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Terwijl onze regering terug de kaart van kern-
energie heeft getrokken, herdacht de wereld op
11 maart de trieste vierde verjaardag van de
kernramp  van Fukushima.  Wie dacht dat we les-
sen zouden trekken uit deze ramp, heeft het mis.  

Heel vaak worden klimaatsverbintenissen  gebruikt
om kernenergie te verantwoorden.  Daarnaast zijn
er natuurlijk ook de economische argumenten.  Ge-
brek aan goede en duurzame alternatieven, blijft
voor onze politici de drijfveer om verouderde kern-
centrales langer open te houden en de kernuitstap
steeds weer voor zich uit te schuiven. Dat er  een
gebrek zou zijn aan alternatieven staat ter discus-
sie, maar  men investeert  veel te weinig om deze
alternatieven verder te ontwikkelen en een kans te
geven.

Om besparingen in de welzijnssector  te verant-
woorden en te motiveren waarom we met z’n allen
langer moeten werken,  gebruiken de politici graag
het argument dat dit nodig is om de welvaart voor
onze kinderen en kleinkinderen te garanderen.  
Deze redenering wordt echter niet gevolgd als het
over de kernuitstap gaat.  Dat we vele generaties
na ons  opzadelen met tonnen gevaarlijk nucleair
afval en dat , naast het onnoemlijk menselijk leed,
ook de economische impact van een nucleair on-

geval enorm is, komt tijdens politieke debatten veel
te weinig aan bod.  Het artikel van  Jenny De Laet
(ABLLO) op pagina 8 schets een onrustwekkend
beeld over de mogelijke  impact van een nucleaire
ramp op ons dicht bevolkt land.

Beweren dat zo’n ongeval uitgesloten is en dat het
nucleair afval zonder problemen honderden jaren
veilig opgeborgen kan worden, zou van een onge-
lofelijke arrogantie getuigen.  

De herdenkingen van nucleaire rampen zouden de
verantwoordelijke beleidsmakers moeten wakker
schudden en duidelijk maken dat er slechts één
weg is naar een duurzame samenleving: de weg
van energiebesparing en hernieuwbare energie. 

Meer informatie  over arti-
kels en ook de  website-link’s
of URL’s van die artikels uit ‘t
groene waasland vindt U op
www.abllo.be klik dan op de
knop

Klik op www.abllo.be
en KLIK voor meer info !!

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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Auto’s of bomen in het

gemeentelijk park van

Sint-Gillis Waas

ABLLO vzw vroeg aan de milieuraad van Sint-Gillis
Waas om de toekomst van het gemeentelijk park
op de agenda te plaatsen.
Aanleiding daarvoor zijn de plannen van het ge-
meentebestuur om grote delen van het park op
te offeren voor de bouw van het nieuwe gemeen-
tehuis. Maar daar blijft het niet bij. De plannen om-
vatten ook de aanleg van een hele reeks nieuwe
parkeerplaatsen , haaks (loodrecht) op de Lage
Kerkwegel. Ook daarvoor moet weer een belang-
rijk deel van het park en een aantal bomen sneu-
velen. ABLLO vzw wees er in de milieuraad op dat
uit de studies van de gemeentelijke verkeersdienst
zélf is gebleken dat het huidige kerkplein een ge-
middelde parkeer bezetting heeft van maar 30%.
Bovendien zijn die nu al bestaande parkeerplaat-
sen dichter bij het gemeentehuis gelegen dan een
aantal van de nieuwe parkeerplaatsen die men wil
bouwen in het park !

ABLLO vzw vroeg dan ook aan de milieuraad om
een negatief advies te geven, inzake de door het
gemeentebestuur overwogen nieuwe parkeer-
plannen (zie foto). De vertegenwoordigers van de
diverse middenveld organisaties verwierpen de
plannen gelukkig bijna unaniem (met 12 stemmen
tegen 2). Een belangrijke reden voor forse kritiek
bleek ook de onveilige situatie die zou ontstaan in
de Lage Kerkwegel: auto’s die de parking willen
oprijden moeten een hoek van 90 graden nemen,
en bij het achteruit rijden wordt dat heel gevaar-
lijk voor fietsers en voetgangers die erlangs lopen.
Vrijwel alle vertegenwoordigers van het maat-
schappelijk middenveld (natuur-, landbouw-, jacht-
, vakbondsvertegenwoordigers) vragen dus aan
het gemeentebestuur om deze plannen niet uit te
voeren. Zij vinden dat in een gemeentelijk park
geen auto’s thuis horen.

We vernemen pas dat de meerderheid in de ge-
meenteraad deze oproep van de milieuraad
naast zich neer legt en dat ze kiest voor beton
in het park. Wordt zeker nog vervolgd.
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Offert Sint-Gillis-Waas

open ruimte op aan 

industriële vetmesterij?

Van 4 februari tot 4 maart 2015 liep er een open-
baar onderzoek voor een milieuvergunning voor de
bouw van een nieuwe veestal (nog maar eens) in de
Rode moerpolder in Sint-Gillis-Waas, nl. een kip-
penstal voor 20.000 dieren. Vorig jaar kreeg de-
zelfde aanvrager al een vergunning voor de
uitbreiding van zijn bedrijf tot 200.000 slachtkip-
pen achter bestaande stallen in de Eeckbergstraat.
De stallen voor deze eerdere uitbreiding zijn nu in

aanbouw en zijn  een ware aanslag op het polder-
landschap (zie foto). Verzet van de buurtbewoners
en van Natuurpunt konden toen niet verhinderen
dat de vergunning verleend werd. De uitbater zal
de nieuwste technieken toepassen wat betreft voe-
ding, verluchting en opvang van fijn stof en zal de
kippenmest afvoeren en verwerken. Zo staat er al-
thans in de vergunning. Volgens de soepele nieuwe
regels van de Vlaamse Overheid kunnen op die ma-
nier intensieve veehouderijen verder uitbreiden ook
al zit Vlaanderen met een groot mestoverschot en
een slechte luchtkwaliteit (cfr. jongste MIRA-rap-
port). Die slechte luchtkwaliteit en vooral de stik-
stofneerslag, van onder meer de industriële
veeteelt, zijn niet alleen schadelijk voor de volksge-

zondheid maar ook voor de natuur. Dagelijks vech-
ten natuurbeheerders tegen de gevolgen van een
teveel aan stikstof in reservaten. Ruigte en nitro-
fiele planten rukken op in bossen en moerassen.
Vooral zwak gebufferde zandgronden zijn er ge-
voelig aan.  Het met Europees geld ingerichte Stro-
persbos, een Natura 2000-gebied, met o.a. heide
en heischrale graslanden als doelbiotoop, en het
Krekengebied van Saleghem liggen vlak bij het kip-
penbedrijf. Recent nog kreeg een bestaand famili-
aal bedrijf op enkele honderden meter van het
Stropersbos het licht op  rood in het kader van de
PAS, de Programmatische Aanpak Stiksof.  Dit be-
tekent grote onzekerheid voor deze boer over een

eventuele verlenging van zijn bestaande milieuver-
gunning. De bouw van de nieuwe mega-stallen
zorgt nu ook voor veel onrust bij  familiale veete-
lers in de buurt.
Natuurpunt Waasland Noord en ABLLOvzw wijzen
er in hun bezwaarschrift tegen een nieuwe milieu-
vergunning ook op dat de smalle Rode moerstraat
niet is uitgerust voor het te verwachten zwaar
transport van veevoeder, mest en dieren en dat de
openheid van het hele poldergebied dreigt verloren
te gaan, want de jongste jaren verrezen er heel wat
nieuwe gebouwen in de polders van Sint-Gillis-
Waas.   Het bouwperceel van de stal voor de
20.000 “slachtkuikens en ouderdieren” ligt  in het
verlengde  van de bijna afgewerkte nieuwe stallen.
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Zo zal, mocht de bouw doorgaan, een visueel hin-
derlijke gebouwenrij ontstaan van honderden me-
ters lengte, die enkele vlakbij gelegen landelijke
huizen en het  boerenerf aan de Rattentoet  geheel
zal  ontsieren en ook ontwaarden.  Fietsers en an-
dere recreanten zullen de Rode moerpolder min-
der aantrekkelijk vinden en de weinige akkervogels
die er nog zijn zullen moeten uitwijken naar... ja,
naar waar?

Zal het gemeentebestuur van SGW rekening hou-
den met de talrijke bezwaren van mensen uit de
buurt en kiezen voor het behoud van een open pol-
dergebied of toegeven aan de industriële vetmes-
terij? 

PAS  – Programmatische Aanpak Stikstof

Door de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn ter be-
scherming van Europees belangrijke natuur  heeft
het Vlaamse Gewest de plicht om een aantal habi-
tats en soorten duurzaam in stand te houden in
daartoe vastgelegde SBZ (Speciale Bescher-
mingszones). Daartoe heeft de Vlaamse Regering
de S-IHD, de Specifieke Instandhoudingsdoelstellin-
gen,  op 23 april 2014 goedgekeurd. Deze bepalen
welke habitatoppervlakte en populatiegrootte er
nodig zijn en hoe de milieuomstandigheden moe-
ten zijn om voor die gebieden een gunstige staat
van instandhouding te garanderen.
Stikstofneerslag is een groot probleem voor na-
tuurgebieden en veroorzaakt verzuring en ver-
mesting. Vandaag overschrijdt die neerslag in álle

habitatrichtlijngebieden de kritische waarde voor
minstens één habitat (bv. heide in het Stropersbos).
Om deze ongunstige situatie te keren zou de Euro-
pese Commissie tot een vergunningenstop kunnen
opleggen voor alle sectoren die bijdragen aan de
stikstofdepositie: verkeer, industrie en landbouw.
Landbouw draagt het meest bij aan de uitstoot van
ammoniak en daardoor komen de vergunningen
van landbouwbedrijven in het vizier. Om deze be-
drijven zekerheid te geven inzake milieuvergunnin-
gen heeft de Vlaamse Overheid de PAS opgestart
waarin in fazen gewerkt wordt aan een definitieve
PAS die in 2019 van start zou gaan met een slui-
tend pakket maatregelen voor de verschillende sec-
toren en een herstelbeleid voor de gebieden.
Meer informatie vindt u op de website van ANB
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Wat betekent een 

kernramp in Doel 

voor ons land ?

Heel wat mensen vinden een ‘kernramp’ in
België nog altijd een ‘ver van mijn bed’
show en laten zich nog altijd beïnvloeden
door de kernloby al zouden we niet zonder
kernenergie kunnen, niets is minder waar.

Tussen 1975 en 1985 werden in ons land,
zonder enige inspraak van de burger, zeven
commerciële kernreactoren opgestart. (Fig 1)

De drie oudste Doel 1, Doel 2 en Thiange 1 date-
ren van 1975 en kregen een design life van 30
jaar. De ontwerp leeftijd van de vier jongere reac-
toren bedraagt 40 jaar.  In 2003 stemde het par-
lement een eerste kernuitstapwet die bepaalde dat
alle kernreactoren ten laatste moeten sluiten als
ze 40 jaar oud zijn. Eind 2013 wijzigde de rege-
ring Di Rupo deze wet door de sluitingsdatum van
Thiange 1, voorzien op 1 okt 2015, met 10 jaar
op te schuiven.
Verschillende landen met kerncentrales op hun
grondgebied, zoals Spanje, Zweden, Finland, Ca-
nada en Zuid-Korea lieten reeds officiële inschat-
tingen maken van de economische kosten van
ernstige nucleaire ongevallenscenario’s.  In Frank-
rijk kost een kernongeval van het hoogste niveau
op de Internationale Schaal van Nucleaire Ge-
beurtenissen (= INES7) in een typische 900MW

reactor, 430 miljard euro, zo’n 20% van het BBP.
Een iets minder zware ramp van niveau INES 6 be-
tekent een kostenfactuur van 120 miljard of zo’n
6% van de totale Franse economische output.  Dan
wordt wel nog helemaal niet gesproken over het
immense menselijk leed !!! (Fig 2) 
Het is merkwaardig dat uitgerekend België, dat een
jarenlange reputatie heeft op het gebied van nu-
cleair onderzoek, nog nooit een dergelijke kosten-
schatting heeft laten opmaken. 
Er staan niet minder dan 20 commerciële kernre-
actoren op ons grondgebied of vlak bij onze gren-
zen. (Fig 3) 
Het gerenommeerde tijdschrift ‘Nature’ maakte
een ranking op van de meest risicovolle kerncen-
trales in functie van de bevolkingsdichtheid rond de
centrale.  Met 1,5 miljoen inwoners binnen een
straal van 30 km komt Doel op de 11de plaats we-

Fig.3: Bevolkingsdichtheid binnen 75 km rond
verschillende nucleaire centrales.  Deze neemt
toe met de grootte en de kleur van de cirkel.

Fig.2: Economische impact van de duurste
rampen ter wereld met gesimuleerde kern-
ramp in Doel en Dampiére.  

Fig.1: Kerncentrales ea nucleaire items in en
rond de landsgrens van België
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reldwijd. Met 9 miljoen inwoners binnen een straal
van 75 km is Doel de nr 1 die ligt in het meest be-
volkt gebied. Thiange komt op de 5de plaats met
5,7 miljoen inwoners. Beide kerncentrales staan
dus zeer problematisch ingeplant. (Fig 4) 
Niet enkel de grote bevolkingsdichtheid maakt de
locatie van Doel uiterst problematisch, ook de in-
planting van de tweede grootste stad (Antwerpen)
van ons land op amper 11 km, de nabijheid van de
grootste cluster van chemische bedrijven van Eu-
ropa, de tweede grootste haven van Europa en de
drukste verkeersknooppunten van het Europese
wegennet maken de inplanting van Doel uitermate
ongeschikt en risicovol. Risico’s op kernongevallen
hebben niet alleen te maken met de kwetsbaarheid
van de nucleaire installatie, maar ook met de
kwetsbaarheid van de omgeving en haar maat-
schappij.  

Het vraagt weinig verbeeldingskracht
om cirkels rond de centrales in Borssele,
Doel (Fig. 5) en Gravelines (het uiterste
Noorden van Frankrijk) te tekenen. Heel
het Belgische grondgebied ligt dan in de
gevarenzone. Een stad als Brussel zou in
de onbewoonbare zone van zeker drie
kerncentrales liggen (Doel, Tihange en
Borssele) en vlak buiten of binnen de ge-
varenzones van twee andere centrales
(Chooz en Gravelines in Frankrijk). Ant-
werpen, inclusief de Antwerpse haven,
ligt in de evacuatiezone van minstens
twee kerncentrales, en dat is ook zo voor

Gent. Er is wellicht geen enkele Belgische stad of
dorp dat buiten de gevarenzone van een atoom-
centrale ligt. (Fig 6) 
Ir Bart Martens (Smart Matters) heeft in opdracht

van Greenpeace Belgium de economische impact
onderzocht van een kernramp in Doel zowel voor
een worst case-scenario van niveau INES7 als van
een minder erg niveau INES5.  Tjernobil( 1986) en
Fukushima (2011) zijn vbn van een niveau INES7
met een kernsmelt en een beschadiging van het
koepelgebouw zodat de radioactieve stoffen uit de
gesmolten reactorkern vrij in de omgeving kunnen
ontsnappen. In een basisscenario hiervoor worden
alle inwoners binnen een straal van 20 km verplicht
geëvacueerd en wordt de ganse zone (1256 km²)
voor ettelijke jaren een no-go zone.  De economi-
sche activiteiten in dit gebied worden stopgezet en
het doorgaand verkeer wordt omgeleid.  De geë-
vacueerde bevolking wordt tijdelijk opgevangen

Fig.4: Bevolkingsdichtheid op verschillende af-
standen (20km,30km en 75 km) rond de kern-
centrales Doel, Fukushima, Tjernobyl en
Dampierre.

Fig.5: Verschillende afstandscirkels rond de
kerncentrale van Doel. 

Fig.6: Omgeving Thiange 1 en 2
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waarna verondersteld wordt dat ze opnieuw aan
een eigen woning worden geholpen buiten de be-
smette no-go zone.  In dit scenario lopen de kosten
op tot 742 miljard euro (1256 km²)  en tot 1.412
miljard euro (25.000km²) wanneer men een sce-
nario van 50 km hanteert. (Fig 7) 
Bij een ongeval niveau INES5 met een zware be-
schadiging van de reactorkern, al dan niet met een
gedeeltelijke kernsmelt maar met een intact koe-
pelgebouw, blijft de radioactieve besmetting gro-
tendeels beperkt tot de site van de kerncentrale
en de directe omgeving. Een reëel voorbeeld hier-
van is de ramp in Three Mile Island (1979).  In dit
INES5-scenario wordt het totale economische
waardeverlies van een kernramp in de reactor van
Doel 4 geschat op 23 miljard euro.  (Fig 8) 
De kostprijs van een gesimuleerde zware kern-
ramp in Doel (742 -1412 miljard euro) is heel wat
hoger dan de geschatte impact van enerzijds de
Fukushima-ramp in Japan (215miljard euro) en de
gesimuleerde impact van een vergelijkbaar onge-
val in Frankrijk (430 -760 miljard euro).  Dit komt
vooral door de veel grotere bevolkingsdichtheid
rond de centrale in België. Op 20 km van de kern-
centrale van Doel wonen minstens 10 keer meer
mensen dan in Fukushima.  Vervolgens wordt de
impactzone rond Doel ook gekenmerkt door een
sterke concentratie van economische activiteit.  
Een kernramp in Doel is niet alleen veel duurder
maar kan ook veel moeilijker economisch opge-
vangen worden.  De economische kost wordt ge-
raamd op 200 -370% van het BBP voor België.  
Wereldwijd wordt de locatie van Doel beschouwd
als een van de zes meest kwetsbare sites en ver-

uit de meest kwetsbare site in Europa.  België kan
nooit op eigen kracht de middelen vergaren of ont-
lenen om de slachtoffers te compenseren.  De aan-
sprakelijkheid van de exploitant GDF
Suez/Electrabel is hierbij beperkt tot amper 1,2
miljard euro.  Samen met 500 miljoen euro voor
rekening van de Belgische Staat en 300 miljoen
euro solidariteitsbijdrage voor rekening van andere
lidstaten van de conventies brengt dit de totale dek-
king voor een kernramp in Doel of Thiange op

Fig.7: kernongeval INES7

Fig.8: Kernongeval INES5
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amper 2 miljard euro of slechts 0,1 tot 0,2% van
de reële kosten van een kernramp.  Bij dergelijke
ramp is België ronduit failliet. 

Wat moet er dus gebeuren: 

- Vasthouden aan de kernuitstap zonder levens-
duurverlenging van de oude kerncentrales.  

- De socio-economische impact van een kern-
ramp moet officieel worden ingeschat en deel
uitmaken van de risico-analyse en het politieke
en maatschappelijke debat over kernenergie.  

- De wettelijke regeling met betrekking tot de aan-
sprakelijkheid bij kernrampen moet herbekeken
worden.  Zo moeten de exploitant en de toele-
veranciers van kerncentrales onbegrensd aan-
sprakelijk gesteld worden voor alle schade van
een kernramp.

- De off-site nucleaire rampenplannen moeten
worden bijgestuurd en zeer duidelijk vastliggen
met een optimale garantie voor de burgers.

Levensduurverlenging van een centrale. 

In 2013 wijzigde de regering Di Rupo de wet door
de sluitingsdatum van Tihange 1, voorzien op 1 okt
2015, met 10 jaar op te schuiven.  De obligatoire
periodieke revisie die hieraan voorafgaat werd op-
gesplitst in twee delen.  Het eerste deel vond plaats
tussen eind augustus en half oktober 2014.  Het
tweede deel van de revisie, dat vooral betrekking
heeft op de aspecten van levensduurverlenging, zal
plaats vinden tussen begin juni en eind juni 2015.
Deze levensduurverlenging kan echter alleen in-
gaan wanneer er vooraf een grondige MER proce-
dure en een publiek participatieproces plaatsvond.
Aangezien de impact van een eventuele levens-
duurverlenging zich uitstrekt tot de Nederlandse
provincie Limburg met de stad Maastricht, de

Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen met de ste-
den Aken en Keulen, het Groothertogdom Luxem-
burg en de Franse departementen Nord en
Ardennes, moet dus ook de bevolking van deze re-
gio’s, naast de Belgische bevolking, de mogelijkheid
krijgen actief te kunnen participeren in de MER pro-
cedure. Men zal dus niet kunnen tewerk gaan zoals
bij de opstart van de kerncentrales in België (ge-
lukkig maar). 

Bronnen: 
Declan Butler, 2011.  Reactors, residents and risk.
www.Nature.com  
Martens,B. 2014. De economische impact van
een kernramp in Doel.  www.Greenpeace.org 
Lowtech magazine, 2011. In de schaduw van de
koeltoren: atoomenergie in dichtbevolkte gebieden.
www.lowtechmagazine.be  

Jenny De laet 
Beleidsmedewerker ABLLO
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Koolmezenproject in

Gent, Sint-Niklaas en

Dendermonde
Nu het broedseizoen van 2015 langzaam dichter
bij komt, is het tijd om toch nog eens terug te blik-
ken op het  broedseizoen van 2014.  Het broed-
seizoen 2014 kan algemeen bestempeld worden
als een matig broedseizoen. 
In ons controlegebied (HP), een 30ha groot, oud
beukenbos met 193 nestkasten, scoorden zowel
het reproductief succes van de ouders als de con-
ditie van de jongen lager dan in 2013.(Fig.1 en Fig.

3 HP ).  Hierdoor kunnen we stellen dat de overle-
ving van de jongen, minstens 3 maanden na het
uitvliegen, ook geringer was. 
In het kader van ons urbaan project hingen er voor
2014 in Gent 174 nestkasten en in Sint-Niklaas
50.  De nestkasten hangen hoofdzakelijk bij parti-
culieren maar er hangen ook enkele kasten bij
rusthuizen, scholen, oud kerkhof Sint-Niklaas,
kayackclub Gent en Palfijn ziekenhuis  Gent.
In Gent produceerden koolmezen 64 legsels en
pimpelmezen 21 legsels. Voor Sint-Niklaas was dit
het eerste broedseizoen en waren er resp. 10
koolmees legsels en 4 pimpelmees legsels. Voor
2015 verwachten we dus minstens een verdub-
beling vooral omdat er afgelopen winter nog 50
kasten werden bij gehangen. Ook in Dendermonde
werden er afgelopen winter 150 kasten opgehan-

gen. Dit alles kadert in een breder interreg project
‘ecocities voor de toekomst’ dat recent werd in-
gediend. Alle koolmeesouders worden geringd, ge-
meten en gewogen als de jongen 10-12 dagen
oud zijn en alle jongen worden geringd, gemeten
en gewogen als ze 15  dagen oud zijn. Op die ma-
nier krijgen we gegevens rond de eerste eidatum
(dag waarop het eerste ei gelegd werd), het re-
productief succes en de conditie van de jongen.  
Zowel voor Gent als  Sint-Niklaas, splitsen we de
legsels op in urbaan - suburbaan en ruraal in func-
tie van het aantal bomen dat een koolmeeskoppel
ter beschikking heeft rond de nestkast (Fig.2a,b,c).

Fig.1: Reproductief succes van koolmezen in
verschillende stedelijke zones: UG=Urbaan
Gent, SUG= Suburbaan Gent, RUG= Ruraal
Gent en HP= controlegebied. Het reproductief
succes is de verhouding aantal jongen/aantal
eieren en varieert tussen 1 en 0 naargelang
alle of geen enkele jong uitgevlogen is. 

Fig 2: Verschillende urbane zones: 
(a)urbaan of minder dan 5 bomen, 
(b) suburbaan of meer dan 5 en max 10
bomen en 
(c) ruraal of meer dan 10 bomen 

a) 

b) 

c) 
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Fig.1 en Fig.3 tonen zowel het reproductief succes
van de koolmeesouders als de conditie van de jon-
gen in het nest op de leeftijd van 15 dagen.  Hier-
bij zien we dat zowel het reproductief succes van
de ouders als de conditie van de jongen lager is bij
de urbane (UG) legsels  dan van hun suburbane
(SUG) en rurale (RUG) kompanen.  Tegelijkertijd
zien we ook dat er jaarschommelingen optreden.
Aangezien we op het ogenblik nog maar beschik-
ken over 2  broedseizoenen kunnen we daar nog
weinig over zeggen. Het lijkt erop dat de urbane
mezen, na een zachte winter zoals 2013-14, het
toch iets beter voor elkaar krijgen in de stad; de
conditie van de jongen blijft echter laagst. 
De hypothese hierachter is de volgende: 
Tijdens de dispersieperiode in de herfst waarbij een
aantal juveniele mezen uit hun geboortegebied ver-
dreven worden en op zoek moeten naar een ge-
schikt wintergebied, komt een aantal juveniele
mezen ook in de stad terecht.  Daar doen ze het tij-
dens de winter vrij goed door een hoger microkli-
maat en ook meer voedsel dan in de omliggende

bossen; de mezen kunnen nu gemakkelijk zaden,
nootjes en vet verteren.  In de loop van februari
gaan koolmeesmannetjes, die toch dikwijls al ge-
koppeld zijn,  nu op zoek naar een territorium en
proberen in hun wintergebied te blijven aangezien
ze dit nu goed kennen. Binnen dat territorium
(2000 - 3000 m²) moeten zij nu al het noodzake-
lijke voedsel vinden voor zichzelf en hun jongen.  Dat
zijn nu geen nootjes en zaden meer maar eiwitrijk
voedsel zoals insecten en rupsen. Die vinden ze
blijkbaar minder in stedelijke zones. Dit betekent
dat meer legsels verlaten worden en de jongen
ofwel niet uitvliegen ofwel uitvliegen met een te laag
gewicht zodat ze dikwijls de eerste nacht of dagen
niet overleven.  Ook de ouders zien het na 1  broed-
seizoen niet meer zitten in de stad en het volgende
broedseizoen wordt de nestkast bezet door een
nieuw jong koppel. Hierdoor kunnen we de stad be-
schouwen als een ‘ecologische val’.  Soorten wor-
den er door aangetrokken maar kunnen niet
overleven. Op het eerste zicht doen de mezen het
niet slecht in de stad omdat ze er elk jaar opnieuw
aanwezig zijn.  Bij nader onderzoek blijkt dat de stad
niet zelfonderhoudend is maar dat de mezen elk

Fig. 3: conditie van de koolmees jongen
(15dagen oud) in verschillende stedelijke
zones:  UG=Urbaan Gent, SUG= Suburbaan
Gent, RUG= Ruraal Gent en HP= controlege-
bied. De conditie wordt verkregen uit de ver-
houding tarsuslengte/gewicht.

koolmeesjong van 15 dagen oud

het loopt niet altijd goed af.

gezonde jongen enkele dagen voor het uitvliegen



n a t u u r s t u d i e

‘t  groene w
aasland   m

aart  2015  nr 190

14

jaar aangevuld worden van buiten uit.  
Een huismus die zich amper 500 meter verplaatst
wordt niet aangevuld van buiten uit maar de rest-
populaties worden genetisch armer met een ver-
hoogde inteelt in kleine kolonies, en daaraan
gekoppelde gevolgen voor fitness, en een verder
negatief effect (extinctiespiraal) en sterven uitein-
delijk uit. 
Zowat alle West-Europese steden hebben een mid-
deleeuwse of oudere oorsprong. Deze steden heb-
ben zich vooral concentrisch uitgebreid, en sedert
het einde van de 19° eeuw heeft deze verstedelij-
king een vrijwel exponentiële groei gekend. De be-
bouwde oppervlakte breidt nog steeds uit (ca.
6000 ha/jaar in Vlaanderen, voor Nederland met
een factor 5.4) en binnen stedelijke kernen komen
(half)natuurlijke habitats in toenemende mate in ge-
degradeerde en versnipperde vorm voor.
Zo zal een weldoordachte groeninfrastructuur en
-connectiviteit de stedelijke biodiversiteit optimali-
seren. 
ABLLOvzw wil samen met 10 andere partners in
Vlaanderen en Nederland de centraal stedelijke
biodiversiteit en groen connectiviteit optimaliseren
via een Interreg project ‘Ecocities voor de toe-
komst’.  Als dit project weerhouden wordt, kunnen
we starten in sept 2015 en gebruiken we zowel de
Koolmees als de Huismus als stedelijke bio-indica-
toren.
Voor meer info: 
Jenny.delaet@ugent.be 
Beleidsmedewerker ABLLO vzw

100 000 euro voor lokale

dromers en doeners in 2015

Om de tiende verjaardag van het Fonds Duurzaam
Materialen- en Energiebeheer te vieren, zijn er in
2015 twee projectoproepen voor lokale, klein-
schalige initiatieven die Vlamingen leren duurza-
mer om te gaan met materialen en energie.
Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebe-
heer, dat wordt beheerd door de Koning Boude-
wijnstichting, wil zijn lokale projectoproep meer in
de verf zetten. Door de koppeling tot nog toe met
de regionale oproep stonden deze lokale initiatie-
ven een beetje in de schaduw van hun ‘grotere
broers’.
De nieuwe lokale projectoproep, voor kleinschalige
initiatieven, loopt voortaan apart. Omdat dit een
feestjaar is, met het tienjarige bestaan van het
Fonds, zijn er in 2015 bovendien twee oproepen:
een dit voorjaar, die loopt tot 27 april, en één dit na-
jaar. De procedure werd vereenvoudigd en de pa-
pierwinkel beperkt om kleinschalige initiatieven niet
te ontmoedigen.
Dat het Fonds de kleine oproep honoreert, is geen
toeval, want Indaver, Bond Beter Leefmilieu en Ac-
tiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu op de
Linkeroever en in het Waasland (Abllo vzw) – de
oprichters van het Fonds – zijn overtuigd van het
belang van initiatieven van onderuit.
De uitdaging om anders te gaan consumeren,
eten, wonen, ons verplaatsen en verwarmen mag
dan gigantisch zijn, iedereen iets kan doen om te
besparen op de energie en materialen die we nu
verslinden. Lokale gemeenschappen zijn vaak een
broedplaats van ideeën. Het Fonds wil die creativi-
teit aanboren.
Lokale projecten kunnen uitgaan van een wijk, een
jeugdbeweging of een vereniging, een school, of ge-
woon enkele vrienden. De steun van het Fonds
Duurzaam Materialen- en Energiebeheer kan meer
zichtbaarheid geven aan hun project en ervoor zor-
gen dat ze vanuit de luwte misschien kunnen uit-
groeien tot een initiatief met een grote impact.
Voor meer informatie over het Fonds Duurzaam
Materialen- en Energiebeheer en hoe in te dienen
voor de lokale projectoproep: www.fdme.be

op dag 15 worden de jongen geringd.   
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Zondag 29 maart

Natuurpunt Zuid-Waasland Ochtendwandeling in
Waasmunster. Zang der vroege vogels.
Vertrek om 5u30. parking Taverne Rosenberg. Patot-
terijstraat 1, Info: Staf Lerno 0495.49.13.91

CVN Sombeekse Meersen lentewandeling, 14u00
Dries Sombeke Waasmunster,  jeanpaul.debeleyt@hot-
mail.com  052/46 21 10 L

Hof Ter Saksen, 14u00 Schuilhuis in het park,
Zandstraat Beveren, Chrisisa@skynet.be, 03/775 74
79 L/*

Hortus ter Saksen
Natuurwandeling in Hof ter Saksen. 14 - 16 uur 

Deze voorjaarswandeling biedt jong en oud inzicht in het
lentegebeuren. 
Kinderen tussen 5 en 10 jaar worden door een natuur-
gids op sleeptouw genomen op zoek naar lentesporen.
Volwassenen gaan op lentepad dat leidt naar de mooiste
plekjes in Hof ter Saksen. 
Natuurgidsen:   Hilde Van Strijdonck en Jan Van Bogaert 

Zaterdag 4 april

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

Zondag 5 april

Vzw Durme en JNM Durmeland 
Wandeling in het Molsbroek

Afspraak: om 14.30 uur aan het bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1 in Lokeren.
Contact: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij con-
servator André Verstraeten, 09 348 18 59 of
zeger.vandenbroele@ugent.be  0497/14.83.40,

Paasmaandag 6 april 

Ons Streven vzw           In het kader van de Scheldehap-
pening : geleide natuurwandeling Tielrodebroek

De Scheldehappening, een organisatie van Regionaal
Landschap Schelde Durme, brengt jaarlijks heel wat
mensen op de been, op de fiets of in de boot.

Tielrodebroek, een wandeling die al jaren op de kalender
van Ons Streven staat, sluit hier perfect bij aan.
Dit gebied 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
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, ge-
tijdenwerking Afspraak: Durmeveer (standbeeld ‘Den
Toeter’), Sint-Jozefstraat Tielrode 14.15u (einde 17u)

Zondag 12 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 L/S

CVN Daknamse Meersen, 14u00 Kerkje Daknam,
lou.roelandt@skynet.be L

Hortus ter Saksen Natuurtocht luswandeling rond
Stoumong, deels GR 571 (20 km)
Stoumont aan de Amblève is a.h.w. een openluchtmu-
seum van beschermd Ardens erfgoed. Een pittige klim
leidt ons naar het bois de Rahier met weidse panora-
ma’s en horizonten richting Spa en Coo. Langs de schil-
derachtig Lienne, Targnon en de Vieux Moulin bereiken
we terug Stoumont.  Afspraak : 9.30 uur aan de kerk
van 4987 Stoumont (E25, afrit 47) 
Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of freddy
.moorthamer@skynet.be

Zaterdag 18 april 

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Wandeling: Vallée de l'Herméton bij Hastière 

Met aandacht voor de voorjaarsbloeiers. Vertrek: 8u00
Syntra. Kostendelend autorijden. (Dit in vervanging van
de Vlaamse Ardennendag op 26/4 die dit jaar uitzon-
derlijk niet doorgaat.)

CVN Bron en Broek, 14u15 Kerk Elversele, marc.la-
mont@belgacom.net L

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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Ons Streven Geleide wandeling Bron en Broek
Deze wandeling in deze periode moet je als natuurlief-
hebber minstens één maal gedaan hebben. De flora van
het ‘bronbosje’ van Elversele is op zijn minst gezegd ‘bui-
tengewoon uniek’, en typisch voor dergelijke gebieden.
Laat je meevoeren op de verhalen van de natuurgids
door een bijzonder biotoop, in huur van Ons Streven.
Afspraak: Kerk Elversele, Dorpsstraat 44, om 14.15u
Praktisch: waterdicht schoeisel.   Duurtijd: +/- 2 uur.

Zondag 19 april

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

Waterwingebied, 14u00 Parking Vossenhol
Kruispunt Breedstr/St-Jansteenstr Stekene, ma-
riedm80@hotmail.com, 03/779 59 77 L

Donderdag 23 april

Natuurpunt Scousele in samenwerking met de ge-
meente Temse Eindevaluatie paddenoverzet
De afgelopen paddenoverzetactie wordt besproken. Wat
was goed, wat kan beter. Hoeveel kikkers, padden en sa-
lamanders zijn er overgezet ? Hoeveel doden zijn er toch
nog van de straat geraapt ? En ten slotte : een warm
woord van dank voor alle vrijwilligers die zich in weer en
wind hebben ingezet.
Praktisch: Infovergadering om 20u 
de Zaat te Temse, 5de verdieping zaal ‘De Durme’
Info : Dirk Meersman 03 711 27 53 of
meersman.dirk@skynet.be

Zaterdag 25 april

Ons Streven Leren van Elkaar 
Leren van Elkaar is geen begeleide wandeling, maar een
uitwisselmoment van kennis en ervaringen, en opzoek-
werk en inventariseringen. Iedereen is welkom, zowel
leek als specialist. Deze negende editie van Leren van el-
kaar brengt ons terug naar ons eerste gebied, nl. het
provinciaal domein Roomacker van Tielrode. Alles evo-
lueert, zo ook dit domein, en het wordt dan zeker boeiend
om deze veranderingen te ontdekken.
Afspraak: Kerk Tielrode, st. Jozefstraat 2, om 9.30u
Praktisch: wandelschoenen, verrekijker, loepje, iets om te
noteren. Duurtijd: 1,5 - 2 uur.

JNM Durmeland
Waarnemingscontest (11 tot 25 jarigen)

Afdeling Taxandria heeft de rest van de JNM uitgedaagd
om hen te verslaan. Al drie jaar op rij winnen die viezig-
aards de Waarnemingencontest, maar dit jaar zal zul-
len ze zuur kijken. Samen met de grote experts van vzw
Durme duiken we de mooiste natuurgebiedjes van Dur-
meland in op zoek naar zo veel mogelijk verschillende
soortjes. Alles kan en alles mag: wormen, vogels, sprink-
hanen, grassen, mossen, vissen, muizen… Dit is de dag

waarop we bewijzen wat we waard zijn. Geen onnozel-
heid, keihard in de strijd!
Wie niet de hele dag kan: bel Zeger om te vragen waar
we in de namiddag zitten.
Plaats van afspraak: Station Lokeren. Van: 8u45 tot: 17u 
Meebrengen: fiets, al je excursie-en determineermateri-
aal, lunchpakket, drinkbus
Info: zeger.vandenbroele@ugent.be, 0497/14.83.40

Waarnemingscontest bij Nachte (11 tot 25 jarigen)

De zon gaat onder, maar wij stoppen niet in onze
queeste om de Waarnemingscontest te winnen en
Taxandria af te troeven! Nachtleven is ook leven, en alle
levende soortjes interesseren ons.
Wij voorzien na de middagspeurtocht iets lekkers om te
eten in het lokaal, daarna gaan we in de Buylaersmeer-
sen op zoek naar nachtelijke beestjes. We zetten de
nachtvlinderval op en kruipen er rond met de vleer-
muisdetector. Wie weet zien we wel een reetje verschij-
nen aan de bosrand! 
Plaats van afspraak: Lokaal op Hoogland. Van: 19u tot:
22u.  Meebrengen: fiets, warme trui, loupepotjes, ver-
grootglas
Info: zeger.vandenbroele@ugent.be, 0497/14.83.40

Zondag 26 april

CVN Kabouterwandeling (kind 5-11 jaar), 14u15
Hoofdhek Roomacker, Hofstraat Tielrode, marc.la-
mont@belgacom.net 03/778 03 15 L

Roomackerwandeling, 14u15 Hoofdhek
Roomacker, Hofstraat Tielrode, marc.lamont@belga-
com.net 03/778 03 15 L

Hof Ter Saksen, 14u00 Schuilhuis in het park,
Zandstraat Beveren, Chrisisa@skynet.be, 03/775 74
79 L/*

Ons Streven 
Kabouterwandeling   en  erfgoedwandeling         

Ga je mee op zoek naar volkswijsheden? Heb je zin om
leuke truukjes te leren waarmee kinderen vroeger zich
amuseerden en die ze ook gebruikten om te overleven?
Tijdens deze toffe doe- en speelwandeling vertelt de gids
je ook over sprookjes, volksverhalen, liedjes en spreuken
die we hebben overgeërfd van onze voorouders. 
De wandeling is bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 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. 
Afspraak: Provinciaal Domein Roomacker, Hofstraat ter
hoogt van nr.31 (hoofdhek), Tielrode, om 14u.. 
Reservatie niet verplicht, maar mag op tel. 03 711 16
83 of gert.hooftman@hotmail.be. 
Org.: Milieuwerkgroep Ons Streven vzw, gsm 0495 99
12 49, decockherman@skynet.be

Interactieve dorps- en folklorewandeling voor
ouders en geïnteresseerden (+ 12 jaar)
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Interactieve dorps- en folklorewandeling waarbij men op
zoek gaat naar volksverhalen en spreuken doorgegeven
van generatie op generatie.
Afspraak: Provinciaal Domein Roomacker, Hofstraat ter
hoogte van nr.31 (hoofdhek), Tielrode, om 14u
Reservatie niet verplicht, maar mag op tel. 03 711 16
83 of gert.hooftman@hotmail.be. 
Org.: Milieuwerkgroep Ons Streven vzw, gsm 0495 99
12 49, decockherman@skynet.be

Hortus ter Saksen Natuurwandeling
in Hortus ter Saksen. 14 - 16 uur 

Hof ter Saksen is op haar mooist in de lente! Heel wat
heesters staan in bloei, denken we maar aan Spirea,
Poncirus, Cornus en Viburnum. Met wat geluk ontluikt
de zakdoekjesboom al. 
In de boomgaard genieten we niet alleen van de bloesem
maar kunnen we ook luisteren naar poëtische vertellin-
gen over de lente.    Natuurgids: Anita Morjaen 
Organisatie alle wandelingen: CVN-Waasland , Verza-
melplaats: schuilhuis tegenover kasteel Hof ter Saksen
. Info: groendienst Beveren, T 03 750 18 60 of
christa.maes@beveren.be . Gratis 

Velt Moestuinadvies van 10 tot 12, Bib Sint Niklaas,
Hendrik Heymanplein 3
Heb je vragen over de tuin ? We proberen je te helpen
of spelen je vraag door aan een expert. We zetten de
teelt van tomaten en speciale rassen in de kijker 
Dit wordt gekoppeld aan een tomatenproject. Gratis

Natuurpunt Waasland Noord  
Uitstap naar het Maldegemveld

Aan de noordoostelijk rand van het Drongengoedbos,
vlakbij de gemeentegrens van Maldegem en Knesselare,
ligt het natuurgebied Maldegemveld. Het is gelegen op
de 'cuesta van het Meetjesland', een langgerekte rug die
zich uitstrekt van Oedelem tot Zomergem en waarvan
de hoogte oploopt tot 29 meter. De bodem in dit na-
tuurgebied is arm en zuur en bestaat uit zand en stugge
ondiepe kIei. Het is er dikwijls nat en drassig, vooral in
winter en lente staat tijdelijk het grondwater aan de op-
pervlakte. In de beboste delen vind je naast naaldhou-
taanplanten ook de eik en berk, de typische boomsoorten
van onze streek.
Omwille van de sterke achteruitgang van de heidevege-
tatie en de diersoorten die er voorkomen bestaan de be-
heersmaatregelen in dit natuurgebied uit het omvormen
van naaldbosaanplanten naar eiken-berkenbos en heide,
het herstel van vennetjes en de instandhouding van de
bestaande heiderelicten. Door de heide te laten begra-
zen met schapen en runderen, een landgebruik dat ook
eeuwenlang werd toegepast in het oude veldgebied,
zorgt men voor verjonging en wordt de vergrassing en
boomopslag sterk tegengegaan. Kortom, dit wordt een
zeer interessante excursie.
We komen samen om 13.15 uur aan de Park & Ride

(Zuid-zijde) langsheen de E34 te Kemzeke. Voorzie u van
degelijk wandelschoenen, het terrein kan er drassig bij-
liggen. Honden zijn niet toegestaan omdat we door be-
grazingsblokken wandelen. Meer info bij Marc Bogaerts,
03 779 89 31 of marc@panneweel.be

Vzw Durme Gastronomische wandeling Den Bascuul
Wandelen langs de pareltjes van het Eksaardse land-
schap, en ondertussen genieten van heerlijke gerechten
gemaakt door de koks van Den Bascuul, wat wil een
mens nog meer? We vertrekken aan Den Bascuul met
een heerlijk aperitiefje, worden onderweg verwend met
een stevige soep en eindigen terug aan het restaurant
waar ons een heerlijk hoofgerecht wacht. Schrijf tijdig in
want de plaatsen zijn beperkt!
Afspraak: om 16 uur aan Den Bascuul (A. De Vosstraat
9, 9160 Eksaarde).
Meer info: bij sarah.geers@vzwdurme.be of bel 09 348
30 20.     Inschrijven: info@bistrodenbascuul.be

Woensdag 29 april

VELT Koffieproeverij om 19.30u. 
Vergaderzaal Azalee Heistraat 115, 9100 Sint Niklaas
(boven Kringwinkel).
Ontdek de weg die koffie aflegt voor hij in je kopje komt.
Je komt alles te weten over arabica en robusta, de ver-
schillende zetmethodes, enzovoort. Daarna geven we

Amand De Vosstraat, 9 te Eksaarde 
langs spoorfietsroute Lokeren -Moerbeke

Open van van 10.30 u. doorlopend tot ’s avonds
Donderdag : sluitingsdag 

Info en reservatie: 0477/907.972
info@bistrodenbascuul.be
www.bistrodenbascuul.be
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een korte ‘slow coffee training’ en leer je hoe koffie te
proeven als een echte barrista. Een expert van Oxfam
opent een nieuwe wereld van smaken voor ons. Aan de
hand van hun assortiment leren we de verschillende kof-
fies kennen. We krijgen ook achtergrondinfo over de pro-
ducenten en eerlijke handel. Deelname 10€ op rek. nr.
BE75 97994813 1151   voor 20/4. Inschrijven via
marc.temmermans@telenet.be 037768689 of
0473575532. Max 20 personen

Vrijdag 1 mei

Vzw Durme Vroege ochtendwandeling in de Fondatie
De mooiste vogelgeluiden hoor je 's morgens vroeg, als
de zon pas op komt. Zet je wekker dus extra vroeg op
deze feestdag, en kom genieten van dit prachtige vogel-
concert in ons stiltegebied de Fondatie van Boudelo.
Afspraak: om 5 uur onder de beukendreef aan de krui-
sing van de Weimanstraat en de Liniedreef in Sinaai.
Meer info: bij André Verstraeten, 09 348 18 59.

Zaterdag 2 mei tot zondag 3 mei

JNM Durmeland Doeluitstap (11 tot 25 jarigen)
Zegt de naam Doel jullie nog iets? Dat dorpje juist naast
de Antwerpse haven, geprangd tussen de kerncentrale
en een van Vlaanderens mooiste poldergebieden? Door
de uitbreidingsplannen van de haven is Doel al jarenlang
bedreigd en ligt het dorp er al jaren verlaten bij. Het is de
droom van iedere urban explorer en fotograaf, maar wist
je dat er nog altijd echte Doelenaars wonen die graag
eens bezoek ontvangen? Dat is precies wat wij gaan
doen! We springen de fiets op en gaan eens op onder-
zoek uit. Moet Doel echt weg? Hoe leef je tussen de le-
pelaars aan een kant en containerschepen aan de
andere?
’s Avonds zijn we van harte welkom om onze slaapzakken
uit te rollen bij de jongeren van de Derde Generatie. Zij
onderhouden, helemaal vrijwillig en uit overtuiging, de
verlaten huisjes van Oud Arenberg en het gebiedje de
Putten, een ander bedreigd stukje natuurschoon. Nee,
krakers zijn ze niet: ze zijn netjes gedomicilieerd en be-
talen trouw hun electriciteit en water. De volgende och-
tend fietsen we op ons gemakje terug naar Lokeren.
Plaats van afspraak: Station Lokeren. Van: zaterdag
8u30 tot: zondag 14u 
Meebrengen: tip top in orde fiets, fietshelm, fluo hesje,

lunchpakket, verrekijker, matje, slaapzak, toilettas,
propere sokken.  
Info: zeger.vandenbroele@ugent.be, 0497/14.83.40

Zondag 3 mei

Vzw Durme Grote Vogel Dag
Vogels, wie houdt er niet van? Vandaag staat volledig in
teken van deze prachtige zwevers. Met wandelingen, in-
fostanden, kinderanimatie en zelf een heuse vogel-vrijla-
ting is er voor elk wat wils!
Programma:
Om 10 uur nemen enkele vogelgidsen je mee op een
tocht rond het Molsbroek. Luisteren en kijken naar vo-
gels, daar is het Molsbroek de ideale plek voor! Verza-
melen om 9u50 op het terras voor het
bezoekerscentrum.
Tussen 14 en 17 uur is er vanalles te zien en bevelen in
en rond het  bezoekerscentrum Molsbroek. Je kan kij-
ken (en luisteren) naar presentaties over vogels (uit het
Molsbroek en ver daarbuiten), je eigen nestkast bouwen,
Natuurkijkers.be showt zijn beste modellen verrekijkers,
Starlingreizen verleid je met de prachtigste reizen en
cursussen, en de mensen van VOC Merelbeke laten
samen met ons enkele opgevangen vogeltjes terug vrij!

ZOMERZOEKTOCHT  2015  

“ 70 jaar  vrij ! “ 

Ons Streven

Van 1 mei tot 1 oktober         
Dit jaar vieren we de 70e verjaardag van het einde van
de tweede wereldoorlog.
We speuren naar  sporen die de tweede wereldoorlog
in onze gemeente heeft achtergelaten.  
Tijdens de zomerzoektocht van het jaar 2015 - van 1
mei tot 1 oktober- gaan we op zoek naar sporen, aan-
denkens en anekdotes die herinneren aan deze zwarte
periode. 
De zoektochtboekjes zijn tot 30 september 2015 gra-
tis te verkrijgen:

-   In café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35 te Tielrode,
- bij milieuwerkgroep Ons Streven vzw, p/a Gert Hooft-
man, 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 5 okto-
ber 2015 ingeleverd worden op dezelfde adressen.
Per gezin mogen meerdere formulieren worden in-
gestuurd. Per gezin kan evenwel slechts 1 persoon
winnaar worden. 

De prijsuitreiking is voorzien op vrijdagavond 23 oktober
2015 om 20uur in het ‘Gildenhuis’, Kaaistraat 10 te

Tielrode
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Daarnaast kan je prachtige vogelfoto's bewonderen of
gewoon genieten van het uitzicht van op ons terras. Om
14.30 uur vertrekt bovendien de maandelijkse wande-
ling.
Afspraak: vanaf 10 uur in en rond bezoekerscentrum
Molsbroek. Meer info: bij Sarah Geers (sarah.geers@vzw-
durme.be) of bel 09 348 30 20.
Gratis voor het ganse gezin. Graag een seintje vooraf in-
dien je met een groep aanwezig zal zijn. 

Vzw Durme Maandelijkse Molsbroekwandeling
Een ervaren gids neemt je mee op een boeiende wan-
deling rondom het Molsbroek.
Elke maand valt er wel iets nieuws te ontdekken!
Afspraak: elke eerste zondag van de maand om 14.30
uur aan bezoekerscentrum Molsbroek.
Meer info: bij Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of André
Verstraeten, 09 348 18 59.
Graag een seintje vooraf indien je met een grote groep
aanwezig zal zijn. 

CVN Etbos Vogelwandeling, 
05u00 Brug Zuidlede Moerbeke-Waas,
lou.roelandt@skynet.be 0494 826 326 L

Hortus ter Saksen Plantenruilbeurs 10 - 18 uur 
Op deze beurs worden plantenliefhebbers in de gele-
genheid gesteld hun planten te verkopen of te ruilen.
Zowel 1-jarigen, vaste planten, struiken, bomen, water-
als kamerplanten komen in aanmerking. Standhouders
bekomen een gratis standplaats en nemen deel voor een
halve of een hele dag. In ruil hiervoor wordt een assorti-
ment van 10 planten afgestaan voor een gezamenlijke
ruilstand, waar je ook planten van arboretum Hof ter Sak-
sen vindt. Informatieve stands waar planten duidelijk van
een naamkaartje zijn voorzien of waar vlot advies kan in-
gewonnen worden, kunnen meedingen voor een prijs van
de gemeente Beveren. 
Organisatie: groendienst Beveren 
Plaats: park Hof ter Saksen , Info: groendienst Beveren,
T 03 750 18 60 of christa.maes@beveren.be . 
Standhouders schrijven in voor 1 april 2015 . Gratis
voor standhouders en bezoekers. 

Hortus ter Saksen 
Natuurtocht luswandeling     Amberloup   (22 km)

Wandeling langs weerszijden van de Westelijke Ourthe.
We stappen langs schilderachtige dorpjes, uniek erfgoed
en ongeschonden natuur. 
Afspraak : 9.30 uur aan de kerk van Amberloup, Fon-
tenal. Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of
marc.castelyns@scarlet.be 

Natuurpunt Zuid-Waasland 
ochtendwandeling met ontbijt i.s.m. De Raaklijn 

om 5u30 aan de Wereldwinkel in Belsele. 
Info: Staf Lerno 0495.49.13.91

Natuurhuis Panneweel  Onze Open Schuurdagen gaan

ook in 2015 opnieuw door op de eerste zondagen van
mei tot augustus.  We verwachten je dit jaar in het Na-
tuurhuis Panneweel aan de Krekeldijk 2 te Meerdonk
voor een hopelijk zonnige lentedag vol activiteiten rond
geuren en kleuren. Zoals steeds is er een wandelingetje
voorzien met een natuurgids en zijn de activiteiten op het
erf gericht naar kinderen en gezinnen. De poorten van
ons natuurhuis gaan om 14.00 uur open. Tot 17.00
staat de poort voor jou uitnodigend open.
Op het erf kan je je beperken tot wandelen, verpozen op
het gelegenheidsterras onder de oude perelaar of een
babbeltje maken met een van onze natuurgidsen. Speci-
aal voor vandaag zijn er een aantal imkers en kenners
van solitaire bijen aanwezig. Zij onderhouden je met ple-
zier over hun passie.
De vertrouwde ingrediënten zijn aanwezig om jou en ons-
zelf te verwennen. We kijken al uit naar de taartjesstand
van onze Natuur.dames, het terras onder de peren-
boom, een lekkere Gageleer, een gezellige babbel ... Jij
komt toch ook? Meer info: Bert Raets, 03 777 04 02,
Bert@panneweel.be

Zaterdag 09 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. 
Bescheiden 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   0478 28 21 61   of e-mail:
meersman.dirk@skynet.be

CVN + Ons Streven Geleide wandeling Klei en Vallei.
Vaste waarde op de kalender, waarbij alle aspecten van
de natuurwaarden van Tielrode aan bod komen. De
Schelde-Durmevallei is Europees beschermd en van uit-
zonderlijke waarde door haar zoetwaterslikken en -schor-
ren. Het provinciaal domein Roomacker biedt niet alleen
een schat aan natuurwaarden, maar tevens een adem-
benemend vergezicht op de vallei tot in Brussel.
Boeiend begeleid door ervaren gidsen mag deze activiteit
niet ontbreken in jouw agenda.
Afspraak: Durmeveer Tielrode, einde st. Jozefstraat, om
14.15u. Praktisch: wandelschoenen, verrekijker   Duur-
tijd: +/- 2,5 uur.

Zondag 10 mei

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

Vzw Durme Natuurwandeling in de Buylaers
Natuurwandeling voor iedereen. Geschiedenis, planten,
dieren en beheer van dit uitzonderlijk stedelijk natuurge-
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bied wordt uit de doeken gedaan. De bloei staat op zijn
top. Natuurgids en conservator Patrick De Spiegeleir
neemt je mee in een prachtig verhaal. 
Afspraak: om 14 uur aan basisschool De Vinderij (Bleek-
meersstraat 17, Lokeren).
Meer info: bij Christophe, christophe.hillaert@telenet.be.
Reservatie gewenst bij Christophe (christophe.hilla-
ert@telenet.be).
Wandelschoenen zijn voldoende. Buggyvriendelijk on-
danks wat modder, honden toegelaten.
De wandeling duurt ongeveer twee uur. 

Vrijdag 22 mei

Ons Streven Leren van Elkaar Zie tekst zater-
dag 25 april.
Afspraak: Kerk Tielrode, st. Jozefstraat 2, om 9.30u
Praktisch: wandelschoenen, verrekijker, loepje, iets om te
noteren.  Duurtijd: 1,5 - 2 uur.

JNM Durmeland Wafelreceptie in het lokaal (alle leef-
tijden, ouders, genodigden en sympathisanten)

Nu het lokaal helemaal af is, is het tijd voor een klein
feestje. We serveren wafels warm en koud en dit buiten.
Iedereen kan dan eens een kijkje gaan nemen in het lo-
kaal of zich neerploffen in de zetel.
Plaats van afspraak: lokaal Hoogland. Van: 19u tot: … 
Contactpersoon: Jana en Arjan Schelfhout (janaschelf-
hout@telenet.be, 0471/65.37.90 en arjanschelf-
hout@telenet.be, 0471/11.30.83)

Zondag 24 mei

JNM Durmeland Schemerexcursie (11 tot 25 jarigen
en ouders)   Wat sluipt er tegenwoordig zoal door het
lentegroen? Welke bloemen tonen hun mooiste gelaat in
het avondlicht? Welke beestjes wagen zich rond zons-
ondergang buiten hun holen? Waar zitten die reeën en
vossen?  We trekken er met een heuse gids op uit op
een rustige avondexcursie waarop je iedereen die geïn-
teresseerd is in je vriendenkring en familie mag mee-
brengen!  Plaats van afspraak: Kerk van Eksaarde. Van:
19u45 tot: 22u30 
Meebrengen: verrekijker, laarzen, je stilste voetstappen,
drinkbus, je beste vriend(in), papa, mama, broer, zus,
tante, overgrootnonkel, oma… 
Info: zeger.vandenbroele@ugent.be, 0497/14.83.40

CVN Eekhoekbos Lentewandeling,
14u00 Heidekapel Waasmunster. 

Jeanpaul.debeleyr@hotmail.com, 052/46 21 10   S

Zondag 31 mei

Natuurpunt Waasland Noord  Fietstocht langs onze na-
tuurgebieden. 
We starten aan Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk
om 10.00 uur en maken met de fiets een kennima-
kingsfietstocht naar onze gebieden. In ons natuurproject

"Het Speelhof" maken we de tijd voor onze picknick.
We zijn als Natuurpunt Waasland Noord trots op onze
gebieden. ... Wanneer onze natuurgidsen dat vertellen
tijdens een natuurwandeling, of onze afgevaardigden in
Gecoro of milieuraad spreken daar over op de info- en ad-
viesraden we aan deel nemen, dan volgt steevast de
vraag ... "en waar liggen die gebieden dan..." Zelf verwees
ik dan steeds naar www.pannewel.be. Ze staan er netjes
beschreven. Vandaag, op deze laatste mei-dag doen we
het anders. We trekken er een dag op uit en fietsen op
een rustig tempo met jou langsheen onze natuurparels.
Niets immers spreekt meer aan dan de ervaring zelve
van al dat moois. 
We houden meerdere keren halt om over al "onze na-
tuur", de typische kenmerken van het reservaat, zijn ge-
schiedenis, het beheer, en nog zo veel meer ... te
vertellen. Momenteel wordt er hard gewerkt door de ver-
eniging om van deze dagvullende fietsuitstap een mooie
en onvergetelijke topervaring te maken. Telkens we de
fietsroute verkenen zien we mooie hoekjes die we je
zeker willen tonen! Kom dus nog een keertje terug naar
de pagina kijken! Wel staat al vast dat je voor deze acti-
viteit zal moeten inschrijven. Volg het definitieve pro-
gramma op onze website www.panneweel.be

Zondag 7 juni

Natuurhuis Panneweel Ongedwongen ontspannings-
gelegenheid met vrije picknck in de boomgaard. Het
thema van de dag: Wat leeft er onder de waterspiegel.
Tweede Open Schuurdag in het Natuurhuis Panneweel,
Krekeldijk 2 te Meerdonk. Van 11 – 17.00 u.  Als je voor
één dag de zon kan doen schijnen, doe het dan vandaag!
We kunnen de zon goed gebruiken. Eerst en vooral
omdat het steeds gezelliger is om te picknicken en ook
omdat we met de kinderen waterdiertjes vangen om ze
dan samen te determineren.
De picknick is zeer budgetvriendelijk. Je brengt gewoon
je boterhammetjes mee van thuis. Tafels stoelen kan ze
gewoon in de schuur nemen en je kiest zelf waar je gaat
zitten. Voor de koffie, thee, fruitsappen enz zorgen wij. In
de vroege namiddag wordt ook het dessertenbuffet op-
gesteld door onze damesploeg. Meer info: Bert Raets,
03 777 04 02, Bert@panneweel.be
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Hortus Ter Saksen Natuurtocht  Luswandeling tussen
Vesder en Hoëgne, deels GR5 & 573 (22 km).
Victor Hugo noemde de vallei van de Vesder “de be-
koorlijkste ter wereld”! Valleien, bossen en veen brengen
ons naar het bedevaartsoord Banneux en de Hoëgne.
Vanaf Pepinster volgen we de Vesder terug tot Nesson-
vaux.  Afspraak : 9.30 uur parking aan het station in de
Rue de la Gare, 4870-Nessonvaux (E25, afrit 39,
Chaudfontaine, Trooz.).   Inschrijven bij Freddy M 0475
92 34 84 of freddy.moorthamer@skynet.be 

CVN Oude Durme Stiltewandeling, 19u00 Durme-
brug Waasmunster. Jeanpaul.debeleyr@hotmail.com,
052/46 21 10 L

Zondag 14 juni

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

Vrijdag 19 juni

CVN Avondwandeling, 20u00 Kerk Kastel. koende-
budt@hotmail.com, 0474 912 499. S

Zaterdag 27 juni

JNM Durmeland Dag Zee (11 tot 25 jarigen)
“De Noordzee doet zijn gore golven dreunen/ En laat ze
op 't strand in lange lijnen breken./ Zijn voorjaarswater
marmren groene streken/En schuim en zwart waaron-
der schelpen kreunen.” – A. Verwey
Het is zaterdag en je wekker gaat om 7u, dat kan maar
één ding betekenen. Ja, want je mag met de JNM mee
naar de zee, olé! Je opent onmiddellijk je ogen en springt
uit je bed. Je neemt snel een rugzak en propt er snel
zwemgerief, een handdoek, schepjes en een vlieger in.
Je zoeft naar beneden waar je snel nog een drinkbus
met je lievelingsdrank vult en je nog snel wat boterham-
men meegrist. Hop, sandalen aan en op uwen stalen ros
richting Lokeren station alwaar Fris en Monter de leiding
u staat op te wachten! 
Plaats van afspraak: voorkant station Lokeren. Van:
8u30 tot: 18u13
Meebrengen: zwemgerief, handdoek, schepjes, vlieger,
lunchpakket, drinkbus, 4-uurtje, geld voor de trein en
eventueel voor een ijsje 
Info: milena.vandriessche@gmail.com  0478/83.95.35

Zondag 28 juni

CVN Daknamse Meersen, 14u00 Kerkje Daknam.
lou.roelandt@skynet.be, 0490 826 326. L

Zondag 05 juli

Natuurpunt Scousele fietstocht.   Daguitstap. Picknick
meenemen.  Rond de 40 km. We fietsen naar het Hof
van Coolhem in Puurs.
De bedoeling is om op een ontspannen manier van de
natuur te genieten. Rustig aan genieten.
Afspraak om 10 uur Temse aan de kaai vlak aan de brug.
Terug rond 16 uur.
Graag een seintje als je meerijdt.
Info : Ghislain Bruyenne  ghisbru@telenet.be 0474 392
050 of  03/296.35.95

Natuurhuis Panneweel. Open schuurdag met als thema
“Wriemelbeestjes in de tuin” 

Vrijdag 24 juli

Natuurpunt Scousele Nachtwandeling en nachtvlin-
derinventarisatie
We maken een mooie wandeling in de omgeving.
Wanneer het donker genoeg is komen we terug ter
plaatse en installeren we een nachtvlinderlichtval. Onder
deskundige begeleiding bekijken we de nachtvlinders. Een
speciale wereld zal voor u open gaan.
Afspraak 20.30u  Vertrek Roomkouter Kapelstraat 170
9140 Steendorp aan de totem.
Info 0498 57 72 24  gerry.heyrman@telenet.be

Gratis wandelingen 

door Waterwegen en Zeeschelde 

Overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde
De opgeleide gidsen voor het overstromingsgebied heb-
ben zich verenigd in “De Barbiergidsen”  Je kan bij hen
terecht voor begeleide wandelingen 
Gratis wandelingen aangeboden door Waterwegen en
Zeeschelde :

Op zondag 12 april : “Gekruide wandeling”
Op zondag 03 mei : Fietstocht  “Polderkiemen”
Op zondag 07 juni : “Proeven van de polder”

Meer info : www.barbiergidsen.be.
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Help! Het Waasland 

verdrinkt!

Duurzaam onderhoud grachtenstelsel is
broodnodig.
Tijdens de maand januari is in Ukkel 123,9 milli-
meter neerslag gemeten, Dat is heel wat meer dan
in een 'normale' januarimaand (76,1 mm).  Januari
2015 belandt  in de top tien van natste januari’s
sinds het begin van de waarnemingen in 1833. Ja-
nuari 2015 was de op 6 na natste, ex aequo met
1999'. Het KMI beschrijft het neerslagtotaal van
de voorbije maand als 'zeer abnormaal', wat bete-
kent:  'een fenomeen dat gemiddeld om de tien jaar
voorkomt'. Het record dateert van januari 2004,
toen er in Ukkel 153,8 mm neerslag viel.
Het was dan ook niet abnormaal dat her en der in
het Waasland wateroverlast optrad.  Wat wel  ab-
normaal is, is dat plaatsen die sinds mensenheu-
genis niet overstroomden,  nu wel blank stonden.
Deze massale wateroverlast is niet alleen door de
kletsnatte januarimaand te verklaren.  Overal in het
Waasland  trekken  mensen aan de alarmbel. 
Vlak onder het oppervlakte van het Waasland be-
vindt zich een  ondoordringbare kleilaag.  Deze
zorgde ervoor dat het Waasland een erg zompige
bodem had en dat men het Waasland pas in de
late middeleeuwen  geschikt kon maken voor de ak-

kerbouw.  Abdijen  deelden  hun gigantische ei-
gendommen in kleine percelen, omringd door een
fijnmazig  grachtenstelsel. De combinatie van bolle
akkers, een goed onderhouden grachtenstelsel,
stielkennis, de rapenteelt die twee oogsten per jaar
mogelijk maakte  en een enorme werklust zorgden
ervoor dat het Waasland een  zeer rendabel land-
bouwgebied werd en tot ver buiten de grenzen  bij
landbouwingenieurs gekend was. 
Afgelopen jaren is het aantal actieve landbouwers
sterk gedaald. Het  aantal  landbouwers dat enkel
nog van de stiel  leeft, is maar een fractie meer van
het totaal. De  prijzen die de landbouwers voor hun
producten krijgen , is ondermaats. Het gevolg laat
zich raden.  Om toch nog enigszins rendabel te zijn,
probeert men door schaalvergroting het tij te
keren. Percelen worden samengevoegd, grachten
worden gedempt, en verspreide bebouwing en ver-
breding van wegen leiden steeds meer tot over-
welving van grachten. Voeg daarbij nog het feit dat
het voor landbouwers en landeigenaars steeds
moeilijker wordt om grachten te onderhouden.
Door tijdsgebrek grijpt men steeds meer naar her-
biciden om de perceelranden  te onderhouden. Een
nadelig neveneffect hiervan is dat met de planten
ook hun wortels verdwijnen en de grachtwanden
inkalven. Dit heeft verdere erosie  tot gevolg en
waar zand afgezet wordt, leidt dit tot obstructies
in de waterafvoer. Precies omdat de overheid weet
dat perceelsranden en grachten enorm belangrijk
zijn is het wettelijk verboden  om op minder dan 1
meter van  wateroppervlakken  te spuiten. Het de-
creet Integraal Waterbeleid (art. 10; §1, 4°) be-
paalt voorts dat grondbewerkingen binnen één
meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van
het talud van een oppervlaktewaterlichaam verbo-
den is. Het decreet Integraal Waterbeleid (art.10;
§1, 1°) bepaalt verder dat elke vorm van bemes-
ting langs oppervlaktewaterlichamen verboden is
binnen vijf meter vanaf de bovenste rand van het
talud. Al deze maatregelen zouden er niet alleen
voor moeten zorgen dat de perceelsranden ecolo-
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gisch waardevol blijven,  maar helpen ook om ero-
sie te voorkomen en om de waterhuishouding te
verbeteren. 
Een  goed beheer van de perceelsranden en grach-
ten   is dus niet alleen goed voor de natuur, maar
ook voor de waterhuishouding en de (verkeers-)vei-
ligheid. 

Meer weten  :  Zie ook www.abllo.be klik op “klik”
Dan kan je onderstaande brochures downloaden.

Brochure 1 “Landbouw en water, een overzicht
van reglementen en nuttige infor-
matie” van de Provincie Oost-Vlaan-
deren. 

Brochure 2: Bescherm de berm,
tips voor een goed berm – en ran-
denbeheer

Kerkhof van Tielrode 

in evolutie

Min : meer dan 300 zerken eind 2015.
Inderdaad, eind 2015 worden meer dan 300 zer-
ken verwijderd op het oude kerkhof van Tielrode.
Het betreft hier de plaatsen die gratis ter beschik-
king gesteld werden door de gemeente in de jaren
vijftig, zestig, zeventig en tachtig.
Het reglement ad hoc laat toe dat na vijftien jaar
deze gronden mogen ontruimd worden. Dus zijn de
voormelde zerken ruimschoot ‘over tijd’.
Mede door de verkoop van de naastliggende gron-
den, welke voordien bestemd waren voor de uit-
breiding van het gemeentelijk kerkhof, en waar in
de toekomst een school zal worden gebouwd, wordt
er nu plaatsgebrek vastgesteld.
Daarom deze ontruiming.

Enerzijds begrijpelijk. Anderzijds jammer.
Want hierdoor worden niet alleen de naastbe-
staanden getroffen, maar verdwijnt ook een stukje
erfgoed én de sfeer van een doorwinterde site.
De typische zerken en ornamenten uit een periode
van meer dan vijftig jaar geleden worden dan op een
paar weken zo maar van de kaart geveegd.
Een oud kerkhof is op zich ook een historische
plaats welke men ook zou kunnen beschermen. 
De realiteit is echter dat men voor Tielrode nieuwe
plaatsen moet voorzien voor de doden van de toe-
komst.  Een middenweg zou kunnen zijn: een aantal
zerken selecteren waarmee men een soort monu-
ment, een minikerkhof, zou kunnen creëren als her-
innering aan deze periode.
Men kan hierbij een plaat voorzien met de namen
van de personen die op deze plaats begraven wer-
den.  Op die manier blijft een stuk verleden, een stuk
historisch Tielrode bewaard.

Ecologie verstoord.
Oude kerkhoven zijn dikwijls een schat aan natuur-
waarden. Door de rust - het onaangeroerd kunnen
zijn - zijn er ontwikkelingen gebeurd die waardevol
zijn, zowel op vlak van flora als fauna.
De geplande ingreep zal gevolgen hebben op de eco-
logische ontwikkeling van de voorbije decennia.
Misschien kan het beleid de denkpiste van ‘begra-
ven in een natuurgebied, ‘bos’, even bewandelen,
om op die manier de vrijgekomen gronden op een
ecologische manier in te richten.
Deze nieuwe trend verdient
zeker navolging. Wij volgen de
evolutie …
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Poelenonderzoek afgelast !

Al 3 jaar op rij doen we aan poelenonderzoek. Met
fuiken van het Regionaal Landschap Schelde
Durme trokken we er op uit om het leven onder
water beter te leren kennen. We hadden zelfs het
geluk om kamsalamanders te ontdekken in enkele
poelen!  Ook dit jaar hadden we tussen april en juni
deze activiteit gepland. 

Er is echter een dikke kink in de kabel. 

Een Aziatische schimmelziekte bedreigd onze sa-
lamanders. In eerste instantie gaat het over de
Vuursalamander. Deze schimmel met de bijna on-
mogelijk uitspreekbare naam” Batrachochytrium
salamandrivorans” heeft de Vuursalamanderpop-
ulatie in Nederland zo goed als uitgeroeid. Onder-
tussen is de schimmel ook gesignaleerd in de
Ardennen en heeft ook daar voor dode salaman-
ders gezorgd. 
De Vuursalamander komt niet voor in onze streek
maar wel in oude eiken-beukenbossen met zuivere
bronbeekjes of in donkere bospoelen vol water-
vlooien en vlokreeftjes. Het is op dit ogenblik nog
niet duidelijk of ook de Kamsalamander gevoelig
zou zijn aan deze schimmel.

Er is een hygiëneprotocol opgesteld door het
Agentschap Natuur en Bos. En er wordt met aan-
drang gevraagd geen salamanders aan te raken. 

Bijgevolg wordt het poelenonderzoek afgelast.

Wij willen in ieder geval niet de oorzaak zijn van het
versneld verspreiden van deze dodelijke schimmel. 

Nine Van Hoyweghen - Natuurpunt Scousele

Knotten van Wilgen 

Wist je dat:
-de knotwilg best om de 8 jaar geknot wordt.
-de bosuil,steenuil en wilde eend hier hun nest in

kunnen bouwen.
-de vlier een knotwilg kan doen splijten. 
-vroeger de knotwilg gebruikt werd om manden te

vlechten.
-de knotwilg een boswilg, kraakwilg, schietwilg of

een andere wilgensoort is.
-er in het schausselbroek elk jaar wordt geknot.

In de voorbije weken hebben mensen van Natuur-
punt Scousele wilgen geknot. Vroeger deed men
dat voor het brandhout . Eenmaal men ermee be-
gint moet men het regelmatig herhalen anders
worden de takken te zwaar, splijt de boom open en
gaat hij dood.
Wij zien de nostalgische boommodellen graag en
blijven knotten omwille van de natuurverrijking. In
de knoesten die daardoor ontstaan bruist het van
het dieren- en insectenleven, tot steenuiltjes toe.
Geef toe, zo een rij knotwilgen is toch bijzonder
mooi!

Gerry Heyrman, Natuurpunt Scousele

Eerste steenlegging 

Natuurhuis in Steendorp

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, er waren
veel problemen :  de plaats, het geld, de toelating,
de veel te dure prijsopgaven…  Maar het is toch ge-
lukt. 
De eerste symbolische steen wordt gelegd op 08
maart op de Roomkouter in Steendorp.
De fundering wordt gegoten en het Natuurhuis
wordt opgebouwd. Tegen einde juni moet het af zijn.
Het Natuurhuis wordt opgebouwd in hout. Het is
een relatief kleine ruimte met een dakterras. We

Vuursalamander

knotten in het Schausselbroek in Steendorp 
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In memoriam: 

Etienne De Meulenaer

Eind vorig jaar moesten  we
afscheid nemen van Etienne
De Meulenaer, een graag ge-
ziene natuurgids die veel
Wase natuurgidsen altijd zul-
len blijven herinneren om zijn
humor en zijn onuitputtelijke
kennis. 
Hij behaalde het getuigschrift van CVN-natuurgids
te Antwerpen in 1980. Als biotoopstudie koos hij,
samen met Albert De Maesschalck en Dirk De
Roose, voor De Fondatie te Sinaai. Zijn naam blijft
er eeuwig mee verbonden.  Ook  De Stroopers
zette hij voor velen op de kaart. 
Tien jaar eerder haalde hij zijn onderwijsdiploma in
de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas
en dat zal onze regio geweten hebben! 
Zijn werkplek zou de VTS worden, op diverse loca-
ties. 
In 1982 reeds kon de eerste basiscursus van
CVN-Waasland in die VTS doorgaan. Hij genoot
ervan zijn kennis te delen met  zowel beginnelingen
als gevorderden. Zijn erg uitgebreide bibliotheek en
diatheek zouden zeer bruikbaar blijken. Met plezier
trad hij dus toe tot de krans lesgevers in de CVN-

cursussen  “Natuur-In-Zicht”   en” Natuurgids”. Hij
ontpopte zich tot een uitstekend cursistenbegelei-
der (coördinator , zei  hijzelf) als stencilaar (een cur-
sistenlijst van 45 stuks maakte hij af gedurende de
eerste les), bezige bij, vraagbaak, lesgever, excur-
sieleider. 
Zijn dada werd al snel vogels  en ongewerveld klein
grut. Er was geen ferventer quizzer dan Etienne. In
Leven en laten leven (1981) kwam hij met de volle
pot naar huis. Dus richtte de regio in 1982 al een
eigen scholenkwis in, verspreid over 4 dagen in
Stadszalen te Sint-Niklaas.

Zijn natuur-educatieve inbreng bleef niet te schat-
ten:  hij schreef een richtlijn voor begeleiders,
zorgde ervoor dat onze eerste ‘grote’ cursus kon
ontdubbeld worden (CMO 1985).

In His Master’s Voice op Radio 1 konden we ja-
renlang zijn exclusieve selectie van vintage-platen
horen. De vrije radio Land Van Waas kende hem
eveneens als muziekliefhebber en nodigde ons uit
om buiten-activiteiten aan te kondigen. Ook als voet-
baller was Etienne een gedreven speler…

Een slepende ziekte maakte, veel te vroeg, een
einde aan al deze activiteiten.

Etienne, 
Tjèn jong,

Waar je ook bent, gefladder van avifauna en ge-
zoem of gekriebel van ongewervelde kriebelbees-

ten,  zullen er altijd bij zijn.  Hoe moeilijk ook: je
was zeker nog niet uitgegidst.

Namens de ontelbare cursisten, wandelaars,
collega’s en natuurgidsen: 

zéééér bedankt, hoe zeer het ook doet !   
Willy Van Rompu

Dirk De Roose
(twee van je CVN-Waasland kompanen)

20 december 2014

zijn er SUPER blij mee. 
Ere wie ere toekomt : het gemeentebestuur van
Temse, met steun van de Minaraad,  heeft hier zijn
beste beentje voor gezet. Vooral schepen van
groen Hugo Maes en de zeer actieve mensen van
de Groendienst verdienen een dikke pluim.

Het geeft ons de mogelijkheid om ook een binnen-
activiteit te organiseren midden in een prachtig na-
tuurgebied. Om klassen te ontvangen en aan
natuureducatie te doen. Om een drankje en een toi-

let aan te bieden aan de wandelaars. Het dakterras
biedt ook veel mogelijkheden. Op de Roomkouter is
er ’s nachts weinig lichthinder. Bij een wolkenloze
hemel is dit een gedroomde locatie om naar de
sterren te kijken of om met een lichtval nachtvlin-
ders te determineren. 

Nine Van Hoyweghen - Natuurpunt Scousele
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zwerfvuilactie 

langsheen de Schelde

Milieuwerkgroep  Ons Streven vzw treft forel
aan tijdens zwerfvuilactie langs de Schelde.

Zondagmiddag  8 maart trokken leden van Ons Stre-
ven en de vrienden van Amma laarzen en werk-
handschoenen aan,  om de schorren van de Schelde
en de Durme, het geboortebos in de Paardenpolder,
de binnendijk van de potpolder Tielrode-Broek , Weel-
straat, Reekstraat, Huis ten Halve, Burg. Heyman-
straat en de Kerkstraat eens grondig proper te
maken.  De jongste deelnemer aan deze actie was
amper 4 jaar jong. In totaal waren er een twintigtal
vrijwilligers bereid om de handen uit de mouwen te
steken. 
Voor Ons Streven vzw is het een jaarlijkse traditie
geworden  om elk jaar in maart een natuurgebied in
Tielrode een fikse schoonmaakbeurt te geven en het
zwerfvuil  op te ruimen. Al vele jaren kan de milieu-
werkgroep rekenen  op de logistieke en morele
steun van het gemeentebestuur van Temse. Net als
vorig jaar  kon de milieuwerkgroep rekenen op de
volledige medewerking van de weergoden.  De re-
cordtemperaturen en de stralende zon maakten  het
werk voor de  mensen van de milieuwerkgroep en
de vrienden van Amma bijzonder aangenaam. Bo-
vendien   staken vele wandelaars en fietsers de ac-
tievoerders een hart onder de riem en dankten ze
de deelnemers aan de opruimactie voor hun inzet.
Met deze actie willen de milieuwerkgroep en het ge-
meentebestuur, het dorp schoner maken, iedereen
bewust maken dat zwerfvuil een probleem is en
hopen zo een halt toe te roepen aan sluikstorters.

Dat is echt wel nodig want de vrijwilligers troffen tij-
dens hun actie een smeulende sigaret en verse cle-
mentineschillen aan. Onze maatschappij heeft echt
wel nood aan meer respect. Het feit dat het schit-
terende  weer honderden wandelaars en fietsers
naar Tielrode  lokte, maakte dat zeer veel  mensen
getuigen waren van deze broodnodige schoon-
maakactie.  
Vorig jaar werden uitzonderlijke hoeveelheden  zwerf-
vuil langsheen de waterkant gevonden. Door de
grote opkomst aan vrijwilligers en  de optimale  weer-
somstandigheden konden vorig jaar niet minder dan
vijftig vuilzakken gevuld worden. Het effect was nog
tot dit jaar te voelen.  Vooral langsheen de Durme
was er  merkelijk minder zwerfvuil te vinden.  De
Scheldeboorden waren echter opnieuw  bezaaid met
zwerfvuil. De meest uitzonderlijke vangst was  een
ongeopend  pakje gerookte forel.  De vondst van een
dobber en een  vissersparasol toonden overigens
aan dat de Schelde en Durme echt opnieuw  visrijk
worden.  Langs de Durme en Schelde troffen de vrij-
willigers  overigens een heuse  dierentuin aan:  een
egel,  schildpad,  een kikker,  … allemaal in plastiek
uitvoering. 
In de schorren bestond het zwerfvuil voornamelijk uit
plastiekfolie, glazen en plastieken flessen, kapotte
emmers, wasmanden,  spuitbussen . Oorstokjes,
flesdoppen en  goedkope wegwerp  aanstekers  blij-
ven een storend element. Een verbod op goedkope
wegwerpaanstekers zou een flinke  preventieve
maatregel tegen zwerfvuil zijn.  Opmerkelijk was de
vondst van elektrische toestellen in de schorren.
Deze  toestellen drijven niet en zijn dus vrijwel zeker
vanaf de oever  in het riet gedropt.  
Ook al was  de Weelstraat vorig jaar al eens  gron-
dig aangepakt,  de oogst aan zwerfvuil was ander-
maal bijzonder groot in deze straat.  Er is hier een
structureel probleem. De berm van het Waesmeer
langsheen  Huis ten Halve was  rijkelijk bedeeld  met
allerhande soorten zwerfvuil.  De Burgemeester  A
Heymanstraat en de  Kerkstraat werden ook onder
handen genomen.  Er werd een enorme hoeveelheid
bierblikjes gevonden.  De vondst van  een reclame-
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bord van het Waesmeer, een tegengewicht voor
vlaggenmasten,  een  plastieken versie van een sier-
plant, bloempotten, vuilbakken , sierwieldoppen voor
auto’s waren  opmerkelijke vondsten.
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 vrij-
willigers werden na afloop van de actie door Ons
Streven getrakteerd op  frisse dranken,  koffie, thee,
cake en andere  heerlijke  versnaperingen. 
Opmerkelijke zaken die gevonden werden ?  Twee
jaar geleden vonden we een WC-bril , vorig jaar is de
WC  pot uitgekomen en dit jaar vonden we  2 WC
borstels en meerdere mandjes voor WC  blokjes.
Met de  buit van afgelopen jaren, kunnen de vrijwilli-
gers dus vrijwel een volledige sanitaire installatie sa-
menstellen.  
Het enthousiasme van de vrijwilli-
gers werkte aanstekelijk en er wer-
den onmiddellijk plannen gesmeed
om volgend jaar  opnieuw  aan de
slag te gaan.

Kleiputten Tielrode

gered!

Van Loo trekt  milieuvergunningsaanvraag
voor de opvulling van de kleiputten te Tielrode
in. Kleiputten van Tielrode gered!

De druk bijgewoonde informatievergadering op
het gemeentehuis van Temse, de kritische vragen
van de talrijke  toehoorders, de vele affiches die
jullie voor de vensters hingen, de stevige bezwaren
die jullie formuleerden,  jullie protest en de steun
van de administratie en het bestuur van Temse
hebben  uiteindelijk tot succes geleid :  Van Loo
Projects heeft op 3 februari 2015, de aanvraag
voor een milieuvergunning om de kleiputten  tus-
sen de Hofstraat en de Hogenakkerstraat op te
vullen  ingetrokken en de procedure volledig stop-
gezet.

Uiteraard blijven we uiterst waakzaam en houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

A C T I E  
G E S L A A G D  ! !
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Hoe groen is groen? 

Het Europese energie en klimaatbeleid eist van de
lidstaten: tegen 2020, 20% hernieuwbare ener-
gie  produceren: wind, zon of biomassa.  Elke lid-
staat mag dit zelf invullen.  Veel lidstaten kiezen
voor de gemakkelijkste oplossing: hout als ener-
giebron en daar wringt nu juist het schoentje. 
In Rodenhuize ten Noorden van de Gentse haven
staat de biomassacentrale Max Green van Elect-
rabel.  Sedert 2011werkt deze oorspronkelijke ko-
lencentrale, volledig op houtpellets.  Max Green
verbruikt 700 000 tot 850 000 ton pellets per
jaar en levert zo 'groene' stroom aan 320 000 ge-
zinnen. Hiervoor ontvangt Electrabel jaarlijks meer
dan 100 miljoen euro aan overheidssubsidie. In
Luik staat nog een tweede Electrabel biomas-
sacentrale: jaarlijks  400 000 ton houtpellets voor
de stroom van 175 000 gezinnen.  

Waar komen die houtpellets vandaan?  
Een paar jaar geleden sloten Electrabel en ENVIVA
een contact voor de levering van jaarlijks 480 000
ton houtpellets.  ENVIVA is een Amerikaans bedrijf
met een grote verkorrelfabriek in the stadje Ahos-
kie in Noord Canada (Amerikaanse Apalachen).  De
klok rond rijden dagelijks dag en nacht vrachtwa-
gens met grote,dikke boomstammen naar de fa-
briek.  Het hout wordt vermalen en onder hoge
temperatuur tot houtpellets geperst - 400 000
ton /jaar.  Korrels die de Europese 'groene' ener-
giehonger helpen stillen.  
Een ambitieus project in de Gentse haven van Bel-
gian Eco Energy (BEE) voorziet een biomassa cen-
trale die stroom zal leveren aan 400 000
gezinnen.  In het MER rapport staat dat de be-
schikbare biomassa in België ontoereikend is dus
is buitenlandse aanvoer noodzakelijk meer bepaald
uit het Atlantisch bekken, West-Afrika en Zuid Eu-
ropa.  
Prof. Muys (hoogleraar Forest Ecology & Manage-
ment KU Leuven) stelt: " Als alle nationale plannen
werkelijkheid worden en er geen grenzen worden
gesteld, bestaat de mogelijkheid dat de Europese
bossen over 70 jaar uitgeroeid zijn. Dat is pure

landroof.  Het bezetten van middelen van andere
landen om in onze eigen behoeften te voorzien".
90% van de Amerikaanse bossen is privé eigen-
dom; er gelden regels nog beperkingen, zowat alles
is toegelaten zodat priveeigenaars grof verdienen
aan de houtkap.  Wetlands en laaglandbossen, stuk
voor stuk kwetsbare ecosystemen, worden in een
recordtempo aangetast  terwijl ze ons juist moe-
ten beschermen tegen klimaatsverandering en be-
langrijke ecosysteemdiensten leveren zoals
waterzuivering, bescherming tegen overstromin-
gen, leefgebied van zeldzame soorten, opslag van
CO2...
Biomassa uit een duurzaam beheerd bos kan mi-
lieuwinst opleveren (voor elke gerooide boom wordt
een nieuwe boom aangeplant).  zoals het nu ge-
beurt produceert hout minstens evenveel CO2 als
steenkool '(Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen)
Electrabel  beweert dat het duurzame karakter van
zijn houtpellets voor de biomassa in Rodenhuize
"door een onafhankelijk organisme is gewaar-
borgd".  Dit wijst uiteraard op een certificering.
Echter alleen een FSC-labelling stelt in deze zin iets
voor en slechts 2% van de Noord  Amerikaanse
bossen is FSC gecertificeerd ook niet de bossen
van ENVIVA.  Adam Macon (Dogwood alliance) le-
verde volgende aanwijzingen: 8 op de 10 vracht-
wagens in 1 uur van ENVIVA kwamen met dikke
boomstammen uit het bos recht naar de fabriek
van ENVIVA.  Macon heeft dit recent ook reeds
aangeklaagd bij minister Turtelboom.
In Nederland is de discussie aan de gang rond het
niet langer gebruiken van Amerikaanse houtpellets
voor elektriciteitsvoorziening en het afschaffen van
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Stekene doet het licht uit 

ABLLO vroeg vorig jaar aan de Wase gemeentebe-
sturen om alle overbodige straatverlichting  te doven. 

Antwoord van de gemeente Stekene:
In antwoord op uw mail en de vraag van Abllo vzw,
kunnen wij u melden dat Stekene in 2014 heel wat
inspanningen heeft gedaan om energie te besparen.
Zo besliste het college van burgemeester en sche-
penen van 26 mei 2014 om het brandregime van de
openbare verlichting aan te passen door alle open-
bare verlichting niet meer te herontsteken om 6uur
s’morgens. Naast de verminderende lichthinder en
bijhorende CO2-uitstoot, betekent dit ook een bespa-
ring van +/- 10000 EUR per jaar 
Zo besliste het college van 24 november 2014, na
enkele nachtelijk terreinonderzoeken van de dienst
wegen, om 170 lampen bijkomend te laten doven na
22uur. Deze maatregel levert een besparing op van
ca. 9000 EUR per jaar.
Hierdoor krijgen we over het hele grondgebied van
Stekene een uniform geheel waarbij in de verlichte ge-
meentewegen, alle verlichting alternerend werkt. (wat
tot nu toe niet zo was. In sommige straten/wijken
brandde alle verlichting de ganse nacht).
Bij de aanpassing van het brandregime is rekening

gehouden met de veiligheid op kruispunten en ge-
vaarlijke bochten waar de verlichting niet wordt afge-
bouwd.
In bijlage treft u de tekst die verschenen is in het ge-
meentelijke informatieblad “Uitstekend” van januari
2015.
Op de vraag om alle verlichting permanent op nacht-
regime te plaatsen wil het bestuur (nog) niet ingaan.
Omdat we vrezen dat deze ingreep ervoor zal zorgen
dat heel veel lampen niet meer zullen branden en op-
warmen waardoor de ze op termijn vochtschade zul-
len oplopen.....

Uit het gemeentelijke informatieblad “Uitstekend”:

Stekene gaat vanaf dit voorjaar een deel van de
straatverlichting doven tussen 22 uur en 's ochtends,
bovenop de al gedoofde verlichting tijdens deze nach-
telijke uren. 170 lampen gaan dan extra uit. Dat be-
sliste het schepencollege na enkele nachtelijke
terreinonderzoeken van de dienst Wegen. Op be-
langrijke kruispunten en in gevaarlijke bochten blijft
het licht wel aan. 
Stekene doet dit niet alleen omwille van de lichthin-
der, de lichtpollutie en de bijhorende C02-uitstoot,
maar ook omwille van de enorme energiekost die de
openbare verlichting jaarlijks met zich meebrengt. 

Toch betekent dit niet dat het in Stekene 's
nachts plots donker zal worden. "Het komt erop
neer dat in de meeste straten één op de twee lichten
zal uitgaan 's nachts. In vele straten gebeurde dit al,
maar nu wordt dit systeem overal toegepast. De
straatlampen in de verlichte Stekense wegen zullen
dus alternerend werken", legt Bart De Cock van
dienst Wegen uit. "Dit nachtregime blijft van kracht
tot het ' s morgens weer licht wordt".  Deze maatre-
gel zal de veiligheid niet in gevaar brengen. 

"Op gevaarlijke kruispunten en in verraderlijke bochten
worden immers geen verlichtingspalen gedoofd", ver-
zekert De Cock.  In straten met recente dimbare ver-
lichting verandert er niets. ……
Ook in de landelijke straten, met lichtpunten om de
twee elektriciteitspalen, wordt het brandregime niet
aangepast.  Tot 22 uur 's avonds verandert er niets
en blijven alle lichtpunten branden. 

Merk je een straatlamp op die niet brandt en ver-
moedt je dat het lichtpunt kapot is? Controleer dan 's
avonds, voor 22 uur, wanneer normaal gezien alle ver-
lichting brandt, of ze echt defect is en geef het des-
gevallend door via  www.straatlampen.be. 

De gezellige feestverlichting bleef deze winter wél
aan. Stekene investeerde twee jaar geleden in ener-
giezuinige LED-lampen voor de verschillende leef-
kernen van onze gemeente.

groene stroom certificaten hiervoor.
https://www.youtube.com/watch?v=MB_MA_TZ
90s voor de Nederlandse situatie die vergelijkbaar
met de onze.  

bronnen: 
MO-magazine: lente 2015
Dogwood alliance:

www.dogwoodalliance.org/tag/biomass/
Katan, M. Visiedocument biobrandstof en hout als ener-
giebronnen.Effect op uitstoot van broeikasgassen.  Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen:  
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/visied-
ocument-biobrandstof  

Jenny De Laet , Beleidsmedewerker 
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8 maart 2015 : Feest in

de Sint-Jacobsstraat

Natuurpunt Waasland-Noord heeft op 8 maart
2015 een 200-tal zomereiken aangeplant langs de
Sint-Jacobsstraat - de vroegere Waterstraat - in
Meerdonk. In 1985 werd de mooie en rustige on-
verharde dreef in het kader van de ruilverkaveling
ten onrechte heraangelegd als betonweg. Vijf jaar
geleden verplichtte de rechtbank de Vlaamse over-

heid de betonbaan weer op te breken na een lang
aanslepende rechtszaak met Natuurpunt. "De eens
zo prachtige dreef lag er maar troosteloos bij. Met
de aanplant van de eiken willen Natuurpunt begin-
nen met het natuurherstel langs deze landelijke
weg. Alle eiken zijn aangekocht door individuen of
verenigingen die mee gestreden hebben voor deze
zaak. Natuurpunt heeft al die gulle sponsors uitge-
nodigd om hun eigen boom zelf in de straat aan te
planten. Hieronder een fotoverslag.
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Geslaagde 16de Horta-avond 

Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-ge-
neraal hebben voor de 16de keer  een info-avond

gegeven over de problematiek van verkeer in en
rond Antwerpen, de gezondheidsaspecten en de
stand van zaken. Meer info op www.ademloos.be,
,www.ringland.be en www.abllo.be

n o g  s t e e d s  a c t u e e l

www.ringland.be
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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 april 2015 bij Gilbert Cant

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


