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De structurele files in ons land hebben in 2015
alle records gebroken. Dat blijkt uit de filebaro-
meter van Touring Mobilis. Vorig jaar stond er in
België gedurende meer dan 1.200 uur, of vijftig
volle dagen, meer dan 100 kilometer
file. De filelengte piekte 46 keer
boven de 300 kilometer, zo blijkt. Het
ziet er niet naar uit dat de volgende
jaren zal veranderen. Volgens het Fe-
deraal Planbureau zal het aantal reizi-
gerskilometers tot 2030 met meer
dan 10% toenemen. De mobiliteitsor-
ganisatie vraagt structurele maatre-
gelen. Daar is de milieubeweging het
helemaal mee eens: maatregelen zoals een betere
ruimtelijke ordening of het omvormen van het sys-
teem van salariswagens kunnen helpen. Maar
meer wegen aanleggen lost niets op want deze
maatregel is louter gericht op het ontvangen van
meer auto’s. Wat op zijn beurt extra verkeer in de
hand werkt. (bron BBL). 
Inzetten op een beter openbaar vervoer is een veel
besproken alternatief. Jammer genoeg blijft het
openbaar vervoer een zorgenkind dat onvoldoende
middelen ter beschikking krijgt om een volwaardig
alternatief voor de auto te vormen. Het is dan ook
goed dat er, naast de traditionele vormen zoals
trein, tram en bus,  ook wordt nagedacht over al-
ternatieve vervoersmiddelen. 

De Waterbus op de Schelde is er één van. Het is
een innoverend idee dat ook voor het Waasland
een interessante denkpiste is. Een belangrijke voor-
waarde is echter dat deze vorm van openbaar ver-

voer wordt opgestart in samenwerking met alle be-
trokken partijen.  Alleen als het plan breed wordt
gedragen door de stad Antwerpen, de haven en de
regio kan het uitgroeien tot een succesverhaal. En

daar wringt het schoentje. De kans dat niet
alle mogelijkheden en opportuniteiten wor-
den uitgewerkt is groot als men niet alle
mogelijke denkpistes voldoende heeft on-
derzocht. Het risico dat er met dit ver-
nieuwend project van alles fout  loopt of dat
het naar de prullenmand wordt verwezen,
neemt dan alleen maar toe en dat zou jam-
mer zijn.

Het ABLLO-dossier kan daarom een belang-
rijke meerwaarde vormen en een inspiratiebron
zijn voor alle beleidsmedewerkers die zich over het
project van de Waterbus moeten buigen.  Je leest
er alles over in de bijlage.

Tot slot wil ik ook nog een eresaluut brengen aan
Jef Verspecht.  Hij vertegenwoordigde jarenlang
Ons Streven binnen de redactieraad. Zijn bijdra-
gen getuigden van een grote liefde voor de na-
tuur en door z’n gedreven enthousiasme wist hij
anderen te begeesteren en te overtuigen.  Dank
je wel voor alles Jef, geniet van je pensioen en
van je muziek.  Veel succes  in alles wat je doet!  

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  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.

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

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

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

betere verbinding tussen

beide perrons en de buurten

Een paar jaar geleden introduceerde Infrabel in
Zele (foto 2) nochtans een beveiligde oversteek-
plaats voor voetgangers tussen beide perrons.
De context is in Temse (foto 1) gelijkaardig en voor-
lopig zou dergelijke oversteek ook in Temse een
snelle en vrij goedkope oplossing kunnen zijn.
Maar in Temse moet op termijn véél meer kwali-
teit ontworpen worden,  wil men er een regionaal
knooppunt voor het openbaar vervoer van maken

tussen de trein, De LIJNbussen en straks ook met
de Waterbus.
Zo vindt ABLLO vzw dat een voetgangershelling van
het tweede perron naar de bestaande (auto- en
voetgangers)tunnel (foto 3 en 4 van volgende pa-
gina) aan de G. Gezelleplaats soelaas kan brengen,
mede om de aansluiting met de bussen te verbe-
teren.
Wellicht kan ook de provincie (financieel) aange-
sproken worden i.v.m. de realisatie van de bindende
bepaling uit haar eigen provinciaal ruimtelijk struc-
tuurplan (blz.  499)  t.a.v. ontwikkeling van regio-
nale knooppunten waaronder Temse.

Temse : De overwegwachter behoort weldra tot het verle-
den. Dagelijks passeren een 8-tal treinen elkaar in Temse
op de spitsmomenten. Dan moeten reizigers de sporen
oversteken. Om dat op te lossen wil infrabel een voetgan-
gersbrug plaatsen, te ver weg, te hoog en te moeilijk toe-
gankelijk.  Weggegooid geld, vindt ABLLO vzw. Het
recept om reizigers af te schrikken !

Zele : een bewaakte oversteekplaats voor trein-
reizigers vervangt de overwegwachter.

1

2
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Zie ook het ABLLO-dossier Spoorstrategie Waas-
land blz. 17, 18, 24, 25, 40.  Zo zou er in Temse
een aansluitknoop kunnen komen op het uur en het
half uur, waarbij het tweede perron heel de dag
door gebruikt wordt (zie blz. 19)....  
Ga hiervoor naar:
www.ABLLO.be/klik

Tussen N16 en perron 2 ligt een berm met 14 m
breedte (foto 5 en 6). Over circa 9 m breedte kan
een open sleuf met helling ingepast worden. Het
bestaand tunnelplafond kan over dezelfde breedte
opengewerkt worden. De onderdoorgang kan als
hoofdroute voor stappen / fietsen ingericht wor-
den. En via de helling is het perron 2 vlot toegan-
kelijk voor iedereen: dat heet ‘universal design’ , dus
ook voor mensen die wat slechter te been zijn. De
buurten aan beide zijden van het station komen vlot
binnen bereik.

De bestaande donkere tunnel G.Gezelleplaats
kan gedeeltelijk open worden gemaakt.

3

4

5

<<Tunnel 

9 meter

14 meter
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De fietsen stalling, bushalte, parking en K&R-zone
komen ook vlot binnen bereik. 
Deze riante en dagverlichte onderdoor kan het
sluitstuk vormen van dit tot regionaal knooppunt
te ontwikkelen station Temse.

Een voorbeeld van half open helling : tussen talud  en
keermuur (Rubigen, S-treinhalte bij Bern)

Op deze foto ziet men een animatie van de door
ABLLO vzw  voorgestelde toegangshelling naar per-
ron 2 vanuit de bestaande tunnel G.Gezelleplaats.

7

6

Helling

<< Helling

Tunnel >>

<<Tunnel 

Trap
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Jef Verspecht : 

monument  op rust?

Wereldberoemd in het Groene Waasland:  dat is
Jef Verspecht.  In Tielrode is hij  ook  veel meer
dan een  dorpsfiguur. Ruim 35  jaar verzorgde hij
in het dorp de plantsoenen en was hij  met zijn
stootkar niet uit het straatbeeld weg te denken.
Met heel veel zorg en heel veel aandacht  voor de
natuur, gaf hij  de openbare  plaatsen toch dat
ietsje meer  natuurlijker uitzicht. Dat was niet altijd
gemakkelijk want  heel wat mensen zijn nog altijd
niet  mee.  Het deed hem meer dan eens hartzeer
dat  hij tegen zijn wil in gif moest gebruiken of
bomen  moest  vellen omdat  burgers bij verkoze-
nen kwamen  klagen  over onkruid, vallende blade-
ren,  en nog meer van ‘die vuile boel’. 
Toch bleef  Jef  met zijn collega’s voor een vrolijke
noot zorgen en waar en wanneer het ook maar
mogelijk was liet hij de natuur  toch  haar gang
gaan. Het resultaat  mocht meer dan eens gezien
worden. Voor typische  moppen  over de “ambte-
naren en  gemeentepersoneel”,  kon je ook bij hem
terecht. Hij kende ze allemaal, wist ze super goed
te tappen,  maar als  het er op aan  kwam : op zijn
werk viel nooit iets aan te merken.
Jef stak  al in eind de jaren  70 vanuit Hamme  de
Durme over. Alsof hij nog wat vasthield aan zijn  hei-
mat,  woonde hij aan de beerkaai, in de Durme-
straat, vlak bij de Durmeoever. Jef kreeg in Tielrode
de bijnaam Yoko. Hij  maakte  als  basketballspeler

in de jaren 80 furore bij BBC Scheldejeugd in
Temse.  
Wie in Tielrode vlak bij de Durme in zo’n mooie  oge-
ving woont, moet wel   betoverd geraken door de
natuurpracht.  Dat was bij Jef niet anders.  Na zijn
actieve sportcarrière, begon Jef zich meer en
meer te interesseren voor de natuur. Hij volgde
de cursus  Natuurgids van het CVN en zette
samen met zijn vriend en cursusmaat Romain Van
Puyvelde de schouders onder de werking van Mi-
lieuwerkgroep Ons Streven.  Romain en Jef deden
een nieuwe wind waaien in de milieuvereniging van
Tielrode.  Toen – en nu nog altijd-  met  ongeveer
300 leden veruit de grootste vereniging van het
Durmedorp.  
Romain en Jef brachten nieuwe ideeën aan. Met
hun deskundigheid brachten ze  meer diepgang,
meer deskundigheid en meer inhoud in de werking.
Ze verzorgden niet alleen interessante gidsbeur-
ten  tijdens de CVN natuurwandelingen  in Tielrode,
Hamme en Elversele. Ze lagen ook aan de basis
van  initiatieven zoals  de schoolnatuurdagen, het
Milleniumbos , de aanplanting van geboortebomen
in Tielrode,  Wase Natuur- en Cultuurdagen  in de
Durmetuin, het  ledentijdschrift ’ t Streverken,  de
ledenuitstappen, dagtochten, Leren van elkaar, in-
foavonden …. Steeds  opnieuw  op zoek naar iets
nieuws: om de werking  van de milieuwerenging te
versterken,  de natuur in Tielrode te beschermen
en de mensen meer bewust te maken. Jef en Ro-
main verzorgden ook tal van  bijdragen in het
Groene Waasland. 
Met hun  inzet voor de  voetwegels leverden  Ro-

main en Jef baanbrekend werk.  Dankzij hen wer-
den er in Temse vele voetwegels behouden. Met
prachtige wandel- en fietsroutes en enorm veel
inzet, slaagden ze er in  om  het draagvlak  voor de
voetwegels zowel  bij  het gemeentebestuur als bij
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de bevolking te  vergroten. Jef nam massa’s kleine
en grotere initiatieven en wist met zijn enthou-
siasme steeds weer medewerkers aan te steken.  
Jef blonk en  blinkt nog altijd uit door zijn sobere
levenswijze. Hij doet en leeft zoals hij denkt. Ook al
is hij een groot mens :  hij tracht zijn ecologische
voetafdruk zo klein  mogelijk te houden. Voor hem
geen auto,  vliegvakanties,  vlees, … Hij verkiest bo-
vendien menselijk contact en de telefoon boven
iternet en e-mail.  Dat probeerde  hij tijdens de
schoolnatuurdagen op hilarische – maar toch edu-
catief verantwoorde- wijze aan de kinderen  over
te brengen. Hij liet de kinderen meermaals de
goede, oude levenswijze herontdekken.
Best grappig was  zijn papieren  PowerPoint die hij
met een rol behangpapier en leuke tekeningen voor
een bij-o-loog maakte. 
Jef is vele jaren een  creatieve miljardpoot bij Mi-
lieuwerkgroep Ons Streven geweest: natuurgids,
komiek,  zanger,  toneelspeler, bioloog, educatief

medewerker, filosoof, schrijver, dichter, uitvin-
der, cabaretier,  typeke-speler… Vele mensen zul-
len met heel veel plezier terugdenken aan zijn
schitterend werk  bij Ons Streven. 
In 2016 gaat Jef dus op rust. Hij neemt niet alleen
afscheid van  zijn werk, maar heeft ook besloten
om als bestuurslid van  Milieuwerkgroep Ons Stre-
ven  op rust te gaan. Alhoewel,  wie Jef  kent, weet
dat hij niet zomaar zal gaan rentenieren, maar eer-
der  nieuwe wegen zal  inslaan.  
Zo is  Jef al  lang gekend als zanger-gitarist  en
een muzikale selfmade man. Vanuit een back to
basic gevoel schrijft Jef Verspecht z’n eigen, op gi-
taar begeleide songs. In een vroeger leven bekend
als Yoko, is muziek de rode draad in het dagelijks
bestaan van Jef. Jaarlijks speelt hij op zowat 70
plaatsen. Kleine concerten en grotere, als het
maar swingt. Bij  Ons Streven zorgde hij regelma-
tig voor een  levende juke-box.  Tegen betaling voor
het goede doel,  speelde Jef tientallen verzoeks-
nummers waarbij hij zijn zang  op onnavolgbare
wijze met gitaar begeleidde. 
Jef is dus op rust. De kans is toch heel groot, dat
je Jef ergens ten velde  zult tegen komen. Op een
concert, een wandeling, een  info-avond, een cur-
sus,  … en wie weet  , mogen we Jef  in de toekomst
opnieuw in  een bestuur verwelkomen. Want rus-
ten, dat ligt niet in zijn aard.  Steeds op zoek  naar
een nieuw doel, nieuwe uitdagingen,  platgetreden
paden verlaten ,  wees gerust, 

Jef zal niet zomaar rusten…

Namens al de mensen die met onze Groene
Specht schitterende momenten beleefden, wil-
len we Jef alvast danken  voor de vele  Ons Stre-
ven-jaren.
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geslaagde uilenwande-

ling  te Puivelde

We waren op 20 februari met een 75-tal perso-
nen die het gure weer trotseerden. Na een info-
sessie over onze uiltjes die wat uitgebreider was
dan voorzien omwille van het slechte weer, gingen
we toch op pad met veel wind en motregen.

Rechtover het zaaltje is een wegel waar de steen-
uil een antwoord gaf op ons verzoek.
Een paar honderd meter verder kwamen we aan
de kerk waar onze kerkuilen steeds van de partij
zijn, dus nu ook. We konden daar een mooie waar-
neming doen van de kerkuil die binnenvloog onder
de straatlampen.
Ondertussen, enkele meters
verder, hoorden we ook de bos-
uil.  Die heeft ons dan ook nog
eens verrast.
Terug in het zaaltje genoten we
lekker warm van een ‘steenuil-
tje’, het lekkere biertje gewijd
aan dit kleine vogeltje. Deze trak-
tatie van het stadsbestuur van
Sint-Niklaas naar aanleiding van
het dier van het jaar (de kerkuil)
werd bijzonder gewaardeerd.
Zo hebben we de avond in alle
gezelligheid afgesloten.
De afwezigen hadden toch al-
weer ongelijk.

Eddy
De Taey

Huismussentelweekend

9 en 10 april 2016

Stap 1
Ga tijdens het huismussentelweekend gedurende vijf
tot tien minuutjes buiten staan, bij voorkeur in de och-
tend. Dan zijn huismussen het meest actief.
Het is zelfs helemaal niet nodig om zaterdag én zon-
dag te tellen; één keer is meer dan voldoende.
Stap 2
Luister zeer aandachtig.
Tel hoeveel huismusmannetjes je gelijktijdig hoort tsjil-
pen, ook degene in de struik of klimop van de buren.
Hoor je geen huismussen? Laat ons dat ook weten.
Ook deze informatie is uiterst belangrijk voor ons.
stap 3
Vul het digitale telformulier in en beantwoord de bij-
komende vragen. Jouw antwoorden zijn van essen-
tieel belang voor het onderzoek. ....
Stap 4
Hou de website  www.mussenwerkgroep.be of de
facebookpagina van Vogelbescherming Vlaanderen
in de gaten voor de resultaten van het huismussen-
telweekend.
Of schrijf je in op de gratis digitale nieuwsbrief ‘Vo-
gelnieuws’ van Vogelbescherming Vlaanderen.

Meer lezen?
www.abllo.be/klik

een GW-lezer stelt 
tentoon       -------->
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Zaterdag 2 april

Natuurpunt  Waasland-Noord Grote schoonmaak van
onze nieuwe aanwinst: de "Groene Putte"
Waar: Aan het kruising van de Lange Dweersstraat en
de Vogelzangstraat te Stekene. 
Op 2 april, steken onze vrijwilligers de handen uit de mou-
wen om alle zwervende rommel uit ons nieuwste na-
tuurgebied op te ruimen. We doen dit in het kader van de
openstelling van dit gebied en de kennismakingswande-
ling van 17 april.    Het gebied krijgt een eerste facelift.
De storende alles afsluitende omheining wordt opge-
ruimd, de nieuwe toegang wordt netjes gemaakt met
een slagboom en een toegangssluisje, de palen van de
infoborden worden geplaatst, enz. En de opruimdienst
van de gemeente Stekene zal alle verzamelde rommel
en afval ophalen.
Vooral het samenrapen van de ontelbare brokjes piep-
schuim zal vele bereidwillige handen vergen... 
Een aantal buurtbewoners zullen samen met onze vrij-
willigers aan de slag gaan. Mogen we ook op uw aanwe-
zigheid rekenen? Breng dan zeker werkhandschoenen
mee.   Afspraak om 13.30 u aan ons Natuurhuis Pan-
neweel of om 14.00 u ter plaatse aan het kruising van
de Lange Dweersstraat en de Vogelzangstraat te Ste-
kene.  Meer info: Paul Creve en Marc Bogaerts.

Zondag 3 april

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Op kraambezoek bij
de reigers in provinciaal domein Puyenbroeck

We onderzoeken hoe het staat met de gezinsuitbreiding
van de reigerkolonie in Puyenbroeck, want na enkele op-
eenvolgende strenge winters hebben zij het niet gemak-
kelijk gehad. We kijken uit waar de reigers hun nesten
hebben in de bomen en of we ergens jongen in hun nes-
ten kunnen bespeuren. Wapen je dus met je verrekijker
en stevige wandelschoenen of laarzen voor deze gratis
wandeling met gids van ongeveer twee uur.

Inschrijvingen noodzakelijk bij Provinciaal Domein Puy-
enbroeck   09/342 42 17. Afspraak: om 14.00u in-
gang parking 2 (zwembad/sporthal) van het provinciaal
domein Puyenbroeck.

Meer info: Maatje den Herder, 09/355 58 59 (na 18u),
maatje.den.herder@telenet.be

Polders van Groot-Kruibeke 
14.00 u Rondom de Kruibeekse kreek

Gratis kalenderwandelingen aangeboden door Water-
wegen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen. 
Meer info op : www.barbiergidsen.be/index.php/maan-
delijkse-werfwandelingen

Woensdag 6 april

Vzw Durme Kindercursus: Droomtuintjes
Er was eens... Een heel mooi plekje in het Molsbroek. In
mijn dromen nam ik het mee naar huis tot ik besliste, ik
maak zelf zo een plekje. Wil jij ook zo een geheim plekje
maken? Samen gaan we op zoek naar de mooiste plek-
jes van het Molsbroek en maken we een mini-droom-
tuintje. Ik ga natuurlijk niet verklappen waar mijn echte
plekje is ;-))
Afspraak: om 9 uur aan bezoekerscentrum Molsbroek in
Lokeren (einde om 16 uur)
Meer info: voor kinderen van 1ste tot 6de leerjaar
De prijs is 20 euro voor leden van vzw Durme, 30 euro
voor niet-leden. Breng je picknick en een grote bloempot
mee (mag stuk zijn). Contacteer Maja De Cock via
maja.decock@vzwdurme.be of via 09 348 30 20 en
schrijf vervolgens het juiste bedrag over op BE52 0012
2999 0009 met vermelding van ‘Er was eens naam
kind’. Opgelet: beperkte inschrijvingen.

Zaterdag 9 en zondag 10  april

huismussentelweekend : TEL  MEE
www.abllo.be  en www.vogelbescherming.be

Zaterdag  9 april      

JNM Durmeland
Potluckpicknick – waarnemingenactiviteit (grote leden)

Tijd om onszelf als grote leden eens te verwennen!  We
houden een potluck-picknick en gaan aan diehard na-
tuurstudie doen ter voorbereiding van de waarnemin-
gencontest! We spreken af daar waar de Durme de
Moervaart wordt in Eksaarde (Spletterenbrug)
Van: 13u tot 17u
Meebrengen: fiets die in orde is (!), lekker eten (jummy in
your tummy) om te delen met iedereen (potluck), drink-
bus, veldgidsen, verrekijker, loupepotjes, vlindernetjes...
(natuurstudiemateriaal allerlei).
Contact:  0497/80.74.04 (Tom Michels) en
0478/83.95.35 (Milena Van Driessche)

NP CVN 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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Zondag 10 april

NP CVN   Daknamse meersen, 14u00 kerkje Daknam,
lou.roelandt@scarlet.be, 0494 826326. L

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

De wandeling wordt begeleid door een CVN natuurgids
en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven.De wandeling
gaat gedeeltelijk langs het Fort en naar 't Hangene, een
bronbos met unieke voorjaarsbloeiers. Terug langs de
Lange dreef, de dijk en het Kijkverdriet.
Vertrek : Steenbakkerij in Steendorp,  Warandestraat
9140 Steendorp, 14.30 uur
Info : Mario Smet  016/43 95 80 
mario.smet@chem.kuleuven.be

NP CVN Stropers St.Gillis-Waas, 10u00 ’t Kalf par-
king kruispunt Stropersstraat-Zavelstraat,  ericenka-
rien@hotmail.com, 03 7070050

Vzw Durme Weidevogeltocht in de Scheldebroe-
ken of de Paardeweide
Vandaag kan je wandelend kennismaken met de prach-
tige weidevogels langs de Schelde in Zele en Berlare. 
Afspraak: aan het Veerhuis in Berlare, Waterhoek 25,
9290 Berlare
Meer info: mathias_engelbeen@yahoo.com,
0486 58 25 95

Donderdag 14 april

Wase Imkersbond 
Varroabestrijding ’Terug naar kleine cellen’

Voordracht door Gooris Eric, in Huize Steenstraete te
Sint-Niklaas van 20 uur.  www.waseimkersbond.be

Natuurpunt Scousele ism gemeentebestuur Temse
Eindevaluatie paddenoverzet
De afgelopen paddenoverzetactie wordt besproken. Wat
was goed, wat kan beter. Hoeveel kikkers, padden en sa-
lamanders zijn er overgezet ? Hoeveel doden zijn er toch
nog van de straat geraapt ? En ten slotte : een warm
woord van dank voor alle vrijwilligers die zich in weer en
wind hebben ingezet.
Meer info: natuurpuntscousele@gmail.com
of 0473 72 66 15

Zaterdag  16 april      

Ons Streven + NP CVN wandeling  Bron en Broek
Kerk Elversele     14.15 uur, gert.hooftman@hotmail.be
0495 991 249

Vzw Durme Zwerfvuilactie in de Fondatie
Zaterdagvoormiddag 16 april 2016 organiseert de af-
deling Sint-Niklaas - Stekene een zwerfvuilactie om de
wegbermen van Weimanstraat en Cadzandstraat rond
de Fondatie op te ruimen. Ook de dreven zouden een
beurt krijgen. Hierbij gaan we tot in het hart van het ge-

bied en zo kom je misschien op plaatsen die je nog niet
kende.
Draag je de natuur een warm hart toe en voel je je ge-
roepen om je steentje bij  te dragen?         
Mail dan naar tommy.vercauteren1@telenet.be of bel
03/772 29 98 om je aan te melden als vrijwilliger. 
Afspraak: om 9.30 uur aan de beuken op het kruispunt
van de Liniedreef en de Weimanstraat
Meer info: tommy.vercauteren1@telenet.be
Laarzen en werkhandschoenen meebrengen indien mo-
gelijk. 

Zondag 17 april

Natuurpunt Waasland Noord 
Kennismaking met de Groene Putte en het Speelhof
We starten de wandeling met een bezoek aan de nieuwe
aanwinst van Natuurpunt Waasland Noord in Stekene,
de Groene Putte. Deze voormalige stortplaats van bouw-
afval krijgt een nieuwe bestemming nl. een publiek toe-
gankelijk bos en speelbos. Daarna trekken we naar een
andere, onbekende parel, het sinds1986 beheerde
Speelhofreservaat en de recente uitbreidingen. Conser-
vator Franki Saman en Jan Dhollander zullen deze ex-
cursie begeleiden.
Samenkomst om 14 u aan het kruispunt van de Lange
Dweersstraat en de Vogelzangstraat bij Nieuwdorp  
(richting Koewacht) met stevig waterdicht schoeisel.
Info: jan@panneweel.be of 03 7706426

NP CVN Lentewandeling, 9u00 Kerk Kastel.
koendebudt@hotmail.com, 0474 912499 S

Zaterdag  23 april           

Ons Streven Leren van Elkaar Kerk  Elversele  
9.30 uur marc.lamont@belgacom.net, 03 7780315         

Vzw Durme Dagvlinderwandeling   
i.s.m Natuurpunt Hamme en de Dagvlinderwerkgroep
Dagvlinders heb je in alle maten en kleuren. Dit jaar gaan
we in het gebied Kastel op zoek naar de voorjaarssoor-
ten. En niet alleen vlinders worden onder de loep geno-
men, alle kleine kriebelende diertjes passeren de revue.
Afspraak: om 13.30 uur aan het veer van Baasrode-Kas-
tel (kant Kastel) 
Meer info: frans.van.havermaet@telenet.be

Zondag  24 april       

Natuurpunt  Waasland  VLAAMSE ARDENNENDAG

Zie verder : kalender-info
Vertrek :7.45u aan Syntra Sint Niklaas voor
kostendelend autorijden, €1/25km  
OF  9.00u start wandeling kerk Schorisse.
Gidsen: André Wandels en Filip Keirse 
Inschrijven op voorhand is niet nodig.
Meenemen: picknick en goede wandel-
schoenen. Eventueel laarzen bij regenweer!
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Ons Streven + CVN Kabouter- en Erfgoedwandeling                
Plaats van afspraak: standbeeld Den toeter, einde Sint-
Jozefstraat te Tielrode.  om 14 uur - einde 16 uur, 
Kabouterwandeling in Tielrode en de Durmetuin
De activiteit is uitsluitend voor kinderen  jonger dan 12. 
Met de kindjes  gaan we  in het dorp op zoek  naar  Tiel-
roodse rituelen en  in de Durmetuin welke bomen bij ri-
tuelen in het verleden werden gebruikt. De kinderen
worden begeleid door gidsen , terwijl er voor de mama’s
en  papa’s  een  “ouderopvang” is.
Ouderactiviteit erfgoedwandeling
Terwijl de kinderen genieten van hun exclusieve kabou-
terwandeling gaan we met de ouders en  aan de hand
van  verhalen en foto’s grasduinen in het rijke rituelen-
verleden van Tielrode. 
Contactpersoon :  Gert Hooftman, gert.hooftman@hot-
mail .be tel 0495 99 12 49

NP CVN Steengelaag Voorjaarswandeling, 14u00 par-
king Roosenbergabdij, Waasmunster. Jeanpaul.debe-
leyr@hotmail.com, 0352 462110 L

NP CVN Roomackerwandeling, 
14u15 hoofdhek Roomacker, Hofstraat Tielrode,
marc.lamont@belgacom.net, 03 7780315 L

Zondag 1 mei

Vriendenkring Panneweel Eerste Open Schuurdag. 
We verwachten je ook dit jaar terug in het Natuurhuis
Panneweel voor een lentedag vol activiteit.  De poorten
van ons natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk
gaan traditiegetrouw om 14 uur open en dit tot 17 uur.
Om 14u30 start er voor de liefhebbers een natuurwan-
deling in de omgeving. Op het erf zijn er activiteiten voor
gezinnen met kinderen voorzien. Zij kunnen samen met
onze natuurgidsen de beestjes in sloot en plas onder-
zoeken. Verder kan je wandelen in de boomgaard, ge-
nieten van een drankje en een stukje taart op het
gelegenheidsterras onder de perelaar en eens langs
lopen bij de stand van onze Panneweel werkgroep ‘ Cre-
atief voor de natuur’. 

Vzw Durme Vroege ochtendwandeling
Reeën in de Fondatie, ontwakende vogels in het och-
tendgloren,.. Voor het prachtigste vogelconcert moet je
vroeg uit de veren. In het vroege ochtendlicht spitsen we
onze oren, en ontdekken we in de statige dreven van het
stiltegebied de Fondatie van Boudelo heel wat vogels. Het
wordt een jaarlijkse gewoonte in samenwerking met Da-
vidsdsfonds Sinaai. Gids André Verstraeten zal ons weer
meenemen op ontdekkingstocht en hopelijk ook naar de
plaats leiden waar we onze koning der zangvogels, de
nachtegaal, kunnen horen.
Afspraak: om 5 uur onder de beukendreef aan de krui-
sing van de Weimanstraat en de Liniedreef in Sinaai.
Meer info: Meer info: André Verstraeten, 09 348 18 59

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Vroegochtendwandeling Etbos.

De morgenstond heeft goud in de mond, maw. degene
die aan deze gratis wandeling meedoen hebben echt veel
kans om reeën en andere geheimen te ontdekken in de
omgeving van de Etbos. We wandelen door een uniek na-
tuurgebied dat niet vrij toegankelijk is. Het ontwaken van
de vogels meemaken, met elk hun eigen zang is een
unieke belevenis. Jaarlijks hebben we meerdere zang-
posten van de nachtegaal. Aangepast schoeisel(laarzen)
zeker nodig. Beschik je over een verrekijker, breng hem
dan zeker mee. Afspraak: om 5.00 uur ter hoogte van de
Etboshoeve aan de Zuidlede(Terwesttragel / Etbos in
Moerbeke-Waas).  Meer info: Lou Roelandt, 09 348 70
31 of 0494 826 326 

NP CVN Etbos Vogelwandeling
5.00u Brug Zuidlede Moerbeke-Waas
lou.roelandt@scarletbe , 0494 826 326 L

Donderdag 5 mei

Vzw Durme Inhuldiging herdenkingsbank con-
servator Paul Vercauteren (1943 - 2015)
Op 4 mei 2015 is Paul Vercauteren, na een slepende
ziekte, op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was tientallen
jaren actief binnen vzw Durme en zette zich ten volle in
voor het natuurbehoud in de streek. Als conservator was
hij dag en nacht bezig met zijn reservaat 'De Fondatie
van Boudelo', één van de grootste natuurreservaten van
het Waasland. Hij was enorm gepassioneerd door de
natuur, en dit werkte enorm aanstekelijk. 
Om hem ter herdenken plaatsen we op donderdag 5 mei
een herdenkingsbank in 'zijn' reservaat 'De Fondatie van
Boudelo'.  
Afspraak: We komen samen in de beukendreef op hoek
Weimansstraat-Liniedreef te Sinaai (Sint-Niklaas) om
14.30 uur. 
Meer info: André Verstraeten, 09 348 18 59

Zaterdag 7 mei

ABLLOvzw  wandeling-per-fiets Twee ervaren gid-
sen, tevens leden van het Lokerse politiekorps, laten on-
bekende hoekjes van Lokeren zien. Een wandeling zowel
over mobiliteit als over de moord op Bertha Braeckman
in 1909.      Gratis     Zie kalender-info op  pagina 17

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 mei 

Velt Tuindagen van Beervelde
Park Van Beervelde van 10 tot 18u
Beerveldedorp 756, 9080 Beervelde
tuinbeurs met thema :La vie en rose
Al van oudsher en in alle culturen is de mens op zoek
naar middeltjes om zijn liefdesleven wat rooskleuriger te
maken. Ook in de tuin groeien aphrodiasica.  Mythe of
werkelijkheid ? Velt zocht het voor u uit. 
Inkom 12€  online : 10€
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Zondag 8 mei

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Natuurwandeling ‘Schulensbroek’ Lummen

Dichtbij het klaverblad van Lummen ligt een verrassend
stuk Demervallei: een verdwaald polderlandschap tus-
sen Hasselt en Diest en een van de grootste reservaten
van Natuurpunt. 
Uitgestrekte graslanden oefenen in dit overstromings-
gebied een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op
tal van weidevogels. Het Schulensmeer en de kleinere
waterpartijen zijn dan weer goed voor de nodige water-
vogels. Het is een van de vogelrijkste gebieden van Lim-
burg, er zijn reeds meer dan 250 soorten gezien. 

Onze gids is Koen Leysen en hij volgt het gebied al op
vanaf begin jaren '80. Vorig jaar broedde er Snor,
Grauwe Klauwier en Cetti's Zanger. Tijdens onze dag-
tocht krijgen we een goed beeld van de verschillende bi-
otopen die dit gebied rijk is en mogen we rekenen op
ruim 70 vogelsoorten.

Afspraak:  7.30u aan Syntra Sint Niklaas voor kosten-
delend autorijden, €1/25km. Einde : rond 17.00u, dus
terug aan Syntra rond 18.30u. Gids: Koen Leysen 
Meenemen: Picknick, Goede wandelschoenen, eventu-
eel laarzen bij regenweer! Vogelgids, verrekijker,…
Vragen? mail  vercauteren.du.jardin@gmail.com.
Inschrijven bij Marc Smet :03/778 16 18
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com 
Let op : maximum 30 personen.
Deelnameprijs : €8 (leden) - € 12 (niet-
leden). Ter plekke af te rekenen

Polders van Groot-Kruibeke 07.00 u In mei legt elke
vogel een ei.   Gratis kalenderwandelingen aangeboden
door Waterwegen en Zeekanaal en begeleid door de

Barbiergidsen. 
Meer info op : www.barbiergidsen.be/index.php/maan-
delijkse-werfwandelingen

Zondag 15 mei

Vzw Durme Op zoek naar de keizersmantel
We gaan in het kader van het project Dagvlinder Durme
en Scheldegebied op zoek naar rupsen van de keizers-
mantel in het provinciaal domein Puyenbroek.
Afspraak: 13.30 uur aan parking 2 (ingang zwembad),
Puidonkstraat 1, 9185 Wachtebeke
Meer info en inschrijven: filip.vandevelde@skynet.be

NP CVN Sombeekse meersen landschapswandeling 
14.00u Dries Sombeke Waasmunster, jeanpaul.debe-
leyr@hotmail.com, 052/46 21 10
Wase Imkersbond Lentemarkt  op de markt te Sint-Ni-
klaas van 10 tot 15 uur

Wase Imkersbond staat op de Lentemarkt te Sint-Ni-
klaas van 10 tot 15 uur.  Je kan vragen stellen aan het
bestuur dat aanwezig is

Vrijdag 20 mei                    

Ons Streven Leren van Elkaar   Kerk Elversele, 19 uur

Zaterdag 20  mei   

Wild in Vlaanderen 2016  om  20 uur : zie kalender info

Zondag 22 mei

Wild in Vlaanderen 2016  om 9.30 uur en om 13 uur
: zie kalender info

Velt Moestuinadvies  in de Bibliotheek van  Sint
Niklaas, H. Heymanplein
Heb je vragen over de tuin ? We proberen je te helpen
of spelen je vraag door aan een expert. Pepers? Voor
de meeste Europeanen zijn ze snel veel te pikant. Zuid-
Amerikanen en Aziaten hebben het dan liever zo heet
mogelijk. Wat is nu de pikantste peper ter wereld en hoe
wordt dat gemeten ? Is pepers eten wel gezond en hoe
kan je ze hier kweken ?

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Natuurwandeling ‘Den Battelaar’ Mechelen

Den Battelaer, een oud overstromingsgebied tussen de
Zenne en het kanaal Leuven-Dijle, is een thuis voor veel
planten en dieren, waaronder de blauwborst, krakeend
en moeras-vergeet-me-nietjes. Op de dijken kan je fijn
wandelen en speuren naar dieren en planten.

grauwe klauwier

krakeend
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Ooit kronkelden de Dijle en de Zenne door het landschap
tussen Mechelen en Rumst. Even verder komt de Nete
erbij en wordt de rivier de Rupel. Vanaf de 10de eeuw
begon de mens onder invloed van kloosters de rivier in
te dijken. De polders die zo ontstonden werden honder-
den jaren kleinschalig beheerd door plaatselijke land-
bouwers. Gras was de voornaamste teelt, want dat was
de brandstof voor paarden, de auto avant la lettre. Het
land was nat en water werd maar moeilijk afgevoerd.
Langzaam aan werd de eb- en vloedwerking sterker.
Door de rivier recht te trekken en dijken aan te leggen,
werd dat proces versterkt. De dijken moesten alsmaar
hoger en breder, tot het eigenlijk niet meer ging. Enkele
serieuze overstromingen dwongen de overheid tot maat-
regelen: het Sigmaplan.

Aan het Zennegat ontstond een afgesneden bocht door-
dat de Dijle rechtgetrokken werd: een oude Dijlearm. On-
dertussen zijn er Sigmawerken aan de gang en wordt
heel het gebied een gecontroleerd overstromingsgebied.
Door de rivier meer ruimte te geven, kan water opge-
vangen worden als dat nodig is. Op die manier worden
andere gebieden naast de Dijle gered van overstroming.
Aan de Oude Dijlearm zal twee keer per dag water door
grote buizen binnenstromen, waardoor er een slikken en
schorrengebied ontstaat. Zo wordt het gebied een pa-
radijs voor water- en moerasvogels.
Den Battelaer zelf is een mooie samenwerking tussen
Natuurpunt en de overheid. Het OCMW van Mechelen
gaf de percelen in Den Battelaer aan Natuurpunt in be-
heer. Samen met andere natuurgebieden realiseren we
zo  een groene gordel rond Mechelen.

Afspraak:  7.45u aan Syntra Sint Niklaas voor kosten-
delend autorijden, €1/25km. OF : 8.30u aan N16
(Gentsesteenweg 169, Mechelen) tegenover AVEVE.
Einde : rond de middag. Gids: Patrick Van Herp. 
Meenemen: Goede wandelschoenen, eventueel laarzen
bij regenweer! Vogelgids, verrekijker,…

Vragen? Mail   geert_bussens@hotmail.com. 
Inschrijven bij Marc Smet : 03/778 16 18.
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com 
Let op : maximaal 30p ! Deelnameprijs : €4
(leden) - €6 (niet-leden) ter plekke af te rekenen

Zaterdag 28 mei

Natuurpunt Zuid-Waasland
Fietstocht op zoek naar jonge vogels.

Voor alle mensen, alleen of in groeps- of gezinsverband
die in vogels geïnteresseerd zijn. Grote kennis van de vo-
gelwereld is niet vereist, interesse wel ! 
Bedoeling ? 
Onder leiding van enkele natuurgidsen en de verant-
woordelijken van de plaatselijke uilenwerkgroep,… fietsen
we langsheen landelijke wegen om vervolgens halt te
houden op plaatsen waar uilen, torenvalken,… broeden.
We proberen een bescheiden kijkje te nemen bij deze
jonge vogels ! 
Praktische afspraken ? 
We vertrekken om 14.00u stipt aan de sporthal De Kla-
vers, Koutermolenstraat te 9111 Belsele. 
Je fiets is best in goede staat !  Einde voorzien rond
17.00u. Inschrijven is niet nodig. 
Voor meer info : 
Eddy De Taey 0479 28 73 84 detaey@hotmail.com 
Marc Aerts 0485 38 19 87 marc.aerts@telenet.be 
Wim De Backer 0472 74 19 95 
nme.npzuidwaas@me.com

Zondag 29 mei

NP CVN  Etbos lentewandeling
14.30u Brug Zuidlede Moerbeke-Waas, lou.roe-
landt@scarlet.be, 0494 826 326

Zondag 5 juni

Natuurpunt Zuid-Waasland
Bloemenwandeling ‘De Schotsman’ Noord-Beveland

De Schotsman is een voormalige zandplaat, die na de af-
sluitng van het Veerse Gat in 1961 droogviel. Naast
open terrein met (schraal) grasland, slikrandjes en dui-
nen, grenzend aan het Veerse Meer, bestaat het na-
tuurgebied uit gemengd bos.
De Schotsman staat bekend om zijn schrale graslanden
met parnassia, orchideeën en zeggen. In 2011 werd
voor het eerst ronde zonnedauw aangetroffen. Tegen
het Veerse Meer aan komen vertegenwoordigers van
zilte graslanden voor; daarbij valt te denken aan melk-
kruid, zilte rus en zilte zegge.
Het aangeplante bos bestaat voornamelijk uit eik, iep en
els; in de duinen zijn meidoorn en duindoornstruwelen
zichtbepalend.
Naast spechten, lijsterachtigen, fitis en tjiftjaf, havik en
buizerd in het bos, is het duinstruweel rijk aan gras-
mussen, braamsluipers en nachtegalen. Ook de cetti's
zanger is hier regelmatig te horen. 

blauwborst

rietorchis
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Aan de slikrandjes zijn altijd wel steltlopers als scholek-
ster, tureluur en bontbekplevier te vinden; in het water
houden zich zeker 's winters veel eenden en futen en
soms duikers op.

In het gebied komen ook reeën, konijnen en misschien
ook wel vossen voor. In de gegraven poelen komen pad
en bruine kikker tot voortplanting; ook de kleine water-
salamander is er aangetroffen.

De insectenfauna is met onder meer diverse soorten
sprinkhanen en vlinders erg divers: spitskopje, grote
groene sabelsprinkhaan, krasser en ratelaar, icarus-
blauwtje, bont zandoogje, kleine vuurvlinder en st. jans-
vlinder. Ook komen er azuurjuffer en tengere
pantserjuffer voor en libellen zoals platbuik, viervlek en
in het najaar de bruinrode heidelibel.

Afspraak:  8.00u aan Syntra Sint Niklaas voor kosten-
delend autorijden, €1/25km. Einde voorzien tussen
17.00u en 18.00u. Eigen gidsen
Meenemen:  Goede wandelschoenen, eventueel laarzen
bij regenweer! Vogelgids, verrekijker, plantengids, pot-
jesloep,…

Vragen? Johan Vercauteren 0474/71 51 20
of  vercauteren.du.jardin@gmail.com . Je kan ook
contact opnemen met Marc Smet : 03/778 16
18 marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com 

Vriendenkring Panneweel Tweede open schuurdag
met vanaf 11 uur gelegenheid tot picknicken in de boom-
gaard. Veel heeft een mens niet nodig voor een leuke
lentedag:  een warm zonnetje en een lekkere picknick in
de frisgroene boomgaard. Voor de picknick zorg je zelf.
Tafels en stoelen vind je in de schuur en drank is ter
plaatste te verkrijgen. Bijen spelen een belangrijke rol in
de natuur, ze zorgen voor de bevruchting van de bloe-
sems. Zonder bijen geen fruit. Deze namiddag speciale
aandacht voor de honingbij maar ook voor wilde bijen.
Bijenkastjes voor solitaire bijen worden steeds populair-
der en zijn gemakkelijk zelf te maken.  Vanaf  14 uur kan
je deelnemen aan verschillende activiteiten: een wande-
ling in de omgeving met gids (start 14u30),  een be-
zoekje aan de boomgaard met de bijenhal en uitleg over
een bijenvriendelijke tuin . Het gelegenheidsterras nodigt
je uit tot rustig genieten van een hapje en een drankje.
De poorten van ons Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2
te Meerdonk gaan open om 11 uur en om 17 uur slui-
ten we.
Info: bert@panneweel.be of 03 7770402

NP CVN Hof ter Saksen
14.00u Schuilhuis in het park, Zandstraat Beveren, ch-
risisa@skynet.be, 03/775 74 79

Polders van Groot-Kruibeke 14.00 u Het beverpad
Gratis kalenderwandelingen aangeboden door Water-
wegen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen. 
Meer info op : www.barbiergidsen.be/index.php/maan-
delijkse-werfwandelingen

Donderdag 9 juni

Wase Imkersbond voorbereiding voor omlarfdag bij
Marc Nicque, in Huize Steenstraete, Sint-Niklaas
www.waseimkersbond.be

Zondag 12 juni

NP CVN De Linie 14.00u Hoofdkerk Eksaarde,
g.braem@telenet.be, 09/348.47.78 L/S

Vrijdag 17 juni  

CVN Stiltewandeling 20.00u kerk Kastel, koende-
budt@hotmail.com, 0474 912 499 S

Ons Streven Leren van Elkaar   Kerk  Elversele, 19 uur   

Zaterdag 18 juni

Wase Imkersbond omlarfdag bij Marc Nicque van 10
tot 12 uur  meer info www.waseimkersbond.be

Zondag 19 juni 

Natuurpunt Scousele Kruidenwandeling geleid door
herborist en CVN-gids Dolf Dupont. 14 uur Natuurhuis
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp
Deze keer worden de plantjes heel anders bekeken.
Waar komen de planten ons ter hulp?  Hoe kunnen we
ze gebruiken voor gezondheid of schoonheid? Waar vin-
den we ze en hoe moeten we ze verwerken? Zijn ze ge-
vaarlijk of juist heel nuttig?
Durf je de geheime wereld van de planten betreden? Op
eigen risico uiteraard... Meer info: natuurpuntscou-
sele@gmail.com of 0473 72 66 15

Vrijdag 1 juli 

Natuurpunt Scousele Avondwandeling en Nachtvlin-
ders geleid door Hugo De Beuckeleer
20.30 uur Natuurhuis, Kapelstraat 170A Steendorp
Onder deskundige begeleiding van Hugo De Beuckeleer
bekijken we de nachtvlinders. 
Meer info: natuurpuntscousele@gmail.com 
of 0473 72 66 15

Zondag 2 juli

Natuurpunt  Zuid-Waasland
Op zoek naar insecten in en rond De Vaag

We gaan oa langs ruigtes, een paradijsje voor sprinkha-
nen waar we zeker Braamsprinkhaan kunnen bewonde-
ren. Even verder komen we langs De Roosenbergabdij.

parnassia
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Met het geoefend oog van de gids is daar weer wat an-
ders te ontdekken. Kevers, spinnen, mieren … voor René
hebben zij geen geheimen meer.
In de bossen rond de abdij vinden we  allicht Berken-
snuitkever, Eikelboorder en tal van andere kevers. 
Het mooiste gedeelte van de wandeling gaat door De
Vaag, een kleine natuurparel van heischraal grasland
met nog enkele prachtige alleenstaande zomereiken.

Wie weet zien we niet het bremhaantje of de eikepage,
een prachtig vlindertje dat op eiken zijn eitjes afzet.
Vorig jaar vonden we in de buurt van de vele zandwegen
de doolhofspin en de mooi gekleurde tweelingkrabspin.
Afspraak:  14u00 parking tegenover restaurant
Roosenberg, Patotterijstraat 1  Waasmunster. Ver-
moedelijk einduur 17u.
Gids: René Pletinck. Niet nodig vooraf in te schrijven.
Meenemen: eventueel loepje, vlindernet, kleine plastic
potjes, insectengids.
Vragen? christelstrybos@hotmail.com of 052.46.00.58  

Wantsensluipvlieg
foto: Gilbert Loos

LIBELLENCURSUS

Natuurpunt  CVN  en Wakona
i.s.m. de libellenwerkgroep Waasland

MEI – AUGUSTUS 2016
twee theorielessen en twee praktijkuitstappen
één praktijkles libellenhuidjes

Wanneer ?
* 11, 18 en 25 mei
* 11 juni en  6 augustus:

INSCHRIJVEN  Marc Smet   03/778 16 18:
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com   
Voor meer info over de cursus zelf :

* Brigitte Van Passel +32 475 69 99 97
* brigitte.van.passel1@telenet.be
* ZIE OOK het januari-nummer van ‘t GW
* www.abllo.be/klik

foto Dirk Van den Berghe

foto Erwin Slagmulders

VLAAMSE 

ARDENNEN-

DAG

Natuurpunt  Waasland
(Zuid en Noord)  

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we op zondag 24
april naar de  Vlaamse Ardennen. Prachtige voor-
jaarsbloeiers zullen dan de bossen sieren.
In de voormiddag wandelen we in Schorisse in het
Bos Ter Rijst  We bewonderen er het blauwpaars ta-
pijt van boshyacint en misschien zijn nog enkele witte
hoofdjes van bosanemoon te zien. 
Het beukenbos situeert zich op de Oostflank van de
bovenloop van de Molenbeek die gevoed wordt met
water uit bronnetjes in het bos. Allicht is goudveil van
de partij. Gewone els, zwarte els en hazelaar flanke-
ren daar de vochtige plekken. Beuk wordt op die plaat-
sen eerder geweerd om de kans te geven aan bittere
veldkers en reuzenpaardenstaart.In het bos komt ook
wilde narcis en paarse schubwortel voor.
Op de middag picknicken we  in Ronse in het CC De
Ververij. Daar zijn allerlei infostands. 
Na de middag kan je met ons terug meewandelen of
ter plekke blijven. Er worden heel wat  activiteiten en
workshops georganiseerd. 
Kijk op info@vlaamseardennendag.be 

Wie kiest voor de wandeling wordt met een pendel-
bus naar het Muziekbos gebracht. Daar wordt aan-
dacht besteed aan het omvormingsbeheer naar een
heischraal grasland met o.a. Gaspeldoorn. Er bevindt
zich ook  een tumulus uit het bronzen tijdperk. Daarna
stappen we zo’n 5-6 km terug langs trage wegen, een
landschapswandeling met nog een paar duidelijke
sporen van verglijdingen zoals die veel voorkomen in
de Vlaamse Ardennen. We komen ook langs de
Brembosmolen.
Allicht sluiten we daar dan nog af met een stevige
Ename, Gageleer of één of ander lekker biertje.

Info ? Christel Strybos   christelstrybos@hotmail.com of
052. 46.00.58   

www.abllo.be/klik
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Cursus sporenzoeken

Natuurpunt Scousele

Theorie do 21/04 en 28/04 19.30 u tot 22 u
Praktijk za 07/05 en 14/05  09.00 tot 12 uur.
Dirk Van Der Meiren legt ons in geuren, kleuren en vor-
men uit hoe we sporen kunnen vinden. Waar we op
moeten letten. hoe we een landschap kunnen interpre-
teren. Welke sporen we waar kunnen verwachten...
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp. 

Inschrijven en info : Nine.vanhoyweghen@gmail.com
0473 72 66 15
Natuurpunt-CVN leden 20 euro   Niet-leden 30 euro
Beperkt aantal deelnemers.

Wild in Vlaanderen 2016

Wakona

Maak met de hele familie kennis met wilde zoogdieren
in onze Vlaamse natuur. Het weekend van 21-22 mei
staat het park van Hof ter Saksen te Beveren helemaal
in het teken van de Vlaamse zoogdieren. Ontdek de
kleinste zoogdieren op de muizenwandeling, de lichtste
zoogdieren op de vleermuizenwandeling of beverspo-
ren tijdens de begeleide wandeling door de polders. 
Via de grote doe-zoektocht kom je alles te weten over
het verborgen leven van zoogdieren en de uitdagingen
om er in ons volgebouwde Vlaanderen mee samen te
leven. Doe mee en win een van de vele prijzen!
Zaterdagavond 21 mei: 20u-00u. Je kan kiezen uit ver-
schillende excursies op zoek naar muizen of vleermui-
zen. We controleren muizenvallen rond het kasteel en
gaan bij zonsondergang kijken naar het uitvliegen van
vleermuizen.
Zondag 22 mei: 09.30u-11.30u. Zondagochtend kan
je op het Beverpad een wandeltocht doen begeleid door
een gids in het overstromingsgebied van Rupelmonde.
Daar zal je bever- en reeënsporen aantreffen.
Zondagnamiddag 22 mei: 13.00u-18.00u. Met de hele
familie (jong en oud) kan je via de grote doe-zoektocht
zelf aan tal van stands het verborgen leven van onze in-
heemse zoogdieren ontdekken. Doorlopend vanaf 13u
in Hof ter Saksen. Een greep uit het aanbod:

•  Diersporen herkennen
•  Zoogdieren en het verkeer
•  Het leven van vliegende zoogdieren
•  Samenleven met steenmarters: hoe doe ik dat?
•  Zoogdierengeluiden herkennen
•  Zoogdieren helpen in de tuin
•  Voor de kleinsten: zoogdieren voelend ontdekken
en zoogdierenpins maken

Wees welkom in het park van Hof ter Saksen te Beve-
ren. Inschrijven vooraf is niet nodig. 
Kijk wel goed de starturen en locaties na op de web-

site: www.wildinvlaanderen.be

Vogels waarnemen

Natuurpunt Scousele

Wij willen onze vogelwaarnemingsgroep uitbreiden, om-
geving Temse Steendorp.
Wie is geïnteresseerd? 
Broedvogeltelling, torenvalkinventarisatie ...
Info  natuurpuntscousele@gmail.com 0473 72 66 15

JNM Durmeland

JNM Durmeland kon nog geen activiteiten doorgeven
bij het maken van deze kalender, maar ondertussen kan
u ze wel terugvinden op hun site:

www.jnm.be/durmeland

Zomerzoektocht 2016: 

door berg en dal

Ons Streven

Met de zomerzoektocht staat er een heuse  bergrit op
de menu.  Op de fiets maken we kennis met het niet zo
vlakke land in Temse.  De inspanning van een heuse klim
wordt beloond met een  prachtig vergezicht of het
deugddoende moment van een zalige bergaf. Pittige
bergops, verborgen  wegeltjes,  bolle akkers, holle beek-
dalen, grote en  kleine valleien kruiden deze tocht  op
de rand van het Waasland.
De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gratis te
verkrijgen:

•  in café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35, Tielrode
•  bij milieuwerkgroep Ons Streven vzw, p/a Gert
Hooftman, Bettehemstraat 40, Tielrode, tel.  03 711
16 83, gert.hooftman@hotmail.be
•  via www.onsstreven.be of www.temse.be
•  in het Toeristisch Infokantoor, Markt 1, Temse

Antwoordbladen kunnen tot en met 5 oktober ingele-
verd worden op dezelfde adressen. Per gezin mogen
meerdere formulieren worden ingestuurd; er kan even-
wel slechts 1 persoon winnaar worden. 
De prijsuitreiking is voorzien op vrijdagavond 21 oktober
om 20 u. in het Gildenhuis, Kaaistraat 10, Tielrode.
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ABLLO nodigt u uit op zaterdag 7 mei 

op verkenning in Lokeren

Op 7 mei organiseert ABLLO vzw een ver-

kenning per fiets van Lokeren. Het stadje aan

de Durme behoort tot het Waasland, maar is

wat onbekend voor veel Waaslanders. ABLLO

biedt u de kans om uw kennis van Lokeren

wat bij te spijkeren aan de hand van een twee-

ledige gidsbeurt per fiets. 

Twee ervaren gidsen, tevens leden van het

Lokerse politiekorps, laten onbekende hoek-

jes van Lokeren zien. Zij onderhouden ons on-

dertussen over de mobiliteitsproblematiek,

die ook in deze stad speelt.

Rudi De Clercq heeft het in zijn gidsbeurt over

de moord (15/10/1919) op Bertha Bra-
eckman, en we volgen het traject dat zij op

die dag aflegt, samen met haar moordenaar.

Tussendoor leggen wij een paar mobiliteits-

vragen voor aan Gerrit Braem. Vanuit de po-

litie is hij begeleider van de

verkeerscommissie in Lokeren.

Programma:
- 13u45: afspraak aan het station in Lokeren,
waar we fietsen huren, voor diegenen die zonder
fiets komen.
- 14u30.: start van de wandeling-per-fiets aan het
politiekantoor
- 17u.: einde van de gidsbeurt in het stadhuis van
Lokeren
- 17u30: inleveren van de fietsen aan het station.

en voor de liefhebbers :
- 18u.: etentje in Den Bascuul, A. De Vosstraat 9
(aan het spoorwegfietspad), in Eksaarde.

Praktisch:
- Voor wie een fiets wil huren en/of voor wie na-
dien mee wil eten ( i.v.m. reservatie van de tafels)
verwittigen uiterlijk op 2 mei bij Jenny De Laet  
03 777 01 58  of  jenny.delaet@ugent.be
Wie enkel deelneemt aan de wandeling (zonder
een fiets te huren) hoeft niet in te schrijven.
- Financieel: de wandeling is gratis ; het etentje in
Den Bascuul  www.bistrodenbascuul.be is voor
eigen rekening.

De moordenaar passeerde aan de haven van
Lokeren, waarvan hier een beeld uit het inter-
bellum, aan het museum.
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PADDENSTOELEN 

IN ROOMAKKER (1)

Vraag je aan een volwassene of aan een kind om
een paddenstoel te tekenen, dan is de kans heel
groot dat het een exemplaar wordt ‘rood met witte
stippen’: een vliegenzwam. Of om het met de we-
tenschappelijke naam te zeggen: 

‘Amanita muscaria’. 
Deze tot de verbeelding sprekende paddenstoel
krijgt de eer om, samen met enkele broertjes uit
zijn soort, deze reeks over paddenstoelen in Room-
akker te openen. 

IN ROOMAKKER TREFFEN WE IEDER JAAR 
4 VERSCHILLENDE SOORTEN AMANIETEN AAN.
• Vliegenzwam
• Parelamaniet
• Grijze slanke amaniet
• Groene knolamaniet

HOE KAN JE EEN AMANIET HERKENNEN?
• De jonge paddenstoel zit ingesloten in een ‘alge-
meen omhulsel’ of ‘velum universale’. (foto 1 bij vlie-
genzwam en grijze slanke amaniet)
• Bij de meeste amanieten is er nog een ‘gedeelte-
lijk omhulsel’ of ‘velum partiale’ tussen de hoedrand
en de steeltop.(foto 3 bij vliegenzwam en groene
knolamaniet)
• Wanneer de paddenstoel groeit, scheuren deze
omhulsels en laten resten achter: beurs onderaan
de steel, witte plakjes op de hoed en een ring rond
de steel. (foto 4 bij vliegenzwam, parelamaniet en
groene knolamaniet)
• De plaatjes zijn ‘vrijstaand’: niet tot aan de
steel.(foto 2 bij groene knolamaniet)
• De sporen zijn wit.
• De steel van amanieten is meestal wit.
• De hoedkleur varieert van wit tot geel, olijfgroen,
bleekbruin tot oranjebruin, grijs en rood.

WAAR KAN JE AMANIETEN VINDEN?
Amanieten zijn symbionten, je vindt ze dus steeds
in nabijheid van welbepaalde bomen. 

VLIEGENZWAM (AMANITA MUSCARIA)
De vliegenzwam komt aan zijn naam door het ge-
bruik ervan om vliegen te verdelgen. Deze soort
heeft een hallucinogene werking, maar is ook sterk
giftig. Groeit graag onder berken, ook onder eik,
spar en den en dit van de late zomer tot het late na-
jaar. Bij het ouder worden verdwijnen veel vlokjes
(door de regen). Ook de kleur verandert van hel-
derrood naar bleek oranje.

In 6 afleveringen overloopt Vera De-
clercq paddenstoelen die te vinden zijn in het

Provinciaal domein De Roomakker te Tielrode. 
Het is nog wel geen herfst, maar toch 

beginnen we nu een artikelenreeks 
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PARELAMANIET (AMANITA RUBESCENS)
In Vlaanderen is dit de meest voorkomende soort
amaniet. Bij vochtig weer verschijnt de soort reeds
tijdens de vroege zomer. De hoed is rozebruin tot
vleeskleurig met rozerode plakjes. Kenmerkend is
de rode verkleuring in de vraatsporen van knaag-
dieren, larven en slakken. Parelamaniet groeit
zowel bij loof– als bij naaldbomen. Deze soort is
rauw giftig, maar gebakken of gekookt niet.

G R I J Z E  S L A N K E  A M A N I E T  
( A M A N I T A  V A G I N A T A )

Deze soort groeit graag bij populier en de grijze
kleur is typisch voor de exemplaren op de kleigrond
van Roomakker. Als deze soort op zandgronden
groeit, is hij geelbruin tot roodbruin. De grijze
slanke amaniet groeit van zomer tot herfst, heeft
géén ring en is niet giftig. De gegroefde hoedrand
is kenmerkend.
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G R O E N E  K N O L A M A N I E T
( A M A N I T A  P H A L L O I D E S )

Deze prachtige paddenstoel is de giftigste plaat-
jeszwam van Europa. Hij heeft meer doden op zijn
kerfstok dan alle andere paddenstoelen samen.
Zelfs een klein exemplaar is al dodelijk voor een vol-
wassen mens. Het gif wordt niet door koken of dr-
ogen afgebroken. De eerste symptomen van
vergiftiging doen zich pas na 10 tot 14 uur voor.
Een levensreddende behandeling is dan vaak niet
meer mogelijk. 
De groene knolamaniet heeft een groenig-gele tot
olijfkleurige hoed en groeit van juli tot oktober,
meestal bij eiken.

Op een wandeltocht is het niet mogelijk
elke paddenstoel die je tegenkomt op naam te
brengen. Vaak is microscopisch onderzoek nood-
zakelijk.
Pluk NOOIT paddenstoelen voor consumptie !!! 
Je zou giftige exemplaren kunnen meenemen. 

Een zwam is opgebouwd uit zwamdraden
die zich in de ondergrond of in het substraat (bv.
hout) bevinden. Zij vormen het eigenlijke orga-
nisme dat zwamvlok of mycelium genoemd wordt.
Bij gunstige omstandigheden ontwikkelt de zwam-
vlok vruchtlichamen in functie van de voortplan-
ting. In de volksmond worden deze vruchtlichamen
‘paddenstoelen’ genoemd. De paddenstoelen
staan in voor de productie van voortplantingscel-
len, de sporen. De kleur van de sporen is steeds
dezelfde bij eenzelfde soort.

Alle exemplaren die in deze en volgende
afleveringen beschreven worden én alle foto’s, zijn

uitsluitend van domein Roomakker te Tielrode.
Foto's en tekst: Vera Declercq

www.oost-vlaanderen.be/public/cul-
tuur_vrijetijd/domeinen/roomakker
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B E R I C H T E N

bezit scheef verdeeld

Wat vindt u ervan dat op dit moment het geza-
menlijke vermogen van de 1 procent rijksten van
onze planeet groter is dan dat van de overige 99
procent van de wereldbevolking samen?
‘Uit een nog recentere statistiek van hulporgani-
satie Oxfam blijkt zelfs dat de 62 rijkste mensen
ter wereld samen evenveel bezitten als de armste
helft van de wereldbevolking samen. Dat roept
twee vragen op. Ten eerste: wat moeten die 62
mensen in hemelsnaam aanvangen met al dat
geld? Ik bedoel: hoeveel huizen, jachten en kunst-
werken kan een mens kopen? En ten tweede: kan
je je inbeelden wat er zou kunnen gebeuren als ze
dat geld zouden delen met de armste helft van de
wereldbevolking?   Meer lezen  www.abllo.be/klik

Zes sausjes zonder vlees 

Zes sausjes die een bord zonder vlees opvrolijken
Het is niet omdat je geen vlees op je bord schept,
dat je ook de saus achterwege moet laten. Inte-
gendeel: wie moeite doet om groener te eten, ver-
díént saus. Deze zes basisrecepten leveren in een
handomdraai extra smeuïgheid en smaak. Grote
porties maken!  Meer lezen  www.abllo.be/klik

Waarom Dagen Zonder Vlees 

belangrijk zijn voor het milieu

Dagen Zonder Vlees. Waarom draagt een bief-
stuk smullen bij aan de opwarming van de aarde?
Is dit echt zoveel schadelijker dan het eten van een
tomaat? En veggie burgers bevatten toch ook soja
waarvoor regenwoud heeft moeten wijken? In wat
volgt doen we uit de doeken waarom minder vlees
eten het leefmilieu ten goede komt, zowel in België
als in de rest van de wereld. 
Meer lezen  www.abllo.be/klik

Brusselse tunnels

......  U ziet het, wij Brusselaars doen er alles aan
om u buiten onze stad te houden. De meesten van
u willen ook niet in onze stad zijn. Desondanks blijft
u komen, in groten getale. Is het niet voor werk,
dan wel voor de restaurants, theaters, winkels en
toch ook de kleurrijkheid van de mensen. U bent
welkom hoor. Alleen, u veroorzaakt wel heel veel
overlast.....       Meer lezen  www.abllo.be/klik

Groendak op de Antwerpse 

ring volstaat niet

Stel: je erft een huis uit de jaren zestig, destijds ge-
bouwd volgens de nieuwste bouwtechnieken. In-
tussen zijn de veiligheidsregels echter strenger
geworden en de isolatienormen aangescherpt.
Wat te doen? Je kan erin trekken en hopen dat je
er nog enkele jaren onbekommerd in kan wonen.
Maar diep vanbinnen weet je dat er weldra seri-
euze kosten aankomen. Het alternatief is grondig
verbouwen, met een nieuwe binneninrichting (open
keuken, vloerverwarming enz.) en bovenop een
nieuw geïsoleerd dak en zonnepanelen. ......
Met de Antwerpse ring staan we voor een gelijk-
aardige keuze. U en ik ‘erven’ de ring zoals hij in de
jaren zestig gebouwd is, volgens de inzichten van
toen. De verkeerssituatie is echter grondig veran-
derd, net als de inzichten over mobiliteit en stads-
ontwikkeling. Vandaag zou niemand het nog in zijn
hoofd halen om dwars door de stad een autoweg
aan te leggen. Meer lezen  www.abllo.be/klik

drinkpakjes schoolkinderen 

zijn suikerbommen

Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat de populaire
drinkpakjes die veel kinderen mee naar school krij-
gen, ongezonde suikerbommen zijn: bijna één op
de vier drinkpakjes bevat zelfs meer suikers dan
Coca-Cola. Cola is al extreem zoet met zo’n vijf sui-
kerklontjes per glas. De Gezondheidsraad waar-
schuwde afgelopen najaar in haar nieuwe
Richtlijnen goede voeding al voor te hoge con-
sumptie van gesuikerde dranken vanwege het ri-
sico op diabetes type 2, hartziekten en beroerte.

Een kind van acht consumeert jaarlijks ruim zijn of
haar eigen gewicht aan suikers: 51 kilo. Hiervan is
pakweg de helft tafelsuiker. 
Meer lezen  www.abllo.be/klik

Huismussentelweekend

De Mussenwerkgroep Vlaanderen werd in 2009
als vogelwerkgroep van Vogelbescherming Vlaan-
deren vzw opgericht. Het doel van de werkgroep is
om de huismus (Passer domesticus) een hart
onder de riem te steken.

Meer lezen:
www.abllo.be/klik
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Raad van State  vernie-

tigt RUP Tielrode niet

Op 20 november 2015 sprak  de Raad van State
een arrest  uit over het beroep dat ingediend werd
door een aantal landeigenaars tegen  het Ruimte-
lijk uitvoeringsplan Tielrode.  In dat arrest werd  het
beroep van deze mensen  verworpen. Daarmee is
het  Ruimtelijk Uitvoeringsplan  Tielrode definitief
van  kracht.  
Het beroep, ingesteld op 2 december 2013, vroeg
de nietigverklaring van het besluit van de gemeen-
teraad van Temse van 24 juni 2013 om het ge-
meentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Tielrode

definitief vast te stellen, en de goedkeuring van  dit
besluit door de deputatie van Oost-Vlaanderen van
29 augustus 2013, bij uittreksel bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2013.
De mensen die beroep indienden  zijn eigenaar van
de gronden van de Durmetuin en  de akkers en
weide die tussen de Durmetuin en de Paardenpol-
der liggen. Volgens  het gewestplan liggen al deze
percelen in woonzone . Ze zijn ook eigenaar van een
onbebouwd  perceel  langs  de Burgemeester
Achiel Heymanstraat  tussen de Kerkstraat en de
Hofstraat.  Volgens  het gewestplan is dit een zone
voor woongebied met landelijk karakter.
De percelen gelegen aan de Gentstraat krijgen in
het RUP Tielrode de bestemming “publiek toegan-
kelijk park ‘Durmetuin’” (artikel 14), met langs de
oostzijde een strook “zone voor wegenis” (artikel
15) met overdruk “O2 leiding-veiligheidszone” (ar-
tikel 22) en “ontsluiting langzaam verkeer” (artikel
19).  Op het register van percelen waarvoor plan-
baten, planschade, kapitaalschade of gebruikers-

schade kan verschuldigd zijn, worden deze perce-
len aangeduid met de vermelding “planschade mo-
gelijk; wonen → groen”. Het perceel aan de
Burgemeester Achiel Heymanstraat krijgt als be-
stemming deels “zone voor wonen – open, half
open en gesloten bebouwing” (artikel 2) en deels
(aan de oostzijde) “publiek toegankelijk park ‘Room-
acker’” (artikel 14) met gedeeltelijke overdruk “ont-
sluiting langzaam verkeer” (artikel 19). Op het
register van percelen waarvoor planbaten, plan-
schade, kapitaalschade of gebruikersschade kan
verschuldigd zijn, wordt dit perceel aangeduid met
de vermelding “planschade mogelijk; wonen →
groen” voor wat betreft het oostelijke deel van het
perceel dat de bestemming “publiek toegankelijk
park ‘Roomacker’” krijgt.
De eigenaars van deze percelen kunnen dus ver-

goed worden  omdat  hun percelen door het RUP
Tielrode, minder waard worden omdat ze  van
woongebied gedeeltelijk omgezet worden tot  open-
baar park.  De eigenaars wilden deze gronden  ver-
kavelen en hadden daarvoor al  plannen gemaakt.
Door het RUP Tielrode  kunnen deze percelen  ech-
ter niet meer verkaveld worden. Daardoor verlie-
zen deze percelen  heel wat waarde.  Volgens de
eigenaars zal een mogelijke planschadevergoeding
niet volstaan als afdoende compensatie, omdat
deze slechts 80% van de waardevermindering be-
draagt, enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn
in aanmerking wordt genomen en de afloop van de
daartoe noodzakelijke – en tijdrovende – proce-
dure hoogst onzeker is. Daarom  besloten  ze een
procedure te starten tegen het RUP Tielrode.  De
herbestemming van de gronden tot publiek toe-
gankelijk park waar geen enkele bebouwing meer is
toegestaan, in combinatie met het gebrek aan ern-
stige compensatie en de weigering van de overheid
om over te gaan tot onteigening, houdt  volgens de
eigenaars een “buitensporige last” in en vormt  vol-
gens hen een “disproportionele inbreuk” op hun ei-
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gendomsrecht.  Ze vinden het niet ernstig dat de
overheid beslist dat ze  hun eigendom voor het pu-
bliek  moeten  open stellen. 
De eigenaars zegden voor de Raad van State dat
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke orde-
ning (GECORO) uitdrukkelijk heeft  erkend dat zij
moeten worden vergoed voor de herbestemming
en derhalve heeft vastgesteld dat hun bezwaren
gegrond zijn.
Volgens de advocaat van de gemeente is de klacht
van de  eigenaars echter niet gegrond omdat ze
hun eigendom behouden en alleen de uitoefening
van het eigendomsrecht beperkt wordt  in functie
van het algemeen belang. De Durmetuin is nu fei-
telijk al een  park. 

Volgens de advocaat van de Bestendige Deputatie
kunnen de eigenaars moeilijk volhouden dat het
RUP Tielrode hen elk nuttig gebruik van het eigen-
domsrecht ontneemt, omdat de percelen tot op
vandaag deels als een groene zone, deels als open
ruimte werden ingericht en niets erop wijst dat zij
zinnens waren om de terreinen op korte termijn te
ontwikkelen als woongebied.
De Raad van State verklaarde zichzelf  onbevoegd
om over de schending van het eigendomsrecht  te
oordelen. Ze volgden daarmee  de argumenten van
de  advocaat van de Bestendige Deputatie. 
De eigenaars  probeerden het RUP Tielrode  ook te
laten vernietigen  omdat  het volgens hen  geen
rechtszekerheid biedt.  Volgens het RUP Tielrode
moet de Durmetuin en de gronden tussen de Dur-
metuin en de Paardenpolder  een toegankelijk
parkgebied worden met een verplichte aanleg van
paden.  Omdat de eigenaars  zich zullen  verzetten
tegen een openstelling van hun gronden voor het
publiek, hun gronden zullen  afsluiten en ze  op geen
enkele wijze zullen  instaan voor de realisatie van

het voorziene toegangspad, noch voor de kosten
ervan,  is het volgens hen niet zeker dat en wan-
neer deze bestemming zal gerealiseerd worden.
De advocaten van
de gemeente en de
provincie  en de
Raad van State zijn
echter van oordeel
dat er geen ondui-
delijkheid bestaat
over de datum van
de inwerkingtreding
van de stedenbouw-
kundige voorschrif-
ten van  het RUP
Tielrode.  Bovendien
blijkt uit  deze ste-
denbouwkundige
voorschriften duide-
lijk welke bestem-
mingen de percelen
krijgen en wat die
bestemmingen in-
houden. De percelen worden bestemd tot een gro-
tendeels publiek toegankelijk park, waar bebouwing
niet is toegestaan, met uitzondering van de be-
staande woning ter hoogte van de site Durmetuin.
De stedenbouwkundige voorschriften laten volgens
Raad van State de eigenaars niet in het ongewisse
over welke handelingen al dan niet zijn toegelaten.
De uitspraak van de Raad van State is opmerkelijk
want de auditeur  van de Raad van State, Joke
Goris, heeft een met dit arrest andersluidend ad-
vies gegeven. Ze pleitte ervoor om het RUP Tiel-
rode te vernietigen. Meestal volgt de Raad van
State het advies  van  de auditeur.

Het volledige arrest nr. 232.999 van 20 novem-
ber 2015 in de zaak A. 210.943/X-15.628 is
terug te vinden  op de website van de Raad van
State. 
Ga naar  www.raadvanstate.be
Vul in :   RUP Tielrode    druk ZOEKEN
Er wordt 1 document gevonden. Klik erop.
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