten uitdrogen. Je aanplanting
kan erdoor verzwakken en afsterven.

De aanplanting kan ingevuld worden naar keuze. 
Zorg voor goed gesloten kruidlaag om het onkruid
geen kans te geven.
De geveltuin maakt het mogelijk om te werken met
klimplanten of leiplanten, we onderscheiden daar
twee groepen in. Vooreerst de zelfhechtende klim-

zelfhechtende klimmers                   klimmers met een klimhulp          werkend vanuit een plantenbak  
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mers zoals klimop, en de klimmers die moeten on-
dersteund worden door een klimhulp Clematis als
voorbeeld.
Eventueel kan de bodem tussen de planten met
een beschermende mulchlaag worden afgedekt.
Dit verhindert uitdrogen en bemoeilijkt eventuele
kieming van onkruid.
De mulchlaag kan bestaan uit grove compost of
een dun laag je gemalen schors of houtsnippers.

De juiste klimhulp kiezen.

Zelfhechtende klimklassiekers zoals de gewone
klimop (Hedera helix) of wingerd (Parthenocissus
quinquefolia) groeien zo snel dat ze alles kunnen
overwoekeren. 
Ze zijn daarom vooral geschikt voor grote blinde
muren.

In principe wortelen klimplanten niet in de muur.
Wel kunnen, vooral bij zelfhechtende soorten, de
ranken met hechtschijfjes of fijne hechtwortels en-
kele mm het pleisterwerk binnendringen. De
schade die hiermee wordt berokkend is echter
zeer beperkt. Maar, de schade bij het verwijderen
van dergelijke zelfhechtende planten (bv. Klimop
(Hedera helix)) kan wel groter zijn. Delen pleister-
werk, voegsel of oppervlakkig sierlaagjes kunnen
mee worden losgetrokken.

Ook holtes of spleten in de muur of in de voegen,
worden soms opgezocht. Hierbij profiteren klim-

planten wel van deze openingen, maar ze zijn er op-
nieuw niet de oorzaak van! Dit kan immers enkel
als de muur reeds verval vertoont.
Eens hun hechtwortels en stengels binnendringen
in de muur of tussen dakpannen, kan wel enige
schade optreden. Raadzaam is dus om op oudere
muren of kwalitatief slechtere muren zelfhech-
tende soorten te weren.
Bij klimplanten die een klimhulp nodig hebben, be-
paalt u zelf waar de plant naartoe mag klimmen.

•  Soorten klimhulp:

Kies de klimhulp die past bij de groeiwijze van uw
klimplant. Bekijk vooraf hoe groot uw klimmer on-
geveer kan worden en zorg dat uw klimhulp die-
zelfde hoogte haalt. 
U kunt klimplanten ook snoeien wanneer ze aan het
einde van de klimhulp komen. Zo vormt de klimhulp
ook de begrenzing van de plant en een snoeihulp.
U kunt klimplanten ook horizontaal leiden. Voor lei-
bomen is dit noodzakelijk, maar ook andere klim-
mers die u liever niet te hoog laat groeien, kunt u
horizontaal leiden met bijvoorbeeld spankabels. U
leidt dan best een hoofdtak in de gewenste hoogte
en laat de zijtakken vanaf dan horizontaal afleiden.
Zo zorgt de klimplant ook in de breedte voor groen. 

•  Welk materiaal kiezen?

Kies een stevige klimhulp in duurzaam materiaal.
Roestvrij staal heeft de langste levensduur en vergt
geen onderhoud. 
U kunt zelf een klimhulp maken door spanvijzen in
uw gevel te bevestigen en hiertussen (roestvrije)
kabels te spannen. 
U kunt klimhulpen ook aankopen in gespeciali-
seerde winkels.
Voorbeelden van klimhulpen in de handel zijn:
Een stevige metalen draadzuil (of klimkorf) waarop
uw planten voldoende ruimte krijgen om te klim-
men. Deze draagzuil beschermt ook de stam van
uw plant. 
Draadmatten al dan niet gegalvaniseerd, op voor-
waarde dat ze ver genoeg van de gevel zitten. 
Hout is een natuurlijk materiaal met een kortere
levensduur. Kies voor een stevig klimrek dat jaren
meegaat. U kunt ook klimrekken in bamboe vinden.
Bamboe is ook bijvriendelijk omdat solitaire bijen
hun nesten maken in holle stengels.
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•  Hoe aanbrengen. 

Breng uw klimhulp aan voor u gaat planten, zodat
uw muur nog gemakkelijk bereikbaar is. Doe dit in-
dien nodig met twee. 
Bevestig de klimhulp altijd op een afstand van min-
stens vijf cm van de muur. Wijnstok en trompet-
bloem vragen zelfs vijftien cm ruimte tussen muur
en klimhulp. Als de klimhulp te dicht tegen de muur
hangt, hebben ze geen ruimte om zich er rond te
winden. 
De klimhulp op afstand houden van de muur kan
eenvoudig door houten blokjes van vijf tot zeven cm
dikte te gebruiken. Boor een gat in het blokje en
steek de (lange) vijzen hierdoor. Zo blijft de klimhulp
overal even ver van de muur en zit hij bovendien
stevig vast.
Zorg dat de draagkracht voldoende is om het ge-
wicht van een volwassen plant te dragen. Maak de
klimhulp zodanig vast aan uw  gevel dat ze tegen
een stootje en hevige stormen kan.

transport met de fiets

De stad Mechelen heeft Europese subsi-
dies binnengehaald om te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn van transport met de
fiets. Tegelijk is ook een studie besteld voor
een globaal onderzoek naar duurzame dis-
tributie in de stad.

Uit een onderzoek blijkt dat de totale impact van
de Mechelse uitstoot gelijk is aan meer dan
600.000 ton CO2. Transport is in belangrijkste
mate verantwoordelijk voor dat cijfer. "Het is onze
ambitie om de uitstoot tegen 2020 met twintig
procent te reduceren", zegt schepen van Klimaat
en Duurzaamheid Marina De Bie. Hoe dat in de
praktijk moet gebeuren, is vandaag weinig con-
creet.

Er zijn wel ideeën, zoals een frequenter fietsgebruik
aanmoedigen. Via het project cyclelogistics krijgt
de stad subsidies om die piste verder te onder-
zoeken. "Wij willen nagaan in welke mate wij goe-
deren met de fiets in en uit onze binnenstad
krijgen. Het is alleszins onze ambitie om daar werk
van te maken", stelt De Bie.

Het schepencollege heeft ook beslist om een stu-
die te bestellen rond toekomstige stadsdistributie.
"Daarmee willen wij nagaan of er bij handelaars en
distributiebedrijven een draagvlak is om die op een
duurzame manier te organiseren. Wij willen hun
noden kennen. 
Een eigen stadsdepot is voorlopig nog niet aan de
orde", zegt de schepen  nog.  De stad trekt 50.000
euro uit voor het onderzoek en hoopt ook op een
sterkere uitbouw van het openbaar vervoer. "Maar
dat is iets voor na de verkiezingen", luidt het.

Uit GvA 26/2/2014

Zie ook : www.lowtechmagazine.be/vrachtfietsen/



Zwijndrecht in de vergeetput

Het hoefijzer van Zwijndrecht

Reeds jaren zit de deelgemeente Zwijndrecht ge-
prangd tussen autosnelwegen : E34, R1 en E17 :
een echt snelweghoefijzer. Daarenboven is de ver-
keersintensiteit jaar na jaar gegroeid. De deelge-
meenten Zwijndrecht en Burcht worden van elkaar
gescheiden door een hoge berm, waarop de
vrachtwagens en andere auto’s voorbij razen of bij
file stilstaan met draaiende motoren. Sluikverkeer
maakt de Zwijndrechtse straten onleefbaar. De
verkeersstress is voelbaar.

Wat bieden BAM en Meccano?
BAM doet het verkeer op de E17 enkel maar toe-
nemen, want ook de E17-gebruikers van de Oos-
terweeltunnel moeten die E17 blijven nemen ter
hoogte van Zwijndrecht en daarna richting noord
afslaan. En het verkeersvolume blijft maar aan-
groeien. Geluidsschermen kunnen voor een kleine
mildering zorgen. En wat zal het effect zijn van een
parallelweg over het ganse hoefijzer? Hopelijk min-
der sluikverkeer ??
MECCANO  laat het verkeer op de E17 reeds vanaf
de nieuwe gevangenis, dus vòòr Zwijndrecht, de
grond induiken om het via een tunnel noordwaarts

richting Schelde  te sturen. Ter hoogte van de E34
is er een wisselaar in een open sleuf. Ongeveer
1/3 van het verkeer (en vooral vrachtverkeer)
zal NIET meer op de E17 rijden ter hoogte van
Zwijndrecht. In de Meccano-plannen zal men na-
dien de E17 ter hoogte van Zwijndrecht in de grond
stoppen, intunnelen. Op niveau -1 brengen in plaats
van nu +1.  Die intunneling zorgt ervoor dat op-
nieuw de deelgemeenten Burcht en Zwijndrecht
één aaneengesloten geheel vormen.

Beoordeel zelf : 
Welk tracé geeft voor inwoners van Zwijndrecht
en Burcht de meeste levensverwachting?

l e e f k w a l i t e i t
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Meccano   en  BAM te  Zw i j ndrecht

fragment uit plan-MER: verkeersvolume per
uur tijdens avondspits op E17 richting Gent  .
6370  wagens bij BAM; 4210 bij Meccano (en
2720 in Meccano-tunnel)

links BAM;         rechts MECCANO 

nieuwe gevangenis

ROOD = BAMtracé
GEEL = Meccano

viaduct wordt nog drukker (BAM)

33 % verkeer



o p  2  l o c a t i e s

Overkapping van 

Kleine Ring 

Steeds meer mensen ijveren ervoor om de Ant-
werpse ring te overkappen. Met BAM blijft de kleine
ring een onderdeel van het Europese transport
hoofdwegennet en mag er bij wisselaars geen over-

kapping zijn volgens de zogenaamde tunnelrichtlijn.
Bij de MECCANO wordt de Meccano-omleiding rond
de stad de transporthoofdweg in plaats van de
kleine ring en mag die kleine ring veel meer worden
ingetunneld. Het worden overkappingen van kilo-
meters lang, terwijl dat bij BAM  slechts “deksels’
worden en open sleuven.

MECCANO-tracé rond de stad!  (uit plan-MER)

BAM-tracé door de stad !  (uit plan-MER)
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Overkapping Antwerpse ring

zorgt voor 800 voetbalvelden

vrije ruimtE

De plannen van het Ringland-collectief voorzien
in een overkapping van de Antwerpse Ring en
een verschuiving van de Singel.

De Vlaamse regering heeft de Oosterweelknoop
dan wel doorgehakt, maar een breed draagvlak is
er nog niet. Nadat Open Vld en Groen de MER-stu-
die verwierpen, presenteren professoren van de
Antwerpse en Leuvense universiteiten Ringland,
een plan voor de volledige overkapping van de Ant-
werpse Ring. 

In een open brief roept voetbalcommentator Filip
Joos de Antwerps burgemeester De Wever op om
meer te doen aan de slechte luchtkwaliteit in de
stad. "Die zal binnen afzienbare tijd rampzalige ge-
volgen hebben voor de gemeenschap" als de bur-
gemeester niet ingrijpt en objectief kijkt naar
betere alternatieven voor de ontsluiting van de Ant-
werpse Ring dan het BAM-tracé. Had Antwerpen
niet gewoon resoluut moeten kiezen voor de ge-
zondheid?

Onbetrouwbaar
Het verzet tegen Oosterweel is een kolfje naar de
hand van politieke strategen. De meerderheids-
partijen verslikten zich vorige week collectief in de
koffie toen 2 oppositiepartijen een resolutie in-
dienden over de aanpak van het Oosterweeldossier

door de Vlaamse regering. Zie ook pagina 13.  
Kan Antwerpen, zoals Joos schreef, niet beter kie-
zen voor gezondheid boven (economische) ratio?

Op 18 maart verzamelden Antwerpenaars in
de Rode Foyer van De Singel. Het gaat om het
slotstuk van 'Uit de ban van de Ring', een stu-
die die twee jaar geleden werd gelanceerd door
studiebureau Stramien. Een heleboel profes-
soren, stedenbouwkundigen en Stramien bun-
delen de krachten in het 'Ringgenootschap'.
Het resultaat lag op tafel: Ringland.

Volledige overkapping
Met Ringland pleiten de professionals voor een vol-
ledige overkapping van de Antwerpse Ring en een
verschuiving van de Singel, de 'kleine ring' rond het
stadscentrum. Het verkeer wordt verdeeld in tun-
nels voor stedelijk en doorgaand verkeer. Daardoor
zou de aanleg van de omstreden R11bis door Kon-
tich en Mortsel niet meer nodig zijn. Bovendien
wordt het mogelijk om de Singel bovenop de Ring
te leggen. Zo creëer je een wisselwerking tussen
de Ring en de Singel zonder kruispunten.

Pluspunt is ook de ruimtelijke uitbreiding van de
stad: een tiende district. Peter Vermeulen van
Stramien sprak op Radio 1 over 800 voetbalvel-
den aan vrije ruimte die erbij komt. Daarin is er
plaats voor woningen, scholen, parken en stad-
sparkings. Geluidsschermen en een glazen stolp
op een verkeerswisselaar ter hoogte van Rivieren-
hof zouden de overlast van de nieuwe Singel be-
perken. De vervuilde lucht wordt gefilterd in de
tunnel. Kostprijs van dat alles: zo'n 2 miljard euro.

Luchtkwaliteit
Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Mi-
lieu Agentschap (EMA), is een van de initiatiefne-
mers. "Meer dan 90 procent van de Europese
stedelingen leeft in een omgeving waar de lucht-
kwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WGO) worden overschreden. Oorzaak is
het autoverkeer, vooral diesel", zegt Bruyninckx.

Ook professoren Jef Van den
Broeck (KU Leuven), Bruno De
Borger (UA) en André Loeckx
(KU Leuven) zetten hun schou-
ders onder het project.
www.ringland.be
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Reparatie MER-rapport 

Oosterweelverbinding

Twee dagen na de Valentijnsbeslissing verspreidde
stRaten-generaal op 16 februari 2014 een pers-
bericht met als titel ‘Reparatie MER-rapport Oos-
terweelverbinding biedt uitweg voor Vlaamse
regering’.  Erin werd vermeld dat de alternatieve
tracés binnen het net afgeronde milieueffecten-
rapport (MER) niet gelijkwaardig aan de Ooster-
weelverbinding waren onderzocht en dat die
alternatieven alsnog op korte termijn doorrekenen
met gedifferentieerde tol een jarenlange procedu-
reslag kon voorkomen.  

2 oppositiepartijen maakten op 14 maart 2014
bekend een voorstel van parlementaire resolutie
te zullen indienen waarin aan de Vlaamse regering
gevraagd wordt om alle tracé-varianten alsnog op
een gelijke wijze door te rekenen. Met hun eerste
reacties op het voorstel bleven de meerderheids-
partijen voorlopig nog steken in stemmingmakerij:

‘Onverantwoord om nieuwe studie te vragen’
>>>  het gaat niet om ‘nieuwe’ studie, wel om als-
nog bekomen van ‘correcte’ studie

‘Bijkomende berekeningen zullen 2 tot 3 jaar stu-
diewerk kosten’
>>>  bizar: is langer dan duur opmaak van hele
MER zelf; in werkelijkheid gaat het eerder om 2
tot 3 maanden studiewerk

‘Gaat om politieke spelletjes’
>>>  bedoeling is net het depolitiseren van het
dossier en het vinden van maatschappelijk draag-
vlak

De initiatiefnemers van deze resolutie verklaren:
Dit voorstel levert tijdswinst op. Als de Vlaamse

regering die berekening niet toepast, riskeert ze
een heruitgave van 2005. Dan zullen actiegroe-
pen opnieuw een juridische veldslag voeren en
een referendum afdwingen. De huidige aanpak
van de regering veroorzaakt wrevel en opstan-
digheid. 

Als de Vlaamse regering om partijpolitieke en
electorale redenen nu doet alsof haar neus
bloedt, sneuvelt ten laatste in 2016 haar Va-
lentijnsbeslissing binnen één van de drie vol-
gende formele procedures:

1.Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
>>>  bij openbaar onderzoek in 2014: bezwaar-
schriften + advies
>>>  bij eventuele definitief goedkeuren ervan in
2015: Raad van State: aanvechten op grond van
ongelijke behandeling alternatieven en bijgevolg
onvolledigheid GRUP

2. Project-MER
>>>  bij kennisgeving ervan: ombudsman: plan-
MER aanvechten op grond van ongelijke behan-
deling (‘wegschrijven’) alternatieven

3. Stedenbouwkundige bouwaanvraag in 2016
>>>  openbaar onderzoek: bezwaarschriften + ad-
vies
>>>  mogelijkheid volksraadpleging

Een opvallende recente bedenking van Bart Mar-
tens (sp.a) in het Nieuwsblad : ‘Ik heb tijdens de
voortgangsrapportage in het Vlaams parlement
zelf vragen gesteld over het feit dat gedifferen-
tieerde tol niet werd toegepast op Meccano. In de
verslagen kan je letterlijk lezen dat ik ervoor waar-
schuw dat we appelen met citroenen zouden gaan
vergelijken.’
Dit is uitermate relevant: een lid van een meerder-
heidspartij in het Vlaamse parlement erkent nu zelf
dat in het MER-rapport appelen met citroenen wor-
den vergeleken door de Meccano niet met gedif-
ferentieerde tol door te rekenen.
Het MER-rapport levert als gevolg daarvan niet wat
het zou moeten leveren, namelijk een evenwaar-
dige vergelijking van alternatieven. De advocaten
van de Vlaamse regering moeten in 2015 dus niet
afkomen bij de Raad van State met het argument
dat het MER-rapport dat wel doet, noch met het
argument dat de politieke meerderheid zich van 

vervolg op pagina 21

Of zoals een sympathisant van de actiegroepen het in
een mail formuleerde: ‘De Vlaamse regering verkondigt
sinds 14 februari 2014 de marathon te hebben ge-
wonnen. Ze vertelt er niet bij dat ze onderweg enkele ki-
lometers op de fiets heeft afgelegd. Zo kan ik het ook.’
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Voor eerlijke en heerlijke vlees-, vis en ve-
getarische gerechten (ingrediënten groten-
deels 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 vrijdag 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

Canteclaerroute in de kijker

Deze fietsroute biedt alle fietsers de gelegenheid
het centrum van het Land van Waas te ontdek-
ken of te herontdekken. Het is een van die zeld-
zame streken waar je op zo'n kleine oppervlakte
zo'n grote variatie vindt.

Vanuit Klein-Sinaai fietsen we afwisselend tussen
bossen en weidse akkerlanden richting Stekene.
Vervolgens gaat het via het residentiële Puivelde
en de prachtige Dries van Sinaai tot aan de rand
van Lokeren. Langs een oude spoorwegberm
loopt de route in alle rust over het pittoreske
Daknam naar Eksaarde en Moerbeke. Vanaf hier
brengt de dijk van de Moervaart ons terug rich-
ting Klein-Sinaai.

De naam Canteclaerroute verwijst naar het
dierenverhaal "Van den Vos Reynaerde" dat in
de Wase regio speelt. De haan Canteclaer is
een van de personages.

Onze bistro bevindt zich ongeveer halverwege
deze mooie fietsroute en je kan van de gele-
genheid gebruik maken om tijdens een korte
pauze van een lekkere koffie, pannenkoek,
wafel of iets geestrijkers te genieten. Een
ruime parking biedt ook de mogelijkheid om
aan onze bistro te vertrekken en dan ’s avonds
met onze heerlijke maandmenu uitgebreid ken-
nis te maken.

Je vindt deze route terug op volgende website :
http://www.vlaanderen-fietsland.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 op woensdag tijdens wintermaanden).
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Zondag 6 april

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

CVN Sombeekse Meersen – Lentewandeling,
14u00 Dries Sombeke, Waasmunster,
jeanpaul.debeleyr@hotmail.com, 052/46 21 10  L/S

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Natte voetenwandeling in de Reepkens.

De Reepkens zien er elke week anders uit. Voorjaars-
bloeiers zoals Watermunt en Dotterbloem trekken zeker
onze aandacht. Fauna en flora zullen ons tijdens deze
wandeling weer verbazen. Ingrid gidst ons oa. door riet-
velden en broekbossen van Natuurgebied de Reepkens
die gelegen zijn aan de Moervaart, ten Zuiden van Mo-
lenhoek en Kalve(Baan Wachtebeke /Moerbeke). Dit
Natuurreservaat is enkel toegankelijk tijdens deze jaar-
lijkse wandeling. Er zal ook een woordje uitleg gegeven
worden met betrekking tot de beheerwerken die op ter-
mijn zullen leiden tot een gemengd inheems bos. Laarzen
zijn noodzakelijk bij deze gratis avontuurlijke wandeling.
Afspraak: om 14u30 aan toegangspad naast Molenhoek
65 in Wachtebeke
Info:  ingridlybaert@scarlet.be  09/345.75.98

Zaterdag  12 april

Natuurpunt Zuid-Waasland Start 'programma 2014'
van de 'plantenwerkgroep'
Uitstap naar De Oude Durme te Hamme.
Vertrek: Syntra te Sint-Niklaas
Wanneer: om 14u. Laarzen meebrengen a.u.b.
Inlichtingen: Stijn De Schrijver, tel 03 772 48 20 of fam-
deschrijver@telenet.be

Zondag 13 april

CVN + Abllo vzw/Ecotest
Wandeling Oost-sive polder Steendorp

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.
Vertrek : Steenbakkerij in Steendorp,  Warandestraat
9140 Steendorp, 14.30 uur. Info : Mario Smet
016/43 95 80 mario.smet@chem.kuleuven.be

CVN Daknamse Meersen, 
14u00 Kerkje Danknam. Lou.roelandt@skynet.be L

Maandag 14 en dinsdag 15 april

Vzw Durme 2-daagse Kinderworkshop ‘bootjes maken’
Hoe komt het dat eenden kunnen drijven? Zijn er insec-
ten die op het water kunnen lopen? Hebben sommige
mensen drijvende huizen? We maken onze eigen mini-
bootjes. Wie zijn bootje blijft het langst drijven? Mis-
schien is jouw boot wel de snelste of de lekkerste! 
Afspraak: om 13.30 uur aan bezoekerscentrum Mols-
broek, einde om 16.30 uur (bij voldoende deelnemers
gaat de cursus ook door van 9-12 uur).
Info: voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De prijs is 14 euro
voor leden van vzw Durme, 19 euro voor niet-leden. 
Inschrijven: contacteer Marieke De Vos via
marieke.devos@vzwdurme.be of via 09 348 30 20 en
schrijf na bevestiging het bedrag over op BE52 0012
2999 0009 met vermelding ‘naam maakt een boot’.

Zaterdag 19 april 

Ons Streven + CVN Natuurwandeling Bron en Broek 
Het hoogtepunt van deze wandeling situeert zich in het
‘Bronbosje van Elversele’, erkent als reservaatgebied.
Bronbosjes ontstaan op plaatsen waar het grondwater
dagzoomt, meestal na het opbotsen tegen een harde
kleilaag. Het water, dat ondergronds een lange weg heeft
afgelegd, heeft een specifieke mineralensamenstelling,
met als gevolg dat in het voorjaar een unieke flora zich
tentoonspreidt in dergelijke gebieden. Zo kan je onder
deskundige leiding van de gids kennis maken met o.a.
Verspreidbladig goudveil, Muskuskruid en slanke sleu-
telbloem.
Afspraak: 14.15u Kerk Elversele, Dorpstraat 62.

Maandag 21 april 

Ons Streven + CVN In het kader van de Scheldehap-
pening : Geleide Natuurwandeling Tielrodebroek
De Scheldehappening, een organisatie van Regionaal
Landschap Schelde Durme, brengt jaarlijks heel wat

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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mensen op de been, op de fiets of in de boot.
Tielrode Broek, een wandeling die al jaren op de kalender
van Ons Streven staat, sluit hier perfect bij aan.
Dit gebeid is gelegen aan de monding van de Durme in
de Schelde en werd omgevormd tot gecontroleerd over-
stromingsgebied na het opstellen van het Sigmaplan.
De wandeling verloopt op volledig verharde wegen en is
dus perfect toegankelijk voor rolwagens. Gedurende 4,2
km kan je genieten van dit open landschap en kun je heel
wat wetenswaardigheden ‘mee naar huis nemen’ dank-
zij onze gidsen.
Bijzonderheden: landschap, rietvogels, getijdenwerking.
Afspraak: Durmeveer (standbeeld ‘Den Toeter’) Sint-Jo-
zefstraat Tielrode  14.15u (einde17u). 
marc.lamont@belgacom.net, 03/778 03 15 *

Vzw Durme Scheldehappening

Slikken en schorren, kreken en vogels, vergezichten en
weerspiegeling van het licht op het water... Vandaag kan
je al varend, fietsend of wandelend alle troeven van het
Scheldeland ontdekken.
Je vindt Vzw Durme heel de dag met een infostand in
Temse (aan de Wilfordkaai), en we organiseren een gra-
tis weidevogelwandeling in de Scheldebroeken. 

Afspraak om 14 uur aan het veerhuis in Berlare.
Meer info: Marieke De Vos (marieke.devos@vzw-
durme.be of 09 348 30 20) of op www.scheldehappe-
ning.be voor info over de boottochten en het volledige
programma.

Donderdag 24 april

Natuurpunt Scousele ism gemeente Temse Eindeva-
luatie paddenoverzet.  De afgelopen paddenoverzetactie
wordt besproken. Wat was goed, wat kan beter. Hoe-
veel kikkers, padden en salamanders zijn er overgezet ?
Hoeveel doden zijn er toch nog van de straat geraapt ?
En ten slotte : een warm woord van dank voor alle vrij-
willigers die zich in weer en wind hebben ingezet.
Praktisch: Infovergadering om 20u. De Zaat te Temse,
5de verdieping zaal ‘De Durme’
Info : 03 711 27 53 of meersman.dirk@skynet.be

Vrijdag 25 april

Natuurpunt Noord + Natuurpunt Educatie
De wondere wereld van de muizen (theorie)
Spitsmuizen zijn hyperactieve jagers en slaapmuizen knij-
pen al eens een oogje toe. Bos- en dwergmuizen halen de
meest acrobatische toeren uit, terwijl woelmuizen zich
zelfs op de begane (boven)grond onveilig voelen. Zeg dus
nooit zomaar muis tegen een muis en leer er alles over
op onze cursus muizenissen. De theorie wordt afgewis-
seld met de boeiende onderzoekspraktijk van life-traps
en braakbalpluizen.
Lesgever: Joeri Cortens. Wanneer: 25 april 2014,
19u30–22u30, theorie, 2 mei 2014, 19u30-22u30,

praktijk. In het Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9170
Meerdonk. Prijs: 15 euro leden, 20 euro voor niet-leden
te betalen op rekeningnummer BE38 0000 1056
0872 Natuurpunt Waasland-Noord, met vermelding
‘muizenissen’. Inschrijven: vóór 15 april 2014, Marc Bo-
gaerts, marc@panneweel.be of 03-779 89 31

Zaterdag 26 april

Vzw Durme  en Natuurpunt Zuid-Waasland
Info-sessie project dagvlinders Durme- en Scheldegebied
Welke dagvlinders kan je vinden in onze streken? Hoe
breng je ze op naam? Wanneer mag je een Oranjetipje
verwachten? Je komt het hier te weten. We laten je ook
enkele spectaculaire resultaten van vorig jaar zien. 
Afspraak: om 14 uur in het bezoekerscentrum Donk-
meer te Berlare (Donklaan 119). 
Info: Graag een seintje aan filip.vandevelde@skynet.be of
couckuyt.jurgen@telenet.be Nadien volgt nog een hapje
en drankje. 

Zondag 27 april 

Natuurpunt Zuid-Waasland Vlaamse Ardennendag: 
zie kalender    info : christelstrybos@hotmail.com

Ons Streven + CVN Kabouter- en Herfstwandeling
Thema: "Grenzeloos" in het kader van Erfgoeddag. 
1. Kabouterwandeling: “Volksverhalen zonder grenzen”
Organisator: Milieuwerkgroep Ons Streven vzw in sa-
menwerking met gemeentebestuur Temse Vertrekpunt:
Provinciaal Domein Roomacker, Hofstraat, hoofdhek,
9140 Tielrode
Al lijken er nu geen grenzen meer te zijn, vroeger waren
mensen heel erg begrensd. Arme inwoners geraakten
niet weg uit hun dorp, voor rijken was het ook niet een-
voudig om de wereld te verkennen en soms werd het
verboden om zaken te ontdekken. Zelf verzonnen verha-
len gaven een uitleg voor onverklaarbare zaken. De ver-
beelding in volksverhalen is grenzeloos en de grens met
wetenschap soms vaag, toch worden deze verhalen nog
steeds van generatie op generatie doorgegeven.
De wandeling start om 14 u en is bedoeld voor kinderen
van 5 tot 11 jaar. Voor + 12 en de ouders is er opvang
voorzien in de vorm van de ouderwandeling (zie hierna).
Om 16 u mogen de kinderen hun ouders ophalen. Re-
servatie niet verplicht, maar mag op 03 711 16 83 of
gert.hooftman@hotmail.be. Geen maximum aantal deel-
nemers.

2.  Dorpswandeling: “Langsheen vele grenzen”
Organisator: Milieuwerkgroep Ons Streven vzw in sa-
menwerking met gemeentebestuur Temse
Vertrekpunt: Provinciaal Domein Roomacker, Hofstraat,
hoofdhek, 9140 Tielrode
Dorpswandeling waarbij we op zoek gaan naar ver-
vaagde contrasten uit het verleden. Het verschil tussen
het ‘geboerte’ en het dorp, landbouwers die ploeterden
op hun akker kenden nauwelijks nog de arbeiders die
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zwoegden in de lokale industrie. Het ontzag voor gezag
en de verschillen in rijkdom vormden een grens tussen
de volksmensen en notabelen. Iedereen hield zich op in
zijn eigen vriendenkring. Zo werd een klein dorp nog ver-
der verdeeld. 
Exclusief voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er tegelijker-
tijd een kabouterwandeling (zie eerder).
De wandeling start om 14 u en eindigt om 16 u. Kinde-
ren tussen 5 en 11 jaar volgen ondertussen de kabou-
terwandeling (zie eerder). Reservatie niet verplicht, maar
mag op 03 711 16 83 of gert.hooftman@hotmail.be.
Geen maximum aantal deelnemers.

CVN Stropers in Stekene, 10u00 ingang Stropers-
straat tegenover Donckers, Stekene, ericenkarien@hot-
mail.com, 03/707 00 50. L/

Waterwingebied, 14u00 Parking Vossenhol Kruis-
punt Breedstraat/St-Jansteenstraat, Stekene,
mariedm80@hotmail.com, 03/779 59 77. L

Oude Durme-ochtendwandeling, 06u00 Durmebrug,
Waasmunster,
jeanpaul.debeleyr@hotmail.com, 052/46 21 10.  L/S

Roomackerwandeling, 14u15 Hoofdhek Roomacker,
Hofstraat Tielrode, 03/778 03 15  

marc.lamont@belgacom.net, 

VELT Plantenruilbeurs van 10u tot 13u
We steken de Schelde over en nemen deel aan de plan-
tenruilbeurs van Klein Brabant.  Heeft u enkele plantjes
van zowel groenten als sierplanten teveel, bent u op zoek
naar een bepaalde plant, heeft u wat zaden op overschot
? Je kan er ook  de buren leren kennen. Heb je iets te rui-
len of te geven, ben je op zoek naar iets maar kan je er
niet geraken ? Contacteer Marc T . We proberen iets
te regelen. “De steenoven”  Kuitegemstraat, scheldedijk
120;  2890 Sint Amands.  Gratis.

Dinsdag 29 april

VELT Zelf biozaden winnen.  Om20u
Het leven in jouw handen, van zaadje tot oogst en terug.
De eerste stappen in het winnen van je eigen groente-
zaden. Over de wondere wereld van eenjarige en twee-
jarige planten, over zelf - en kruisbestuivers. Over de
rijpheid van zaden en de bewaring.
Door Jos Van Hoecke,  Stedelijke bibliotheek, Hendrik
Heymanplein 3, 9100, Sint Niklaas
gratis, iedereen welkom

Donderdag 1 mei 

Ons Streven Start zomerzoektocht (tot en met 30
september)   Zie kalenderinfo

Vzw Durme Vroege ochtend wandeling in de Fondatie
ism Davidsfonds Sinaai
Maak van deze feestdag gebruik om één van onze mooi-
ste gebieden te verkennen. Maar je moet er wel vroeg
voor uit je nest...Gids Paul Vercauteren leidt ons tijdens

deze vroege ochtendwandeling rond in de Fondatie van
Boudelo in Sinaai. Zeker de moeite!
Afspraak: om 5 uur ('s morgens) aan de beuken aan de
kruising van de Weimanstraat en de Liniedreef in Sinaai.
Info: tommy.vercauteren1@telenet.be of 03 772 29 98
of 03 772 35 38

Natuurpunt Ochtendwandeling voor de zang der vogels
Vertrek om 5.30u. op de parking Taverne Rosenberg,
Patotterijstraat 1 te 9250 Waasmunster.
Gids: Staf Lerno (0495.49.13.91 of 03.772.43.06)
Gratis deelname.

Vrijdag 2 mei

Natuurpunt Noord + Natuurpunt Educatie
De wondere wereld van de muizen (praktijk)

Zaterdag 03 mei

CVN en Natuurpunt Scousele 
Nachtegalenwandeling

De wandeling wordt begeleid door een CVN natuurgids
en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven.
Vanuit tropisch Afrika doet hij er duizenden kilometers
over om hier voor zijn nieuwe kroost te zorgen. Be-
scheiden en onopvallend is zijn uitzicht maar o zo feno-
menaal  is zijn zang.

Breng zeker je verrekijker, zaklamp, en bij regen laarzen
en regenkledij mee.
Afspraak om 19.00 uur Rupelmonde Dijkstraat aan het
rond punt. Info : Dirk Meersman 03 711 27 53 of e-
mail: meersman.dirk@skynet.be

Zondag 4 mei

Vzw Durme + CVN   Wandeling in het Molsbroek
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 indien je met een groep aanwezig zal zijn.
Contact: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij con-
servator André Verstraeten, 09 348 18 59. 

CVN Etbos vroegochtend, 05u00 Brug Zuidlede,
Moerbeke-Waas, lou.roelandt@skynet.be, 

0494 826 326 L

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Vroegochtendwandeling i.s.m. De Raaklijn

Vertrek om 5.30u. aan de Wereldwinkel, Koutermolen-
straat 6 te 9111 Belsele. Rond 8u: gratis ontbijt in de
Wereldwinkel.
De eerste 20 deelnemers kunnen mee.
Info bij Staf Lerno: 0495.49.13.91 of 03.772.43.06

Natuurpunt Waasland Noord Vroegochtend-
wandeling langs de Kieldrechtse Watergang.  Beluiste-
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ren en leren herkennen van de zang van verschillende
vogels.  We komen samen om 5 uur aan de brug over de
watergang in de Polderstraat te Meerdonk.  Mee te
brengen: laarzen, verrekijker. Info: Jan Dhollander  03
7706426 

Vriendenkring Panneweel 1 ste Open Schuurdag van
het seizoen in het Natuurhuis Panneweel. 
Een namiddag met een verhaal  over muizen, uilen en
braakballen. Samen met onze kenners braakballen plui-
zen.  De beentjes in de braakballen leren ons meer over
de soorten muizen die in de omgeving van het Panne-
weel leven.  Verder kan je op het Panneweel terecht voor
allerlei gezinsvriendelijke activiteiten zoals een wandeling
met gids (start wandeling 15 uur) of  kennismaken met
de kleine landschapselementen in de boomgaard ( door-
lopend ).  De schuur is geopend van 14 uur  tot 17 uur.
Info: Bert raets  03 7770402 of  info@panneweel.be

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede  
Vroegochtendwandeling aan de Etbos.

De morgenstond heeft goud in de mond, maw. degene
die aan deze gratis wandeling meedoen hebben echt veel
kans om reeën en andere geheimen te ontdekken in de
omgeving van de Etbos. We wandelen door een uniek na-
tuurgebied dat niet vrij toegankelijk is. Het ontwaken van
de vogels meemaken, met elk hun eigen zang is een
unieke belevenis. Jaarlijks hebben we meerdere zang-
posten van de nachtegaal. Aangepast schoeisel(laarzen)
zeker nodig. Afspraak: om 5.00 uur ter hoogte van de
Etboshoeve aan de Zuidlede
Info: lou.roelandt@skynet.be  0494 826 326 

Donderdag 8 en vrijdag 9 mei

de Wase open tuinen open tuindagen 
Sommige tuinen ook nog op andere data, allen gratis
inkom en elke tuineigenaar zal je graag te woord staan
met uitleg over aanleg en onderhoud. Er is een grote va-
riëteit in de tuinen van aanleg, grote en opvatting, het
gaat dit jaar van grote parktuinen, ecologische, siertui-
nen, met groentetuin en kruidentuin aangevuld, en ro-
mantische, vijvertuinen, dus voor iedereen wat wils .
In verschillende tuinen mogelijk voor een drankje, eigen
gekweekte vaste planten, tentoonstellingen enz.
Info op www.opentuin-waasland   onze website is mo-
menteel nog niet volledig maar alle tuinen kan je al zien
met foto's en beschrijving .
Voor verdere info steeds bereid:
De Wase tuinen, The Rosegarden, Frans Van Brussel-
straat 83, 9190 Stekene 
0497387794    pvnloir@hotmail.com

Zaterdag  10 mei

Natuurpunt Zuid-Waasland Groengrijs-project
Geleide wandeling met fotografen. Natuur in de stad.
9.30u. Aan de kiosk in het Romain De Vidtspark te Sint-
Niklaas.

Zondag 11 mei

CVN Eekhoekbos Lentewandeling, 
14u00 Heidekapel, Waasmunster,  052/46 21 10
jeanpaul.debeleyr@hotmail.com, S

Zaterdag 17 mei

Vormingplus Waas-en-Dender i.s.m. vzw Durme, LETS
Durme, Milieudienst Lokeren, IDM en Transitie Zele

Transitie Lokeren en Zele doen alle deuren open

Transitie is een beweging met als doel gemeenschap-
pen en initiatieven te inspireren in de overgang van o.a.
olieafhankelijkheid naar een meer lokale, sociale en duur-
zame economie, manier van wonen, werken en leven.
We maken van dichtbij kennis met enkele boeiende ini-
tiatieven in Lokeren: een samentuin, de LETS-groep en
de Repair Cafés. Daarna fietsen we naar Zele via het
spoorwegpad en zal Transitie Zele uitleg geven over hun
gemeenschapstuin en andere transitiedynamieken. Jij
fietst toch ook mee? Op deze activiteit kan je ook kenni-
smaken met enkele transitieambassadeurs.

Afspraak: ten huize van Stefaan Segaert, Beekstraat 32,
Lokeren om 9.30 uur (einde 12.30 uur)
Prijs: 3 euro, met Vormingplus-korting 1,5 euro.
Inschrijven: tot 7/5 bij Vormingplus Waas-en-Dender via
03 775 44 84 met code 140517 NSA . Betaling zo
snel mogelijk na inschrijving op het reknummer BE05
0014 0186 1275.
Begeleiding: Stefaan Segaert - educatief medewerker
Vormingplus Waas-en-Dender.
Meer info: marieke.devos@vzwdurme.be 09 348 30 20

Zondag 18 mei 

Velt Dag van het park
van 12u tot 17u, R. De Vidtspark Sint Niklaas
Plantenruilbeurs i.s.m. stad Sint Niklaas.   Zie flyer.

CVN Landschapswandeling, 14u00 Roosenber-
gabdij Waasmunster, jeanpaul.debeleyr@hotmail.com,
052 46 21 10 S

Zondag 25 mei

Vzw Durme Vlinderwandeling Lippenbroek
i.s.m. NP Hamme en de gemeente Hamme
Dit jaar vindt de vlinderwandeling plaats in de omgeving
van het Lippenbroek te Hamme.
Gidsen Kurt Jonckheere en Jurgen Couckuyt vertellen
welke dagvlinders hier voorkomen en waarom juist zij
hier hun biotoop kiezen. Dit allemaal tijdens een zeer
boeiende wandeling in een prachtige natuur. Deze wan-
deling kadert eveneens in het project dagvlinders van
Durme en Schelde. Afspraak: om 14u aan het veer van
Driegoten, Hamme (GPS: Driegoten 95). 
Info: frans.van.havermaet@telenet.be
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Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
De Turfmeersen op zijn Zondags.

Waar is de tijd dat zowat elke weide vol bloemen stond?
In de Turfmeersen vind je nog dit rijk bloementapijt. Al-
lerlei bijen, hommels en vlinders komen er nectar halen
en vliegen van de ene bloem naar de andere. Ook in de
Moerenloop, de kleine kreek in het midden van de Turf-
meersen, valt er heel wat te beleven. We nemen enkele
flinke scheppen uit het heldere water en tonen je wat er
zoal in leeft. Laarzen zijn noodzakelijk bij deze gratis wan-
deling. Na de wandeling kan er nagepraat worden in de
schuur met frisdrank en het gekende natuurbier Gage-
leer. Afspraak: om 14u30 aan Terwestbrug te Moer-
beke-Waas. Info: marc martens  1953@hotmail.com
09/345 78 63

Zaterdag 31 mei

Vzw Durme Open-tuindag bezoekerscentrum Donk-
meer I.s.m. VELT   Vzw Durme stelt vandaag de ecolo-
gisch ingerichte tuin van het bezoekerscentrum
Donkmeer open voor bezoekers. Kom genieten van al
het leven in de tuin.
Meer info: www.vzwdurme.be of donk@vzwdurme.be

Vzw Durme en Natuurpunt Zuid-Waasland Info-sessie
Sinusbeheer, maaibeheer op maat van dagvlinders
i.s.m. VVE WG Dagvlinders en Vzw Durme
Tijdens deze infosessie wordt een kleine theorie gegeven
over oorsprong en uitvoeren van Sinusbeheer, een soort
maaisysteem. Nadien wandelen we naar het reservaat
‘De Venne’ waar de praktijk voor het eerst werd uitge-
voerd. Op het moment van bezoek staat het dotter-
bloemgrasland in volle bloei en kan je genieten van de
typische voorjaarsbloeiers. 
Afspraak: om 13.30 uur in de Nieuwpoorthoeve, Nieuw-
poortstraat 14, Lokeren. www.denieuwpoorthoeve.be
Info: couckuyt.jurgen@telenet.be

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Happening Daknamse Meersen

Ringen van Ooievaars en inhuldiging van vogelkijkwand
10.00u.  Samenkomst aan voetbalstadium Daknam
11.00u.  Inhuldiging vogelkijkwand langs de Daknam-
straat. paul_durinck@skynet.be of tel: 0478 27 93 05

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

CVN Oude Durme Stiltewandeling, 
19u Durmebrug Waasmunster, Jeanpaul.debeleyr@hot-

mail.com, 05246 21 10 L/S

Zondag 08 juni

Natuurpunt Scousele Veren-fietstocht
Daguitstap. Picknick meenemen. Rond de 30 km.
De bedoeling is om op een ontspannen manier van de
natuur te genieten. Rustig aan genieten.
Afspraak om 09.30 uur Steendorp aan de hoofdingang
van het Fort, Kapelstraat (kasseibaan t.h.v. het bushokje).
Graag een seintje als je meerijdt.
Info : 0473 72 66 15  nine.vanhoyweghen@gmail.com

Ons Streven + CVN Wandeling Klei en Vallei : 
Vertrek aan het Veer St-Jozefstraat om 14.15u,
Marc.lamont@belgacom.net, 03/778 03 15 L

Maandag  9 juni

Natuurpunt Zuid-Waasland Groengrijs-project
Geleide wandeling te Belsele met fotografen.
Afspraak om 9.30u aan het gemeentehuis te Belsele.
Zie ook kalender-info.

Zondag 15 juni

CVN Etbos Zomerwandeling, 
14u00 Brug Zuidlede Moerbeke-Waas,
lou.roelandt@skynet.be, 0494 826 326 L

De Linie, 
14u00 Hoofdkerk Eksaarde; g.braem@telenet.be,
09/348 47 78 L/S

Stropers, 
St.Gillis-Waas, 10u00 ingang Stropersstraat tegenover
Donckers Stekene, Ericenkarien@hotmail.com, 03/707
00 50 L

Hof ter Saksen, 
14u00 Schuilhuis in het park, Zandstraat Beveren, ch-
risisa@skynet.be, 03775 74 79 L/*

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.
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Poelenonderzoek 

Temse – Steendorp
Natuurpunt Scousele

April – mei - juni

We gaan kijken wat er leeft in onze poelen. Wil je graag
mee op pad neem dan contact op met 
Nine Van Hoyweghen 0473 72 66 15 nine.vanhoy-
weghen@gmail.com. 
Je wordt verwittigd wanneer we er op uit trekken. Deze
activiteit is zeker ook voor kinderen zeer aangenaam.

ven wandelingen doen al dan niet met infor-
matiestops oa in het Raspaillebos waar je zal ver-
wend worden door de overweldigende kleurenpracht
en verbluffende vergezichten. Kijk op info@vlaamse-
ardennendag.be om het hele programma te bekijken.

Je doet misschien liever eerder een begeleide wan-
deling weg van al de drukte? 
Ook daar werd voor gezorgd. Als je wil word je door-
heen het bocagelandschap gegidst van het Uilenbroek
in Herzele. Ook hier weer genieten geblazen tussen
de hooilanden, de meidoornhagen en houtkanten. Een
educatieve hoogstamboomgaard met niet minder
dan 75 oude fruitrassen werd er aangelegd met
steun van het Regionaal Landschap Vlaamse Arden-
nen en Monumenten en Landschappen. 

Afspraak: 
7.45 uur Syntra Sint Niklaas voor kostendelend sa-
menrijden,  €1/25km
9.00 uur start wandeling kerk Everbeek-Boven 
Gids: Joris De Wolf en Dominiek Decleyre
Meenemen: picknick en goede wandelschoenen. Even-
tueel laarzen bij regenweer maar dat is zeker niet be-
steld!
Vragen? Christel Strybos  052. 46.00.58  

of  christelstrybos@hotmail.com

Vlaamse Ardennendag

Natuurpunt Zuid-Waasland
27 april 2014 

Zoals eerder aangekondigd trekken we die dag naar
onze eigenste Vlaamse Ardennen die met hun prach-
tige voorjaarsbloeiers in die periode zeker niet moe-
ten onderdoen voor de ‘echte’ Ardennen.
We trekken in de voormiddag naar de EVERBEEKSE
BOSSEN.

Verspreid over
Everbeek, een
deelgemeente
van Brakel, lig-
gen verschil-
lende bossen. De
drie grootste zijn
het Hayesbos,
het Steenberg-
bos en het Trim-
pontbos. 

In het voorjaar kleuren deze bossen blauw van bos-
hyacint terwijl de witte hoofdjes van bosanemoon  al-
lemaal gericht zijn naar de eerste lentezon.
Majestueuze beuken, zomereiken en haagbeuken lij-
ken dan wel met hun voeten op bloementapijten te
staan. Maar het kleurenpalet is nog veel groter: er
zijn ook groeiplaatsen van dotterbloem, daslook, gele
dovenetel, kleine maagdenpalm, eenbloemig parel-
gras, bosereprijs, bosmuur, paarse schubwortel en
donkere ooievaarsbek. Ook een hele reeks bronbos-
soorten zullen we kunnen bewonderen zoals paarbla-
dig en verspreidbladig goudveil, slanke en hangende
zegge en reuzenpaardenstaart. 

Na ondergedompeld te zijn in deze natuurpracht pick-
nicken we op de middag in DE HELIX, vormingscen-
trum voor natuur- en milieueducatie van de
Vlaamse overheid in Grimminge. Daar zijn allerlei in-
fostands, niet alleen van Natuurpunt maar ook van
Velt, Toerisme West Vlaanderen, Vlaamse herboris-
ten, imkervereniging … om er maar enkele te noemen.
Wie wil kan er een hapje eten en uiteraard is er ook
drank te verkrijgen. Voor wie het water al in de mond
voelt komen, je kan een nieuw tripelbier proeven dat
gebrouwen is door Natuurpunt Boven Dender of ge-
nieten van een nieuwe kruidendrank van de Vlaamse
Ardennen. 

Na de middag kan je terplekke blijven, niet alleen om-
wille van het lekker tripelbiertje maar omwille van heel
wat activiteiten. Naast de infostands zijn er ook veel
workshops. Je kan ook op eigen tempo uitgeschre-

Barbierpolder Groot-Kruibeke

Gratis werfwandelingen aangeboden door Waterwe-
gen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen.
Meer info op 
http://www.barbiergidsen.be/index.php/maande-
lijkse-werfwandelingen

6 april Ruizende elsen
21 april Scheldehappening

4 mei Dokter de Polder
1 juni Zintuigenwandeling
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Tijdens de zomerzoektocht

van het jaar 2014
Ons Streven

- van 1 mei tot 1 oktober- gaan we op zoek naar spo-
ren die herinneren aan 1914.
De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gratis te

verkrijgen :
-   In café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35 te Tielrode,
- bij milieuwerkgroep Ons Streven  vzw, p/a Gert
Hooftman,    Bettehemstraat 40 te Tielrode (tel 03
711 16 83), gert.hooftman@hotmail.be
- via de website van de Milieuwerkgroep www.ons-
streven.be
- in het Toeristisch Infokantoor,  Markt 1, Temse.  

Ingevulde antwoordbladen mogen tot en met 6 oktober
2014 ingeleverd worden op dezelfde adressen. Per
gezin mogen meerdere formulieren worden ingestuurd.
Per gezin kan evenwel slechts 1 persoon winnaar wor-
den. 
De prijsuitreiking is voorzien  op vrijdagavond 24 okto-

ber 2014.

Cursus Muizenissen

Natuurpunt Waasland Noord 
in samenwerking met  Natuurpunt Educatie

Op 25 april en op 2 mei om 19.30 uur

Zin om je twee avonden te laten meenemen in de won-
dere wereld van de muizen?

Spitsmuizen zijn hyperactieve jagers en slaapmuizen
knijpen al eens een oogje toe. Bos-en dwergmuizen
halen de meeste acrobatische toeren uit, terwijl woel-
muizen zich op de begane (boven)grond onveilig voelen.
Zeg dus nooit zomaar muis tegen een muis en leer er
alles over op onze cursus muizenissen. De theorie
wordt afgewisseld met de boeiende onderzoekspraktijk
van life-traps en braakbalpluizen. Lesgever: Joeri Cor-
tens
Waar: Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meer-
donk. Inschrijven door storten van 15 Euro leden of 20
Euro niet-leden op rekening BE38 0000 1056 0872
van Natuurpunt Waasland Noord met vermelding ‘mui-
zenissen’. Inschrijven voor 15 april 2014.
Info: Marc Bogaerts: marc@panneweel.be of 03
7798931 Leren van Elkaar 2014

Ons Streven
16 mei, 20 juni, 18 juli en 8 augustus 2014

Dit jaar trekken we naar het Scheldepark, een voor-
malig kasteelpark gelegen in het centrum van Temse.
Naast de interessante verzameling van bomen, zijn hier
de randen van het park de moeite waard.
Deze 8e editie van ‘leren van elkaar’ spreidt zich over
dezelfde maanden als vorig jaar, telkens op vrijdagavond
vanaf 19u. 
Samenkomst aan de ingang van het Scheldebad, Kas-
teelstraat 85 9140 Temse.

geen kwaad bewust was tijdens de periode waarin
het milieueffectenrapport werd opgemaakt.
Conclusie: als de Vlaamse regering vanaf volgend
jaar een zoveelste debacle wil vermijden in het Oos-
terweeldossier, dan start ze nu proactief de door
de actiegroepen en inmiddels ook enkele opposi-
tiepartijen gevraagde, noodzakelijke reparatie van
het MER-rapport op. Volgens Bart Martens in het-
zelfde interview kan die bijkomende berekening ‘vrij
snel gebeuren’. Dat is naar waarheid gesproken,
waarvoor onze waardering. Politici die vorige week
stelden dat deze noodzakelijke bijkomende doorre-
keningen ‘twee tot drie jaar’ zouden duren, doen
aan politieke stemmingmakerij maar zijn niet bezig
met het vinden van oplossingen voor een probleem.

zie ook www.ademloos.be

vervolg van pagina 21 : reparatie MER-rapport

GROENGRIJS is een fotoproject van het 
Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt.

Meer info: www.beeldexpressie.be fo
to
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Natuurpunt Scousele was op

steenuilwandeling

Vrijdagavond 7 maart is een uitgelezen avond,
prachtig helder weer. Een 40-tal mensen komen op-
dagen. Omdat de zangposten op “De Velle” in
Temse blijkbaar dit jaar niet meer aanwezig zijn, ver-
plaatsen we ons naar Hollebeek in Temse. Onder
de deskundige leiding van Gerry Heyrman gaan we
op pad. Weldra horen we een steenuil  reageren op
onze lokroep. Hij laat heel duidelijk weten : dit is mijn
territorium, blijf hier weg. In totaal hadden we op 4
plaatsen reactie waarvan 1 vrij dichtbij. 

Nuttige weetjes
De steenuil (Athene noctua) is het kleinste uiltje in
onze streken, ongeveer 22 cm. Hij heeft felle gele
ogen en witte wenkbrauwstrepen. De ogen staan
vast in de schedel en om rond te kijken moet de uil
zijn kop draaien. Hij kan dat 270 °.  Ze kunnen zo
goed als geruisloos vliegen. Ze hebben een haak-
snavel en krachtige klauwen.
Hij leeft liefst in een landschap met weilanden, knot-
wilgen, schuurtjes, fruitbomen, hagen en haagkan-
ten. Het steenuiltje eet kleine insecten zoals
regenwormen, kevers, soms kikkers en muizen, en
per uitzondering zelf een rat. Verbazend wel voor
zijn grootte! 
Je kan hem ook soms overdag zien zitten op een
paaltje. Maar dit valt niet echt op. Het paaltje lijkt
enkel wat groter!  Ondanks het feit dat de steenuil
klein is maakt hij toch wel veel lawaai.
Steenuiltjes zijn heel plaatsgetrouw. Ze blijven op de
plek waar ze begonnen zijn, zelfs als de voedsel-
voorziening steeds slechter wordt en hun jongen te-
kort komen. Enkel bij bittere noodzaak gaan ze op
zoek naar een ander onderkomen. 
De broedzorg is voor het wijfje en de belangrijkste
taak van het mannetje is voedsel aanbrengen.
Ze braken de onverteerbare voedseldelen op in de
vorm van kleine langwerpige braakballen. Het grote
aantal keverschildjes in de braakballen is zeer type-
rend.

Nine Van Hoyweghen

Milieuwerkgroep  Ons Stre-

ven en vrienden van Amma

houden grote kuis in Tielrode

Zondagmiddag  9 maart trokken leden van de Mi-
lieuwerkgroep Ons Streven en de vrienden van
Amma laarzen en werkhandschoenen aan,  om
de schorren van de Schelde en de Durme, het ge-
boortebos in de Paardenpolder, de binnendijk van
de potpolder Tielrode-Broek en  het begin van de
Molenstraat  eens grondig proper te maken.  De
jongste deelnemer aan deze actie was amper 2.5
jaar jong, terwijl de oudste deelnemer de kaap
van de 70 ruim  gepasseerd was. 

Voor Milieuwerkgroep Ons Streven vzw is het een
jaarlijkse traditie geworden  om elk jaar in maart
een natuurgebied in Tielrode een fikse schoon-
maakbeurt te geven en het zwerfvuil  op te ruimen.
Al vele jaren kan de milieuwerkgroep rekenen  op
de logistieke en  morele steun van het gemeente-
bestuur van Temse. Nog  nooit  kon de milieu-
werkgroep echter zo hard rekenen op de
medewerking van de weergoden als dit jaar.  De
recordtemperaturen en de stralende zon maak-
ten  het werk voor de  mensen van de milieuwerk-
groep en de vrienden van Amma bijzonder
aangenaam.
Bovendien   staken vele wandelaars en fietsers

de actievoerders een hart onder de riem en dank-
ten ze de deelnemers aan de opruimactie voor
hun inzet.  Met deze actie willen    de  milieuwerk-
groep en het gemeentebestuur  het dorp schoner
maken, iedereen bewust maken dat zwerfvuil een
probleem is en  hopen ze een halt toe te roepen
aan sluikstorters. Het feit dat  het schitterende
weer honderden wandelaars en fietsers naar Tiel-
rode  lokte ,  maakte dat zeer veel  mensen getui-
gen waren van deze broodnodige
schoon maakactie.  
De hoeveelheid zwerfvuil die langsheen de water-
kant gevonden werd, was dit jaar uitzonderlijk. De
hoge waterstanden tijdens de sinterklaasstorm
van  2013 , deed een massa drijfvuil  in de schor-
ren belanden. Door de grote  opkomst aan vrijwil-
ligers en  de optimale  weersomstandigheden
konden niet minder dan vijftig vuilzakken gevuld
worden. 
Bijzonder vuile  plaatsen  waren te vinden  in de
Molenstraat en de Weelstraat. Daarom  namen



a f v a l  b e s t r i j d e n

enkele vrijwilligers deze plaatsen eens goed onder
handen. In de Weelstraat  lagen overigens  ook
nog een aantal  blauwe PMD  -zakken met een
rode sticker. Milieuwerkgroep Ons Streven  denkt
dat een bewustmakings- of educatiecampagne
over wat er in de blauwe zakken  mag,  hier echt
wel nodig is. In deze buurt stootte  men bovendien
ook nog  op een grote’ hoeveelheid zwerfvuil. 
Net als vorig jaar konden de vrijwilligers van de  mi-
lieuwerkgroep Ons Streven dit jaar rekenen op de
welkome hulp van de vrienden van Amma.     Alle
vrijwilligers werden na afloop van de actie door Mi-
lieuwerkgroep Ons Streven getrakteerd op  frisse
dranken,  koffie, thee, pannenkoeken en andere
heerlijke  versnaperingen. 
Opmerkelijke zaken die gevonden werden ?  Vorig
jaar vonden we een WC-bril en dit jar is de WC  pot
uitgekomen. Deze troffen we aan  nabij de Dur-
mestraat. 

Voor deze actie  richtte Milieuwerkgroep Ons  Stre-
ven  via het ledenblad, affiches   en flyers een op-
roep naar de scholen,  leden en sympathisanten
om samen de handen  uit de mouwen te steken. 
Het enthousiasme van de vrijwilligers werkte aan-
stekelijk en er werden onmiddellijk plannen ge-
smeed  om volgend jaar  opnieuw  aan de slag te
gaan. 

Wie zijn de vrienden van  Amma?  Door haar bui-
tengewone liefde en inzet heeft Mata Amritanan-
damayi, beter bekend als Amma, - wat ‘moeder’
betekent - zich geliefd gemaakt bij miljoenen men-
sen over de hele wereld.

Amma deelt haar grenzeloze liefde met iedereen,
ongeacht geloofsovertuiging, verleden of beweeg-
reden. Ze ontvangt iedereen die naar haar toekomt
met een warme omhelzing. Op deze eenvoudige
maar krachtige manier opent zij harten en heeft
ze een positieve invloed op ontelbare mensen. De
afgelopen 38 jaar heeft Amma meer dan 28 mil-
joen mensen uit alle delen van de wereld één voor
één omarmd. Door de onvermoeibare toewijding
waarmee ze zich voor anderen inzet, is er een uit-
gebreid netwerk van charitatieve activiteiten
rondom haar ontstaan. Mensen ontdekken de
schoonheid en het gevoel van rust die ontstaan als
je anderen onbaatzuchtig dient.
Het netwerk van charitatieve activiteiten rondom
Amma heeft de vorm aangenomen van een NGO,
de MAM.
Op initiatief van de MAM (Mata Amritanandamayi
Math) ging op 27 september 2010 in India de
Amala Bharatam Campagne (ABC) van start. Doel
van deze actie is het proper maken van openbare
plaatsen en nationale hoofdwegen. Amma bena-
drukt de noodzaak om milieuvervuiling tegen te
gaan. Vrienden van Amma wil in België meewer-
ken aan het 
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Balanceren tussen …

Geen eenvoudige, maar wel boeiende oefening,
balanceren tussen vooruitgang en behoud.
Wij, mensen, vormen samen de samenleving en
zijn sterk bepalend voor de evolutie en de invulling
van de manier van leven. Elk individu heeft daarop
zijn eigen invloed.
Toch ontsnappen we vaak niet aan de onder-
stroom, en laten we ons beïnvloeden door hypes
en ‘onmisbare’ verbeteringen ons opgedrongen
door de commerciële wereld. Het product neemt
het over van de consument en de consument con-
sumeert het product, dat na enige tijd onmisbaar
wordt.
Opzet geslaagd! Een nieuwe trend is gelanceerd,
iedereen is tevreden (?), wordt algemeen (?) aan-
vaard en wordt als vanzelfsprekend beschouwd.
Evolutie of devaluatie? Wie zal het zeggen?
Neem nu onze (verouderde) GSM. Waarschijnlijk
loopt nu ook de fanatieke tegenstander van dit toe-
stel van jaren terug, zelf met een GSM of
smartphone rondt. Het gemak, de handigheid, de
prikkel hebben het overgenomen van de angst van
het gevaar(?) van de stralingen. Ondertussen
groeien we steeds meer naar een draadloze we-
reld.
Evolutie of devaluatie? Wie zal het zeggen?
Niet tegenstaande alle moderne snufjes, leeft er
tegelijkertijd een verlangen naar rust, eenvoud,
warmte, de kleinschaligheid van het dorp, de wijk,
de straat.
De kunst bestaat erin hierin een balans te vinden
met de wetenschap dat er voor de meeste nieuwe
ontwikkelingen een prijs betaald wordt.
Neem nu de auto. Als ieder gezin met een auto wil
rondrijden, heb je niet alleen af te rekenen met de
uitstoot, maar ook met het feit dat je dient te aan-
vaarden dat we terechtkomen in een ingewikkeld
kluwen van verkeerchaos. De infrastructuur wordt
aangepast en de open ruimte ruimt plaats voor de
120 km per uur rijdende veiligheid.
Evolutie of devaluatie? Wie zal het zeggen?
In deze snelle wereld duiken steeds meer de ter-
men ‘duurzaamheid’ en ‘bewustwording’ op. Ter-
men die aanslaan, maar met heel wat bedenkingen
en vaak misbruikt om producten aan de man te
brengen.
Is het voldoende dat je bewust in het leven staat
en toch meeglijdt met de onderstroom? En dat je

er bewust van bent, dat het niet zo eenvoudig is om
het woord ‘duurzaam’ te verklaren. Staat de ma-
terie jou ten dienst of leef je in
functie van de materie? Waar ligt
de balans, het juiste evenwicht
tussen vooruitgang en behoud.
Wat is evolutie en wat is devalu-
atie? Wie zal het zeggen?

Zomerzoektocht 1914 

Den Grooten Oorlog

Begin vorige eeuw leefde bij heel veel mensen de
hoop op een betere wereld voor iedereen. We-
tenschap en techniek gingen met reuzenstappen
vooruit. De werk - en  leefomstandigheden  ver-
beterden langzaam, maar zeker.  Mensen kon-
den dromen  van een  mooie toekomst. 

Op 4 augustus 1914 sloeg de ijzeren vuist van het
sterke Duitse leger deze droom aan diggelen. Er
zouden 4 verschrikkelijke jaren volgen.  'In Vlaamse
velden' (In Flanders Fields) is een wereldbekend  be-
grip geworden van de hel en de waanzin van een to-
tale oorlog. Het Waasland deelde in het
onnoemelijke leed dat deze  oorlog bracht.  We
mogen deze duistere periode nooit vergeten.
Tijdens de zomerzoektocht van het jaar 2014 - van
1 mei tot 1 oktober- gaan we op zoek naar sporen,
aandenkens en anekdotes die herinneren aan
1914
De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gra-
tis te verkrijgen :

-   In café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35 te Tielrode,
- bij milieuwerkgroep Ons Streven  vzw, p/a Gert
Hooftman,    Bettehemstraat 40 te Tielrode (tel
03 711 16 83), gert.hooftman@hotmail.be
- via de website van de Milieuwerkgroep
www.onsstreven.be
- in het Toeristisch Infokantoor,  Markt 1, Temse.  

Ingevulde antwoordbladen mogen tot en met 6 ok-
tober 2014 ingeleverd worden op dezelfde adres-
sen. Per gezin mogen meerdere formulieren
worden ingestuurd. Per gezin kan
evenwel slechts 1 persoon win-
naar worden. 

De prijsuitreiking is voorzien  op
vrijdagavond 24 oktober 2014.
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Nieuw bos in de Fondatie 

van Boudelo

Eind 2013 werd in het reservaat de Fondatie van
Boudelo (Sinaai-Stekene) een populierenbos aange-
kocht van 1,33 ha. Het bos ligt in het zuiden van ons
reservaat en kan optimaal als buffer fungeren tussen
het open agrarische (mais)akkergebied ten zuiden en
het natuurreservaat ten noorden van het perceel. Het
bos grenst eveneens aan één van de waardevolste el-
zenbroekbossen van de Fondatie, een zeer vochtig bos
waar kensoorten zoals elzenzegge en ruwe smele tal-
rijk voorkomen en houtsnip en nachtegaal geregeld
worden waargenomen.
Al vroeger in het verleden werd het perceel aangeplant
met populieren, maar na de windhoos die in 1986 over
het Waasland trok en het volledige perceel verwoestte,
werd het heraangeplant. Nu heeft het bos een geva-
rieerde onderetage van o.a. zomereik, ruwe berk,
tamme kastanje, okkernoot, hazelaar, spork met op be-
paalde plaatsen wat riet en zwarte els. Als startbeheer
worden de populieren gekapt, maar wordt de houtige
ondergrond behouden, wat spontane verbossing kan
bevorderen.
Het aangekochte bos ligt net buiten de rand van de
Moervaartdepressie en is dus duidelijk minder nat dan
de meer noordelijk gelegen reservaatpercelen. Een pro-
bleem is de talrijke aanwezigheid van Amerikaanse vo-
gelkers, een exoot die graag op drogere zandgronden
groeit. Die soort zal - om de ontwikkeling van natuurlijk
bos een kans te geven - intensief bestreden moeten
worden.

tekst en illustraties, 
Thomas Van Lancker   

Groengrijs, natuur -

fotografie in de stad

Met Groengrijs trekken we de stad in om er het di-
verse groen tussen het vele grijs op te zoeken en
in beeld te brengen. Soms is groen in de stad er op
eigen kracht gekomen, soms werd het aangelegd.
Het ene wordt al meer gezien of erkend dan het
andere, weinig is er vaak over geweten. Tijdens tal-
rijke stadswandelingen nemen we die diverse stuk-
jes aan (wilde) natuur onder de loep. Iedereen is
welkom om hieraan deel te nemen, stadsmens, na-
tuurfan, natuurleek, amateurfotografen… 

Tijdens de wandelingen doen we niet enkel kennis
op over de rijkdom aan natuur (fauna & flora) in de
stad, maar staan we ook stil bij hoe we dit foto-
grafisch knap in beeld kunnen brengen. Dit onder
begeleiding van een natuurgids en/of een foto-
graaf (soms 2 in 1). Na de wandeling kan ieder met
de opgedane kennis en ervaring een stukje natuur
in de stad in beeld brengen. Natuurpunt, Natuur-
punt Educatie en het Centrum voor Beeldexpres-
sie nodigen iedereen dan ook uit om één tot drie
van zijn meest bijzondere en originele fotoresulta-
ten in te zenden. In juli stelt een professioneel team
een selectie samen voor de rondreizende ten-
toonstelling 'Groengrijs' die op vrijdag 15 augustus
2014 zal openen in de Sint-Baafsabdij te Gent,
zelf een prachtig voorbeeld van groengrijs cultuur-
historisch erfgoed. 

Ga je er liever zelf op uit? Iedereen is wel-
kom om foto’s van natuur in de stad in te
zenden tot en met 10 juli.
Alle informatie: www.beeldexpressie.be
Inschrijven voor een stadswandeling kan met een
mailtje naar groengrijs@beeldexpressie.be

foto Liliane Verbeke
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Energiejacht campagne 2013-

2014: tussentijdse stand. 

De campagne ‘Energiejacht’ is een campagne van
BBL (Bond Beter Leefmilieu) en helpt burgers om
te besparen op hun energieverbruik. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de tussentijdse re-
sultaten van de energiegroepen binnen het wer-
kingsgebied van ABLL vzw. Nog van Lochristi nog van
Sint-Niklaas kan een tussentijds resultaat gegeven
worden omdat op dit ogenblik nog te weinig gege-
vens volledig zijn. De campagne loopt nog door tot
31 maart. In tegenstelling met de energiejacht cam-
pagne van 2012-2013 doen er  in het Waasland
opvallend minder sociale groepen (OCMW, sociale
huisvestigingsmaatschappij, welzijnsorganisaties, so-
ciale woonactoren,…) mee aan de campagne van
2013-2014. 
Temse en Dendermonde vormen hierop een uitzon-
dering en doen beide al mee, sedert de campagne
nog ‘klimaatwijken’ noemde.  In 2012 besliste de pro-
vincie Oost-Vlaanderen om enkel nog in te tekenen
voor sociale groepen op de campagne die nu ‘Ener-
giejacht’ noemt. 
In Temse worden de verschillende groepen (A,B en
C) begeleidt door Paul en Jef, ACW vrijwilligers die al
jaren energiegroepen begeleiden. In Dendermonde
en Lochristi wordt de energiegroep begeleidt door
een medewerker van het OCMW. In Sint-Niklaas
wordt de energiegroep begeleidt door Jenny van
ABLLOvzw in samenwerking met 2 medewerkers
van het OCMW.
OCMW’s moeten optimaal inzetten op Rationeel

Energiegebruik. Mensen komen doorgaans bij het
OCMW terecht als ze financiële problemen hebben
zoals het niet meer kunnen betalen van de energie-
factuur waardoor ze voor een afbetalingsplan komen
te staan of ze uiteindelijk gedropt worden door hun
energie leverancier. Inzetten op REG gebruik van
OCMW klanten is op alle fronten positief: het OCMW
moet minder betalen, de klant kan zuiniger leven en
ons milieu vaart er wel bij. 
Toch zien we dat veel OCMW ’s hierop te weinig in-
zetten. Medewerkers moeten de campagne ‘erbij’
nemen en zien dit dikwijls daardoor niet zitten. Een
belangrijk knelpunt is het verzamelen van referen-
tiegegevens en zonder referentiegegevens of gege-
vens van historisch verbruik kan uiteraard geen
besparing berekend worden. Het is duidelijk dat dit in
West-Vlaanderen met  distributienetbeheerder In-
frax  opvallend vlotter verloopt dan in Oost-Vlaande-
ren met Eandis die nog aan de provincie
verantwoordelijke nog aan de verantwoordelijke van
BBL referentiegegevens van deelnemers wil door-
geven. 
Ook het verzamelen van de wekelijkse meetstanden
verloopt niet altijd even vlot terwijl de begeleider in de
sociale campagne ook alle meetstanden moet inge-
ven op de website. Dat vraagt zeker de nodige tijd.
De begeleider zorgt ook voor de bijeenkomsten met
de deelnemers en het doorgeven van energiebe-
sparende tips. 
Zoals vorige jaren kocht de prov. Oost-Vlaanderen
opnieuw een aantal workshops REG aan bij Ecolife
vzw en konden de begeleiders daarop gratis inteke-
nen voor hun deelnemers (Foto onder).
De campagne ‘Energiejacht’ is absoluut noodzakelijk
in onze maatschappij omdat heel wat burgers door
onwetendheid teveel energie verbruiken. Toch zien
we dikwijls dat mensen niet zo geneigd zijn om aan
deze campagne deel te nemen terwijl gegarandeerd
10% of meer op elektriciteit en/ gas verbruik kan
bespaard worden hoofdzakelijk door aanpassing van
ons gedrag. Elke burger kan zich zelfs   individueel in-
schrijven op deze campagne via  www.energie-
jacht.be   

Tabel 1. Overzicht van de verschillende Wase
Energiegroepen: Groen is besparend, Rood is
meerverbruikend.
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Het belang van de
energiejacht cam-
pagne kunnen we als
volgt aantonen:  de
wetenschap leert ons
dat de opwarming van
de aarde binnen de
2°C moet blijven an-
ders komen er onom-
keerbare processen
op gang zoals het af-
smelten van ijskappen,
stijging zeespiegel,

veranderende regen en wind patronen enz. Om dit te
bereiken moeten de industrielanden hun broeikas-
gasuitstoot met een factor 10 verminderen of tegen
2050 moet de uitstoot tien maal kleiner zijn dan van-
daag. Het goede nieuws is dat er steeds meer rap-
porten verschijnen die aantonen dat dit een haalbare
kaart is. Het slechte nieuws is dat een belangrijke
speler als Europa, onder druk van de traditionele olie-
en energie sector, terugdeinst om te kiezen voor het
welzijn van onze toekomstige generaties en Vlaan-
deren blijft maar miljoenen uitgeven om ‘schone
lucht te kopen’ in het buitenland ipv zelf de ‘koe bij de
horens’ te vatten. 

In Feb.2014  stemde het Europees parlement
voor 3 bindende maatregelen tegen 2030:

-  40% minder CO2 tegen 2030
-  30% hernieuwbare energie tegen 2030
-  40% Energiebesparing tegen 2030

In maart 2014 zullen de Europese staats- en rege-
ringsleiders de knoop moeten door hakken. Maar
zelfs met deze hogere ambities tegen 2030 komen
we er echter nog niet tegen 2050. Daarvoor moe-
ten we: 

-  60% minder broeikasgassen uitstoten
-  45% hernieuwbare energie realiseren
-  60% energiebesparing nastreven.

Energiebesparing of Rationeel Energieverbruik is
hierbij de beste maatregel die we ons kunnen in-

beelden en waaraan ieder van ons kan bijdragen
zonder enig comfortverlies integendeel zelfs. We
moeten met de Energiejacht campagne dus zeker
nog meer groepen (reguliere en kansengroepen)
bereiken en samen streven naar belangrijke ener-
giebesparingen; dit omdat de realiteit van kli-
maatwijziging zich op meer en meer plekken in de
wereld concreet aftekent, wat onze toekomstige
generaties ernstig bedreigt. 
Voor meer info
: Jenny.delaet@ugent.be 

Een zadenbib 

in het Waasland ?

Velt Waasland , Transitie St-Niklaas en enkele
geïnteresseerden werken aan een zadenbib. We
zoeken nog naar een vaste uitleenlocatie voor de
zadenbib. Er lopen gesprekken met de stad Sint
Niklaas om te bekijken of de stadsbibliotheek kan
meewerken.

Wat is een zadenbib ?
Een zadenbib stelt gratis zaden ter beschikking. In
ruil daarvoor, vragen we om zelf zaden te oogsten
en deze terug binnen te brengen. Zo wordt de za-
denbib steeds groter en het aanbod gevarieerder.
Er zijn al een aantal zadenbibs actief in Vlaanderen.
Momenteel is het aanbod nog beperkt maar je vind
er vast wel al iets leuks voor in jouw groentetuin,
nectarbloemen voor de bijen of andere bijzonder-
heden.

Wat kan jij doen ?
Oogst jij zelf zaden van groenten , bloemen of an-
dere tuinplanten ?
Teel je een oud ras uit het Waasland ?
Heb je zaden van bijzondere bloemen ?
Heb je een eigen ras ontwikkeld dat je met andere
tuiniers wil delen ?
Heb je nog wat zaden over ?
Laat het ons dan zeker weten want wij maken er dit
seizoen nog zeker iemand blij mee.

Zelf zaden winnen.
Bij het zelf winnen van zaden is het belangrijk om
met enige kennis van zaken  te oogsten om te ver-
mijden dat de eigenschappen van het ras niet ver-
loren gaan.
Zo kan je geen zaden oogsten van F1 hybriden en
moet je opletten met kruisbestuiving.
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Wil je hier mer over weten dan ben je
ook welkom op de gratis vorming op
29/4 door Jos Van Hoecke. (zie ka-
lender)
Ervaren tuinders staan je bij met raad
en daad.

Waarom ?

Via de zadenbib willen we men-
sen warm maken om ecologisch
te tuinieren en zelf zaden te oog-
sten. Zelf zaden oogsten is een-
voudiger dan vaak wordt gedacht.
Via de zadenbib is het ook moge-
lijk om oude, lokale of eigen ge-
teelde rassen in stand te houden
of zaden van bijzondere planten
aan te bieden die je elders moei-
lijk kan vinden. Lokaal geoogste
zaden zijn beter aangepast aan de plaatselijke
bodem- en klimaatomstandigheden.
Via de zadenbib stimuleren we de biodiversiteit in
de tuin en op je bord. Goed voor de natuur en voor
je gezondheid.
Via de zadenbib streven we ook naar een zo groot
mogelijk aanbod van biologisch geteelde zaden en
het verwerven en behouden van kennis.
Via de  zadenbib stimuleren we de lokale ruileco-
nomie waardoor we onafhankelijker worden. We
brengen mensen samen en bestrijden de verzuring
in de maatschappij.
Met een bezoek aan de zadenbib kan je misschien
enkele euroís besparen maar het is vooral de be-
doeling om samen iets interessant, nuttig  en LEUK
te doen.
De meeste planten leveren zaad in overvloed dus
waarom zou je het niet doen!

Pompoenen
De economische markt streeft naar eenvormig-
heid, zo verwachten we van een pompoen dat hij
oranje is, ovaal en zo weggelopen uit het sprookje
van Assepoester. Niets is echter minder waar,
pompoenen zijn er in geel, wit, zalmroze, groen en
grijsblauw. Er zijn ronde, ge-
punte, drielobbige exemplaren,
sommige staan vol met wratten
of hebben de vorm van een rug-
bybal. Sommige pomoenen zijn
rankend, andere niet en er zijn

er zelfs die struikvormend zijn. Het zou
jammer zijn om al die veelheid aan biodi-
versiteit van deze oude rassen verloren
te laten gaan.

Pompoenadoptie

Met de Zadenbib verzamelden we
een 20tal oude rassen van bijzon-
dere pompoenvariÎteiten.
Jij kan gratis een plant van ÈÈn
van deze rassen adopteren.Uit
deze plant win jij dan nieuwe zaden
die je weer aan de zadenbib te-
rugbezorgt.
Hebben jij en de buren (tot 500m
ver) geen pompoenen en courget-
tes,kalebas of pattison staan ?
Dat is ideaal. Je kan zonder pro-
blemen alle zaden van uw pom-

poenen oogsten en terugbezorgen aan de
zadenbib. Heb je wel andere courgette- en pom-
poenrassen staan, dan zal je een aantal pompoe-
nen handmatig moeten bestuiven (we bezorgen je
de nodige info) om raszuivere zaden te kunnen oog-
sten.
Als we in onze opzet slagen, kunnen we genoeg
zaden oogsten om alle hobbytuiniers van Vlaande-
ren gratis van pompoenzaad te voorzien.

Adoptie praktisch
Contacteer arno.thomaes@pandora.be voor de
rassenlijst en adopteer uw sprookjespompoen.
De planten worden voor u gezaaid en opgekweekt
tot een plantbaar produkt.
We zullen de planten verdelen op de dag van het
park in St-Niklaas (18 mei).
Op die dag staan er allerlei interessante activiteiten
gepland.
Uiteraard kunnen er ook andere afspraken ge-
maakt worden.

gezocht: partners
Een zadenbib heeft mensen nodig die het iniatief
dragen. Zijn jij  of je vereniging geinteressseerd om
mee te werken of heb je op de één of andere ma-

nier iets bij te dragen aan dit
project ? 

Neem contact op met arno.tho-
maes@pandora.be of met
Marc.temmermans@telenet.be
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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: 
Nine Van Hoyweghen, Negenoog-
straat 30, 9140 Steendorp
& 0473 72 66 15

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

vzw DURME
& + fax 09/348 30 20.
www.vzwdurme.be
info@vzwdurme.be

ËAfdeling Sint-Niklaas-Stekene
Tommy Vercauteren,
Zwaanaardestraat 145, 
9112 Sinaai
sintniklaas-sinaai@vzwdurme.be

ËAfdeling Zele-Berlare-Wichelen

Mathias Engelbeen
Donklaan 119a,
9290 Berlare, 
zele-berlare-wichelen@vzwdurme.be

ËAfdeling Hamme-Dendermonde

Marc Hebbelinck
Moortelstraat 38,
9220 Hamme, 
hamme-dendermonde@vzwdurme.be

ËAfdeling Lokeren-Moerbeke-Stekene

André Verstraeten,
Waasmunsterbaan 124a
9160 Lokeren, 
hamme-dendermonde@vzwdurme.be

N A T U U R P U N T

ËAfdeling Hamme
Frans Van Havermaet, 
Aambeeldstraat 31, 9000 Gent
frans.van.havermaet@telenet.be

Ë Waasland NOORD
Marc Bogaerts, Bormte 24
9190 Stekene, & 03/779.89.31
voorzitter@panneweel.be
www.natuurpunt.be/waaslandnoord

Ë Zuid-Waasland
Liliane Verbeke, Cauwerburg 15
9140 Temse, 
& 03/771.17.43
www.natuurpunt-zuid-waasland.be

Ë Scousele (onderafdeling WAL)
Nine Van Hoyweghen, Negen oog-
 straat 30, 9140 Steendorp 
& 03/774.44.70  0473 72 66 15
nine.vanhoyweghen@gmail.com

Ë 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,Water molen -
 dreef 126, 9100 Sint-Niklaas   
marc.temmermans@telenet.be

J.N.M. 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu
Ëafdeling Waasland 
Else Vandaele, Kiekenhaag 67
9190 Stekene
& 03 789 09 06 / 0499 13 05 32
elsevandaele@gmail.com
www.jnm.be/waasland 

Ëafdeling Durmeland,
Simon Debbaut, Veldstraat 39,
9160 Lokeren & 0474929174
simondebbaut@gmail.com
www.jnm.be/durmeland  

VOGELBESCHERMING
VLAANDEREN 
Koetshuis, Stadspark, Walburg-
straat 37, 9100 Sint-Niklaas. 
Jan Rodts &03/296 26 80 
info@vogelbescherming.be
www.vogelbescherming.be

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

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

C.V.N. Centrum voor natuur en
milieueducatie -regio Waas 
Dirk De Roose,
Schausel hoekstraat 18, 
9140 Temse, & O3/771.49.24
dirk.de.roose@scarlet.be

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

Druk in de Weer

Eekhoutdriesstr. 67 
9041 Gent(Oostakker)

Tel. 09 224 29 14

info@drukindeweer.be

* geassocieerd met ABLLOvzw
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