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Ondanks de wetenschap dat bossen een cru-
ciale rol spelen in de strijd tegen de opwarming
en de luchtvervuiling, duikt er twee jaar na het
kappen van het Ferrarisbos in Wilrijk, alweer
een schrijnend verhaal van een ontbossing op,
dit keer een Natura-2000 beschermd bosge-
bied in Genk. Onze minister van natuur en mi-
lieu (!) Joke Schauvliege, verdedigt de plannen
om dit waardevolle bosgebied te kappen en
schijnt de goede voornemens van twee jaar ge-
leden opgeborgen te hebben.

BOS+, Natuurpunt en BBL schreven een uitvoerig
gedocumenteerd persbericht naar aanleiding van
deze nakende ontbossing door de firma Essers NV.
Je kan hieronder een samenvatting van het bericht
lezen, het hele artikel is terug te vinden op
www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws .

Op 3 september werd  de tweede verjaardag van
de ontruiming en kap van het Ferrarisbos in Wil-
rijk "gevierd". Eigenaar Essers nv ontboste dit eeu-
wenoude en waardevolle eikenbos omwille van een
"dringende economische nood". 

Wie vandaag de site gaat bekijken, vindt een troos-
teloos braaklandschap, waar sinds de kap nog
geen spade in de grond is gestoken. Wat eeuwen
nodig had gehad zich te ontwikkelen, werd op die
3de september van 2013 op één dag vernietigd.
Waarom? Omdat het kon. Verplichte inspanningen
voor natuurcompensatie werden daarbij niet na-
gekomen.

In de commotie die volgde op deze ontbossing,
werd een vurig pleidooi gehouden om ervoor te zor-
gen dat dit Ferrarisbos het laatste waardevolle bos
zou zijn dat sneuvelde...

Bevoegd Minister Schauvliege reageerde en lan-
ceerde enkele maanden later haar Plan van Aan-
pak voor de Ruimtelijk Bedreigde Bossen. Hiermee
zouden de Vlaamse waardevolle bossen beter be-
schermd worden. Nu, bijna twee jaar na de lance-
ring, stellen we vast dat op het terrein
ontbossingen van waardevolle bos-
gebieden nog steeds mogelijk blijven. 

Er duikt in één van de meest frap-
pante ontbossingsdossiers opnieuw
de naam Essers NV op.  Deze keer
heeft het logistieke bedrijf zijn oog
laten vallen op 11 hectare bos in
Genk/Zonhoven. Opnieuw moet dit

bos absoluut wijken omwille van een "urgente eco-
nomische nood". Gezien het voortraject van Essers
in Wilrijk, klinkt dit argument wel erg wrang in de
oren van iedereen die de natuur genegen is.

Ondanks de theoretisch erg goede bescherming
van dit bosgebied is er een grote kans dat het be-
drijf zijn slag opnieuw zal thuishalen en de overheid
kan overhalen om tot ontbossing over te mogen
gaan. Hiertoe is momenteel een gewestelijk ruim-
telijk uitvoeringsplan in opmaak dat de bestemming
van natuurgebied omzet naar bedrijvenzone. 

In de Standaard is Minister Schauvliege, bevoegd
voor o.m. bos- en natuurbehoud, over dit dossier
duidelijk: "Ja, het is Natura-2000 gebied," geeft
de minister toe. "Maar dat weegt niet op tegen
de 400 banen die gecreëerd zullen worden. We
moeten een evenwicht zoeken. Limburg mag
geen natuurlijk Bokrijk worden."

BOS+, Natuurpunt en de lokale actiecomités zijn
absoluut niet ongevoelig voor het argument van job-
creatie. Toch verzetten de natuurorganisaties zich
tegen deze ontbossing en het argument dat de
voorziene bedrijfsuitbreiding absoluut op deze lo-
catie moet plaatsvinden.  In Genk is er wel degelijk
een enorm aanbod aan alternatieve locaties. Een
aantal van deze terreinen naast het Albertkanaal
leent zich optimaal voor logistieke functies. 

Ook het argument dat Limburg dreigt te verwor-
den tot een 'natuurlijk Bokrijk' snijdt geen hout.  Ze
strookt totaal niet met de realiteit. Zorg voor de
natuur betekent niet dat je op middeleeuwse
wijze moet gaan leven, integendeel.

"Het is een fabeltje dat een groot en welvarend be-
drijf als Essers NV niet verder zou kunnen ontwik-
kelen zonder meer zorg te betonen voor een
duurzaam beheer van de omgeving en de natuur
waarin het zich bevindt. Economische ontwikkeling
hoeft echt niet ten koste te gaan van onze
schaarse bossen en waardevolle natuur. De over-

heid moet jobcreatie en economi-
sche ontwikkeling faciliteren en
ondersteunen, maar ze mag daarbij
haar eigen principes en engage-
menten op vlak van bos- en natuur-
behoud niet overboord gooien," luidt
het bij de natuurbeschermers. 



p l a n t  e e n  b o o m  !

Boomplantactie Natuurpunt

Heb je een eigen tuin?
Wil je meewerken aan biodiversiteit?
Neem dan deel aan de Boomplantactie
van Natuurpunt

De afdelingen van Natuurpunt van het Waasland
organiseren ook in  2015 opnieuw een boomplant -
actie. 
Door de actie zeer ruim open te stellen en door
samen aan te kopen bieden we aan scherpe prijzen
een uitzonderlijk ruim assortiment. Het aanbod is
niet alleen ruim maar biedt ook voor elk wat wils:
hagen, struiken, bosgoed, maar ook bessenstrui-
ken en fruitbomen in halfstam en hoogstam. De
hagen, struiken en bosgoed zijn streekeigen soor-
ten die hier dus goed gedijen en een natuurlijke
meerwaarde betekenen voor je tuin. Vooral vogels,
vlinders en bijen zullen dit zeker waarderen. De aan-
geboden fruitbomen en bessenstruiken garande-
ren je bovendien een jaarlijkse oogst. 

Het aanbod van 2015 is bovendien uitgebreid tot
98 soorten. We bieden nu ook tamme kanstanje-
boompjes aan en drie soorten heerlijke druiven die
het in ons klimaat uitstekend doen. Ook de nu rijpe
blauwe druiven tegen de muur van het Natuurhuis
Panneweel staan op onze lijst. Bekijk ons aanbod
op de websites en bedenk: wat is er heerlijker dan
een appel, peer, pruim, noot, perzik, druif of bes uit
eigen tuin? 

Hagen, houtkanten en bomenrijen geven structuur
aan het landschap en de tuin. Bovendien worden
meer diersoorten door deze struiken en bomen
aangetrokken, omdat ze vaak als ‘verbindingsweg'
worden gebruikt tussen de verschillende natuur-
gebieden. Het gebruik van streekeigen soorten ver-
groot op die manier de natuurwaarde van je tuin.
De biologische waarde van het landschap zal zowel
voor plant en dier als voor de mens verhogen. 

De opbrengst van de acties gaat naar de aankoop
van waardevolle natuurgebieden in jouw buurt.
Omdat de boomplantacties in het Waasland volle-

dig gedragen worden door onbezoldigde vrijwilli-
gers kan de opbrengst integraal gaan naar na-
tuurbeheer in het Waasland en jouw aankoop komt
onze biodiversiteit ten goede. Je zal snel en vele
jaren kunnen genieten van je hagen, houtkanten,
fruitbomen, bessenstruiken, enz.

De afdelingen van Natuurpunt van het Waasland
organiseren de bezorging van de bestelde planten
op hun eigen wijze, maar overal krijgen de leden
van Natuurpunt, waar ze ook wonen, boven op de
scherpe prijzen nog eens 5 % extra korting. De
wijze van bestellen en bedelen vindt je op de re-
spectievelijke websites. Wens je bijkomende inlich-
tingen dan zal jouw afdeling daar graag op
antwoorden:

• Natuurpunt Zuid Waasland: Staf Lerno, tel
0495 49 13 91 of mail gustaaf.lerno@sky-
net.be

- 
• Natuurpunt Wal: www.natuurpuntwal.be: Joris

Baetens, tel. 03 722 15 37 of Jerome De
Bock , tel 03 775 97 47 , mail info@natuur-
puntwal.be

• Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring
Panneweel :  www.panneweel.be Bert Raets,
tel 03/777.04.02 of mail info@panneweel.be 

• Woon je niet in het Waasland, www.panne-
weel.be loodst je door naar de andere afdelin-
gen van Natuurpunt die aan de
boomplantacties deelnemen.
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Koolmezen in Gent, Dender-

monde en Sint-Niklaas:

een dramatisch broedseizoen

in 2015

Het koolmezen broedseizoen 2015 ligt alweer een
tijdje achter ons.
Algemeen kunnen we stellen dat het broedseizoen
2015 eerder een dramatisch seizoen was met
veel sterfte. Dat was niet alleen in de urbane re-
gio’s het geval maar ook in ons controlegebied (30
ha groot beukenbos), in alle bosfragmenten en
‘speedy plots’ verspreid over Vlaanderen waar ook
nestkasten opgevolgd worden.  
Fig.1 geeft een overzicht van wat we afgelopen
broedseizoen waarnamen. Een opmerkelijk gege-
ven: Niettegenstaande de nestkasten in Dender-
monde pas sedert vorige winter ophangen,
noteerden we daar toch onmiddellijk een bezetting
van bijna 50%. In Sint-Niklaas hingen in 2014 reeds
50 nestkasten en werden er afgelopen winter nog
50 bijgehangen. Toch hadden we in het voorjaar
2015 nog maar een bezetting van 32%.  In Gent
hangen reeds nestkasten sedert 2012, op som-
mige locaties zelfs nog vroeger. Daar krijgen we een
bezetting die schommelt tussen 39 en 34 %. 

Belangrijke aspecten in dit onderzoek vormen het
reproductief succes van de broedende koppels en
de conditie van de jongen.  
Hiervoor worden de verschillende stedelijke plots
verder opgesplitst in urbane (=stedelijke), subur-
bane en rurale  (=landelijke) deelplots. Daarvoor

trekken we rond elke nestkast een cirkel van  2000
m² of de geschatte grootte van een territorium.
Urbane mezen hebben geen of slechts enkele foe-
rageerplekken ter beschikking ( = bomen en strui-

Fig. 1.  Basisgegevens broedseizoen 2015

Fig.2.  De verschillende deelplots 
Urbaan (A); Suburbaan (B) en Ruraal (C) 
in de verschillende studiegebieden Dender-
monde, Gent en Sint-Niklaas.

A

B

C
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ken) wat overeenkomt met 0 tot 33% van de op-
pervlakte.  Voor suburbane mezen is dit tussen de
33 en 66% en voor rurale mezen is dit meer dan
66%.  (Fig. 2a,b,c).  Uiteraard zit hier een fout op
omdat we niet exact de structuur van het territo-
rium kennen en dit niet noodzakelijk een cirkelvorm
heeft. Bovendien ligt de nestkast ook niet noodza-
kelijk in het centrum van het territorium.  Toch krij-
gen we op deze manier en beeld over de omgeving
waarin het broedende koppel al het nodige voed-
sel moet zoeken voor zichzelf en hun jongen.  

Fig.3  geeft het reproductief succes of het per-
centage mezen dat in 2015 met succes uitgevlo-
gen is in de verschillende studieplots.   Dit is in
2015 algemeen laag maar toch het laagst in de
urbane deelplots met een vrij grote uitval (Fig. 1)
waarbij die uitval  (verlaten van legsels en doodgaan
van de jongen) zich ook vooral voordeed in de ur-
bane deelplots.  

De fitness of de kans dat een jonge koolmees het
volgende broedseizoen haalt hangt o.a. af van zijn

conditie bij het uitvliegen. Bekijken we  de conditie
van de jongen (Fig.4a) , dan was die in 2015  in alle
plots vrij laag, zonder opvallende verschillen.  Doen
we hetzelfde met de gewichten van de jongen op
15 dagen oud - dit gewicht is namelijk een goede
maat voor het uitvlieggewicht - dan krijgen we het-
zelfde beeld (Fig.4b).  Het is wel duidelijk dat de ge-
wichten voor 2015 algemeen laag zijn en doen
veronderstellen dat slechts weinig jonge mezen de
eerste 3 cruciale maanden zullen overleven.

Fig. 3 Reproductief succes van koolmezen in
de verschillende deelplots en het controlege-
bied.

Fig. 4. De conditie (a) en het gewicht (b)  van
jonge koolmezen op dag 15  in verschillende
deelplots.
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Deze resultaten zijn inherent aan de natuurlijke
schommelingen van een populatie, maar ze zijn ook
gekoppeld aan negatieve klimaatseffecten.  Zo
weten we thans dat koolmezen en pimpelmezen
(maar ook bvb de bonte vliegenvanger) te maken
hebben met ‘mistiming’ doordat het evenwicht kool-
mees-zomereik-wintervlinder verbroken is (Fig. 5).
Zomereiken lopen gemiddeld zo’n 10 dagen vroe-
ger uit, vergeleken met 40jaar geleden.  De rup-
sen van de wintervlinder, een belangrijke
voedselbron voor jonge koolmezen in het nest,
komen gemiddeld zo’n 14 dagen vroeger uit.  Dit
betekent dat enerzijds de rupsenpiek vervroegt
maar anderzijds ook kan verkleinen doordat een
aantal rupsen dood gaan omdat ze nog geen
jonge eikenblaadjes vinden .  In ons controlege-
bied, een 30ha groot bos met hoofdzakelijk beu-
ken, hebben de koolmezen hun broedperiode (=
eerste eidatum) met gemiddeld 10 dagen ver-

vroegd sedert 1990 (Fig.
6 ).  De beuk vormt een
belangrijke voedselplant
voor veel nachtvlinder-
rupsen.  Er wordt aange-
nomen dat 64 in sec ten-
 soorten gebonden zijn
aan de beuk;  de zomereik
met 284 insectensoor-
ten steekt hier natuurlijk
met kop en schouders
boven uit.  De winterbeu-
kenmast vormt echter
ook wel een goede win-
tervoedselbron voor
mezen en bepaalt ook
voor een deel de broed-
densiteit.  Urbane mezen
broeden doorgaans nog
vroeger dan de mezen in

het controlegebied en hebben ook minder rupsen
ter beschikking .Dit betekent dat ze meer energie
moeten steken in het zoeken van voedsel en dit ten
koste van hun eigen overlevingskansen.  
Dit zou kunnen verklaren waarom koolmeesouders
in het urbane gebied doorgaans  slechts 1 broed-
seizoen doormaken en het jaar daarop vervangen
worden door een nieuw jong koppel . En dat terwijl
een eenmaal gevestigde koolmees normaal toch
enkele jaren in het zelfde territorium blijft.  
Kijken we hiervoor tenslotte naar het reproductief
succes van juveniele ouders (zowel mannetje als
wijfje juveniel) en adulte ouders (zowel mannetje als
vrouwtje adult ) (Fig. 7) dan zien we dat de juveniele
(onervaren koppels) het sterkst de negatieve ef-

Fig.6.  De eerste eidatum van koolmezen in het
controlegebied, in aantal dagen na 1 jan.  Voor
1990: 111, na 1990: 101

Fig.5.  Het evenwicht in de voedselketen zo-
mereik-wintervlinder- koolmees is door de kli-
maatverandering verbroken .
Vroeger(linkerhelft) viel de periode waarin de
koolmezen hun jongen in het nest hebben (aan-
gegeven met de dubbele pijl) samen met de
piek in rupsenbiomassa.
Nu (rechterhelft) valt die periode van jongen
voeren te laat ten opzichte van de naar voren
geschoven en soms ook verkleinde voedselpiek.
https://nioo.knaw.nl/nl/vogel-rups-en-blad-
agendaproblemen
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fecten ondervinden van urbanisatie terwijl de ur-
banisatie weinig of geen effect heeft op adulte kop-
pels.  Alhoewel in 2015 algemeen heel wat legsels
verloren gingen was dit toch sterkst in de urbane
zones.  
Het is duidelijk dat dit onderzoek met de koolmees
als modelsoort, nog heel wat in petto heeft. 

Jenny de laet 
Beleidsmedewerker ABLLOvzw/

research associate group terec UGent 

Wil je meer lezen? 
De Laet, Jenny. 2005.  De vier seizoenen van de mezen.
VUBPRESS

Roos, Rolf ea 2004.  Opgewarmd Nederland.  Klimaat-
verandering natuur/water/landbouw/effecten/aan-
pak.  Stichting Natuurmedia   Uitg. Jan Van Arkel en
Stichting Natuur en Milieu. 

https://nioo.knaw.nl/nl/vogel-rups-
en-blad-agendaproblemen

Fig.7.  het reproductief succes van juveniele
(Blauw) en adulte (rood) ouders in verschil-
lende deelplots (urbaan, suburbaan, ruraal en
controle) evenals het aandeel mislukte legsels
in deze deelplots. 

gratis elektriciteit

ABLLOvzw verneemt dat de gemeente Sint-Gillis
Waas overweegt om aan jeugd-, cultuur- en sport-
verenigingen gratis elektriciteit te leveren, via steun
die van Electrabel wordt verkregen. Het gaat over €
60.000 financiële steun die jaarlijks verkregen wordt
door het gemeentebestuur uit de windturbineproject
van Electrabel in Sint-Gillis Waas.

ABLLOvzw vindt dat geen goed idee. Met deze finan-
ciële steun wordt een slecht signaal gegeven. Door
deze elektriciteit kosten over te nemen geeft de ge-
meente geen enkele prikkel aan deze organisaties om
hun elektriciteitsverbruik structureel te verminderen.
Veel van deze jeugd-, cultuur- en sportverenigingen be-
schikken immers over lokalen en accommodatie die
sterk verouderd is, met zeer slechte isolatie (vaak
zelfs nog enkelvoudige beglazing) en verouderde toe-
stellen (bijvoorbeeld zeer oude koelkasten en diep-
vriezers, halogeen en gloeilampen verlichting, ….) die
een opknapbeurt of vervanging door zuinige toestel-
len en LED verlichting goed kunnen gebruiken.

ABLLOvzw stelt dan ook voor om de beschikbare jaar-
lijkse som aan deze verenigingen wel degelijk te ver-
lenen, maar dan in de vorm van steun om het
energieverbruik structureel te verminderen. Concreet
stelt ABLLOvzw dan ook voor om deze 60.000 euro
per jaar in de gemeente Sint-Gillis Waas te gebruiken
om het energieverbruik van de verenigingen te ver-
minderen en om dus de uitgaven voor werkzaamhe-
den of aankopen in deze zin, via facturen te
subsidiëren. Zo kan in enkele jaren tijd het energie-
verbruik in de gemeente via verenigingen sterk wor-
den verminderd. Dat zal ook nodig zijn wil Sint-Gillis
Waas haar ambitieuze klimaatdoelstellingen (via het
burgemeesters convenant dat onlangs werd afgeslo-
ten) bereiken binnen de afgesproken tijdshorizon.

Op 8 september adviseerde de milieuraad unaniem
aan het gemeentebestuur om haar beslissingen bij
te stellen. ABLLO vzw hoopt dan ook dat het ge-
meentebestuur van Sint-Gillis Waas de subsidies aan
de verenigingen heroriënteert in de door ons voorge-
stelde milieuvriendelijke richting..
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Houtkanten en bermen in

het Waasland. 

Naar aanleiding van het rampzalige beheer van
de Kleine LandschapsElementen (=KLE’s) van de
Blauwestaakweg (tussen de Laarstraat en de
Kalissesstraat, ) in Beveren, willen we hier toch
even ingaan op het belang van houtkanten en
bermen in het Waasland. 

Zowel de intensivering van de landbouw als de
steeds verder oprukkende verstedelijking zorgen
voor de vernietiging en versnippering van (half) na-
tuurlijke habitats of leefgebieden.  Bermen, in het al-
gemeen, vormen samen een zeer grote
oppervlakte aan onbemeste en weinig betreden
graslanden, houtkanten en bosjes.  Met de juiste
beheersmaatregelen kunnen al deze KLE’s waar-
devolle tijdelijke of permanente leefgebieden vor-
men en bijdragen aan het herstel en behoud van
biodiversiteit.  Toch hebben bermen echter nog
zeer dikwijls te lijden onder de moderne landbouw-
methoden.  Zo worden ze dikwijls toegevoegd aan
de landbouwgrond of doodgespoten waardoor de
biodiversiteit van de berm sterk vermindert.  Vooral
in landbouwgebieden worden de bermen door de
plaatselijke landbouwers nog dikwijls stiefmoeder-
lijk behandeld: 

- Vroegtijdig maaien zonder afvoeren van het
maaisel. 
- Kanten van grachten worden door plaatselijke
landbouwers –hoewel dat verboden is- nog dik-
wijls behandeld met biociden waarbij dit dan ook
een  negatief effect heeft op de aangrenzende
berm.

Naast grasbermen zijn ook houtkanten erg be-
langrijk en vervullen een belangrijke ecologische
functie in ons landschap.  Ze worden vandaag er-
kend als belangrijke habitats en refugia voor plan-
ten en dieren.  Zo kunnen ze fungeren als
verblijfplaats, corridor, refugium,  stap steen of  ver-
breidingskern (Van Den Berge, S. 2014). Op die
manier kunnen veel planten en dieren in het
Vlaamse intensieve landbouwlandschap toch over-
leven.  

Een houtkant is een strook
grond waarop struiken groeien
die periodisch gekapt worden.
Dit kappen of afzetten is nodig
om ervoor te zorgen dat de
struiken jonge scheuten blijven
vormen en niet uitgroeien tot
bomen. Zo hinderen ze de aan-
palende landbouwpercelen niet.
Onderzoek naar de biologische
betekenis van bermen en hout-
wallen in Engeland, toonde aan
dat ongeveer 40% van alle
soorten zoogdieren en vlinders,
20%  van alle vogelsoorten,

47% van alle hommels en bijna alle soorten  rep-
tielen erin voorkomen (Way 1977 in Moeyaert
2005)

Blauwestaakweg

Blauwe Staak
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Tot in het midden van de 20° eeuw werden weg-
bermen ‘beheerd’ door de plaatselijke landbouwer.
Ze werden gemaaid voor dierlijk voedsel of het vee
werd op de bermen gebracht.  We kunnen stellen
dat houtkanten en bomenrijen op die manier  heel
wat ecosysteemdiensten leverden (hout, vruchten,
afvangen CO2, bescherming tegen wind en ero-
sie….). Na WOII kregen we te maken met een toe-

nemende verkeersintensiteit en de landbouw werd
grootschaliger.  Hierdoor werd het maaien, hooien
of weiden van de bermen enerzijds gevaarlijker en
ging anderzijds de kwaliteit van het hooi door ver-
vuilende stoffen, sterk achteruit.  
Eerst werd vooral de gifspuit gebruikt wat leidde
tot dode, verschroeide bermen.  Daarna zorgde de
klepelmaaier voor korte soortenarme gazonnetjes
die door het niet afvoeren van het maaisel al snel
veranderden in sterk verruigde bermen met veel
competitieve soorten als grassen, brandnetels en
distel soorten. De biodiversiteit verminderde dras-
tisch.

Bij houtkantbeheer worden loofboomsoorten re-
gelmatig gekapt.  Wortelopslag of stronkopslag
zorgt ervoor dat meerdere stammen gevormd
worden.  Het hout wordt best afgezet op 10-13 cm
boven de grond met een omlooptijd van 10-12 jaar
of wanneer de stammen een diameter hebben van
10-15 cm.  Maximaal een vierde van de volledige
houtige vegetatie mag per jaar beheerd worden.
Ook het kappen van aaneensluitende stukken van
langer dan 30 meter is uit den boze.  Deze strook
mag uiteraard niet gemaaid worden om beschadi-
ging van de stobben te voorkomen.  
We hopen dus dat elke Wase gemeente kiest voor
een ecologisch maai- en kapbeheer.  

Referenties 

Moeyaert, Dries 2005:  Inventarisatie van de flora en de
vegetatie van de wegbermen in de gemeente Landen.
Verhandeling voorgedragen tot het behalen van Licenti-
aat in de Biologie.  

Van Den Berge, Sanne. 2014: Voorkomen, floristische
biodiversiteit en beheermogelijkheden van bomenrijen
en houtkanten in de provincie Antwerpen.  Masterproef
voorgedragen tot het behalen van de graad van Master
in de bio-ingenieurswetenschappen Bos en Natuurbe-
heer. 

Way, J.M. (1977) – Roadside verges and conservation
in Britain: a review. Biol. Conservation 12 : 65-74

http://www.stadsnatuur.be/bermbiotoop.html

Jenny De laet,  beleidsmedewerker ABLLO 
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Waasland ‘klimaatland’

In het Waasland slaan de Provincie Oost-Vlaande-
ren, de intercommunale Interwaas en de Wase ge-
meenten de handen in elkaar om de uitstoot van
broeikasgassen drastisch terug te dringen: min-
stens 20% minder CO2 tegen 2020. Het project
kreeg de titel ‘Waasland klimaatland’. In een eer-
ste fase zal in overleg met verenigingen, organisa-
ties, bedrijven, … een klimaatvisie en -strategie voor
de regio worden uitgewerkt. Deze visie zal verder
vertaald worden naar concrete actieplannen met
maatregelen rond mobiliteit, wonen, handel en eco-
nomie, landbouw en de lokale productie van her-
nieuwbare energie. Binnen het project zullen ook
een aantal concrete klimaatacties worden opge-
start.

ABLLO vzw is vertegenwoordigd in verschillende
pioniersgroepen van Wase gemeenten zoals in
Sint-Niklaas en Dendermonde. Sint-Niklaas heeft
reeds een klimaatplan opgemaakt  ( www.sint-ni-
klaas.be/leefomgeving/milieu/klimaat/klimaat-
plan ) en Dendermonde is er aan bezig. Hiervoor
baseren ze zich o.a. op de inbreng van de pio-
niersgroepen.  Een pioniersgroep bestaat uit ver-
enigingen, bedrijven, scholen, horeca……iedereen
die begaan is met ons klimaat en daadwerkelijk een
bijdrage wil leveren naar een CO2 arme maat-
schappij.  
Het Waasland blijkt uit metingen zowat 1,38 mil-
joen ton CO2 uit te stoten per jaar, waarvan het
verkeer bijna de helft voor zijn rekening neemt en
huishoudens 26%. 

Het project 'Waasland klimaatland' werd op vrijdag
19 juni 2015 boven de doopvont gehouden.   De
stad Sint-Niklaas en de gemeenten Kruibeke en
Dendermonde  ondertekenden reeds vroeger het
burgemeester convenant. In het bijzijn van de pers
ondertekenden nog 9 Wase gemeenten samen
het Burgemeestersconvenant:    Sint-Gillis-Waas /
Beveren-Waas / Temse / Stekene / Waasmun-
ster / Lokeren / Moerbeke-Waas / Zele / Ber-
lare / Hamme en  Moerzeke .
Vanuit ABLLOvzw werken we hieraan mee door via
projecten, lezingen en workshops in te zetten op
onder meer ecologisch gefundeerde stedenbouw
en ruimtelijke planning, rationeel energiegebruik,
duurzame mobiliteit en stedelijke en rurale biodi-
versiteit. 
ABLLOvzw hoopt dat deze Wase gemeenten daad-
werkelijk snel werk gaan maken van de realisatie

van deze 20 %-doelstellingen. Overigens zijn
deze doelstellingen, in het licht van wat de kli-
maatwetenschappers vragen, nog maar een
heel bescheiden eerste stap zijn op de lange
weg naar een klimaatneutraal Waasland.
Laten we allen druk blijven uitoefenen op onze
lokale politici om één en ander in concreet ge-
meentelijk groen beleid om te zetten.

Jenny De laet,  beleidsmedewerker ABLLO 

illustratie rechts :                     ---------------->

De provincie Oost-Vlaanderen gaat de ko-
mende jaren een heel fietssnelwegnet  uitbou-
wen. 

“Binnenkort op minder dan 30 minuten vlot
en veilig met de (elektrische) fiets van
Deinze, Lokeren of Wetteren naar Gent? Het
kan via de Oost-Vlaamse fietssnelwegen en
door een uniek samenwerkingsverband!”

Meer info op : 
www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_mi-
lieu/mobiliteit/fietsen/snelwegen/
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5 september 2015  :  20 jaar Natuurcentrum  Panneweel mag gevierd worden !!

foto : Guido Van de Ven 
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Valse nostalgie, 

echte natuur

In zijn emotioneel geladen boek ‘Dit is mijn hof’
brengt auteur Chris De Stoop het nostalgisch re-
laas van landbouwbedrijven die ter ziele gingen
als gevolg van de havenuitbreiding in de polders.
Vreemd genoeg legt hij de schuld daarvoor bij de
natuurbeweging. Chris Steenwegen, directeur
van Natuurpunt en ook opgegroeid in de Wase
polders, weerlegt de kritiek.

Het boek van De Stoop leest als een roman. In
krachtige, sprekende bewoordingen blikt hij terug
op zijn leven als boerenzoon in de polders, omringd
met bloeiende boomgaarden, wiegende korenvel-
den en landbouwschuren die bruisen van zwalu-
wen, uilen en vleermuizen. Na jarenlange
afwezigheid is De Stoop nu teruggekeerd. Ver-
weesd zoekt hij naar het landschap en de boeren-
gemeenschap uit zijn jeugd.

Hij is zeker niet de enige op wie de havenuitbrei-
ding een diepe indruk heeft nagelaten. Ook ik
groeide op aan de rand van de Wase polders. Het
onderspuiten met bagger van die prachtige polder
voor de aanleg van industrieterreinen, dokken en
infrastructuur, bepaalde mijn studiekeuze en is tot
vandaag een belangrijke drijfveer voor mijn maat-
schappelijk engagement.

De noeste, familiale polderlandbouw die De
Stoop ophemelt, is helaas al lang verdwenen. De
landbouw is er, net zoals in de rest van Vlaande-
ren, gericht op efficiëntie, industrialisatie en export.
De evolutie in de landbouw gaat in de eerste plaats
ten koste van de boeren zelf. Jaarlijks stoppen
meer dan duizend boeren in heel Vlaanderen. Maar
er blijft ook nog amper ruimte voor natuur - zeker
in de polders. Bloeiende hagen, hoogstamboom-
gaarden en bomenrijen zijn gekapt. De moerassen

zijn gedempt tot tegen de kreken. Rietkragen zijn
verdwenen. Op de steriele akkers wordt nu vooral
veevoeder gekweekt. 

Maar die veranderingen beschrijft De Stoop niet in
zijn boek. Hij wijt de teloorgang van het polderland-
schap aan het aanleggen van enkele natuurgebie-
den. Dat is een heel erg selectieve lezing van de
feiten. Decennia uitbreiding van de haven, een hele
rist politieke beslissingen in samenspraak met de
landbouwers en de nood om Antwerpen te be-
schermen tegen overstromingen – het lijkt alsof
het De Stoop allemaal is ontgaan.

In zijn zoektocht naar een zondebok, wijst De Stoop
de natuurbeweging aan. Hij overschat ons schro-
melijk. Natuurpunt heeft geen van de genoemde
gebieden in eigendom en is er ook niet verant-
woordelijk voor het beheer. Niet onbelangrijk: het
beheer van die gebieden gebeurt deels door land-
bouwers uit de streek. Die laten hun koeien gewoon
grazen in die nieuwe natuurgebieden, die eigendom
zijn van de Vlaamse overheid. In een beperkt aan-
tal van die gebieden, zoals het Rietveld van Kallo,
helpt de lokale afdeling Natuurpunt WAL met het
natuurherstel. Dat is puur vrijwilligerswerk.

Wij vervullen in de polders een adviserende rol, net
als de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndi-
caat. Dat doen we in de Beheercommissie Na-
tuurherstel LinkerScheldeoever, waar we samen
zoeken naar de definitieve grenzen van de uitge-
breide haven. Landbouworganisaties zoeken eco-
nomische en sociale oplossingen voor
landbouwbedrijven die moeten verdwijnen. Na-
tuurpunt ijvert voor de meest kwalitatieve invulling
voor de natuurcompensatiegebieden, die het ver-
lies aan natuur in het havengebied moeten com-
penseren. Elke organisatie vult die rol in zo goed ze
kan.

In dat overleg zijn nu de grenzen afgesproken
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waarin de haven nog kan groeien. Dat is nooit eer-
der gebeurd. Landbouwers, inwoners en haven
hebben nu eindelijk duidelijkheid. Dankzij dit overleg
krijgen polderdorpen als Kallo, Kieldrecht en Ver-
rebroek nu nieuwe natuur in hun achtertuin, in
plaats van containers. In het oorspronkelijk haven-
uitbreidingsplan ging de industrie tot in de achter-
tuin van de mensen liggen. Dankzij de groene
buffers en de afgebakende grenzen blijven de over-
blijvende polderdorpen leefbaar.

Waarom is De Stoop dan zo kwaad? In 2001
stond de milieubeweging op de barricades om de
werken te laten stilleggen in het Deurganckdok.
Ons protest richtte zich niet tegen de komst van
het dok zelf, wel tegen de manier waarop de wer-
ken uitgevoerd werden, zonder enige rekening te
houden met natuur, die nochtans Europees be-
schermd was. Erfgoedverenigingen sprongen mee
op de kar en bedienden zich van ons degelijk juri-
disch onderbouwd dossier. Natuur was voor hen
nooit het doel, maar wel een middel. Dat het ge-
hucht Ouden Doel, dat aan de rand ligt van Doel-
polder-Noord, nu moet verdwijnen, hebben wij ook
steeds aangevochten. De Vlaamse regering heeft
er echter anders over beslist.

Het conflict Deurganckdok zette de havenontwik-
keling aanvankelijk muurvast. Maar vervolgens
bracht het een dialoog op gang. De haven onder-
vond dat Europees beschermde natuur iets was
om rekening mee te houden. Toen is Natuurpunt
mee aan tafel gaan zitten om te bespreken hoe we
een plan konden op-
stellen om de na-
tuur in stand te
houden, zoals de Eu-
ropese richtlijn voor-
schrijft.

Dat plan kreeg het
fiat van de Raad van
State en de Euro-
pese Commissie en
geldt nu als een
voorbeeld voor an-
dere havens in Eu-
ropa. In de havens
van Le Havre en
Hamburg klinkt het

niet, maar botst het. Resultaat: een juridische veld-
slag waar vooral advocaten mee gebaat zijn, juri-
dische onzekerheid voor bedrijven en nauwelijks
realisaties op het vlak van natuur. Wij hebben ge-
leerd dat praten helpt.

“De natuur hier is vals”, beweert De Stoop in Ter-
zake (31/08/15) bij de aanblik van natuurcom-
pensatiegebied Putten-West. "Het broed succes is
er nul." Het is niet duidelijk waar De Stoop die in-
formatie haalt. De prachtige grutto’s, kluten, lepe-
laars en tureluurs die je er vindt zijn behoorlijk echt.
Dat kan je ook lezen in de wetenschappelijke rap-
porten van het Instituut voor Natuur- en Boson-
derzoek (INBO). Veel soorten waren 10 jaar
geleden letterlijk aan het uitsterven. Met natuur-
compensatie is die achteruitgang voor een groot
stuk gestopt. De gestelde natuurdoelen worden ge-
haald.

Daarnaast zullen de natuurcompensatiegebieden
ook worden ingezet als bescherming tegen overs-
tromingen. Daarvoor zullen ze opnieuw worden ver-
bonden met de Schelde. Zo zal Antwerpen
beschermd worden bij een zware storm (tijdens de
zogenaamde sinterklaasstorm van vorig jaar was
het kantje-boordje). Door water het land in te laten
stromen zoals dat sinds mensenheugenis gebeurt
in een rivierbedding, wordt de hevigste vloed op-
gevangen en gebufferd. Dat kan veel waterellende
voorkomen. De inwoners van Antwerpen zijn daar
mee geholpen, echt.

Het boek van De Stoop is poëtisch. Maar het
is goed om te onthouden dat het boek een
persoonlijk verhaal is, geen onderzoeks-
journalistiek. En trouwens, het zomers beeld
op de cover van “Dit is mijn hof”, is jammer
genoeg geen mooi Waas polderlandschap.
Het is een foto uit de Languedoc, zo blijkt uit
de Flickr-account van de Amerikaanse foto-
graaf Paul Grand.

Chris Steenwegen, 
algemeen directeur 

Natuurpunt
zie ook :
www.natuurpunt.be/news/valse-nostalgie-
echte-natuur#.Vex7v2TtlBc



‘t  groene w
aasland   septem

ber 2015  nr 192

14

Regularisatie bouwovertreding

in natuurgebied te Stekene

De Papenstraat in Stekene aan het Stropersbos
bevindt zich voor een deel in natuurgebied.  Men
mag er een huis verbouwen maar niet herbouwen
d.w.z. men mag het huis niet met de grond gelijk
maken en er een nieuw huis opzetten.  
Op 1 juli 2013 kreeg de eigenaar van een woning
in de Papenstraat de toestemming om een aan-
gekocht huis te verbouwen binnen de bestaande
volume.   In oktober 2013 kreeg de stedenbouw-
kundige ambtenaar melding van het feit dat men
het huis volledig met de grond heeft gelijk gemaakt
en er een nieuw huis bouwt.  De ambtenaar laat
prompt de werken stilleggen door de politie.  De
gewestelijke stedenbouwkundige inspectie kan dan
de stillegging bevestigen.
Maar zover is het niet gekomen.  Op 3 februari
2014  regulariseerde het schepencollege deze
bouwovertreding.  
Het vervolg wordt grappig en spreekt tot de ver-
beelding  Voor deze regularisatie doet de ge-
meente beroep op heirkracht.  Als het huis
bijvoorbeeld door storm,  brand of een andere ex-
terne oorzaak wordt vernietigd mag men het huis
alsnog herbouwen.  Heirkracht in dit geval is een
container van de sloopfirma H.V. M die schade had
berokkend aan de voorgevel van het huis. Wie kan
er zich dit voorstellen? Als enig bewijsstuk in het
dossier treft men een summiere  nota van de ar-
chitect aan.  
Op de vraag waarom de architect niet onmiddellijk
na de feiten hiervan melding maakte en een nieuw
dossier indiende blijft het ijzig stil.  
Dit besluit van het schepencollege hoeft geen ver-
dere verantwoording krijg je dan enkel te horen.

Foto van het ogenblik van de werken net voor
de politie de werken deed stil leggen.

Foto van het nieuwe huis.

Kopie van de immo advertentie voor de ver-
koop van het huis met een foto van het vroe-
gere huis,

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

Vrijdag  02 oktober

Natuurpunt Scousele Officiële opening Natuurhuis
Steendorp door Joke Schauvlieghe

Zaterdag 3 oktober 

Ons Streven 
Halve dagtocht Tielrode – Hamme – Elversele 

Startplaats: Tielrode Veer (einde st Jozefstraat) om 13
uur.  Deze tocht vervangt de dagtocht van vorige jaren,
dus een pick-nick is niet echt nodig.
Wel wordt er een drank-plasstop voorzien in een of an-
dere afspanning. Deze wandeling is een uitgebreide com-
binatie van onze vroegere kalenderwandelingen “Tielrode
Veer” en “Bunt en bos”. De totale afstand is minder dan
10 km en de wegen zijn goed toegankelijk (wandel-
schoenen zijn voldoende).
De tocht: via de veerboot naar de Hamse dijk en zo rich-
ting Driegoten via Domeinbos naar het Lippenbroek en
terug via het Domeinbos naar de Bunt (drank-plasstop).
Via de Binnenbunt naar de Mirabrug en zo terug langs
de dijk naar Tielrode.
Er wordt beperkt uitleg gegeven, maar des te meer lek-
ker gebout over …
Wees er zeker bij!  Deelname:  gratis

JNM Durmeland PIEP Bomenleerpad 
Vandaag doen we iets met bomen. Wat juist verklap ik
nog niet, maar wist jij dat er in het Verlorenbos aan het
kasteel een bomenleerpad is? We weten allemaal wel
iets van bomen, maar hoeveel weten we? En hoeveel kun-
nen we nog bijleren van elkaar? (Afspreek)plaats: kas-
teel Verlorenbos; van 14u tot 17u. Meebrengen: een
goed humeur, kennis over bomen, …. Contact  flore.van-
denbroele@scarlet.be, 0491433106

Natuurpunt Scousele Openingsactiviteiten Natuurhuis
Steendorp op de Roomkouter.   Start 14 uur, Kapel-
straat nr. 170 Steendorp, Ingang aan totem.
Bij Natuurpunt Scousele kunnen de kinderen meedoen
met een kinderfanfare. Voor de volwassenen hebben we
een mini-zoektocht om de mogelijkheden van het terrein
te verkennen. Er zijn er begeleide wandelingen op Room-
kouter-Zuid. Geen honden toegelaten.

Vzw Durme Bijeenkomst VVE WG Dagvlinders
Afspraak: om 13u30 uur in bezoekerscentrum Mols-
broek. Meer info: bij sylvain.cuvelier@pandora.be of op
www.phegea.org.

Vzw Durme Vogeltrektellingen in de Paardeweide
Vandaag tellen we de overvliegende vogels die warmere
oorden opzoeken. Kom gerust eens een kijkje nemen op
onze telpost in de Paardeweide.
Afspraak: om 7.50 uur in Paardeweide-Oost, ter hoogte
van de vistrap (Wichelen).
Meer info: bij Rudi Van Onderbergen, 0493 67 52 70.

Zondag 4 oktober

CVN Herfstwandeling, 9u00 Einde Grootbroek-
straat, gespoelde put Moerzeke, koendebudt@hot-
mail.com, 0474 912 499. S

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. 

Zaterdag 10 oktober 

JNM Durmeland INI & GROTE 
Handje helpen in het Uilenbos 

Omdat bioboer Mich zo tevreden was over ons werk dat
we 2 jaar geleden in september op zijn boerderij ver-
richtten (met o.a. een bijenhotel, weet je nog), mogen we
hem dit jaar weer een handje toesteken. Waarschijnlijk
zal de herfst stilaan zijn intrede doen en kunnen we nog
wel wat oogsten en de boerderij winterklaar maken. Kom
af voor doldwaze werkpret!
Afspreek)plaats: Station Lokeren met de fiets of even
later op het Uilenbos zelf, Eksaardsedam 42, 9180
Moerbeke-Waas (op de grens met Eksaarde); van 9u tot
18u30 (station Lokeren). Meebrengen: fiets, fietshelm,
fluovest, kleren die vuil mogen worden (uw meest sexy
overall bijvoorbeeld), stevige schoenen, werkhand-
schoenen, gevulde drinkbus, picknick voor ’s middags.
Info milena.vandriessche@gmail.com, 0478/839535

Vriendenkring Panneweel
De persmobiel Kempenland komt naar het Panneweel.
Vanaf een hoeveelheid van 75 kg kan je jouw fruit laten
persen. Het persen start om 9 uur en we verwachten
dat de pers draait tot 17 uur. Het fruit wordt omgeto-
verd tot lekker gepasteuriseerd sap dat minstens 1 jaar

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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houdbaar blijft. Het sap wordt bewaard in drankkartons
van 5 liter. Om alles soepel te laten verlopen vragen we
dat je op voorhand belt naar nr 0497 485461 om een
uur af te spreken. De kostprijs bedraagt 5,5 Euro per
verpakking van 5 liter.

Waar? Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk
Info:   Marc Bogaerts  03 7798931 of Bert Raets 03
7770402 of bert@panneweel.be

Hortus ter Saksen + CVN
Natuurwandelingen in Hof ter Saksen  14 - 16 uur

De herfst kleurt de natuur en dat zal je geweten hebben
in Hof ter Saksen dankzij de grote verscheidenheid aan
plantensoorten. Bladeren kleuren goud en koper, vruch-
ten rijpen af en dieren happen gretig toe om een vetlaag
aan te leggen, voor hier in de winter of voor de tocht naar
het Zuiden aan te vatten. Kom jij ook zien naar de kleu-
ren van de eikenbladhortensia, de amberboom of de
moerascipres?
Natuurgids Dirk De Roose. Verzamelplaats: schuilhuis
tegenover kasteel Hof ter Saksen. Info: groendienst Be-
veren, T 03 750 18 60 of christa.maes@beveren.be.
Gratis deelname

Zondag 11 oktober 

Natuurpunt Waasland Noord 
Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos-West

Voor een gestoffeerde herfstwandeling stelt het Stro-
persbos nooit teleur. Iedereen is welkom om samen op
verkenning te gaan en de samenhang te ontdekken van
paddenstoelen met het geheel van de natuur. Een loep
en een spiegeltje komen van pas. Vertrek om 14 u. aan
de westelijke toegang tot de Liniedreef bij het voorma-
lige Fort Sint-Jan = 1 km voorbij de Expresweg E34 (rich-
ting Hulst) aan rechterzijde, 50 m voorbij Donckers
Gereedschappen (= aan linkerzijde, De Stropersstraat
73�). Einde voorzien rond 17 u. Bij nat weer zijn laarzen
nuttig.  Aandacht: het wandelparcours doorkruist een
zone waar honden niet toegelaten zijn.
Info hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478 509635

CVN Oost-Sivepolder, 14u30 Steenbakkerij, Wa-
randestraat Steendorp. Nine.vanhoyweghen@gmail.com,
0473/72 66 15

Vzw Durme 5de Taartenfestijn met unieke wandeling
Feest! Al 5 jaar kan jij bij ons vandaag de heerlijkste taar-
ten komen eten, gebakken door onze vrijwilligers. Smul-
len, én de natuur in je buurt steunen, de ideale
combinatie vinden wij.

Bovendien organiseren we vandaag een unieke wande-
ling. Grasduin mee met een gids van vzw Durme door
een bijzondere plek die normaal niet toegankelijk is voor
het publiek.
Afspraak voor de wandeling om 14.30 uur aan bezoe-
kerscentrum Molsbroek. Einde 16 uur. 
Prijs voor de wandeling: 7 euro, incl. een heerlijk stukje
taart naar keuze dat op jou wacht, na de wandeling.
Inschrijven: marieke.devos@vzwdurme.be 09 348 30 20
Afspraak: Kom een stukje taart eten tussen 14 en 18
uur in bezoekerscentrum Molsbroek (Molsbergenstraat
1, Lokeren)
Meer info of wil jij ook een taart bakken? Marieke De Vos
(marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20)

Abllo/Ecotest CVN wandeling Wase cuesta
Afspraak 14.30 u Oude Steenbakkerij Warandestraat
in Steendorp. Info Mario Smet 016 43 95 80
mario.smet@chem.kuleuven.be

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Week van het
bos: Paddenstoelenwandeling in Heidebos   
Plaats: Heidebos Moerbeke-Waas/Wachtebeke,  In-
gang 1.  Gidsen: Magda Verfaillie en Maatje den Herder
Meer info:  09/3555859  maatje.den.herder@tele-
net.be

Hortus ter Saksenluswandeling Spiennes – Mons, GR
129 en 412 (22 km)
De Borinage heeft een kwalijke reputatie van sombere
tristesse bedekt met een laag kolenstof. Niets is minder
waar! Het zuiden van Henegouwen toont zich verrassend
bucolisch en de terril Héribus biedt een prachtig zicht
op Mons, de culturele hoofdstad van Europa dit jaar.
Afspraak : 9.30 uur  parking aan de kerk van 7032
Spiennes (Mons), Place de Spiennes). Inschrijven bij
Freddy M 0475 92 34 84 of freddy.moorthamer@sky-
net.be
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Donderdag 15 oktober

Vzw Durme mini-cursus Vogeltrek
Vogelexpert Eddy Gadeyne leert ons vanavond alles over
het trekgedrag van vogels. Waarom trekken zij? Naar
waar? Hoe vinden ze de weg terug?
Als extraatje gaan we samen met de echte vogelaars
overtrekkende vogels tellen in vogelparadijs de Paarde-
weide.
Afspraak: donderdag 15 oktober om 19.30 uur in be-
zoekerscentrum Molsbroek en zondag 18 oktober om 7
uur aan de Paardeweide.
Meer info: Deelname aan deze mini-cursus kost 18 euro
voor leden van vzw Durme en 25 euro voor niet-leden.
Neem contact op met sarah.geers@vzwdurme.be of 09
348 30 20 en schrijf na bevestiging het bedrag over op
BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme).

Zaterdag 17oktober 

Natuurpunt Scousele Dag van de Trage Weg
Vertrek aan het Natuurhuis, Kapelstraat nr.170 Steen-
dorp om 14 uur.
We wandelen via Roomkouter-Noord, het Gelaagpark,
de kiep, een verborgen trage weg naast de Gelaagstraat,
het Kijkverdriet, de holleweg naar het Fort van Steen-
dorp, Roomkouter-Zuid terug naar het Natuurhuis. De
afstand is ongeveer : 5 km.  Zoals steeds wordt deze
wandeling begeleid door een natuur- en een historische
gids. Het is een mooie gelegenheid om Steendorp beter
te leren kennen. Info : Nine van Hoyweghen 0473 72 66
15 nine.vanhoyweghen@gmail.com

Gemeente Beveren   Dag van de Trage Weg  Van 9 uur
tot 14 uur.
De gemeente Beveren organiseert voor de 5de maal de
Dag van de Trage Weg. Dit jaar trekken we naar Vra-
sene. Jullie kunnen starten met wandelen tussen 9 uur
tot 14 uur. Start van de wandeling is in het OC 't Kloos-
ter, Nieuwe Baan 6
Vrasene. Er zullen verschillende wandelroutes via de
trage wegen uitgestippeld worden. Onderweg kunnen jul-
lie stoppen voor een kleine versnapering.
Info mobiliteit@beveren.be

Vzw Durme Week van het Bos: In het spoor van klui-
zenaar Boudewijn. Survivaltechnieken in de 11de eeuw
i.s.m. het Genootschap van Boudelo` 
om 14 uur:
800 jaar geleden kwam Boudewijn van Boekel als eer-
ste kluizenaar naar de bossen van Sinaai, waar nu het
stiltegebied en de Fondatie van Boudelo ligt. Hoe kon hij
overleven in de bossen, in regen en kou? Welke eetbare
planten vond hij in het bos? En hoe maakte hij zijn schuil-
hut?
We gaan met de hele familie op stap (parallel pro-
gramma voor ouders en kinderen) in het mooiste bos
van ons gebied.
Afspraak: om 14 uur aan het Boswachtershuisje (Cad-

zandstraat, Sinaai) in de Fondatie van Boudelo
Meer info: Deelname aan deze activiteit kost 6 euro voor
leden van vzw Durme of de Genootschap, 8 euro voor
niet leden.
Neem contact op met sarah.geers@vzwdurme.be of 09
348 30 20 en schrijf na bevestiging het bedrag over op
BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme). 

om 19.00 uur:
Kaasavon(d)tuur
Elk jaar proberen we nieuwe natuurgebieden aan te
kopen. Dit kost echter handen vol geld. Wil jij ons steu-
nen? Kom dan geniet van de tweede editie van onze
heerlijke kaasschotels bij een lekker glaasje wijn of bier.
Afspraak: om 19 uur in Basisschool De Vlinderboom
(Avermaet 135a, Zele).
Meer info: en kaarten bij Rudi Van Onderbergen, 0493
67 52 70  van.onderbergen-waterschoot@skynet.be.
Kaarten kosten 15 euro.

JNM  Durmeland PIEP
JUBILEUM middag: gemaskerd bal

HIEP HIEP HOERA! JNM Durmeland mag 30 kaarsjes
uitblazen dit jaar en dat vieren we vandaag. Trek je mooi-
ste kleren aan en zorg voor het leukste masker. Gooi die
beentjes los en feest vieren maar! (Afspreek)plaats: zaal
“de leeuwerik” Oudeheerweg 180, 9160 Lokeren; van
14u tot 17u. Meebrengen: een goed humeur, zin om te
feesten, je beste kleren en een masker dat je onherken-
baar maakt. Contactpersoon:  Femke Van De Velde
(femke_vdv@hotmail.com, 0491186630)

JNM Durmeland INI & GROTE
JUBILEUM ‘s avonds: fuif

Durmeland bestaat 30 jaar en dat zal heel de JNM ge-
weten hebben! Feesten zoals alleen de beestigste jeugd-
beweging dat kan! Dresscode: Disney-sidekicks
Prijs: €5 als je je vooraf inschrijft, €6 als je ter plekken
pas betaalt. Wie een shift doet, krijgt een halve drank-
kaart! (Afspreek)plaats: zaal de Leeuwerik, Oude Heer-
weg 180, Lokeren; van 19u tot 01u (ini's)  – 05u (grote)
Meebrengen: verkleedkledij (zie dresscode), je innerlijke
feestbeest! Contactpersoon: Zeger Van Den Broele
(zeger.vandenbroele@ugent.be, 0497/14.83.40 )

Zondag 18 oktober 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
Week van het bos: Wandeling in Zandberg 

Op zondag 18 oktober gidst Natuurpunt Moervaart-Zuid-
lede je door het natuurgebied De Zandberg te Moerbeke-
Waas. De Zandberg, ongeveer 11 hectare, is een bosrijk
gebied dat vooral bekend is bij ruiters en mountainbikers.
Het Noordelijke deel van het natuurgebied heeft een uit-
gebreid netwerk van paadjes en dreven. Een drietal jaar
terug is er in de Zandberg een dunningskap van de grove
den bestanden uitgevoerd. Het voorlopige resultaat kan
ter plaatse bekeken worden. De gids vertelt je er alles
over tijdens deze gratis wandeling.
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Info: Dirk Van Pottelberg, 09/346 95 68, dirk@heide-
bos.be of www.heidebos.be

Daniël Helskens, tel.: 09/346 88 29, e-mail: hels-
kens.daniel@skynet.be

Vrijdag 23 oktober 

Ons Streven Prijsuitreiking  Zomerzoektocht  “ 70 jaar
vrij ! “ om 20u in het “Gildenhuis”, Kaaistraat 10 te Tiel-
rode.

Zaterdag 24 oktober 

JNM Durmeland PIEP Combi ’s Heerenbosch
Heb je altijd al eens vriendjes willen hebben in een an-
dere JNM-afdeling? Dan is dit het moment! We zullen
samen met de piepers van 's Heerenbosch avonturen
beleven in Dendermonde, meer bepaald in het coole
stukje natuur Bastion VIII, een oude vesting die nu ruimte
geeft voor natuur, en dat midden in de stad. (Af-
spreek)plaats: station van Lokeren; van 13u tot 17u.
Meebrengen: vieruurtje. Contactpersoon: Jorn Van de
Velde (jorn.vandevelde@gmail.com, 0493/02.96.97)

Vzw Durme 
Minicursus Digiscopie    i.s.m. www.ikziewatjijnietziet.be
Iedereen kent wel de telescopen en verrekijkers van Swa-
rovski, maar ben je ook vertrouwd met het begrip 'digis-
copie'? Dat is fotografie door een telescoop of
verrekijker. De droom van elke fotograaf of natuurlief-
hebber. Samen met Ik Zie Wat Jij Niet Ziet organiseren
we een worskhop Digiscopie. We bekijken de do's en de
don'ts, en trekken daarna het veld in om te oefenen!
Afspraak: ontvangst vanaf 9.30 uur, start om 10 uur
aan Huize Geertrui, Vlassenbroek 190 in Dendermonde.
Meer info: en inschrijven bij sarah.geers@vzwdurme.be of
bel 09 348 30 20.
Deelname kost 9 euro voor leden en 14 euro voor niet-
leden van vzw Durme. Schrijf na bevestiging het bedrag
over op BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme). 

Zondag 25 oktober

Natuurpunt Zuid-Waasland + CVN paddenstoelen-
wandeling te Daknam  om 14u aan de kerk van Dak-
nam. Lou.roelandt@skynet.be, 0494/826 326

Natuurpunt Waasland Noord Paddenstoelen-
wandeling in het Stropersbos-Noordoost. 
Vertrek om 14 u. aan de kruising van het Konings-
straatje met het Stropersfietspad (d.i. 100 m voorbij het
rond punt aan de Bergstraat, De Klinge). Einde voorzien
rond 16.30 u. Bij nat weer zijn laarzen wenselijk.
Info hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478 509635

Velt Moestuinadvies
Van 12.30u tot 12.30u, Bib Sint Niklaas, H. Heyman-
plein.
We helpen je met je vragen over de tuin. Thema is de
pompoen. Met speciale aandacht voor de hokkaïdo-
pompoen.  Gratis, iedereen welkom.

Velt Knutselen met kinderen
Van 12.30u tot 12.30u, Bib Sint Niklaas, H. Heyman-
plein. Kinderen kunnen een eenvoudige, maar leuke pa-
pieren pompoen maken. Leuk Halloweenideetje.
Gratis, iedereen welkom. Geen inschrijving nodig.

Vrijdag 30 oktober – maandag 2 november 

JNM Durmeland INI INIWEEKEND
‘t School is nog maar net begonnen en we gaan er met
de ini’s al eens tussenuit. Een heel weekend zalige ex-
cursies, spelletjes en stiekeme dingen over elkaar te
weten komen. (Afspreek)plaats: voorlopig nog geheim.
Meebrengen: een uitgebreide lijst met wat je nodig hebt
volgt later nog. Contactpersoon: Jorn Van de Velde
(jorn.vandevelde@gmail.com, 0493/02.96.97) en Arjan
Schelfhout (arjanschelfhout@telenet.be , 0471113083)

Zondag 1 november

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. 

Hortus ter Saksen
luswandeling Lessines, GR 123 (24 km)

Net over de taalgrens ligt de tegenhanger van de
Vlaamse Ardennen, nl.  de Pays des Collines. Tussen Les-
sines, op de oever van de Dender en Flobecq biedt dit
natuurpark een mozaïek van diepe valleitjes en glooiende
hellingen in een schilderachtig bocage-landschap.
Afspraak : 9.30 uur op de gemeenteparking van 7860-
Lessines, tussen de Rue du Progrès en de Rue César
Despretz.  Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of
marc.castelyns@scarlet.be

Vrijdag 06 november  

Natuurpunt Scousele Voordracht over uilen
Natuurhuis, Kapelstraat nr 170 Steendorp om 20 uur.
Ingang aan totem.
Onze vrienden van de uilenwerking geven een uitgebreide
diavoorstelling over uilen. Welke uilen leven er bij ons?
Hoe leven ze. Welke uilenbak hoort bij welke uil.  Hoe ge-
beurt het ringen… en nog veel meer.  Graag een seintje
vooraf als je interesse hebt. Je bent hartelijk welkom.
Info : Nine van Hoyweghen 0473 72 66 15  nine.van-
hoyweghen@gmail.com

Zaterdag 7 november 

JNM Durmeland PIEP Paddenstoelenexcursie
Voor een echte detective met oplettende ogen en een
scherpe geest is dit de ideale activiteit. We doorploegen
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de Daknamse Meersen, op zoek naar kabouters. Al slui-
pend onder de pasgevallen bladeren, achtervolgen we
de kabouters en vinden we zo hun paddenstoel! (Af-
spreek)plaats: De kerk van Daknam; van 14u tot 17u.
Meebrengen: Boekjes van paddenstoelen, laarzen, ver-
grootglas, snor, hoed (Wandelstok maken we ter plekke).
Contactpersoon: Tom Michels (tomichels@gmail.com,
093465587)

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
Herfst in het park van Lochristi

Info: 09/3555859  maatje.den.herder@telenet.be en
www.heidebos.be

Woensdag 11 november

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Wandel Mee in
Lembeekse bossen 
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede zorgt voor de catering.
Info: www.heidebos.be

Zaterdag 14 november

JNM Durmeland INI & GROTE 
Dropping/rechtendoortocht

Het is donker, je moet naar ergens, maar weet niet waar
je bent. Je hebt enkel een kompas, een kaart en je ge-
zond verstand. Ik zou zeggen: veel succes!
(Afspreek)plaats: ons lokaal te Hoogland; van 18u30 tot
22u30. Meebrengen: een koekje en een drankje en vol-
doende moed. Contactpersoon: Femke Van De Velde
(femke_vdv@hotmail.com 0491186630)

Vzw Durme Dag van de Natuur Donkmeer
Op deze feestdag voor de natuur, steken we graag de
handen uit de mouwen! In de reservaatzone Donkmeer
voeren we allerlei beheerwerken uit.  Alle hulp is welkom!
Afspraak: om 9.30 uur of om 13.30 uur aan de ‘houten
chalet’, ingang Nieuwdonk, 9290 Berlare.
Meer info: bij Jan Maertens, 0478 76 55 49.

Zondag 15 november 

Natuurpunt Scousele Watervogeltelling
Wil je graag meegaan? Geef een seintje aan
Gerry Heyrman  0498 57 72 24 of e-mail : gerry.heyr-
man@telenet.be

Natuurpunt Waasland Noord 
Natuurwandeling “ De Wilde Landen”

Herfstwandeling in het waterwingebied langs de Neder-
lands-Belgische grens. We spreken af om 13u30 aan
“Het Vossenhol”  Dit is een schuur gelegen in de Sint-
Jansteenstraat in Stekene. Op die plaats maakt de
straat een bocht van 90° en gaat over in de Breedstraat
Info  marcelvanpuymbroeck@hotmail.com 

of 03 7706238

Woensdag 18 november

Velt Filmvoorstelling
The 4th-revolution om 20u Conferentiezaal Bib Sint Ni-

klaas , Hendrik Heymanplein.
Stad Sint Niklaas en Velt Waasland  nodigen u uit voor
een interessante filmvoorstelling
'The 4th revolution - Energy autonomy' (de 4de revolutie
- energie-onafhankelijkheid) is een film met een bood-
schap: een directe overstap naar duurzame energie is
niet alleen dringend noodzakelijk, maar ook mogelijk. En
al op veel plaatsen een realiteit. De documentaire toont
verbluffende beelden van tien locaties waar mensen aan
'energieautonomie' werken: zelf je energie opwekken, op
basis van natuurlijke hulpbronnen (wind, zon, biomassa,
...) en in functie van de gemeenschap. Na de voorstelling
bieden we u graag een hapje en een drankje aan. De film-
voorstelling is gratis na verplichte voorinschrijving via
duurzaamheid@Sint-Niklaas.be of 037783190

Vzw Durme Lezing: Bewust duurzaam consumeren.
Tips en valkuilen
Als consument kunnen we allemaal een steentje bijdra-
gen tot een meer leefbare en duurzame wereld. Door
ons aankoopgedrag kunnen we de industrie sturen. Tij-
dens de lezing worden tips gegeven voor de aankoop van
duurzame producten. De spreekster, Karine Van Doors-
selaer, geeft reeds meer dan 20 jaar les over duurzaam
ontwerpen en nodigt jullie uit tot een boeiende gedach-
tenwissel over het thema 'duurzame producten'.
Afspraak: om 20 uur in de Emiel Naudtszaal, Hop ter
Elstlaan 1, Temse - Elversele
Meer info: en inschrijven bij Sarah (sarah.geers@vzw-
durme.be of bel 09 348 30 20). Deelname is gratis.

Vrijdag 20 november

Vzw Durme Uilencursus les 1
vrijdag 20 en 27 november, 4 december, 18 december
Met hun grote ogen, spiedend in de nacht, spreken uilen
tot de verbeelding. Maar welke uilen komen hier voor?
Hoe kan je ze herkennen? En wat zit er nu allemaal in
zo’n braakbal? Je leert het allemaal tijdens onze uilen-
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cursus. Eddy Gadeyne leidt ons rond in de wondere ui-
lenwereld, Jan Maertens en Rik Desmet pluizen samen
met ons braakballen uit en we sluiten af met een avond-
lijke excursie in Hamme Sint-Anna waar we ons geza-
menlijk steenuilenproject met Natuurpunt Hamme
bezoeken. Niet te missen!
Afspraak: om 19u30 in het bezoekerscentrum Mols-
broek (Molsbergenstraat 1, Lokeren), behalve tijdens de
laatste les (de excursie). 
Meer info: Deelname aan deze cursus kost 40 euro voor
leden van vzw Durme en 55 euro voor niet-leden. 
Neem contact op met sarah.geers@vzwdurme.be of 09
348 30 20) en schrijf na bevestiging het bedrag over
op BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme. De precieze
afspraakplaats van de excursie wordt later meegedeeld.

Zaterdag 21 november  

JNM Durmeland INI & GROTE 
Dag van de Natuur (hele dag)

Geen bloed, maar wel zweet, tranen en modder ver-
wachten we op deze dag te zien en te zijn, waarop we
weer eens bomen te lijf zullen gaan, of een ander stevig
werkje. Laat die innerlijke beer zien! We zullen hem im-
mers nodig hebben voor wat weer stevige beheerswer-
ken zullen worden! (Afspreek)plaats: kerk van Daknam;
van 9u tot 17u. Meebrengen: kledij die tegen een stootje
kan én je beschermt tegen het weer, schoeisel dat tegen
water kan, drinken, vieruurtje. Contactpersoon: Jorn Van
de Velde (jorn.vandevelde@gmail.com, 0493/02.96.97)

JNM Durmeland PIEP Dag van de Natuur (namiddag)
Het is weer eens tijd om de handen uit de mouwen te
steken! We gaan Natuurpunt weer helpen, en ook jullie
zullen zeker kunnen meehelpen! Natuurbeheer is er im-
mers voor iedereen! We zullen een stevig stukje werken,
maar er is ook tijd voor ontspanning! (Afspreek)plaats:
kerk van Daknam; van 14u tot 17u. Meebrengen: kleren
aangepast aan het weer (waarschijnlijk laarzen of zeer
stevig schoeisel en meerdere lagen aan warme kleren
die vuil mogen worden – het is beter om iets uit te doen
dan om het koud te hebben!), drinken, vieruurtje. Con-
tact: jorn.vandevelde@gmail.com, 0493/02.96.97

Natuurpunt Waasland Noord 
Natuurwerkdag op de Grote Geul te Kieldrecht

We nodigen  je uit om samen met het beheerteam jonge
struiken en boompjes te verwijderen  in de veenlens.  Dit
werkje gebeurt jaarlijks om de zeldzame flora van mos-
sen en varens te behouden. We komen samen om
13u45 aan het brugje over de watergang in de Sint Kor-
nelisstraat te Meerdonk. Breng zeker laarzen mee. Voor
een drankje wordt gezorgd.
Info:  Jan Dhollander  jan@panneweel.be

Zondag 22 november 

Velt Moestuinadvies
Van 12.30u tot 12.30u, Bib Sint Niklaas, H. Heyman-

plein. We helpen je met je vragen over de tuin. Thema is
“vergeten groenten”. Welke minder bekende groente
staat er volgend seizoen in jouw tuin ? Gratis, iedereen
welkom.

Zondag 29 november 

JNM Durmeland GROTE
COP 21 – Klimaattrein naar Parijs

In december 2015 vindt COP21 (Conference of Parties,
een samenkomst van alle landen om het klimaatbeleid
te bepalen) plaats in Parijs.
2015 is een kantelmoment: als we een grote klimaat-
verstoring met grote gevolgen voor mens en samenle-
ving willen voorkomen, moeten we nu in actie schieten.
Een ambitieus klimaatakkoord is broodnodig, en daarom
moeten we de politiek meer dan eens wakker schudden.
JNM kan natuurlijk niet ontbreken in Parijs, en daarom
sluiten we ons aan bij de Climate Express. Deze organi-
satie wil 10.000 Belgen mobiliseren om op 29 novem-
ber met een klimaatmars in Parijs een sterke en
solidaire aanpak van het klimaatprobleem te vragen. In
JNM is er een werkgroep die dit actief ondersteunt,
JNM Express.
Ook van JNM Durmeland zullen er leden meegaan. We
zullen samen vertrekken in Lokeren, om dan in Gent de
trein te nemen om zo mee te gaan naar de klimaatmars
in Parijs, waarna we direct weer terugkeren naar Bel-
gië. Op en af naar de Lichtstad, voor het klimaat!
Inschrijven kan via www.climate-express.be. Vermeld
zeker dat je van de JNM bent! Meer info: vind je op die
site, en specifiek voor Durmeland via mail of onze site.
Contact: jorn.vandevelde@gmail.com, 0493/02.96.97

Zaterdag 05 december 

JNM Durmeland PIEP Dierentuin 
Om het najaar in schoonheid af te sluiten trekken we een
dagje naar de zoo! We gaan ons best doen om onze ken-
nis over de exotische dieren een beetje op te krikken in
deze 19e eeuwse dierentuin.
OPGELET: zorg voor kledij aangepast aan het weer, we
zullen namelijk vaak buiten lopen en vergeet niet om bij
het vertrek 10 euro (voor het toegangsticket) aan de lei-
ding te betalen. (Afspreek)plaats: Station van Lokeren
(Stationsplein 30, 9160 Lokeren); van 09u50 tot 17u45
(wees op tijd, de trein wacht niet). Meebrengen: €10,
aangepaste kledij aan het weer, lunchpakket, een vier-
uurtje of wat zakgeld om in de dierentuin een snack te
kopen, een goed humeur… 
Contact anna.coppieters@gmail.com, 093488775,
(femke_vdv@hotmail.com, 0491186630)

Zaterdag 6 december

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!
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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. 

Zaterdag 12 december

JNM Durmeland INI & GROTE Filmavond
Omdat het examens zijn/waren (hangt er van af of je ini
of grote bent), doen we het een beetje rustig aan. We
kijken vanavond een film. Welke, dat weten we nog niet,
dus breng zeker je lievelingsfilm/-documentaire mee en
dan houden we een stemming. Afspreek)plaats: ons lo-
kaal. Meebrengen: dessert om met iedereen te delen,
film, kussen, … Contactpersoon: Jana Schelfhout (jana-
schelfhout@telenet.be, 0471653790)

Zondag 13 december 

Natuurpunt Scousele Watervogeltelling
Wil je graag meegaan? Geef een seintje aan
Gerry Heyrman  0498 57 72 24 of e-mail : gerry.heyr-
man@telenet.be

CVN Landschapswandeling, 09u00 kerk Moerzeke,
koendebudt@hotmail.com, 0474 912 499

Hortus ter Saksen luswandeling Sint-Pieters-Leeuw –
Sint Laureins-Berchem – Gaasbeek – Kasteel Groenen-
berg

Ecobouwers Opendeur van

7 tot 15 november

In de weekends van 7 & 8 en 14 & 15 november en op
woensdag 11 november kan je weer een hele reeks in-
spirerende energievriendelijke en duurzame woningen
bezoeken. Op die dagen organiseert Bond Beter Leef-
milieu voor de 18de keer Ecobouwers Opendeur.

In meer dan 200 woningen over heel België doen mi-
lieu- en energiebewuste bouwheren hun bouw- en woon-
ervaringen uit de doeken. Geen loze verkooppraatjes,
maar getuigenissen uit de eerste hand. Tijdens een
rondleiding laten huizeneigenaars je uitgebreid delen in
hun ervaringen en krijg je de kans om vragen te stellen.
Hoe gingen ze te werk? Welke financiële keuzes heb-
ben ze gemaakt? Over welke partners zijn ze tevreden?
Welke technieken kozen ze? Welke valkuilen moet je
vermijden en welke kansen moet je grijpen?

Inschrijven voor “Ecobouwers Opendeur” is gratis en
kan vanaf 3 oktober op www.ecobouwers.be. Je kan er
grasduinen in een online catalogus met meer dan 200
woningen. De rondleidingen starten telkens om 10
en/of 14 uur.

Meer info of vragen: www.ecobouwers.be/opendeur
of jurgen.naets@bblv.be +32(0)2 282.19.42  

Gratis werfwandelingen

Barbiergidsen Polders van Groot-Kruibeke
Gratis werfwandelingen aangeboden door Waterwe-
gen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen.
Meer info op 
www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werf-
wandelingen
Zondag  04 oktober     09.30 u           Vroege vogels 
Zondag 8 november    14 tot 16u Paddenstoelen-
wandeling
Zondag 06 december     14.00 u        Kooi wandeling

CURSUS NATUURBEHEER

Natuurpunt en Wakona

zeven theorielessen
drie praktijkuitstappen

De reeks “natuurbeheer” van Natuurpunt Educatie
voert je door de verscheidenheid aan natuurtypes, die
Vlaanderen rijk is: bos, grasland, moeras, maar ook ste-
delijke natuur, vlinders, gestreepte witbol, dotterbloem
en roerdomp. Waarom zijn fosfaten en nitraten be-
langrijk? Waar komt het water vandaan, waarvan plan-
ten en vegetaties leven, maar ook vissen en bevers?
Hoe leg je best een poel aan? Hoe beheer je een bosje
van 2 hectare in een open landschap? Wanneer mag
je in jouw gebied terug de veldparelmoervlinder ver-
wachten? Wanneer is begrazing nodig?
In deze reeks – 7 theorieavonden en 3 plaatsbezoeken
– wordt je geïntroduceerd in de wereld van het na-
tuurbeheer, toegespitst op jouw streek. Deelnemers
krijgen de kans om zelf op voorhand een aantal vragen
voor te leggen, die worden behandeld in de reeks.

PRAKTISCH
Jens Verwaerde, educatief medewerker bij Natuurpunt
Educatie, wil met ons gedurende enkele weken, leren
hoe goed beheer er kan uitzien. Dit zijn de data en plaat-
sen :
 Theorie: donderdagavond : Hoge Kouter (Broeder-
school), Heimolenstraat 69, 9100 Sint-Niklaas
01 oktober ; 08 oktober; 22 oktober; 29 oktober;
12 november; 26 november; 03 december 
telkens van 19u30 tot 22u30
 Praktijk: zaterdagnamiddag 14u00-17u00
10 oktober 2015 Daknamse meersen (Kerk Daknam,
Daknamstraat)  
24 oktober 2015 Kreken van Saleghem (Natuurhuis
Panneweel, Krekeldijk 2, 9160 Meerdonk) 
07 november 2015 De Vaag (Oude heerweg – heide
(nabij brug over E17), Waasmunster) - 

Meer info  en inschrijven:
Tom Neels tomneels@telenet.be
Tineke Thijs 014/47 29 55 educatie@natuurpunt.be
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Nieuws van VELT

De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot
die zorgt voor zowel economische als ecologische
schade. Bestrijding is noodzakelijk maar erg lastig.
(Maaien, begrazen, afdekken, afgraven  en biolo-
gisch bestrijden)
Het is een plant uit de familie van de Polygonacae.
Onder deze plantenfamilie vallen ook rabarber, zu-
ring en bruidssluier. Rond 1829 werd de duizend-
knoop als sierplant ingevoerd in Europa. Het was in
1848 de Duitse kweker Phillip von Siebold, specia-
list in de Japanse flora en fauna, die de plant begon
te kweken en verkopen onder de naam Polygonum
sieboldii. Poly betekent veel en gonum betekent kno-
pen. Vandaar de Nederlandse naam Japanse dui-
zendknoop. Von Siebold verkocht ze massaal in
Europa als sierplant. Via Groot-Brittannië (1850
Kew Gardens ) is de plant wereldwijd verspreid.
Naast sierplant werd hij ook gebruikt als  voedsel
voor het vee en voor de bodemstabiliteit rond oude
mijnen en spoorwegen. Echte grootschalige ver-
wildering heeft pas plaatsgevonden na 1950. De
oorzaak hiervan was het dumpen van tuinafval. De
plant verspreidt zich vegetatief en kan ontkiemen
uit kleine stukjes wortelstok en stengel.  De groot-
ste verspreider is de mens door onzorgvuldigheid
met maaien en met het verplaatsen van grond.
Nog niet zo lang geleden werden de eerste man-
nelijke planten met vruchtbaar stuifmeel ontdekt.
Voortplanting via zaad zou de verspreiding gewel-
dig versnellen en de bestrijding nog complexer
maken.. 
Op ecologisch gebied zorgt de plant ervoor dat de
oevers eroderen. Smalle waterwegen slibben daar-
door dicht. De plant overwoekert de natuurlijke oe-
verbeplanting en vernietigt deze. Dit zorgt ervoor
dat er minder voedsel voor diersoorten is. Econo-
mische schade veroorzaakt de plant door schade
aan te richten aan funderingen, verharding, in-
frastructuur, rioleringen en drainagebuizen. Het
feit dat het bamboe-achtige wortelgestel gemid-
deld 3 meter diep zit, zorgt ervoor dat het moeilijk
wordt deze stevige wortels te verwijderen. 
De Japanse duizendknoop heeft niet alleen nega-
tieve kanten. In Japan heet de plant Itadora, wat
vrij vertaald ‘neemt de pijn weg‘ betekent. In Japan,
Korea en China wordt hij van oudsher in vele me-
dicijnen verwerkt. Uit Itadora wordt resveratrol ge-

wonnen, een middel tegen kanker en afslankmid-
del. Hij bevat  veel vitamine A en C, antioxidanten,
kalium, zink, fosfor en  mangaan.
In Japan is het gebruikelijk de plant te kopen (vers
of in blik) of zelf te oogsten en er mee te koken. De
jonge scheuten lijken op rabarber. Heerlijk voor
confituur, crumble of taart.
De tuindagen van Beervelde 9,10,11 oktober
staan in het teken van Japan. Op de stand van Velt

vind je alle info over Japanse dui-
zendknoop. Ook de hokkaidopom-
poen en de Japanse wijnbes
worden er in het zonnetje gezet. On-

linetickets : €8   www.parkvanbeervelde.be

Milieuprijs Stekene

Het zomererf heeft een aantal interessante con-
cepten geïntroduceerd in Stekene. Denk maar aan
hun veggiecafé’s, het open erf of recent nog het
café d’été. Voor hun repaircafé werden ze nu te-
recht beloond met de milieuprijs van de gemeente
Stekene. 

met de steun van  
 
 

  
Steenuilenwerkgroep, Natuurpunt 

 
 Kerkuilwerkgroep Vlaanderen,  

 afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen 

Uilenwerkgroep Waasland nodigt je uit   

Tijd om een uiltje te vangen? Niet voor ons!  

startavond voor nieuwe vrijwilligers 
dinsdag 29 september 2015  Stadhuis Sint-Niklaas 

Uilen zijn prachtige vogels. Met hun scherpe zintuigen en licht vederkleed zijn ze als geen ander 
aangepast aan het nachtleven. Uilenpopulaties staan echter onder druk. Hun biotoop verdwijnt en 
geschikte nestlocaties gaan verloren. Gelukkig kunnen wij het verschil maken en ons inzetten voor het 
behoud van de soort. Wil jij hieraan meewerken? 

Programma: 

19u  ontvangst in de Ontvangstzaal, stadhuis Sint-Niklaas, 1ste 
verdieping middenbeuk 

19u15  De steenuil en de kerkuil in Vlaanderen, Philippe 
Smets, gewestelijke coördinator Steenuilenwerkgroep 
van Natuurpunt en kernbestuurslid van de Kerkuilwerkgroep 
Vlaanderen, afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen 

20u45  pauze met koffie, water en fruitsap aangeboden door 
stad Sint-Niklaas 

21u  Voorstelling Uilenwerkgroep Waasland en rekrutering 
van nieuwe vrijwilligers 

22u15  einde 

Voor wie?  

Ben je geïnteresseerd in vogels en in uilen in 
het bijzonder? Zou je je samen met anderen 
willen inzetten voor de bescherming van 
uilen door de brede bevolking en de 
beleidsmakers te sensibiliseren, en door het 
plaatsen en het controleren van nestkasten?  
Kom dan naar onze startavond, en leer meer 
over uilen en hoe je hen kan helpen te 
overleven. De vrijwilligers van Uilenwerk-
groep Waasland zijn actief in alle gemeenten 
van het Waasland en zoeken medewerkers 
die hun steentje willen bijdragen.  
 

Uilen horen thuis in het wild maar er is nog veel werk aan de winkel als we het voortbestaan van de 
soort in onze streken willen verzekeren. Ook in het Waasland is het nog geen tijd om een uiltje te 
vangen! 
 
Praktisch: 
Toegang gratis. Aantal plaatsen beperkt! Inschrijven verplicht, voor 20/09, bij marc.aerts@telenet.be  
Ben je geïnteresseerd maar verhinderd, laat het ons weten. We houden je op de hoogte van onze 
activiteiten!  
 

foto Marc Aerts  
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collectie tomatensoorten

Eigen zaad

Is het omdat we verwend en gemakzuchtig zijn of
hebben we gewoon de kennis niet meer ? Toch zou
het telen van eigen zaden een natuurlijke, vanzelf-
sprekende klus moeten zijn. In samenwerking met
de zadenwerkgroep van Velt werden vorig jaar tien-
tallen zakjes met tomatenzaden verspreid. Boven-
dien deelden we een tweehonderdtal plantjes uit
van  een vijftiental tomatenrassen. Nu genieten
heel wat tuinders van een mooie oogst. Zaden hou-
den van tomaten: hoe doe je dat ?

•Als je van hybriden (F1-tomaten) zaad wint, zal dat
in de volgende generatie complete verrassingen
geven: hybriden zijn niet zaadvast! Graag dus enkel
zaden van zaadvaste rassen.
•Tomaten zijn in de regel zelfbestuivers; dat bete-
kent dat je zaden uit bijvoorbeeld Marmande ook
weer volgend jaar Marmandes zullen voortbren-
gen. Twee types tomaten doen echter aan kruis-
bestuiving: bestomaatjes (wilde types zijn dat) en
vleestomaten-met-uitstulpingen-onderaan (het
apenkontje). Je kunt bij deze types voor de zeker-
heid een netje over een hele tros hangen en/of bij
je vleestomatenrassen kies je uiteraard de vruch-
ten zonder die uitstulpingen om zaad van te win-
nen.
•Snijd je mooiste vruchten van de mooiste planten
(als je kunt kiezen) doormidden en pers/pruts de
zaadjes plus de gelei waarin de zaden rondzwem-
men eruit, in een glas of een potje.
•Die gelei bevat kiemremmende stoffen, om het
zaad te beletten in de vrucht te kiemen. De gelei
moet dus helemaal verwijderd worden, en door ge-
woon wassen blijkt dat niet te gaan.
•Daarom meng je ongeveer 1 deel zaden/gelei
plus 10 delen water in je potje en je zet dat op een
warme plaats, eventueel afgedekt tegen vliegen. Er
ontstaat dan na een paar dagen een gisting, die
onfris ruikt, maar die vooral de kiemremmende stof
rond de zaden afbreekt.
•Vaak drijft er dan een smurrie boven en die giet je
af. Met een zeef en stromend water ga je dan de
resterende smurrie wegspoelen tot je schone
zaden hebt. De zaden spreid je dun uit, bij voorkeur
op bakpapier, een broodzak of een doek: aan keu-
kenrol blijven tomatenzaadjes hopeloos kleven!
•Laat een week drogen in een ruimte met veel
tocht - in of uit de zon, dat maakt niet uit. De zaden
bewaar je na droging in een papie-
ren zakje - mét label! - in een droge
ruimte.

Mr Benson vleestomaat
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Een uitzonderlijk boekje:

Wase en Vlaamse mezenvan-

gers in het veld en de folk-

lore, in Europees perspectief

Het is in de 21ste eeuw bij ons ondenkbaar gewor-
den dat mezen zouden gevangen worden voor de kooi
of de braadpan. Maar toch was dat in België toege-
staan tot 1873.  De mezenvangst heeft een rijke ge-
schiedenis. De eerste afbeelding dateert uit de 6de
eeuw voor Christus bij de Grieken! Voor de mezen-
vangst gebruikte men meestal een levende uil en lijm-
stokken, maar ook slagkooien, gekloven takken of
blaaspijpen kwamen er soms aan te pas. In het Waas-
land en het Antwerpse bestonden zelfs gilden van me-
zenvangers, die nadien als folkloregroep actief bleven.
Eén daarvan bestaat zelfs nog, nl. in Wijnegem. 
André Verstraeten, bezieler van talrijke natuurpro-
jecten, publiceerde geregeld bijdragen over natuur-
behoud, vogelbescherming en heemkunde. Vanuit een
speciale belangstelling voor de geschiedenis van het
buitenleven en de vogelvangst ging hij in archieven op
speurtocht naar oude miniaturen, gravures, poëzie
en teksten over de mezenvangst. Daarbij doken heel
wat verrassingen op, zoals de moraliserende en ero-
tisch dubbelzinnige oude kunstwerken over mezen-
vangst, het feit dat de stad Sint-Niklaas in de 19de
eeuw het grootste aantal (13 of 14) mezenvangers-
gilden telde, een uniek schilderij over de mezenvangst
in het salon van het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren
en de mooiste mezenvangersvlag in het stadsmu-
seum van Lokeren. 
Het resultaat van al dat speurwerk wordt, samen met
7 andere artikels, eind 2015 gepubliceerd in de An-

nalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het
Land van Waas. Het artikel 'Wase en Vlaamse me-
zenvangers in het veld en de folklore, in Europees
perspectiefis tijdelijk ook als afzonderlijke boekje te
bekomen door bestelling vóór 30 september
2015. Bestellingen zijn slechts geldig na storting van
10 euro op rekening nr. BE52 0012 2999 0009 van
vzw Durme met vermelding 'boekje mezenvangers'.
Het boekje bevat 27 illustraties, onder meer oude
gravures, tekeningen, foto's van een Romeinse mo-
zaïekvloer, historische vlaggen en folkloregroepen.
Het boekje zal in december 2015 worden verzonden.

OPENING GLUURMUUR “Den Hert”

in reservaat “De Linie”

Met het optrekken van de gloednieuwe “gluurmuur
Den Hert” in het reservaat De Linie in Eksaarde krijgt
de natuurliefhebber een nieuwe uitgelezen kans om in
Lokeren vogels te spotten en te fotograferen. De
bouw van deze observatiewand werd mogelijk ge-
maakt dankzij subsidies van het ANB (Agentschap
voor Natuur en Bos) en sponsor  www.natuurkijker.be
Regelmatige bezoekers van de plas waar de gluur-
muur op uit kijkt zijn kuifeend, tafeleend en bergeend.
Ook de aalscholver komt geregeld eens “checken” of
er geen vis te verschalken valt. Maar het is natuurlijk
de ijsvogel die er het meest in het oog zal springen, zit-
tend op een of ander takje. 
Ook onze kleine vliegende zoogdieren zullen te obser-
veren zijn bij het vallen van de avond. Vlak bij de ob-
servatiewand hangen immers twee vleermuiskasten.
Om het leven op en rond de waterplas zo weinig mo-
gelijk te verstoren, is het wandelpaadje naar de gluur-
muur afgezoomd met een takkenwal.

De observatiewand werd feestelijk ingewandeld op za-
terdag 19 september. De conservators Bart Roels
en Geert Braem hebben er meteen ook van geprofi-
teerd om de laatst aangekochte percelen in het re-
servaat even voor te stellen. 

Vlag van de Lokerse mezenvangers maat-
schappij De Ware Belgen: let op de uil op de
kevie waarin hij naar huis werd gedragen, een
aanvliegende koolmees en een pimpelmees, de
lijmbomen met de fijne zijtakjes waarop de lijm
werd uitgesmeerd en de blaaspijp met opval-
lend mondstuk. (Stadsmuseum Lokeren. Foto
Simon Debbaut. Met dank aan Leen Heyvaert
en Isabelle Libbrecht)
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Boswitje duikt op 

in de Fondatie van Boudelo

Zondag 24 mei was een warme lentedag. Ik wandelde
door een van onze mooiste natuurgebieden van de
Durmevallei, met name de Fondatie van Boudelo.
Dankzij het gericht beheer van vzw Durme zijn de
voormalige visvijvers in dit gebied stilaan geëvolueerd
naar unieke waterbiotopen. Heel wat van die vijvers
liggen besloten in boscomplexen die voor de doorsnee
wandelaar nauwelijks zichtbaar zijn. Men vindt er
soms zeldzame planten en libellen. 
Die zondag liep ik door zo’n boscomplex op zoek naar
voorjaarslibellen. En die waren op post: smaragdlibel,
viervlek, grote roodoogjuffer, platbuik en vuurjuffer zijn
typische lentebewoners van de Fondatie. Rond een
van de met riet omzoomde poelen, de habitat van de
platbuik, vloog een klein wit dagvlindertje. In die tijd van
het jaar denk je dan onmiddellijk aan een klein uitge-
vallen klein koolwitje of een vrouwelijk oranjetipje. Het
vliegbeeld was echter ongewoon. Het frêle vlindertje
vloog korte afstanden bij verstoring en ging telkens
met gesloten vleugels in de vegetatie zitten. Daardoor
kon ik enkele foto’s maken. Toen pas zag ik dat ik met
een zeldzaamheid te maken had: het was een bos-
witje! In het Waasland had ik nog nooit een boswitje
gezien. Volgens waarnemingen.be was er tot dan toe
maar één Wase waarneming van het boswitje, nl. die
van 8 juni 2010 van Jurgen Couckuyt in Everslaar.
Mijn exemplaar bleek een vrouwtje te zijn met licht-
grijze voorvleugeltoppen; bij het mannetje zijn die
zwart. Het bleef bij dat ene exemplaar. Een populatie
heb ik dus niet aangetroffen, hoewel de aanwezigheid
ervan niet uitgesloten is. 
Philippe Van de Velde kon twee dagen later ook een
vrouwelijk boswitje waarnemen op een steenworp van
mijn vindplaats. Misschien gaat het om hetzelfde
exemplaar, misschien ook niet. 
Boswitjes leven in open bossen, halfnatuurlijke gras-
landen en vooral in grensvegetaties. De rupsen eten
gedurende de zomer van vlinderbloemige kruiden en
overwinteren als pop. Enkele algemene vlinderbloe-
migen in de Fondatie zijn gewone rolklaver, kleine kla-
ver, hopklaver, veldlathyrus en vogelwikke. Men vindt
dit planten vooral in de lage vegetatie rondom de
meer zonnige poelen. Het boswitje is dus gebaat bij
een beheer dat streeft naar de ontwikkeling van
zoomvegetaties met vlinderbloemigen. De Fondatie
lijkt mij dan ook een ideaal biotoop voor het boswitje
dat op Vlaamse schaal aan een voorzichtige opmars
bezig is. Sinds 2002 heeft het boswitje de status van
standvlinder in Vlaanderen; dat betekent dat het 10
jaar na elkaar werd waargenomen. Laat ons hopen

dat het boswitje ook stand houdt in de Fondatie en in
de Durmevallei.

Tom Vermeulen

Explosieve toename van rietor-

chis in hooilanden van de Buy-

laers en de Fondatie van

Boudelo.

Afgelopen voorjaar
waren we op enkele van
onze botanisch rijkste
hooilanden getuige van
een waar kleurspekta-
kel. Op een aantal hooi-
landen waar recent een
minipopulatie rietorchis
zich had gevestigd viel
dit voorjaar een ware ex-
plosie van het aantal
bloeiende orchideeën
waar te nemen.

Zo bleek op een hooiland in de Buylaers, waar in
2010 slechts 4 rietorchissen werden geteld, het
aantal gestegen te zijn  tot meer dan 400 exem-
plaren! Het paarse bloeiaspect van dit hooiland
werd volledig bepaald door de aanwezigheid van
honderden bloeiende orchideeën!
Ook in de Fondatie van Boudelo waar tot vorig jaar
slechts 1 rietorchis werd aangetroffen is de popu-
latie uitgebreid tot 40 exemplaren.
Dit doet ons reeds dromen van hectares hooilan-
den die in juni paars kleuren door bloeiende rietor-
chissen.

Kristof Scheldeman

Vrouwelijk boswitje, 24 mei 2015, Fondatie
van Boudelo.
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Paul Vercauteren

De nauwe en hartelijke contacten van Paul Ver-
cauteren met de vrienden binnen vzw Durme be-
gonnen in 1979 toen hij stagiair-ringer werd. 
Zijn vader was jachtwachter en hij zou die later op-
volgen, maar dan in een totaal
nieuwe stijl: op de eerste plaats de
natuur veelzijdig doorgronden, ge-
duldig bestuderen. Uit die instel-
ling groeide vogelstudie op hoog
niveau. Zo ringde hij jaarlijks dui-
zenden vogels. Op het gedachte-
nisprentje staat een foto van hem
in zijn 'vangkot achter de trekstok'.
Hij maakte fiches met de hand-
kenmerken van al onze vogels, pu-
bliceerde in het wetenschappelijk
tijdschrift 'De Giervalk' en ver-
werkte de vogelwaarnemingen uit
de streek in talrijke jaarverslagen
'Avifauna van de Durmevallei'. Hij
was ook lang actief lid in de werk-
groep 'Leefmilieu Sinaai'.

In 1996 werd het reservaatpro-
ject 'De Fondatie van Boudelo' in
Sinaai opgestart, mede dankzij de
bemiddeling van Paul. Daaruit
vloeide een unieke samenwerking
tussen vzw Durme en de lokale
jachtgroep. Paul werd de eerste
conservator van dat reservaat en
hij bleef dat tot zijn overlijden. Hij
was er vaak dag en nacht. Met zijn
uitzonderlijk talent en geduld vond hij de naalden in
de hooiberg van moeder natuur, zoals broedende
houtsnippen, het nest van de wespendief of de
nestholte van boommarters. In de Fondatie volgde
hij het beheer nauwgezet, inventariseerde de
broedvogels, zorgde voor geleide bezoeken en was
steeds bereid cursisten natuurgids te helpen.

Paul was een begaafd en veelzijdig kunstenaar. Hij
maakte met zijn zoon Tommy prachtige films over
de natuur in de Fondatie en in Sinaai; de teksten
werden ingesproken door zijn schoondochter Hilde.
Hij sneed honderden vogels uit in balsahout en
kleurde die perfect. Ze zullen te zien zijn in het be-
zoekerscentrum Molsbroek, in een tentoonstelling

georganiseerd  in samenwerking met Vogelbe-
scherming Vlaanderen.
Paul was een familiemens die met zijn familie al
eens naar een boogschieting ging, de wielerkoer-
sen van zijn kleinzonen meeleefde, een leuk deuntje
op zijn accordeon speelde, in zijn serre de meest
uiteenlopende soorten cactussen koesterde en ten

volle genoot van de zondag-
avonden met alle kinderen en
kleinkinderen samen.
Begin van de jaren ‘90 van vo-
rige eeuw kreeg hij gezond-
heidsproblemen die de laatste
jaren steeds zwaarder en
meer verscheiden werden.
Moedig heeft hij zich tot de
laatste maanden opgetrokken
aan zijn interesse voor de na-
tuur. Buiten lopen door bos en
veld was voor hem als een me-
dicijn. Maar hij had vooral veel
steun aan zijn vrouw Rita, zijn
kinderen en kleinkinderen, die
met uiterst liefdevolle zorgen
hem omringden. Het was een
warm nest ten huize Vercau-
teren. Ik heb het voorrecht
gehad goed bevriend te zijn
met een uitzonderlijk natuur-
kenner en -beschermer, die
ook een groot en eerlijk mens
was.

Paul, we zullen je missen en
kunnen je nooit vergeten.

André Verstraeten.
Zie ook :
www.vogelbescherming.be/site/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=826:in-me-
moriam-paul-vercauteren&catid=14:persberichte
n&Itemid=105

www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-niklaas/paul-ver-
cauteren-71-overleden-a2310610/

Paul Vercauteren met een door
hem uitgesneden groene specht,
die in 2006 in de 'Fondatie van
Boudelo' werd overhandigd als een
'Groene pluim' aan het stadsbe-
stuur van Sint-Niklaas voor hun bij-
zondere steun aan dit reservaat.
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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

Drijvend fonteinkruid in het

Molsbroek: 

terug van weggeweest?

Terwijl de eerder voedselarme, tegen verzuring ge-
bufferde wateren in de Durme-Moervaartstreek ooit
een “hot spot” waren voor fonteinkruiden, is het niet
meer zo vanzelfsprekend dat je er nu nog aantreft. In
het Molsbroek waren fonteinkruiden met brede bla-
deren in elk geval al een tijdje zoek. Maar onlangs
werd drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) op-
gemerkt in een smalle sloot in het begraasde deel van
het reservaat. Kenmerkend voor die soort is een
“knik” op de overgang tussen bladsteel en bladschijf.
Die ietwat bleke zone werkt als een gewrichtje, waar-
door de bladtoppen in zowat alle richtingen kunnen
drijven. De planten in het Molsbroek zien er gezond
uit en tenminste één bloei-aar produceert massaal
stuifmeel (zie foto). Een dergelijk teken van vrucht-
baarheid wijst doorgaans niet op een van de soms
moeilijk te onderscheiden bastaarden.

Drijvend fonteinkruid is een van de minst veeleisende
breedbladige fonteinkruiden. Toch blijft het een indi-
cator van niet al te voedselrijke wateren, en ook zulke
milieus worden in ons land steeds zeldzamer. Volgens
de Vlaamse flora-atlas uit 2006 gaat Drijvend fon-
teinkruid dan ook achteruit. Bovendien is  het nóg zeld-
zamer geworden dan het verspreidingskaartje laat
zien omdat veel groeiplaatsen een kortstondige le-
vensduur zouden hebben. Het is alleszins een feit dat
drijvend fonteinkruid vaak in klein aantal in pas ge-
ruimde sloten en vijvers wordt aangetroffen. Mogelijk
komt dit door het aanboren van een zaadbank ( of an-
ders verwoord: door het opdelven van oude, maar nog
steeds kiemkrachtige zaden.

De tijd zal ons vertellen of de huidige, kleine populatie
in het Molsbroek een blijver is en zich kan uitbreiden,
zoals vandaag in de Daknamse meersen en in de Linie

het geval is. Al is zelfs dat laatste geen garantie voor
blijvend succes, gezien de recente verdwijning van een
omvangrijke populatie drijvend fonteinkruid in een
sloot nabij de Kruiskapel in Eksaarde.  Ervaring leert
dat het een goede zaak is om in het natuurbehoud
niet teveel als vanzelfsprekend te beschouwen. Drij-
vend fonteinkruid maakte in de jaren '80 blijkbaar zo
weinig indruk op mij dat een oud notaboekje me
moest herinneren aan een vondst ervan in het Mols-
broek. In het schitterende Molsbroek-boek van André
Verstraeten ontbreekt de soort echter in een lijst die
gebaseerd is op waarnemingen in het begin van deze
eeuw. Het lijkt erop dat drijvend fonteinkruid in het
Molsbroek terug is van weggeweest. Het is aan de
beheerders om ervoor zorgen dat die mooie en van-
ouds streektypische waterplant een toekomst krijgt.
Misschien kunnen we zelfs kansen creëren voor de
terugkeer van verdwenen streekgenoten als ongelijk-
bladig en gegolfd fonteinkruid, die misschien ook er-
gens in een zaadbank sluimeren.

Hans Baeté

Drijvend fonteinkruid met bloei-aar in het Mols-
broek (juni, 2015)
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Milieuwerkgoep ‘Ons Streven’

vzw herdefinieert haar 

maatschappelijk doel

Na meer dan dertig jaar werking, waarbij onze
milieuwerkgroep meermaals in beroep is gegaan
tegen flagrante overtredingen inzake de wetge-
ving op de ruimtelijke ordening kregen wij voor
de eerste maal te maken met een besluit van de
Deputatie van Oost-Vlaanderen waarbij onze be-
roepsbekwaamheid werd betwist.

Meer bepaald stelde de Deputatie: “Het feit dat de
vzw ‘Ons Streven’ zich als maatschappelijk doel
stelt de belangen te willen behartigen van natuur
en milieu, impliceert niet dat zij een belang kan heb-
ben bij het verhinderen van het in woongebied bou-
wen van een meergezinswoning ter vervanging van
bestaande woningen.”
Het tegenargument van ‘Ons Streven’ dat dit pro-
ject weldegelijk invloed had op de leefbaarheid van
ons dorp kon de Deputatie niet vermurwen.
Teneinde niet meer in dezelfde val te trappen heeft
de vzw tijdens haar jongste algemene vergadering
besloten om haar statuten te herdefiniëren zoda-
nig dat de overheid dit argument niet meer kan ge-
bruiken.
Daarvoor is de vzw te rade gegaan bij andere mi-
lieuwerkgroepen met hetzelfde maatschappelijk
doel.
Ons baserend op de statuten van de vzw RALDES
(Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en
Schelde) staat nu navolgende bepaling in de statu-
ten.

De VZW milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ heeft tot
doel te ijveren voor de bescherming, het behoud
en de verbetering van het leefmilieu in de breedste
zin en op alle terreinen zoals ecologie, natuurbe-
houd, groenvoorziening, lucht-, water- en bodem-
verontreiniging, lawaai, ruimtelijke ordening en
stedenbouw, monumenten- en landschapszorg.

Meer concreet omvat deze doeleinden:

- De bescherming, de inrichting, de ordening en de
ontwikkeling van het leefmilieu binnen het wer-
kingsgebied zowel wat betreft de stedelijke ge-
bieden als wat betreft de open ruimte en het
buitengebied,

- het behartigen en stimuleren van een goede ruim-
telijke ordening van het leefmilieu en het beper-

ken van alle vormen van milieuhinder, waaronder
geluidshinder, verkeersoverlast, geurhinder, licht-
hinder,

- de overtredingen van de regelgeving inzake ruim-
telijke ordening en leefmilieu, die een zekere
weerslag hebben op het leefmilieu, met alle wet-
telijke middelen te bestrijden,

- het bevorderen van een beleid gericht op de be-
scherming van de gezondheid van de mens,

- het behartigen en stimuleren van het behoud, het
herstel, de ontwikkeling en het beheer van de bio-
diversiteit, natuur en natuurwaarden,

- het behartigen en stimuleren van het behoud, het
herstel, de ontwikkeling en het beheer van de
open ruimte, de landschappen, de monumenten
en het cultureel erfgoed, het natuur- en steden-
schoon,

- het behartigen en stimuleren van een algemene
basismilieukwaliteit zowel inzake de ruimtelijke
ordening van het leefmilieu als inzake de milieu-
compartimenten water, bodem en lucht en van
een bijzondere milieukwaliteit in specifieke om-
standigheden of gebieden;

- het bevorderen van een beleid dat berust op het
voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief
handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij
voorrang aan de bron dienen te worden bestre-
den en het beginsel dat de vervuiler betaalt,

- het bevorderen van een beleid dat gestoeld is op
een volwaardige participatie van burgers en mi-
lieuverenigingen en dat de toegang tot het ge-
recht voor dezen garandeert

- de belangstelling voor de natuur opwekken en be-
geleiden en het verrichten van maatschappelijk
opbouwwerk betreffende de problemen van het
leefmilieu”.

Het maatschappelijk doel is aldus voldoende dui-
delijk en specifiek. 
Deze en andere statuten van de vzw’s zijn raad-
pleegbaar op de volgende website:

www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm.
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Opvolging 

natuurschooldagen

Ons Streven op 

Jawel, Ons Streven moderniseert.
Onze website www.onsstreven.be
bestaat al een tijd, maar is recent
helemaal vernieuwd. Het loont zeker de moeite om
regelmatig deze website te bezoeken. Sinds de-
cember zijn we ook te volgen, te liken en te delen
op Facebook. Er staan al heel wat leuke items op,
check it out! Op die korte tijd konden we 150 vrien-
den verwelkomen. We proberen leuke of nuttige
weetjes te delen uit Tielrode en omstreken. Ook de
activiteiten van Ons Streven zullen aan bod komen.
Uiteraard is het de bedoeling dat je zowel goede
als minder goede feedback geeft zodat we ook kun-
nen bijsturen waar nodig. Ideeetjes zijn ook van
harte welkom. Hopelijk mag ik je weldra ontmoeten
als vriend(in) op onze pagina. Zoek "Ons Streven"
en wij informeren jou ... Zo worden de sympathi-
santen van Tielrode sterker verenigd. 

Foto’s rechts :
Een vervolg van de Ons Streven Natuurschool-
dagen van mei dit jaar.
(Zie vorig nummer 191 van mei ). Toen werd

een "bloemberg" bezaaid met "zaad bomme-
tjes". De kinderen gooiden een bommetje ge-
maakt van vochtige grond en bloemetjes zaden
op onze "bloemberg".  
Hier in 4 foto's het hoe en het resultaat.
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Nieuws van 

Natuurpunt Scousele

Fietsentocht Natuurpunt Scousele op 5 juli

Zoals altijd goed gemotiveerd, arriveer ik als eerste
aan het startpunt : de brug van Temse.
Op het programma staan een 40-tal kilometer in het
Scheldeland. Met mijn 70 jaren ben ik op één na de
oudste van het groepje die het waagt mee te fietsen,
na de hitte  van gisteren (37°) en de voorspelde on-
weders voor vandaag.
We hopen met z’n allen dat Frank De Boosere er
weer los naast zal zijn.

Buiten het feit van mijn ouderdom moet ik vaststellen
dat sommige van de fietsen een elektrisch motortje
hebben. Dat wordt dus zwaar trappen. Maar ja een
mens moet iets doen om soepel en jong te blijven.
De gids van dienst leidt ons over de brug (voorbij het
huis van Sabine Hagendoorn) en dan via het kasteel
van Sint Aldegonde, tussen de weilanden en door de
bossen langs de Oude Schelde richting Oppuurs en
Branst.
We zouden geen Natuurpunters zijn, als we niet dade-
lijk wat groot wild voor de wielen kregen : een vol-
groeide eekhoorn, een miniatuur konijntje, een
“chipke” van een meerkoet en de resten van een bos-
soepkip of fazant. De inrichter van de tocht mocht dan
ook de schoonste pluim op zijn hoed steken.
Natuurpunters zijn geen doetjes en daarom is de pick-
nickstop gepland in het “Hof Van Colhem”. Na een lek-
ker biertje hebben we het geluk op het einde van de
“poëziewandeling”de imker van het park te ontmoe-
ten. Hij geeft ons boeiende bijeninfo!
We kunnen er bijna zelf mee beginnen… Ondertussen
daalt de temperatuur  en stijgt de windkracht tot elek-
trische fietsen-niveau. Onze tocht gaat terug via het
kasteel  d’Ursel van Hingene. Aan de boord van de

schone Schelde in de Notelaer, drinken we nog
samen een trappistje, opgediend door één van onze
natuurouders. Wat is de wereld klein en het Schel-
degebied mooi!
Juist op tijd voor een dreigende bui (het heeft al een
paar keer gedruppeld) staan we terug aan de brug
van Temse. De acht Natuurpunters van Scousele (en
sympathisanten) zijn tevreden met hun prestatie en
wachten de tocht van volgend jaar reeds af. 
Thuisblijvers hebben ongelijk, want dit is een fijn ge-
zelschap!!

Natuurpunter Frank jespers

Avondwandeling en nachtvlinderinventarisatie
Op vrijdagavond 24 juli rond 20.30 uur kwamen een
25-tal mensen samen aan het Natuurhuis op de
Roomkouter. Verschillenden onder hen waren hier
nog nooit geweest. Nu was het wachten op de duis-
ternis. Dus daarom maakten we eerst een wandeling
in de prachtige omgeving van het Fort van Steendorp
en de Roomkouter. Rond 22 uur waren we terug op
ons vertrekpunt. Ondertussen was Hugo De Beucke-
leer aangekomen en had zijn uitrusting reeds opge-
steld.  Een groot witte doek, een speciale lamp die
vlinders aantrekt maar ze niet verbrandt, gekoelde
potjes om de vlinders rustig te laten worden en een
hele hoop handboeken. En niet te vergeten, de
enorme kennis van Hugo zelf! Het weer was wissel-
vallig. Zou het regenen? Geen probleem, de nacht-
vlinders kwamen toch. Wist je dat er 20 x meer
nachtvlinders dan dagvlinders zijn? Volwassenen en
kinderen hielpen om de fladderende vlinders in potjes
te steken. Daarna kon de determinatie beginnen. Een
aparte, dikwijls onbekende wereld ging open voor veel
toeschouwers. Ondanks het feit dat het Natuurhuis
nog niet helemaal af is, konden we toch al gebruik
maken van de infrastructuur. De gemeente Temse
had voor extra stoelen en electricteit gezorgd. Ook
het chemisch toilet kon gebruikt worden. De moge-
lijkheid om een Steendorpse “Briqueville” te proeven
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viel duidelijk in de smaak. Rond 1 uur ’s nachts was
alles opgeruimd. De resultaten van deze inventarisa-
tie kan je terugvinden op waarnemingen.be 
http://waarnemingen.be/gebied/view/29927 . 
Bijgevoegd vind je wat sfeerbeelden. Misschien ben
je er volgende keer ook bij?  

Nine Van Hoyweghen

Insecten- en vlinderinventarisatie op zon-
dag 9 augustus 2015

Recept voor een geslaagde vlinder-en insecten-
wandeling :

1. Nodig René Pletinck uit  (insectenkenner)
2. Bestel een zonnig weertje 
3. Stippel een tochtje uit op de Roomkouter te

Steendorp
4. Verwelkom  ongeveer 45 deelnemers van Be-

veren, Rupelmonde, Temse, Eksaarde, Hamme,
Berchem, Affligem…

5. Geef de helpende kinderhandjes  elk een potjes-
loep

6. Bewonder  de waargenomen diertjes als  bra-
mensprinkhaan,  zwarte loopkever, tijgerspin,
sikkelsprinkhaan, paardemestkever, pluimvoet-
bij, icarusblauwtje, boomblauwtje, kleine en groot
koolwitje, bruin zandoogje, ivoor zweefvlieg, de
barnsteenslak en nog vele andere juweeltjes!

7. Droom bij het natuurhuis in opbouw
8. Sta stil bij de samenhang tussen alle kleine en

grote wezens in de natuur
9. Geniet van deze simpele dingen!!
10. Overweeg om lid te worden van Natuurpunt

Scousele, kern van  Natuurpunt Wal☺

Helga Van Put

Wandeltocht rond het Fort van Steendorp op
zondag 30 augustus.

Het was snikheet en broeierig heet. Wie gaat er nu
wandelen met zo’n weer? 

Ik had me duidelijk vergist. Een 35-tal mensen kwa-
men opdagen. 

Gelukkig kon het bos rond het Fort koelte brengen.
De reactie was zoals verwacht. Wie hier nog nooit ge-
weest is, staat verbaasd over zoveel natuurschoon
vlak bij de deur.  Langs de straatkant is er niet veel te
zien van deze natuurpracht. 

Eenmaal rond hebben we nog een klein ommetje
langs Roomkouter-Zuid gemaakt en kwamen we uit
bij het toekomstig Natuurhuis. Weldra zullen we hier
onze wandelaars wat te drinken en toiletten kunnen
aanbieden. Nog een beetje wachten en het is zover…
De officiële opening is op 02 oktober.

Nine Van Hoyweghen

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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7  …gratis elektriciteit  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw  
8  …Houtkanten en bermen in het Waasland  … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw  
10  …Waasland ‘klimaatland’  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw  
12  …Valse nostalgie, echte natuur  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …ABLLOvzw  
14  …Regularisatie bouwovertreding in natuurgebied te Stekene  … … … … … … … … … …ABLLOvzw  
15  …kalender
22  …Nieuws van VELT  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …VELT
24  …Wase en Vlaamse mezenvangers in het veld en de folklore, in Europees perspectief  …vzw Durme
24  …opening gluurmuur “Den Hert” in reservaat “De Linie”  … … … … … … … … … … …vzw Durme
25  …Natuursprokkel over het Boswitje – 31 mei 2015  … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
25  …Explosieve toename rietorchis in hooilanden  Buylaers en Fondatie van Boudelo  … …vzw Durme
26  …In Memoriam Paul Vercauteren  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …vzw Durme
27  …Drijvend fonteinkruid in het Molsbroek: terug van weggeweest?  … … … … … … …vzw Durme
28  …Milieuwerkgoep ‘Ons Streven’ vzw herdefinieert haar maatschappelijk doel  … … … …Ons Streven
29  …Opvolging natuurschooldagen  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ons Streven
30 Nieuws van Natuurpunt Scousele  … … … … … … … … … … … … … … …Natuurpunt Scousele

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 oktober 2015 bij Gilbert Cant

tel  03 775 19 31    groene.waasland@gmail.com
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tekst foto
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Dagvlinderfiche: de

kleine vuurvlinder 

Sylvain Cuvelier - VVE WG Dagvlinders 

De tweede fiche van het jaar handelt over de kleine
vuurvlinder (Lycaena phlaeas), een kleine dagvlin-
der met glanzend oranjerood gekleurde vleugels.
Op de voorvleugels komen onregelmatig verdeelde
zwarte vlekjes voor op de vurige grondkleur. De
achterrand van de voorvleugel is zwart gezoomd.
De bovenkant van de achtervleugels is donker en
heeft een smalle oranje submarginale band waarin
zwarte stipjes voorkomen. Soms zijn er ook blin-
kende blauwe stipjes aan de rand van die smalle

band te zien: dat is de niet zo zeldzame forma ca-
eruleopunctata. Heel uitzonderlijk ontbreekt de
vurig oranje grondkleur zelfs totaal. In de zomer
heeft de vlinder dikwijls een kort staartje aan de
achtervleugels. De onderzijde van de voorvleugel is
minder fel oranje gekleurd en heeft een vergelijk-
baar patroon van zwarte stipjes. De onderkant van

de achtervleugel is grijsbruin waarin soms donkere
stippen voorkomen. De twee geslachten verschil-
len weinig van uiterlijk en zijn moeilijk te onder-
scheiden. De voorvleugelpunt van de mannetjes is
ietwat scherper en de vlekjes op zijn voorvleugels
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zijn ietwat kleiner. 

♂ kleine vuurvlinder: bovenzijde. ♀
kleine vuurvlinder: bovenzijde.
© Foto: Fonny Schoeters ©
Foto: Philippe Van de Velde

♂ kleine vuurvlinder: forma caeruleopunctata.
♀ kleine vuurvlinder: albinotische vorm.
© Foto: Philippe Van de Velde ©
Foto: Philippe Van de Velde

Van de kleine vuurvlinder zijn er twee tot drie ge-
neraties per jaar en dat is de laatste jaren vrij veel
voorgekomen door het warmere klimaat. In de
lente komt de kleine vuurvlinder doorgaans in klei-
nere aantallen voor, want vermoedelijk is tijdens de
winter de sterfte bij de rupsen, in de strooisellaag
of op de voedselplanten, vrij hoog. Bovendien over-
winteren de rupsen in diverse stadia en dat laat
zich tijdens de lente voelen in een gespreide vlieg-
periode. 
Kort na de paring leggen de wijfjes de eitjes afzon-
derlijk, op de onderkant van de bladeren van ver-
scheidene zuringsoorten, vooral op schapenzuring,
maar ook op  veldzuring. De daaropvolgende zo-
mergeneratie is doorgaans al talrijker en vertoont
een piek in de tweede helft van de maand juli. Bij
goede nazomers laat een derde generatie niet lang
op zich wachten en in september kunnen de aan-
tallen hoog oplopen. 

Kleine vuurvlinder: onderzijde. Kleine
vuurvlinder: copula; ♂ links, ♀ rechts. 
© Foto: Wesley Poelman ©
Foto: Marc Martens

Kleine vuurvlinder: biotoop.
Schapenzuring. 
© Foto: Jurgen Couckuyt ©
Foto: Sylvain Cuvelier

De kleine vuurvlinder kan je in het projectgebied op
veel plaatsen zien (kaart 1), maar ook bij deze soort
is het duidelijk dat er maar weinig kerngebieden
(kaart 2) zijn waar de soort echt goed voorkomt.
Vooral schrale graslanden, heidegebieden, pio-

niersvegetatie en spoorwegbermen genieten de
voorkeur. Het is een zenuwachtige en heel actieve
vlinder, wat veel energie eist. De kleine vuurvlinder
wordt dan ook heel dikwijls voedend gezien op bloe-
men. De mannetjes zijn ook opvallend territoriaal
en verdedigen hardnekkig hun kleine gebiedjes. Als
andere mannetjes hun gebied doorvliegen, zitten
ze die direct achterna. En als de indringer verjaagd
is, komen ze frequent naar de oorspronkelijke
plaats terug.

Kaart 1. Verspreiding van de kleine vuurvlinder. 
© Project Dagvlinders Durme- en Scheldegebied

Kaart 2. Kerngebieden van de kleine vuurvlinder. 
© Project Dagvlinders Durme- en Scheldegebied
Fenologie van de kleine vuurvlinder (2004-2014).
© Project Dagvlinders Durme- en Scheldegebied

Net als andere graslandvlinders heeft de kleine
vuurvlinder het moeilijk om in de streek te overle-
ven. Verruiging, vermesting en nalatig beheer zijn
nefast voor de geïsoleerde populaties. Extensieve
begrazing, gefaseerd maaien van hooiweiden en
mogelijk ook sinusbeheer zijn gunstig voor de soort.
Vlindervriendelijk wegbermbeheer kan verschil-
lende kleine populaties met elkaar verbinden en
verstevigen.

Binnenkort kijken we al uit naar de tweede gene-
ratie en we hopen dat jullie meetellen om de status
van de soort van nabij op te volgen. Blijf echter ook
op post in september voor een mogelijke talrijke
najaarsgeneratie.

Wil je ook de aanwezigheid van alle dagvlinder-
soorten in de eigen regio beter leren kennen, geef
dan gevolg aan onze herhaalde oproep: meld én
alle observaties én alle stadia op www.waarne-
mingen.be en maak ook veel foto’s. Zo werk je mee
met het grote dagvlinderproject in de Durme- en
Scheldegebied.

Schrijf je in op de dagvlinderflash bij
filip.vandevelde@skynet.be en/of
couckuyt.jurgen@telenet.be, en wie weet komt jouw
foto in de volgende editie.
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