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Jubileumnummer 200
U vindt hierbij het 200ste nummer van ‘t
groene waasland, volledig gewijd aan de sta-
tionsomgeving van Lokeren. 
Dit Lokeren-dossier kan ook deels worden
toegepast op andere stationsomgevingen bui-
ten Lokeren. Veel bladergenot!

Hierbij enkele foto’s van de jubileumvoorstelling.

huismussentelling

De huismus werd het meest geteld op en rond voe-
dertafels tijdens de tuinvogeltelling van Natuurpunt.
Waarom organiseren Vogelbescherming Vlaan-
deren en ABLLO vzw dan nog een specifieke huis-
mussentelling in april? 
Het Huismussentelweekend vindt plaats in de
broedperiode en niet in de winter. Alleen in deze
periode kunnen we essentiële informatie verza-
melen over: 

• De effectieve locatie waar huismussen juist wel
of juist niet broeden. 
• Het aantal vruchtbare koppels in individuele ko-
lonies. 

• De stabiliteit van de kolonies over de jaren heen. 
• Het verschil in stabiliteit tussen huismussenko-
lonies uit een stedelijke of een landelijke omge-
ving. 

Daarom is het essentieel dat jij ons laat weten of er
bij jou huismussen aanwezig zijn of niet. Jij telt toch
mee? Hoe je huismussen herkent, deelneemt aan
de telling en jouw gegevens invoert, vind je op
www.mussenwerkgroep.be en op de flyer die je bij
dit tijdschrift vindt. Zie ook  www.abllo.be

Bedankt voor jouw hulp 
en veel telplezier gewenst! 



D u r m e s p r o k k e l s

Bevers met ambitie

langs de Durme

Sinds enkele jaren is de bever in de omgeving van het
Molsbroek en de Hamputten geregeld gezien. Vorige
zomer zijn er ook weer jongen gespot. En wie aan-
dachtig kijkt op de geasfalteerde kruin van de dijk ziet
zeker het vaste pad dat de bevers volgen tussen de
Hamputten in Waasmunster en het 'bevereiland' in
de Durme. Kegelvormig doorgeknaagde stammen
van 20 tot 30 cm diameter zijn er meermaals opge-
merkt. 
Minder bekend is het verblijf van bevers op de zand-
winningsplassen bij Ten Rijen in Waasmunster. Dat
zijn beestjes met ambitie, want begin december zijn ze
beginnen knagen aan een wilg langs het water, met
een diameter van ruim 50 cm. Dat is goed te zien op
ongeveer 10 meter afstand vanaf de dijk langs de
Durme ongeveer 300 meter ten oosten van het
pompstation bij Ten Rijen. Wanneer zal die zware wilg
doorgeknaagd zijn? 

André Verstraeten, vzw Durme

Een uitzonderlijke 

beirnavrou in Waasmunster

Bij warme zomerdagen zag men in de uitgestrekte
vlakten van de meersen af en toe wel een lichte wer-
velwind die plukjes hooi deed rondtollen en van de
grond opzuigen. In het Lokers dialect noemde men dit
een beirnavrou. Het zou afgeleid zijn van 'barende
vrouw'. De wind ging immers wild tekeer zoals een
vrouw tijdens de geboorte van een kind. Na 1960
kwamen er meer en meer beplantingen met knotwil-
gen rond graasweiden en populierenbossen in het
eeuwenoude vlakke open meersenlandschap. Dit had
vermoedelijk invloed op het ontstaan van die wervel-
winden, want sindsdien heb ik dit verschijnsel niet
meer gezien. 

Het Weijmeerbroek tussen de Oude Durme en de hui-
dige Durme in Waasmunster is de voorbije jaren in
uitvoering van het Sigmaplan als open meersenland-
schap hersteld. De populierenbossen werden gekapt
door het Agentschap voor Natuur en Bos en de meer-
sen worden nu zonder bemesting gemaaid. In die her-
stelde vlakte was er begin juli 2016 een ongeziene
en uitzonderlijke beirnavrou te zien. Ik stond toen op
de andere oever van de Durme op de dijk in Waas-
munster-Wareslage en zag een honderdtal vlokken
hooi hoog in de lucht wervelen. Bij die wervelwinden
van zestig jaar geleden heb ik nooit méér dan enkele
vlokjes hoog in de lucht zien wentelen. Het was ook
dankbaar om daar een foto van te nemen, omdat pre-
cies op die plaats een hoogspanningslijn de Durme-
vallei dwarst. Zo tonen de foto's die toen genomen
zijn, hoe hoog en hoe talrijk de hooivlokjes toen op-
stegen. Het had de vorige dagen zwaar geregend en
daardoor was het drogende hooi normaal wat aan el-
kaar geklit. Door die samenloop van omstandigheden
waren de hooivlokken groter dan normaal. Een na-
tuurbeleving buiten categorie. 

André Verstraeten, vzw Durme
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Roomacker geen Woonakker

In januari kregen omwoners van het gebied Room-
acker in Tielrode een uitnodiging in de brievenbus,
voor een infoavond op dinsdag 24 januari. Bouw-
promotor Matexi, zou in samenwerking met het ge-
meentebestuur, hun aanvraag voor een verkaveling
voor 116 woningen, op het terrein dat aansluit aan
het provinciaal domein,  toelichten. Het openbaar
onderzoek zou lopen van 20 januari tot en met 18
februari. Ons Streven bracht via mail een ruimer
publiek op de hoogte met als resultaat een volle
zaal bezorgde burgers op de bewuste avond. De
avond was te kort - om 21.15u werd er afgesloten
- om de vele vragen te beantwoorden en de span-
ning in de zaal steeg gevoelig.

Het verdwijnen van het waardevolle landschap en
uitzicht vanop de Wase cuesta en de bedreiging
voor het aangrenzende natuurdomein, het bijko-
mende verkeer door de smalle landelijke Hof- en
Kerkstraat zonder fiets- of voetpad, de nu al chao-
tische situaties op de kruispunten, de alarmerende
erosie- en waterproblematiek en de draagkracht
van het dorp waren de belangrijkste aangehaalde

punten vanuit het publiek. Op de vraag van een van
de aanwezigen, wie kon aangesproken worden en
verantwoordelijkheid nemen om bezwaar in te die-
nen, heeft Ons Streven onmiddellijk zijn diensten
aangeboden. Het draagvlak en de betrokkenheid
tegen deze verkaveling bleek groot, dat zagen ook
de vertegenwoordigers van Matexi in.

Vanaf dat moment werden terzelfdertijd dossiers
ingekeken op het administratief centrum, ging er
een druk mailverkeer rond en werd een eerste
werkvergadering vastgelegd op dinsdag 31 janu-
ari. De 80 aanwezigen werden in werkgroepjes
verdeeld en kregen enkele vragen te beantwoor-
den. Ze kwamen eensgezind tot hetzelfde besluit:
dat ze geen verkaveling wensten op die plaats, ook
geen alternatieve.

Velen hadden concrete actie voorstellen en waren
bereid tot actieve medewerking. Voor een van de
voorstellen ging men onmiddellijk aan de slag. Bin-
nen een week zou men 300 handtekeningen moe-
ten verzameld krijgen, om tijdig een aanvraag voor
een burgerinitiatief te kunnen indienen, dat mo-
gelijkheid zou geven te spreken op de gemeente-
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raad van 27 februari. Op 6 februari om 10u wer-
den 970 handtekeningen overhandigd aan de bur-
gemeester voor deze primeur in zijn gemeente.
Nog nooit eerder werd gebruikt gemaakt van de
mogelijkheid dat een burger het woord zou voeren. 
Zes dagen later op 12 februari kwamen 400 be-
langstellenden samen aan de kerk in Tielrode om
naar het bedreigde gebied te wandelen. Willy
Van Vaerenbergh die intussen tot woord-
voerder voor het burgerinitiatief was geko-
zen, sprak hen en de pers toe. Het spreekt
vanzelf dat een groot deel van het dorp in de
weer was om dit alles mogelijk te maken. Er
werden 116 houten kruisen gemaakt en ge-
plant, spandoeken geschreven en opgehan-
gen, soep en drank bereid, 500 Affiches
gedrukt en 2000 flyers en bezwaarschriften
deur aan deur bezorgd en nadien weer op-
gehaald.

Meerdere bijeenkomsten, voor sommigen
twee per dag, in grotere en kleinere groepen
gingen door bij bewoners thuis en tijdens de
bestuursvergadering van Ons Streven. 

Mensen die tot dan toe slechts buren waren die
elkaar vriendelijk begroeten, werken nu intens
samen aan een gemeenschappelijk gegeven. Het
kan een aanzet zijn voor een blijvend lokaal bur-
gerforum (dorpsraad) dat gemeenschappelijke be-
langen behartigt. 

Op 17 februari om 11u. overhandigde een dele-

gatie, een dikke bundel bezwaarschriften met
1100 handtekeningen - waaronder een bundel
van 46 bladzijden in naam van Ons Streven door
voorzitter Gert Hooftman samengesteld - op het
secretariaat van de burgemeester. De nummering
en afstempeling ervan begon ter plaatse en startte
met het nummer 592, wat betekent dat op andere
wijze reeds 591 bezwaren werden ingediend.

Op 22 februari om 16u. was er op vraag van de
burgemeester, een kort voorbereidend gesprek
voor de komende gemeenteraad, die zou starten
met een 15 minuten durende presentatie van het
burgerinitiatief tegen de verkaveling. Zondag 26 fe-
bruari hielden we met een bescheiden groep een
generale repetitie, werden de laatste afspraken ge-
maakt en aanpassingen gedaan. 

Maandagavond 27 februari om 19.30u presen-
teerde Willy op de gemeenteraad voor 140 aan-
wezigen (meer mochten er niet binnen) op alom
geprezen wijze, de goed onderbouwde motieven
van de bewoners van Tielrode en ruimere omge-
ving, tegen de verkaveling van de Roomacker.
Waarop applaus van alle aanwezigen.

“Beseft u beste gemeenteraadsleden hoe
nauw deze plek de Tielrodenaren aan het hart
ligt? Tielrode moet nog een eeuwigheid mee.”

Wil je op de hoogte blijven en meer leuke foto’s of
filmpjes, volg dan de facebookpagina: 
“Verkaveling Roomacker, STOP de waanzin”

Wordt vervolgd.



T e r  o v e r w e g i n g

Overwegen en trage wegen,

beleid met visie?

Infrabel wil spooroverwegen zo veel als mogelijk
afschaffen of vervangen door een brug of tunnel.
Maar er zijn niet voldoende middelen voorhanden. 

In de praktijk worden overwegen niet altijd afge-
schaft. Er verschijnen peperdure oplossingen of
overwegen worden gewoon vernieuwd. Het over-
wegenbeleid lijkt niet logisch. Er is een onduidelijke
visie en de prioriteiten lijken matig onderbouwd. De
‘kleine netwerken’ van fietser en voetganger ver-
dienen beter.

Beginnen we eerst met een goed voorbeeld. Aan
de wijk Oudenbos te Zeveneken (Lokeren) ligt de
pas heraangelegde overweg Nieuwe Stations-
straat. Het is een vrij uniek concept. De overweg is
ontworpen voor stappers en trappers (zie foto).
Doorgaand autoverkeer moet de volgende over-
weg gebruiken 600 m verder. Die weg is beter uit-
geruste voor doorgaand autoverkeer. Een opsteker
van samenwerking en een economische aanpak.
Maar toch. Beide overwegen te Zeveneken liggen
op de vrij drukke hoofdspoorlijn 59, Antwerpen -
Gent. Is dit een lange-termijn oplossing?

Volgens een reeks criteria (zie kader) hebben an-
dere overwegen meer prioriteit. De overwegen bij

station Sinaai, Belsele, Nieuwkerken-Waas en
Zwijndrecht dienen eerder aangepakt te worden
dan deze van de Oude Heerweg te Lokeren (wer-
ken starten dit jaar). Bijvoorbeeld om de trein in
het station met zekerheid te kunnen halen.
De fietssnelweg F4, Antwerpen – Gent, gaat op het
traject Lokeren – Sint-Niklaas drie maal over een
overweg. Dit zijn zwakke schakels in het fietsnet-
werk. Bijhorende schets toont een oplossingsrich-
ting aan de Kleemstraat te Belsele zonder dure
bruggen of tunnels. De schets stelt voor om  het

Criteria om prioriteiten te bepalen, bij
het al dan niet vervangen van een over-
weg door een brug of tunnel kunnen zijn:

1. Nabijheid van een station : de reiziger mag zijn
trein niet missen.

2. Drukteniveau van de spoorlijn : hoe meer trei-
nen hoe meer barrièrewerking. 

3. Drukteniveau van de weg : hoe meer verkeer,
hoe meer congestie. 

4. Er is (g)een wegalternatief in de buurt. 

5. Veiligheid en leefbaarheid: subjectieve / ob-
jectieve kwaliteit publiek domein. 

6. Kostprijs.

vernieuwde overweg te Zeveneken
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autoverkeer meer in harmonie te brengen met de
kruisende fietssnelweg. Hier kan bovenop de ver-
keersveiligheid nog meer toegevoegde waarde ge-
creëerd worden : opstelstroken voor fietsers,
inhaalverbod door middeneilandjes, zone 30, ac-
centverlichting, struikelmatten tegen spoorlopen,
geluidsschermen ook tegen spoorlopen en een
nieuwe trage weg naar perron 1 (200 m verderop)
ook goed tegen spoorlopen. Aan de drukkere over-
wegen bij station Sinaai en Belsele moet uitgeke-
ken worden naar een kwaliteitsvolle onder-
doorgang.

Lijn 54, Sint-Niklaas - Mechelen

Op de enkelsporige regionale lijn van Sint-Ni-
klaas naar Mechelen houdt de Infrabel-logica in
de aanpak van overwegen geen steek. Het is lo-
gischer om de overwegen op de drukke lijn 59
eerder weg te werken dan op de enkelsporige
lijn 54 (Mechelen - Sint-Niklaas).

1/ Zo werd in station Temse de overweg naar het
tweede perron opgedoekt, samen met de overweg-
wachter. In de plaats daarvan kwam een duurdere

voorlopige passerelle (zie onder en GW nr 196).
2/ De overweg met de Damstraat in Sint-Niklaas
wordt opgeheven voor de naast het spoor ge-
plande R42, de Oostelijke Tangent. Lokale politici
verkondigen dan, dat er een tunnel of brug(??)  kan
komen. Dit zeggen ze pas nadat er vrij veel be-
zwaarschriften binnen kwamen, tegen het botweg
knippen van de Damstraat.

3/ Aan de geplande Mercatorknoop (R42/N70)
zijn dan weer peperdure brug-tunnelcombinaties
voorzien voor de fietser. Politici die nooit fietsen,
weten niet wat ze aanrichten met de trage wegen.
Bij een brug over het spoor met bovenleiding hoort
eerst klimwerk tot 7 m hoogte. Bij een tunnel moet
men slechts 3,5 m dalen. En de afdaling kan als
aanloop dienen voor de erop volgende korte klim.

4/ Aan de Doornstraat is voor de fietssnelweg
F18 (Sint-Niklaas – Mechelen) een gelijkaardig in-
richtingsconcept toepasbaar zoals hiervoor ge-
schetst voor de Kleemstraat te Belsele.

Interwaas

Op 5 oktober 2016, twee jaar na het verschijnen
van Spoorstrategie Waasland (GW nr. 188), kon-
digt Interwaas een vervolgstappenplan aan voor de
aanpak sluiten spoorovergangen op lijn 59. 
Wij nodigen Interwaas uit om de ontwikkelde visie
en het stappenplan te bespreken. Want nu al is
zeker dat er beleid moet gevoerd worden volgens
bepaalde criteria. Zo niet, dan blijft de spoorweg
het speelterrein van politiek dienstbetoon, niet
van een evenwichtig beleid.

Fred Van Remoortel

passerelle in Temse

nieuw logo van de
fietssnelwegen
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Herbestemming 

steenbakkerij Steendorp

Op de gemeenteraad van 19 december werd het
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
voor de ex-steenbakkerijsite aanvaard.

Er wordt op de site een KMO-zone ingepland voor
32 bedrijven, 11 hectare groot. Ook een woonzone
voor 4 appartementsgebouwen met in totaal 120
wooneenheden aan de Scheldekant 1,6 hectare.
Deze steenbakkerijsite is omgeven door groen
(Fort van Steendorp, Roomkouter, Gelaagpark en
Schausselbroek en Kijkverdriet). Door de aanwe-
zigheid van kleilagen is ze hier op deze locatie ge-
groeid. In het vroegere BPA werd bepaald dat er
enkel plaats was voor keramische nijverheid. On-
dertussen is de steenbakkerij gestopt en moest er
een nieuw RUP komen.

De grond is gekocht door een consortium van 3
personen. Zij wachten, speculeren over wat het
toekomstige RUP hen gaat toelaten op deze site.
Dat dit over veel geld gaat staat buiten kijf. De ge-
meente Temse heeft Interwaas de opdracht ge-
geven dit RUP uit te tekenen tot het voorstel dat
nu op tafel ligt.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ging
in vooronderzoek tot 20 maart. 

Oorspronkelijk wou de gemeente Temse geen in-
foavond organiseren voor de bevolking van Steen-
dorp. Steendorp Leefruimte, Natuurpunt en
Groen hebben dan het initiatief genomen en een
infomoment georganiseerd. Veel mensen hebben
hun ongenoegen geuit over de gang van zaken. 

Niemand in Steendorp zit te wachten op deze
KMO-zone midden in het groen! 
Niemand in Steendorp zit te wachten op een
zwaar mobiliteitsprobleem!
Niemand in Steendorp zit te wachten op nog
meer appartementen langs de Schelde. 

Vele mensen zouden hier een groene site willen.
Eventueel een toeristisch centrum met een kin-
derboerderij en/of een steenbakkerijmuseum be-
hoort zeker tot de mogelijkheden. Of zelfs een
golfterrein zou kunnen. Dit zou Steendorp meer op
de kaart zetten dan een KMO-zone! 

Uiteindelijk is er dan toch een gemeentelijke info-
avond. Interwaas mag het komen uitleggen in de

Roxy van Temse. Op het ogenblik van dit schrijven
heeft die nog niet plaats gevonden. 

Ik hoop van harte dat veel mensen een bezwaar-
schrift hebben ingediend en dat we de gemeente
Temse tot andere gedachten kunnen brengen.
Wordt zeker vervolgd.

Nine Van Hoyweghen
Natuurpunt Waasland-Scousele  

Dagtocht naar de Hoge Venen 

op zoek naar korhoenders 

4 maart 2017 - Natuurpunt Waasland-Scousele 

We trokken met een zestal al vroeg naar de Hoge
Venen er verder de Oostkantons binnen om een
fantastische dag te beleven. De eerste stopplaats
was het plateaux Hautes Fagnes waar we op het
uitkijkplatform de Fagne Walonne afspeurden naar
het uiterst zeldzame korhoen.

Juist aangekomen en we hadden al een mannetje
korhoen in het vizier maar wel ver weg in een
boom. Na een 15-tal minuten kwam hij iets dich-
terbij zitten in een boomtop maar toch iets te ver
weg om mooie foto’s te kunnen maken. Daar bleef
hij nog een 10-tal minuten zitten alvorens in de be-
groeiing weg te duiken. Achteraf zei ons een plaat-
selijke vogelkijker dat in het gebied slechts 1
exemplaar meer aanwezig was! En YES, we heb-
ben die gezien!

In de Grande Fagne hebben we raaf (4), kruisbek
(8) en goudvink als voornaamste vogels gezien.
Volgende stop was het valleigebied tussen Ternell
en de barrage van Eupen. Daar hoorden we een
zeldzame vogel roepen, een Grijskopspecht (helaas
kregen we hem niet te zien). Ook glanskop en tai-
gaboomkruiper hebben we kunnen bewonderen.
De laatste stopplaats lag in Born. We hoopten de
waterspreeuw nog te zien te krijgen, maar helaas
die gaf niet thuis. We zagen wel rode wouw (4) en
na een korte wandeling installeerden we ons boven
op de oude spoorwegbrug om nog wat van de
kraanvogeltrek te genieten. Op korte tijd vlogen hier
nog 3 groepen van totaal zo een 350 vogels over.
Kortom een zeer geslaagde dag vogels spotten in
de Oostkantons. Het was een superdag!

Natuurpunt Waasland-Scousele
Gerry Heyrman
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k a l e n d e r

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

Vrijdag 31 maart

vzw Durme  Voordracht Imkerswerkgroep 
Vandaag staat er een lezing door Gino Bau over streek-
gebonden bijen en bevruchting op eigen stand op het
programma. Gino Bau spreekt vanuit zijn eigen ervaring
in de zoektocht naar het houden van lokaal aangepaste
bijen op een zo natuurlijk mogelijke wijze.
Afspraak om 19.30 uur in bezoekerscentrum Molsbroek 
Info: lievehoefkens@hotmail.com 0474 81 87 26 of 

Zaterdag 1 april! 

JNM Durmeland Ben je al langer pieper, en wil je nog-
maals van dit spektakel genieten? Of ben je nieuw, en wil
je eens weten waar elk jaar opnieuw naar uitgekeken
wordt? Wacht dan niet, en schrijf je al in op de site! 
Meer informatie volgt nog.
Info: jorn.vandevelde@gmail.com 0493/02.96.97

Natuurpunt Waasland Zuid
Sterrenkijken in de Daknamse Meersen. 

Om 19u30. Info: teamdaknam@gmail.com.

zondag 2 april

Vzw Durme   Wandeling Yvonne Waegemans   in het
Molsbroek  i.s.m. Dienst Toerisme Lokeren
Naast de lopende tentoonstelling, die een bondig over-
zicht van het werk van drie generaties Waegemans
toont, neemt een gids je mee op een wandeling door het
Molsbroek 'van' Yvonne. 
Afspraak om 10 uur aan bezoekerscentrum Molsbroek
Info: andre.verstraeten@scarlet.be of Infopunt Toerisme
Lokeren

Natuurpunt-CVN Wandeling in het waterwingebied
Van 14.00 tot 16.00 u
CVN-gids Marie De Maesschalck neemt je mee naar het
waterwingebied van Stekene. Ontdek samen met haar
de bijzondere flora en fauna. Laarzen gewenst.
Parking Vossenhol, Kruispunt Breedstraat en Sint-Jans-
straat  9190 Stekene
Info: 03 779 59 77   mariedm80@hotmail.com

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Natte voetenwandeling in de Reepkens.

Dit Natuurreservaat is enkel toegankelijk tijdens deze
jaarlijkse wandeling. Er zal eveneens een woordje uitleg
gegeven worden met betrekking tot de beheerwerken

die op termijn zullen leiden tot een gemengd inheems
bos.  Het is   in dit Natuurgebied dat in september 2010
de inox scharnierbare ooievaarspaal ingehuldigd werd.
Laarzen zijn noodzakelijk bij deze gratis avontuurlijke wan-
deling. Afspraak: aan toegangspad naast Molenhoek 65
in Wachtebeke. Info:  tel: 0497 86 78 86

Zaterdag 8 april

JNM Durmeland DOCU-AVOND MET POTLUCK  (P) Ini
Jullie weten hoe het werkt: wij zorgen voor de locatie en
de film, jullie zorgen voor het voedsel! Deze keer willen
we een ‘de specialen’ uithangen: alleen zoute hapjes
(géén chips)! De leiding zorgt voor dessert en één van
de meest adembenemende natuurdocumentaires van
het afgelopen millennium. 
(Afspreek)plaats: Lokaal Hoogland; 19u00-22u30
Meebrengen: een kussen/dekentje, iets zelfgemaakt en
hartig
Info: zeger.vandenbroele@ugent.be, 0497/14.83.40

Zondag 9 april 

Natuurpunt-CVN  + Natuurpunt Waasland Scousele 
Wandeling Wase cuesta
14.00 tot 16.00 u
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. We keren terug
langs de Oost-Sive polder en het schorregebied het Kijk-
verdriet.
Vertrek : Natuurhuis  Kapelstraat 170a  9140 Temse 
Info : mario.smet@chem.kuleuven.be 016/43 95 80 

Donderdag 13 april 

Natuurpunt Waasland  afdeling Scousele Eindeva-
luatie paddenoverzet 20 uur
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.
Natuurhuis, Kapelstraat 170a 9140 Steendorp
Info: natuurpuntscousele@gmail.com of 0473 72 66 15

Natuurpunt Waasland afdeling ZUID  
MINI-PLANTENCURSUS zie verder in  kalender info

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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Zaterdag 15 april

JNM Durmeland FIETSTOCHT Piep
Hebben jullie ook zoveel zin om nog eens met zijn allen
een lange fietstocht te maken langsheen rustige paadjes
met de wind in jullie haren?  We gaan richting Puyen-
broeck en daar gaan we gezellig picknicken, gevolgd door
een vrije namiddag met vele spelletjes en een reuze-
speeltuin ter jullie beschikking. (Afspreek)plaats: Station
van Lokeren; van 10u30 tot 17u
Meebrengen: Een fiets (die volledig in orde staat), fiets-
helm (verplicht!), fluohesje, een picknick met voldoende
drinken (en een vieruurtje), kleren die vuil mogen worden
(aangepast aan de weersomstandigheden). 
Info: lies.blancke0703@gmail.com, 0470/38.70.03) en
siencop@hotmail.com, 0495/53.78.18

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring Pan-
neweel Bezoek Nonnemanshoeve en de heraan-
geplante boomgaard.
Onze vrijwilligers hebben ter gelegenheid van onze boom-
plantactie in november 2016 de boomgaard heraange-
plant naast de historische Nonnemanshoeve. Deze
hoeve uit 1631 werd door de eigenaar recent geres-
taureerd en is ingericht voor tentoonstellingen. De na-
middag start om 14 uur met de onthulling van een nieuw
infobord door Mevr. Meul, waarnemend burgemeester.
Vervolgens een korte toespraak door de curator Mr
Marin Urbain. Mogelijkheid tot deelname aan een rond-
wandeling in de boomgaard met info over het belang van
kleine landschapselementen en hoogstamboomgaarden.
De Uilenwerkgroep Waasland plaatst een kast voor
steenuilen. Doorlopend  kan je de  tentoonstelling van
Mr. Hugo Kaïret  (beeldende constructies) en Mevr. Od-
ette Van Horenbeeck (schilderijen) bezoeken. De na-
middag wordt afgesloten met een geleid bezoek aan de
gerenoveerde schuur. De Nonnemanshoeve is gelegen
hoek Doornstraat en Bunderstraat te Sint Gillis Waas.
De activiteit start om 14 uur. Info: bert@panneweel.be
of 03 7770402

Woensdag  19  april 

Natuurpunt Waasland – Scousele
Plantenstudiegroep van 19.30 tot 22.00 u
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Info:  freddy.moorthamer@skynet.be 0475 923 484

Donderdag 20 april

Wase imkers Voordracht over hommels en bijen
door Olivier Foubert in Huize Steenstraete , Nieuwstraat
86.   Te Sint-Niklaas om 20 uur

Zaterdag 22 april      

On Streven Dag van de aarde:  
Een jaarlijkse dag met activiteiten die tot doel hebben
mensen bewust te maken van het bijzondere van de

aarde en het leven daarop. Op deze dag wordt op posi-
tieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblema-
tiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering.
Bezinning en plezier staan hierbij voorop.
Ons Streven nodigt u uit op haar wandeling Bron en
broek:  Bronbosjes zijn van uitzonderlijke waarde. Ze zijn
zowel regionaal als internationaal zeer zeldzaam gewor-
den. Bovendien komen verschillende plantensoorten
enkel in zo’n biotoop voor.  Milieuwerkgroep Ons Streven
heeft een huurovereenkomst met het kerngebied van de
bronbosjes nabij de Duivenhoek in Elversele. Omwille van
de kwetsbaarheid van het gebied bestaat het beheer uit
het “nietsdoen”.
Plaats van afspraak: Kerk, Dorpstraat 44, 9140 Elver-
sele 14.15u.  marc.lamont@belgacom.net

JNM Durmeland WAARNEMINGSCONTEST     BINGO
EDITION (P) Ini&Grote
‘s Ochtends vroeg opstaan. Elk moment aandachtig zijn
voor dé waarneming van de dag. Met elkaar lachen
omdat we plastic zakken verwarren met een vogel. Aan
epische snelheid korstmossen determineren. Koffie
meesleuren voor een hele dag. Of gewoon mee rond-
hangen omdat het zot gezellig is. Klinkt je dat aanlokke-
lijk in de oren? Wil je eens een hele dag lang (of een deel
daarvan) tonen wat voor een determineertalent je bent?
Ga dan zeker mee op deze hoogmis van de natuurstu-
die! Het is ondertussen al de zesde editie, wat betekent
dat het systeem wat veranderd is: we werken nu met
een bingo! 
Info: jorn.vandevelde@gmail.com, 0493/02.96.97

Natuurpunt Waasland Zuid 
Culinaire fiets– en wandeltocht

door Team Daknam i.s.m. ‘Den Bascuul’
Aanvang: 14u aan ‘Den Bascuul’ te Eksaarde
Inschrijven: via www.bistrodenbascuul.be
Info: Inge.smolders@outlook.com 0477/945 701
Tom.neels@telenet.be 0485/618 035

Zondag  23 april     

Ons Streven  Erfgoeddag: Thema “Zorg”
Kabouterwandeling ( 5 -11 j.)  

Tijdens deze kabouterwandeling, horen de kindjes ver-
haaltjes en weetjes van onze voorouders. Ze komen te
weten wie er volgens onze bet-bet- overgrootouders in de
natuur, zorg draagt voor al die tere plantjes en diertjes.
Waren het alleen maar sprookjes en fabeltjes? Of zat er
toch een kern van waarheid in al die verhalen? Onze gid-
sen geven onze  allerjongsten ook wat stokoude maar
oerdegelijke verzorgingstips mee. Met spelletjes,  grap-
jes en boeiende activiteiten duiken onze kabouters in de
oude kennisdoos.   Info: julien.rotthier@telenet.be

- Roomackerwandeling (vanaf 12 j.) 
Terwijl de kinderen genieten van een kabouterwandeling,
maken de ouders en andere geïnteresseerden kennis
met een aantal planten die door onze voorouders ge-
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roemd, geprezen of gevreesd werden omwille van hun
eigenschappen. De natuur was vroeger een heus
kruid(en)vat waaruit de volksmensen haast onbeperkt
konden putten. Heel wat  planten werden gebruikt voor
de dagdagelijkse lichaamsverzorging of voor de verzor-
ging van ziektes en andere ongemakken. Met de gids
gaan we op zoek naar die planten en leren we meer over
hun gebruik in het verleden.

Info :gert.hooftman@hotmail.be
Plaats van afspraak: Hoofdhek Roomacker, Hofstraat
(tgo. nr.31) 9140 Tielrode   14.15u

Natuurpunt Waasland Noord
Gluren bij de buren,  Daknamse Meersen 

We gaan op bezoek bij onze buurafdeling Natuurpunt
Waasland-Zuid en brengen een bezoek aan één van hun
top-reservaten. De Daknamse meersen is een gebied
van rivier- en veenhooilanden. Het is gelegen ten zuid-
oosten van het dorpscentrum van Daknam. De oude
spoorweg is nu een fiets- en wandelpad en loopt dwars
door het gebied. Natuurpunt beheert hier reeds 22 ha
zeer waardevolle natuur. Een typische bewoner is de
moerassprinkhaan. Een zeldzame soort voor dit deel van
Vlaanderen maar zijn voorkeurbiotoop, natte graslanden
en ruigten, zijn hier ruim aanwezig. In het gebied zijn het
afgelopen jaar een reeks poelen aangelegd die zeer aan-
trekkelijk zijn voor libellen en andere waterdieren.
Meebrengen: bij regenweer kunnen laarzen nuttig zijn.
Afspraak: 13:30 aan de Kerk van Stekene en vandaar
rijden we met gezamenlijk vervoer naar Daknam, of om
14 uur aan de Kerk van Daknam.

VELT Moestuinadvies De reuzenperzik
Neen, we hebben het niet over een ras van grote perzi-
ken. We hebben het over een boek van Roald Dahl. De
schrijver werd 100 jaar geleden geboren en wordt een
jaar lang in de kijker gezet. Op deze kinderactiviteit gaan
we knutselen met de hoofdrolspelers uit het boek: een
spin, een regenworm, een duizendpoot, een zijderups,
een glimworm, een oude sprinkhaan, en een lieveheers-
beestje.  Kinderen tot 12 jaar zijn welkom en krijgen hun
kunstwerkjes mee naar huis.  (I.s.m. de stad Sint Niklaas)
vanaf 10u00 tot 12u00
Bib Sint Niklaas,Hendrik Heymanplein     Gratis

vzw Durme Vogeldag - 50 jaar 
Eddy Gadeyne om 9.30 u

Eddy Gadeyne, vogelgids en bezield vogelkijker, wordt 50!
Daarom organiseert hij een hele dag leuke vogelwande-
lingen, infomomenten en boekvoorstellingen in het Mols-
broek. Iedereen is welkom. 

9.30 uur: Vertrek vogelwandeling rond het Molsbroek.
Afspraak aan het bezoekerscentrum 
12.00 uur - 14.30 uur:  korte workshops rond vogels
en natuur, relaties in de natuur en voorstelling nieuwe
boeken (op het terras voor het bezoekerscentrum)
14.30 uur: Vertrek vogelwandeling rond Molsbroek.

Info: eddygadeyne@hotmail.com of 0474 41 65 81 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Heidebos lentewan-
deling: ontluikende natuur
Afspraak: Parking 1 van Heidebos  Info: www.heidebos.be

Natuurpunt Waasland – Scousele
Vroegochtendwandeling met zangvogels en ontbijt
van 06.00 tot 08.00 u. Aansluitend  ontbijt verzorgd
door Wereldwinkel Temse.
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Verplicht inschrijven voor ontbijt: 8 euro volwassenen,
kinderen tot 12 jaar 4 euro.
Gegarandeerd met vocale ondersteuning van zangvo-
gels. Na een flinke wandeling waarbij we vogels spotten,
hopelijk reeën te zien krijgen en de voorjaarsbloeiers be-
wonderen sluiten we deze wandeling af met een ontbijt
in het Natuurhuis.
Meebrengen: Verrekijker, stevige stapschoenen.
Info en inschrijven ontbijt: nine.vanhoyweghen@gmail.com
0473 72 66 15

Zaterdag 29 april

JNM Durmeland FANTASTISCHE BEESTJES EN
WAAR ZE TE VINDEN ZIJN Piep
Er waren eens… beestjes! Ze kriebelen en kruipen, en
overal waar ze komen roepen mensen ‘iew’ en ‘vies’ en
‘pletten die handel’! De JNM-leiding stak de koppen bij el-
kaar: met één machtige toverspreuk veranderden al die
beestjes in reuzemooie en interessante wezens. Alles
ging goed tot iemand (we noemen geen namen, maar
hij heeft krullen) zo stom was ze allemaal te laten ont-
snappen. Aan onze dappere piepers de taak om alle
beestjes te vinden, op naam te brengen en ze los te laten
waar ze echt thuishoren: in de grote wijde natuur.
Afspreek)plaats: Kerk Ruiter, Sousbeekstraat Waas-
munster; van 14u tot 17u
Info: zeger.vandenbroele@ugent.be, 0497/14.83.40

Maandag 1 mei

vzw Durme Vroege ochtendwandeling om 5.00 uur
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. De gids zal ons weer meenemen op
ontdekkingstocht en hopelijk ook naar de plaats leiden
waar we onze koning der zangvogels, de nachtegaal, kun-
nen horen.
Afspraak: om 5 uur onder de beukendreef aan de krui-
sing van de Weimanstraat en de Liniedreef in Sinaai.
Info: André Verstraeten, 09 348 18 59

Vrijdag 5 mei
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JNM Durmeland WAFELENBAK
Piep&Ini&Grote&andere

Het begint een jaarlijkse traditie te worden: de wafelen-
bak van JNM Durmeland. Gezellig babbelen met andere
ouders, de leiding eens beter leren kennen, een kijkje
nemen in het lokaal, daar zoals altijd rondhangen. De ge-
zellige Durmelandsfeer zal er zijn. Kom die dus zeker op-
snuiven! De wafelijzers blijven zeker warm tot 20u30!
(Afspreek)plaats: lokaal JNM Durmeland op Hoogland,
Oude Heerweg 125 te Lokeren. Gelieve via de hoofdin-
gang van Hoogland te komen! Van 18u tot 21u30
Meebrengen: Durmelanders, oude sokken, ouders,
oma's, opa's, achterneven, oudtantes, sympathisanten
en iedereen die denkt dat wafels lekkerrrrrrr zijn!
Info: jorn.vandevelde@gmail.com, 0493/02.96.97

Zaterdag 6 mei

JNM Durmeland ACTIETRAINING (P) Ini
’T ga weer heel leuk en interessant worden, dat kan ik al
zeggen. Voor de rest ga ik nog niet te veel verklappen, je
moet zelf maar komen ;-).
(Afspreek)plaats: om 14u00 aan ons lokaal op Hoogland
tot 17u.  Meebrengen: hapje/drankje, een kritische blik
en goed humeur
Info: rubendebbaut@gmail.com, 0474/22.13.65

Natuurpunt Waasland   Zuid Werkgroep NME 
Wandeling in de Polders van Kruibeke: zangvogels

Robby en Veerle nemen jullie dan mee in een gedeelte
van ‘De Polders van Kruibeke’, één van de grootste over-
stromingsgebieden (650ha) in Vlaanderen. Vroeger
overwegend landbouwgebied en nu een natuurgebied
waar vogels en andere dieren zich beter en beter thuis
voelen. Cetti's zanger, blauwborst, sprinkhaanzanger,
zwartkop en ook de nachtegaal verzorgen het wel-
komstconcert.  Gierzwaluwen en huiszwaluwen zorgen
voor een luchtacrobatieshow. En wie zit daar in zijn geel
kleed in het gebladerte? Jawel, de wielewaal! Om de be-
verfamilie van de Rupelmondse kreek te zien zijn we wat
te laat op de ochtend, maar onderweg zullen we gega-
randeerd  beversporen en reeën zien, en met wat geluk
een vos!
Meenemen: goeie waterdichte wandelschoenen, verre-
kijker, telescoop, fototoestel, drank, eventueel regenkle-
dij maar hopelijk is 't droog

Vertrekplaatsen:
• 7u30 : Syntra Sint-Niklaas
• 8u00 : Dijkstraat, Rupelmonde, parkeren aan rond punt
Einde: voorzien rond 12u00.
Info:  johan.vercauteren.npzw@gmail.com

+32 474 71 51 20 

foto:   
Sprinkhaanzanger 
© Veerle Heyman

Hortus ter Saksen Wildplukken 10 – 12 uur
David Van Steenkiste was jarenlang kok in verschillende
restaurants en schoolde zich om tot herborist. Dagelijks
trekt hij de wilde natuur in op zoek naar eetbare kruiden
en bloemen. Tijdens deze wildpluksessie in Cadzand pluk-
ken we op een korte afstand wilde kruiden. David geeft
tips en advies over welke kruiden en bloemen je in de
keuken kan gebruiken en welke ideaal zijn voor gin, thee
of infuus. Ook botanicals voor cocktails komen aan bod.
Tien dagen voor het bezoek krijg je een mail om (vrijblij-
vend) te carpoolen. Bij vertraging: 0032 468 11 40 52

Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, Hortus ter
Saksen vzw en gemeente Beveren
Begeleiding: David Van Steenkiste, herborist
Plaats: Restaurant Witte Koksmuts, Kanaalweg 8,
4525 NA Retranchement
Inschrijven tot 25 april 2017 bij Vormingplus Waas-
en-Dender,
03 775 44 84  www.vormingplus.be/waas-en-dender

Deelname: 10 euro, met korting: 5 euro.   Betaling zo
snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946
code 174224

Zondag 7 mei

Vriendenkring Panneweel Eerste open schuur-
dag met REPAIR CAFE en GEEFPLEIN
Een boomgaard in bloei vraagt om aandacht voor bijen.
Op het erf vinden allerlei activiteiten plaats rond het
thema bijen. Voor de allerkleinsten hebben we kleurpla-
ten en tekengerief klaar liggen. De iets grotere kinderen
tonen we hoe je onze wilde bijen kan helpen door in de
tuin te zorgen voor bij-vriendelijke planten en bijenhotels
. Om 14u30 start er een wandeling met gids in de om-
geving.  Bij de stand van ‘Creatief voor Natuur’ kan je te-
recht voor kleine geschenken, leuke snuisterijen,
originele wenskaarten…  Het gelegenheidsterras nodigt
je uit tot rustig genieten. Heb je zin om eens lekker te
snoepen? Bij ‘Creatief voor Natuur’ kan je terecht voor
huisgemaakte taarten en gebak. 
Enkele jonge mensen, begaan met de transitie gedachte,
willen vandaag in Sint-Gillis-Waas starten met een Re-
pair Café. Je kan bij hen terecht in de schuur. Zij zoeken
nog handige vrijwilligers om te helpen.
De poorten van ons Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2
te Meerdonk gaan open om 14 uur en om 17 uur slui-
ten we. Info: Natuurpunt: bert@panneweel.be of 03
7770402  Transitie: Femke Van de Voorde    

transitie@panneweel.be

Hortus ter Saksen Plantenruilbeurs 10 - 18 uur
Op deze beurs worden plantenliefhebbers in de gele-
genheid gesteld hun planten te verkopen of te ruilen.
Zowel 1-jarigen, vaste planten, struiken, bomen, water-
als kamerplanten komen in aanmerking. Standhouders
bekomen een gratis standplaats en nemen deel voor een
halve of een hele dag. In ruil hiervoor wordt een assorti-
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ment van 10 planten afgestaan voor een gezamenlijke
ruilstand waar je ook de planten van arboretum Hof ter
Saksen vindt. Informatieve stands waar planten duidelijk
van een naamkaartje zijn voorzien of waar vlot advies kan
ingewonnen worden, kunnen meedingen voor een prijs
van de gemeente Beveren.

Organisatie: groendienst Beveren
Plaats: park Hof ter Saksen  te  Beveren
Info: groendienst Beveren, T 03 750 18 60 of
christa.maes@beveren.be
Standhouders schrijven in voor 1 april 2017
Gratis voor standhouders en bezoekers.

Vrijdag 12 mei 2017

World Fair Trade Day: filmvertoning ‘Tony’
Om 19.30u  / Greta Weynzaal/ Paul Snoeckstraat 1,
9100 Sint-Niklaas
Deze documentaire over fairtrade en lekkere chocolade
vertelt het verhaal van een stel jonge Nederlandse jour-
nalisten die korte metten willen maken met de kindsla-
vernij in de cacao-industrie. Met een grote dosis humor
en een niet aflatend doorzettingsvermogen weten de
journalisten hun eerste zelfbenoemde slaafvrije choco-
ladereep op de markt te brengen. Het merk ‘Tony’s Cho-
colonely’ groeide de afgelopen tien jaar uit tot het
grootste chocoladebedrijf van Nederland en ook in Bel-
gië worden de chocoladerepen met de kleurrijke wikkels
gesmaakt.

Zaterdag 13 mei

JNM Durmeland NATIONALE PIEPDAG Piep
Piepers van her en der komen samen om te gaan spe-
len in het zoniënwoud dicht bij brussel. Heb jij ook zin om
jou helemaal uit te leven en nieuwe vrienden ontmoeten?
Kom dan zeker op 13 mei mee, wij verwachten jou!
(Afspreek)plaats: station lokeren; verdere uren worden
later doorgegeven. Meebrengen: kleren die vuil mogen
worden en een lunchpakket
Contactpersoon: Linde van Driessche (linde.vandries-
sche@gmail.com, 0468/25.36.82)

Vzw Durme op bezoek bij de korfimker  
We gaan net over de grens in Nederland, op bezoek bij
korfimker Huub Weterinck.
Huub Wetering is een krasse tachtiger die met korven
en kasten werkt en ook reist met zijn bijen. Hij imkert al
meer dan zestig jaar en heeft dus al heel wat ervaring.
Hij heeft ook nog vele jaren lesgegeven over ‘bijenhou-
den’ en geeft nog steeds les in het korfvlechten met rog-
gestro en wilgentenen.
Dankzij de mooie omgeving waar hij zit, tussen Brede en
Tilburg, in zijn eigen mini-natuurreservaatje heeft hij een
niet te onderschatten opbrengst, met goede gezonde
volken.
Huub zal ons tijdens zijn bezoek tonen hoe een korf wordt
gemaakt en hoe hij met de combinatie van korven en kas-

ten werkt. Hoe gebeurt zwermbeperking, zwermafhan-
deling, behandeling, oogsten,.. met behulp van korven?
Wat zijn de voor- en nadelen van korven? Kortom, hij zal
ons laten delen in zijn ervaring. Een niet te missen kans!
Inschrijven verplicht.
Afspraak om 10uur bij imker Huub. Er wordt gecarpoold.
Picknick  en imkerspak meebrengen.
Meer info bij Lieve Hoefkens: 0474 81 87 26 of lieve-
hoefkens@hotmail.com. 

vzw Durme Nachtvlindernacht in de Buylaers om 21.00
uur i.s.m. Nachtvlinderwerkgroep en VVS Scheldeland
's Nachts slapen niet alle dieren. In tegendeel, heel wat
dieren, groot of klein worden dan pas wakker. Nacht-
vlinders zijn daar een prachtig, maar vaak onbekend
voorbeeld van. Na een mooie avondwandeling door de
Buylaers lokken we ze met een bijzondere lamp, en be-
studeren hun prachtige kleuren en vormen. Bij mooi
weer kan je bovendien de sterren en de maan bestude-
ren door de telescopen van de Vlaamse Vereniging voor
Sterrenkijkers. Zeker de moeite!
Afspraak: 21 uur in de Bleekmeersstraat, ter hoogte van
de Vinderij (Bleekmeersstraat 17, Lokeren)
Meer info: martine.vanaudenhove@vzwdurme.be

Zondag 14 mei 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Turfmeersen op z’n
zondags
Excursie en wateronderzoek 
Afspraak: Terwestbrug om 14u30

Wase Imkers Lentemarkt te Sint-Niklaas. Het Bestuur
is er aanwezig om jullie vragen betreffende bijen te be-
antwoorden. Vanaf 10tot 15 uur op de Grote Markt te
Sint-Niklaas.

Natuurpunt Waasland – Scousele ism Natuurpunt
CVN:   Begeleide wandeling rond het Fort van Steendorp
14.00 tot 16.00 u
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Info: nine.vanhoyweghen@gmail.com   0473 72 66 15
Het is zo dichtbij en waarschijnlijk ben je er nog nooit ge-
weest. De combinatie tussen de restanten van het Fort
en de natuur die er ongehinderd zijn gang mag gaan is
uitermate boeiend. Stapschoenen en indien regenach-
tig best laarzen.

Donderdag 18 mei

Ons Streven kruidenworkshop door Yvette Saerens  
Gildenhuis Kaaistraat 10, 9140 Tielrode   19.30u
Meer info: pagina 16  of  Saerens_yvette@hotmail.com

Vrijdag 19 mei

Natuurpunt Waasland Zuid  werkgroep NME   
AVONDWANDELING GROOT RIETVELD MELSELE 
Voor mensen die in vogels geïnteresseerd zijn en de
voormalige deelnemers aan onze vogelcursussen…
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We observeren meestal we de vogels tijdens de lente-
maanden ’s morgens vroeg.  Maar het loont ook zeker
eens de moeite om dit ’s avonds te doen.
De wandeling start om 19.00u aan de Kwarikweg te
Melsele, Beveren.  Einde voorzien rond 21.30u.
We vertrekken –voor wie wil- om 18.30u op de parking
van Syntra te Sint-Niklaas (Heimolenstraat).
Meebrengen: aangepaste kledij, verrekijker en evt. Te-
lescoop, vogelgids
Inschrijven is niet nodig, we zijn blij dat je er bij wil zijn !
Info   johan.vercauteren.npzw@gmail.com 03 777 89 26

zaterdag 20 mei

Natuurpunt Waasland Zuid 
Ontdekkingstocht voor én door kinderen

Start: om 14u aan basisschool De Vinderij,  Bleek-
meersstraat 17, Lokeren.
Duur: ongeveer 2,5 uur, onderweg een half uurtje ra-
vottijd.
Laarzen zijn noodzakelijk, honden niet toegelaten.
Inschrijven verplicht, gratis deelname.
Meer info: buylaers@telenet.be

JNM Durmeland OVER BIJTJES EN HONING (P) Ini
Heb je altijd al meer willen weten over de bijtjes en hun
honing? Kom dan naar deze interessante activiteit waar
een imker ons uitleg zal geven over haar bijtjes en de ho-
ning die ze maken. Heb je schrik van bijen? Geen pro-
bleem, je hoeft niet bij de bijen te gaan. 
(Afspreek)plaats: station Lokeren; van 14u tot 17u
Meebrengen: fiets die in orde is, fietshelm (verplicht!),
lange broek, lange mouwen, handschoenen (voor dege-
nen die de bijen willen zien). Ze hebben daar ook petjes
met gezichtsbescherming, vieruurtje
Info: janaschelfhout@telenet.be 0471/65.37.90

Vzw Durme  Molsbroek op 6 poten om 11.00 uur
De Vlaamse Vereniging voor Entomologie organiseert
een entomologische excursie in het Molsbroek  Lokeren.
Afspraak om 11:00 uur in het BC Molsbroek, Molsber-
genstraat 1, 9160 Lokeren. Het is de bedoeling om zo-
veel mogelijk insecten waar te nemen, te fotograferen
en te noteren. Als het weer het toelaat, wordt ook een
nachtvlinderwaarneming georganiseerd.

11:00 – Onthaal
11:30 – Voorstelling van het Molsbroek
12:30 – Lunch (zelf mee te brengen, maar belegde
broodjes en / of soep zijn ter plaatse te verkrijgen)
14:00 – Start insectenwandeling
17:00 – Hergroepering in het natuurcentrum, na-
praten, vergelijken van de observaties ...
18:00 – Restaurant en / of frituur
21:00 – Opstelling nachtvlinderwaarneming (ook an-
dere insecten komen op licht!)

Afspraak: om11.00 uur, bezoekerscentrum Molsbroek, 
Info:    willydeprins@gmail.com

of couckuyt.jurgen@telenet.be

vzw Durme De natuurwereld voor kinderen om 14.00
uur.  Voor kinderen van 6 jaar tot... en ouders. 
We gaan al lerend op stap door de natuur. We ontdek-
ken planten, vogels, vlinders en veel andere coole dingen.
We bezoeken zelfs "De verborgen vijver" waar bijna nie-
mand mag komen. Aagje (11 jaar) zal jullie samen met
de conservator op een tof avontuur in de natuur bege-
leiden.
Afspraak: om 14 uur aan basisschool De Vinderij (Bleek-
meersstraat 17, Lokeren).
Meer info: bij Christophe, christophe.hillaert@telenet.be.
Inschrijven verplicht.
Laarzen noodzakelijk, niet buggyvriendelijk en honden niet
toegelaten De wandeling duurt ongeveer twee uur met
halverwege een half uur ravottijd.

Woensdag 24 mei 

Natuurpunt Waasland – Scousele Plantenstudie-
groep Van 19.30 tot 22 u
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Info:  freddy.moorthamer@skynet.be 0475 923 484

zaterdag 27 mei

Uilenwerkgroep Waasland + Natuurpunt Waasland Zuid
Fietsringtocht: ‘met respect kijken naar jonge vogels’
Vertrek: om 14u00 stipt aan de sporthal De Klavers, 
Sint-Andriesstraat 4 te 9111 Belsele. 
Einde voorzien rond 17u00.
Inschrijven is niet nodig.
Info:  eddy.detaey@uilenwerkgroepwaasland.be 0474
21 20 01  of marc.aerts@uilenwerkgroepwaasland.be
0485 38 19 87

Zondag    28 mei     

Ons Streven
Dag van het park: wandeling Klei en Vallei  

Tielrode is meer dan dat pittoreske dorp aan de mon-
ding van de Durme in de Schelde. Tijdens deze gegidste
rondleiding kan je genieten van de verscheidenheid aan
interessante en unieke biotopen. Het provinciaal domein
Roomacker bevat de littekens van de vroegere kleiont-
ginning, en is sedert de jaren 90 geëvolueerd tot een
waardevol gebied met een bijzondere flora, samen met
de dominantie van de waterpartijen. 30 meter boven de
zeespiegel garandeert een adembenemend vergezicht
op de vallei van Tielrode en op ... het Atomium in Brussel
( echt waar!)
In de vallei vinden we de dynamische Durme en Schelde,
een uitzonderlijk zoetwatergetijdengebied, enig in West-
Europa. De wandeling verloopt voor 90% op luwe wegen
en langs gezellige voetwegels. 
Wees erbij, de gidsen staan te popelen.                    
Plaats van afspraak: Veer, Sint-Jozefstraat 9140 Tiel-
rode   14.15u    marc.lamont@belgacom.net
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Wase Imkers Dag van het park te Sint-Niklaas van 12
tot 17,30 uur. Het Bestuur is er aanwezig. De Vidts park
(stadspark). In de voormiddag inhuldiging van de Sunhive
aan de Paradijsbeek, Hulstdreef te Belsele.  

Hortus ter Saksen Dag van het park : aan de slag met
magische kruiden! 14 - 17 uur
Vandaag kan je nog meer uit de expo ‘Als kruiden flui-
steren…’ halen dankzij een actieve natuurgids met een
derde oog. Voor het jonge volkje wordt een natuurate-
lier opgezet met magische kruiden. Gaat het slapen
soms wat moeilijk…en helpt schaapjes tellen niet? Kom
dan naar het knutselatelier en vul jouw eigen droom-
knuffel met heerlijk geurende kruiden die je zo naar dro-
menland brengen. Kan je nog niet zo goed om met naald
en draad breng dan je mama, papa, oma, opa,… mee om
je een handje toe te steken.
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen, gemeente Beveren
o Info: ilse.praet@beveren.be of T 03 750 18 67
o Plaats: binnenkoer hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Sak-
sendreef, 9120 Beveren
o Voor kinderen vanaf 6 jaar, gratis deelname

zondag 4 juni

Natuurpunt Waasland Zuid Lentewandeling
in Daknam
Start: 14u00 aan de kerk in Daknam.
Gids: Inge.smolders@outlook.com 0477/945 701

Vriendenkring Panneweel Tweede open schuurdag
met vanaf 11 uur gelegenheid tot picknicken in de boom-
gaard.  Een warme zon en een frisgroene boomgaard,
meer heb je niet nodig voor een leuke picknick. Tafels en
stoelen vind je in de schuur. Voor de picknick zorg je zelf
en drank is ter plaatste te verkrijgen. Om 14 uur starten
de namiddagactiviteiten. Wist je dat in de schuur kerk-
uilen broeden.  Het wordt een  namiddag vol nieuws over
uilen.   Onze uilenkenner  Kenny  brengt speciaal voor de
jeugd een leskoffer mee vol met boeken over uilen, zoek-
kaarten, een gezelschapsspel en nog veel meer.  Je kan
hem alles over uilen vragen. Voor de allerkleinsten heb-
ben we kleurplaten en tekengerief voorzien.

Om 14u30 start er een wandeling met gids in het Kre-
kengebied. Wil je rustig genieten dan is er het gelegen-
heidsterras in de boomgaard. ‘Creatief voor Natuur’
zorgt voor een stand met leuke geschenken en taart en
gebak. 

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

Meer info over de kalender : www.abllo.be/klik

Zomerzoektocht: 

Leven in de Brouwerij

Ons Streven   Van 1 mei tot en met 30 september

Naar aanleiding van de erkenning van de Belgische
biercultuur als  immaterieel (cultureel) erfgoed op
30 november 2016 en omwille van de rijke  brou-
werijgeschiedenis van onze gemeente, de heropstart
van de brouwerij VBDCK in Tielrode, de vele initiatie-
ven van de plaatselijke horeca, verenigingen, de ob-
jectieve Kaaischuimers, om de lokale bieren te
promoten... kozen we dit jaar voor  de brouwerijen in
alle deelgemeenten en Temse-Velle als thema voor
de zomerzoektocht van  2017.

Met deze zoektocht gaan we onder andere de res-
terende brouwerij- en mouterijgebouwen en mar-
kante horecazaken in de kijker zetten. Dat de
biercultuur in onze streek belangrijk is en geweest
is, bewijzen de vele burgemeesters-brouwer, de tal-
rijke smaken en merken van bier en de grote rol die
brouwerijen in het maatschappelijk leven gespeeld
hebben. 

De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gratis te
verkrijgen :

-  In café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35 te Tielrode,
- bij milieuwerkgroep Ons Streven  vzw, p/a Gert
Hooftman, Bettehemstraat 40 te 9140

Tielrode (tel 03 711 16 83), gert.hooftman@hot-
mail.be
- via de website van de Milieuwerkgroep www.ons-
streven.be
- in het Toeristisch Infokantoor,  Markt 1, Temse.  

Ingevulde antwoordbladen mogen tot en met 2 ok-
tober 2017 ingeleverd worden op dezelfde adres-
sen. Per gezin mogen meerdere formulieren worden
ingestuurd. Per gezin kan evenwel slechts 1 persoon
winnaar worden. 

De prijsuitreiking is voorzien op vrijdagavond 27 ok-
tober 2017 om 20 uur in het Gildenhuis, Kaaistraat
10 te 9140 Tielrode (einde Pastorijstraat). Enkel wie
persoonlijk aanwezig is, heeft recht op een prijs.
Onder de aanwezige niet-winnaars worden er ook
een aantal passende prijzen verloot.

secretariaat van ABLLOvzw:

Dennenstraat 65,  9100 Sint-Niklaas.

abllo.waas@gmail.com of tel 03/777 01  58
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Sint-Niklaas fietst fair op

World Fair Trade Day

World Fair Trade Day op zaterdag 13 mei 2017 is de
dag waarop we luider dan ooit een gebundelde krach-
tige roep de wereld insturen. 
Van 1 april 2017 tot en met zondag 14 mei gaan we
fietsen en kilometers verzamelen om de afstand tus-
sen producenten in het Zuiden en de politici hier te ver-
kleinen, zodat hun stem toch in het politieke debat
wordt gehoord. De trekkersgroep van Fair Trade ge-
meente Sint-Niklaas moedigt de inwoners van Sint-Ni-
klaas en deelgemeenten aan om alle afstanden die ze
in deze periode afleggen met de fiets te verzamelen en
op 14 mei op te laden via www.fairtradeday.be. Ga jij op
fietstocht met je vereniging? Fiets je elke dag naar
school of het werk? Ga je naar de markt met de fiets?
Fiets je op zondag 14 mei 2017 met je gezin of ver-
eniging naar de Oxfam picknick in natuurdomein Pan-
neweel? Bereken het aantal kilometers en doneer ze
aan de actie 'Steek ze geen stokken in de wielen'  via de
website www.fairtradeday.be. Geef het goede voorbeeld
en deel je inspanningen via sociale media met de #sint-
niklaasfietstfair.

In het kader van World Fair Trade Day  roepen de
Oxfam-Wereldwinkels van regio Waasland op om zon-
dag 14 mei te komen picknicken in het natuurdomein
Panneweel te Meerdonk. De aankomst wordt voorzien
tussen 12u en 13u, er is doorlopend animatie tot 16u
met lekkere desserten en gegidste Natuurpuntwande-
lingen vanaf 13u30. De inkom is gratis, eten niet inbe-
grepen. Bij inschrijving in de lokale wereldwinkel krijg je
een voorkeursbehandeling.

KRUIDEN IN DE ZOMER 

Workshop   Ons Streven

Je kent alvast de heilzame en rustgevende werking van
de kruiden die jou op een comfortabele manier door de
winter loodsen. Maar ken je de heilzame kruiden die jou
op een verfrissende en/of helende manier de hitte van
de zomer laten welgevoelen?
Tijdens hoogzomer staan de kruidenplanten er weel-
derig bij, hun bladeren rijk gevuld met etherische oliën
en genezende stoffen. 
Als je aan "zomer" denkt, zie je het al helemaal voor je
geest verschijnen... Vakantie, zon, drankje, pootjes om-
hoog en niks, maar dan ook helemaal niks doen. 
Een goed idee, maar zelfs dit niksen in de zon kan 's
avonds voor pijnlijke toestanden zorgen. 
De zomer heeft zo zijn vakantiepijntjes en daar kan je
met kruiden best wat aan doen. 
Zonnebrand, netelbobbels, droge huid, geschaafde
knieën en stramme spieren, allemaal kwel en zomer-
kommer. We gaan ze te lijf met helende zomerkruiden. 
Tijdens onze kruidenavond maken wij een verkoelend
voet- en badzoutje en een heerlijke zalf om insecten- en
andere bobbels te verzachten. Deze productjes krijg je
mee naar huis.

Je bent welkom op Donderdag 18 mei om 19.30uur
in het Gildenhuis, Kaaistraat 10 9140 Tielrode.

Inschrijven via onsstreven@gmail.com . Leden Ons Stre-
ven 2 €, Niet leden 5 € (ter plaatse betalen.)
Je krijgt al een voorsmaakje om je te overtuigen om
langs te komen! 

Geurige potpourri 
Potpourri’s zijn gemakkelijk te maken. Ga op een warme
droge, zonnige dag de tuin in en knip een aantal goed ge-
vulde geurende rozen net voor ze aan verwelken toe zijn.
Laat de rozenblaadjes op een warme, luchtige plek in de
schaduw drogen. Pluk ook een kop lavendelbloemen en
laat ze drogen. Doe hetzelfde met een greep kruidige
blaadjes van munt, tijm, engelwortel, basilicum en ma-
joraan. Alle ingrediënten moeten na het drogen papier-
achtig aanvoelen. Meng ze gedroogd in een goed af te
sluiten doos en voeg er een tiental druppels etherische
rozenolie bij. Na een drietal weken opent u
het doosje en kunt u wekenlang van het
kruidige rozenaroma genieten. 

Schud de doos regelmatig.



k a l e n d e r - i n f o
‘t  groene w

aasland   m
aart  2017  nr 201

17

MINI-PLANTENCURSUS  

Ken je familie !

Natuurpunt Waasland  

Ben je geïnteresseerd in planten, maar vind je het moei-
lijk om ze op naam te brengen? Weet je niet goed hoe
je een flora moet gebruiken? Dan is deze toegankelijke
cursus écht iets voor jou.
Plantenkenners Kristel Keppens en Joost Buyse (Na-
tuurpunt Gent) brengen in deze cursus een boeiend ver-
haal dat zowel beginnelingen als enthousiaste
plantenliefhebbers zal aanspreken.

De introductieles gaat over algemene kenmerken en
wetenswaardigheden, de volgende drie lessen gaan tel-
kens in op één van de grotere plantenfamilies. Op het
einde van de lessenreeks volgt een excursie onder lei-
ding van o.a. René Maes. 

Programma: donderdagavond van 19u30 tot 22u30 
• 13 april: introductie 
• 1 juni: Kruisbloemenfamilie 
• 6 juli: Lipbloemenfamilie 
• 24 augustus: Schermbloemenfamilie

De excursie wordt ingepland tijdens de lessenreeks.
Inschrijvingsgeld:  30€, inclusief de lesteksten. Niet-
leden van Natuurpunt of van JNM €40, tenzij ze vooraf
lid worden (27€) op hetzelfde rekeningnummer.
Contact eerst het secretariaat van NP Waasland:
03/722.15.37 of info@natuurpuntwal.be. 
Daarna schrijf je het verschuldigde bedrag over op 
BE08 0013 4249 1013 van Natuurpunt Waasland
met vermelding van “plantencursus + aantal personen”. 

Breng zo mogelijk je plantengids, flora en loupe mee. 
Locatie: CC De Kouter Koutermolenstraat 8b, 9111
Belsele.  Info: renemaes@gmail.com 0494/17.85.86:
zie ook www.natuurpunt-zuid-waasland.be

G
ew

one B
erenklauw

   foto Johan V
ercauteren

Natuurexpo: 

‘Als kruiden fluisteren…’

Hortus ter Saksen Zondag 14 mei t.e.m. zondag
1 oktober 2017, dagelijks van 10 tot 20 uur
Wie denkt dat kruiden louter planten zijn waarvan wij
delen, dankzij overlevering of door nieuwe ontdekkingen,
gebruiken in de keuken of om hun medicinale eigen-
schappen is uitgenodigd om te ontdekken dat kruiden
tal van geheimen fluisteren.
Ontdek de 10 uitverkozen kruiden, maak kennis met alle
eetbare delen, het zijn er meer dan je vermoedt, en raak
vertrouwd met het oogsten, verwerken en bewaren op
maat van elk kruid. Onder de kruiden zitten een- en 2-ja-
rige planten, doorlevende soorten, niet winterharde
soorten of een aantal grensgevallen, eerder wilde plan-
ten te noemen. Op de binnenkoer van het hoevegebouw
vind je een kruidentoren, enkele kruidige meubels en de
elfen Basil, Thymus, Kamille, Rozemarijn, Minze, Viola,…
die hun kruidige geheimen vrij geven.
Organisatie: NEC Hof ter Saksen, gemeente Beveren
Info: christa.maes@beveren.be of T 03 750 18 66
Plaats: binnenkoer hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Sak-
sendreef, 9120 Beveren.   Gratis

Natuurpunt

Waasland Scousele

Broedvogeltelling April, mei en juni 
Indien je graag meegaat contacteer: gerry.heyr-
man1@telenet.be   0498 57 72 24

Controle steen- en kerkuilkasten
In de maand mei. Indien je graag meegaat contacteer:
gerry.heyrman1@telenet.be   0498 57 72 24

Natuurhuis in Steendorp
In principe is het Natuurhuis terug hersteld na de brand
en open vanaf zondag 02 april. 
Je kan er terecht voor een sanitaire stop, een drankje,
een gezellige babbel, info over de streek en je hebt een
prachtig uitzicht van op het dakterras.
Kom wandelen in onze mooie streek en spring eens bin-
nen! De vrijwilligers van Natuurpunt Waasland - Scou-
sele verwachten je.

Polders van Groot-Kruibeke

Gratis polderwandelingen aangeboden door Water-
wegen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergid-
sen. Meer info op : 
www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werf-
wandelingen
Zondag 02 april 14.00 u De Kruibeekse kreek
Zondag 07 mei 14.00 u Vroege vogelgeluiden 
Zondag 11 juni         14.00 u   Het Beverpad
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PADDENSTOELEN 

IN ROOMAKKER (6) 

Voor de zesde aflevering van deze reeks, bekijken
we de buikzwammen. 
De wetenschappelijke naam is Gasteromyceten.

IN ROOMAKKER TREFFEN WE IEDER JAAR
4 VERSCHILLENDE ORDES VAN BUIK-
ZWAMMEN AAN.

• Stinkzwammen
• Nestzwammen
• Stuifzwammen en bovisten
• Aardsterren

STINKZWAMMEN
GROTE STINKZWAM (PHALLUS IMPUDICUS)

De wetenschappelijke naam - die velen onder jullie
kennen uit het liedje van Jan De Wilde - laat weinig
aan de verbeelding over. Phallus impudicus bete-
kent immers ‘onbeschaamde penis’. 
De vorm van deze paddenstoel lijkt inderdaad heel
sterk op het mannelijk geslachtsorgaan. Het ver-
haal gaat dat nonnetjes in de vorige eeuwen tijdens
de herfst niet in het bos mochten om niet op
slechte gedachten gebracht te worden bij het aan-
schouwen van deze zwammen.

De vruchtlichamen ontstaan uit een ‘duivelsei’ dat
5 tot 7 cm groot kan worden. Als een ‘ei’ rijp is,
wordt het zichtbaar boven de strooisellaag.
Onder optimale omstandigheden barst het vlies
open, de steel strekt zich en in ca. 12 uur ontwik-
kelt zich de zwam: een vruchtlichaam op een ma-
zige steel, die 20 cm hoog kan worden. 
De hoed is bedekt met een dikke, groenige, kleve-
rige massa, waarin zich de sporen bevinden. Deze
verspreiden de penetrante stank waaraan de
zwam zijn naam dankt. Alle vliegen uit de buurt
komen erop af, krioelen over de hoed en zorgen zo
voor de verspreiding van de sporen.

In 6 afleveringen overloopt Vera De-

clercq paddenstoelen die te vinden zijn in het

Provinciaal domein De Roomakker te Tielrode.

Zie ook  www.abllo.be/klik 

foto’s  GROTE STINKZWAM fl ›
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KLEINE STINKZWAM (MUTINUS CANINUS)

Hoewel de naam ‘hondenpenis’ betekent, doet de
geur van de zwam aan kattenuitwerpselen denken.
Verspreiding van de sporen gebeurt, net zoals bij
alle stinkzwammen, door vliegen. 
De vruchtlichamen zijn 5 tot 10 cm hoog, niet dik-
ker dan een vinger, wit of geelachtig tot oranje, de
top is fel oranje tot roze, aanvankelijk bedekt met
een olijfgroene sporenmassa. 

INKTVISZWAM (ANTHURUS ARCHERI)

Met de 5-7 inktvisachtige koraalrode armen die
met een zwarte, stinkende, slijmerige sporen-
massa bedekt zijn en uit een beurs ontspringen,
behoort de inktviszwam tot de makkelijkst herken-
bare paddenstoelen in de natuur. Deze soort is in
1920 met Australische wol naar Europa gekomen.
Vanuit Frankrijk heeft ze zich met succes verspreid
en wordt nu dus ook bij ons en zelfs tot in Dene-
marken waargenomen. Deze exotische soort is
niet invasief, dat betekent dat ze geen bedreiging
vormt voor inheemse soorten.

foto’s  INKTVISZWAM  fl ›

foto’s  KLEINE STINKZWAM  ›

foto’s  GEEL NESTZWAMMETJE ›
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NESTZWAMMEN

Tot de leukste ervaringen van een beginnend pad-
denstoelenzoeker behoort het vinden van nest-
zwammetjes. Hoewel deze merkwaardig gevormde
zwammetjes helemaal niet zeldzaam zijn, zijn er
toch maar weinig mensen die ze kunnen vinden.
Zoek op rottende plantenresten en op dood hout
langs de kant van de paden.

De paddenstoeltjes bestaan uit bekertjes van 0,5
cm diameter die eerst volledig gesloten zijn door
een vlies. In die omsloten holte worden de sporen

gevormd. Bij rijping verdwijnt het vlies aan de bo-
venkant. In die bekertjes liggen tien tot twintig ‘ei-
tjes’, ‘peridiolen’ genaamd, die aan een draadje
vastzitten. De regen zorgt ervoor dat de peridiolen
wegspatten en zo elk hun duizenden sporen kun-
nen verspreiden.
In Roomakker komen verschillende soorten nest-
zwammetjes voor.

GEEL NESTZWAMMETJE (CRUCIBULUM
LAEVE)

De bekertjes zijn afgesloten met een geel deksel.
Deze soort komt het meest voor.

GESTREEPT NESTZWAMMETJE (CYATHUS
STRIATUS)

De buitenzijde van de bekertjes is ruig behaard. De
binnenzijde is grijs en overlangs gestreept.

AARDAPPELBOVISTEN EN STUIFZWAMMEN

Het verschil tussen de bovist en de stuifzwam kun
je voelen aan de veerkracht van de steel. Veert
deze luchtig mee, dan is de zwam een stuifzwam.

foto’s  GEEL NESTZWAMMETJE ›

foto’s  Plooivoetstuifzwam  ›

foto’s  GESTREEPT NESTZWAMMETJE fl ›

foto’s  Wortelende aardappelbovist  ›
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Voelt de steel stug aan, is de zwam een bovist.
Deze zwammen hebben vruchtlichamen waarvan
de bovenzijde openscheurt waardoor de sporen
door regendruppels of bij aanraking in wolkjes, met
miljoenen tegelijk, naar buiten worden geblazen.

In Noord-Mexico gebruikten sjamanen het sporen-
poeder van bepaalde stuifzwammen om vijanden
ongezien te benaderen en ziek te maken. Onge-
twijfeld ging het hier om het opwekken van allergi-
sche reacties. Want het klopt dat heel veel mensen
gevoelig zijn voor het sporenpoeder van stuif-
zwammen. Biologische oorlogsvoering avant la let-
tre… 

In Duitsland werd sporenpoeder van bepaalde stuif-
zwammen gebruikt om hardnekkige zweren te ge-
nezen. Het zachte weefsel deed ook dienst als
bloedstelpend middel.

In Zuid-Nederland en de Kempen werden stuif-
zwammen ‘rookappeltjes’ genoemd. Dit herinnert
eraan dat de zwam door bijenhouders in brand
werd gestoken om met de dikke rook de bijen te
bedwelmen.

AARDSTERREN (GEASTRUM)

Aardsterren zijn buikzwammen met een bol in het
centrum van een stervormig openspreidend
vruchtlichaam. In Roomakker vond men op 3 plaat-
sen de gekraagde aardster (Geastrum triplex). Dit
is ook de meest algemene soort aardster. Ze komt
voor in loof– en naaldbossen, maar ook in duinen.
In het beginstadium lijkt de aardster veel op een
tulpenbol. De wand bestaat uit twee lagen, waarbij
bij rijpheid de buitenste openbarst in slippen die de
‘ster’ vormen. Door het openbarsten van de schil
komt er een bolletje te voorschijn. Bij rijpheid ont-
staat er een centrale opening waardoor de sporen
door de druk van regendruppels of aanraking ver-
spreid worden. 
Dat bolletje is aan de basis door een kraag omge-
ven, vandaar de naam.

foto’s  Parelstuifzwam › foto’s  AARDSTERREN fl ›

foto’s  Peervormige stuifzwam ›

Bronnen:
Alle foto’s: © Vera Declercq
Boeken:  Lijst op aanvraag
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Dagvlinders in 2016

Op zaterdag 12 november 2016 werd er in het
bezoekerscentrum Molsbroek te Lokeren een bij-
eenkomst gehouden door de VVE WG Dagvlinders.
Traditioneel staat er in die maand een presentatie
van het Project dagvlinders Durme- en Schelde-
gebied op het programma. De opkomst was groot
en het zaaltje zat dan ook overvol. Het 4de jaar van
dit project zat er op en ook dit jaar was er stof ge-
noeg om over na te praten.

Tijdens deze presentatie is er enkel gesproken over
de soorten die in 2016 zijn gezien. Eerst werden de
meteogegevens behandeld: die hadden een zeer
extreem verloop met een lang, nat voorjaar dat in
mei werd gevolgd door veel zon. Daarna kregen we
de ‘zondvloed’ van half mei tot begin juli die de ken-
tering inluidde met de start van de zomer. Deze
zomer was zeer lang en droog, met veel zon eind
augustus. Dit heeft invloed op de toestand van veel
biotopen en hun waardplanten. Hebben deze weer-
somstandigheden ook invloed gehad op bepaalde
soorten (vlinders?) in ons projectgebied? Dit was
de hamvraag tijdens dit jaaroverzicht.

De onderwerpen die aan bod kwamen, werden
chronologisch besproken en geëvalueerd. Eerst
kwamen de winteractiviteiten ter sprake met zoek-
tochten naar eitjes van de sleedoornpage en de
eikenpage. De eerste soort is vooral bekend net
ten zuiden van ons projectgebied waar ook haar
noordelijke verspreidingsgrens ligt.  Het was dus
uitkijken of ze ook voorkwamen op de talrijke plaat-
sen met sleedoornstruwelen in het zuiden van ons
projectgebied. Tijdens één van de vele zoektochten
werden toch 2 eitjes gevonden in Herdersem. Me-
teen de 36ste soort voor ons projectgebied. Daar-
naast werd er veel gezocht naar andere stadia van
de “Big 3” (grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogel-
vlinder en iepenpage, nvdr) in de bossen van Ber-

lare. Zelfs met bootjes werd langs de waterkant
gezocht op takken van boswilg en grauwe wilg, de
voorkeurplanten van de grote weerschijnvlinder.
Tot op heden is deze laatstgenoemde soort ech-
ter nog niet in deze stadia gevonden. 

Nadien kwamen de soorten aan bod die bij ons
overwinteren. Het was vooral uitkijken naar de
kleine vos die in aantallen en observaties verder
afneemt. De piek van 2013 is heel vermoedelijk
een influx geweest van migratie uit andere streken.
In augustus is een duidelijk negatieve piek in de me-
teogegevens te zien waarbij de kleine vos de enige
soort is die daarvan heeft geprofiteerd met toene-
mende aantallen tijdens deze vliegperiode. Dit zou
kunnen wijzen op de voorkeur van de kleine vos
voor een gematigder klimaat boven de te hete zo-
mers die we de laatste jaren kennen. Frits Bink op-
pert dit gegeven al veel langer dan vandaag. In de
Ardennen en het noordelijker gelegen Nederland
doet de kleine vos het alvast beter dan bij ons. Trou-
wens alle andere soorten beleefden op dat mo-
ment een negatieve piek in de vliegperiode en dat
is toch opvallend.
Algemeen doen de andere soorten het zeer goed.
Vooral de citroenvlinder was in het voorjaar in-
drukwekkend, en in het najaar liet de dagpauwoog
enorme aantallen optekenen. De vrijwilligers van
het project (ver)kozen deze laatste als ‘dagvlinder
van het jaar 2016’.

De voorjaarssoorten werden in detail besproken
en geëvalueerd i.f.v. de zware regenperiode eind
mei. Het is niet echt overtuigend dat menige soort
daar uiteindelijk nadelen van heeft gehad. Het is wel
zo dat de lange regenperiode het einde heeft be-
paald van de generaties daarvoor en het begin
heeft bepaald van de generaties die een nieuwe
start kenden. Uit de cijfers blijkt dat dagvlinders
met meerdere generaties het vooral goed doen in
de zomerperiode. 

Citroenvlinder foto: Nathalie Devaere Eitje Sleedoornpage foto: Philippe Van de Velde
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Na de ‘zondvloed’  is de zomer volop gestart; het
was het sein voor de typische soorten van de
maand juni. Het groot dikkopje deed het goed, net
zoals het koevinkje en de typische bossoorten. De
keizersmantel breidt verder uit in de bossengor-
dels rond Puyenbroek. De grote weerschijnvlinder
is op 2 nieuwe plaatsen gezien in het uiterste oos-
ten van ons projectgebied. De iepenpage is stabiel
gebleven in de toplocatie Berlare, maar de kleine
ijsvogelvlinder is dit jaar niet gevonden. Ook de
zandoogjes zoals bont zandoogje, bruin zandoogje
en oranje zandoogje hebben een heel goed 2016
achter de rug.

Andere soorten zoals het boomblauwtje en de 3
witjes hebben een zeer goed jaar achter de rug
met een flinke voorjaarsgeneratie van de eerste
soort en grote aantallen bij de witjes tijdens de late
zomer. Het was heel opvallend hoeveel soorten een
laatste generatie hadden met grote aantallen. Dit
is typisch bij dergelijke mooie lange nazomers. 

Maar de natte voorjaarsmaanden en droge lange
zomers hebben ook hun negatieve kant en dit uit
zich vooral bij het hooibeestje op de locatie van de
taludberm E17 ter hoogte van Ten Reyen te Waas-
munster. Het is typerend dat er lage aantallen zijn
op de locatie en dat er meerdere exemplaren wor-
den aangetroffen op zoek naar geschikt biotoop in
de omgeving. Er zijn echter geen goede biotopen
die als alternatief kunnen gebruikt worden. De kern-
groep van het project heeft een beheerovereen-
komst gesloten met Afdeling Wegen en Verkeer
om deze taludberm te beheren i.f.v. het hooibeestje.

Ondertussen proberen we maximaal aandacht te
geven aan de 3 doelsoorten van het project; oran-
jetipje, koevinkje en hooibeestje (alle 3 typische
graslandsoorten) en de blauwtjes; icarusblauwtje,
bruin blauwtje en kleine vuurvlinder. Deze laatste

genieten onze speciale aandacht en moeten nog
beter onderzocht worden naar hun verspreidings-
strategie. Daarnaast zal er nu meer naar eitjes en
rupsen van deze soorten gezocht worden en met
succes. Dit zal zich vertalen in een project ‘sla je
slag’ in 2017, dat beoogt  de wegels tussen de ak-
kers en velden in ons werkgebied beter te onder-
zoeken. Hier zijn nog plekjes met een goed
micro-klimaat te vinden, en de waardplanten
komen er ook veelvuldig voor. 

Verder blijft het zoeken naar het eerste imago van
het kaasjeskruiddikkopje dat wel geregeld gevon-
den wordt als rups. In het topgebied Berlare werd
er ook een boswitje gezien, maar dat kon helaas
niet bevestigd worden met een foto.

Daarom is er ook de uitdrukkelijk vraag om nog
meer foto’s te maken van dagvlinderwaarnemin-
gen. Ook i.v.m. de vaststellingen van andere stadia
is er nog heel wat werk aan de winkel. Ook is er een
warme oproep gedaan om biotopen en waard-
planten goed in beeld te brengen.

De statistieken na  4 jaar inspanningen van onze
vrijwilligers liegen er niet om: begonnen in 2013
met 25 soorten, kunnen we 2016 afsluiten met
36 soorten dagvlinders in ons projectgebied.
Bovendien leveren de data van dit project een aan-
deel van net geen 50% voor heel  Oost-Vlaanderen
en dat is toch wel heel opmerkelijk. Het is een dui-
delijk bewijs dat gedetailleerde inventarisatie in
Vlaanderen schitterende resultaten kan opleveren. 

Besluit

Doorheen al hun stadia zijn dagvlinders sterke
beestjes die ondanks het steeds verder schrij-
nend biotoopverlies en de meer variabele weers-
fenomenen toch aanwezig blijven in dit agrarisch
en verstedelijkt landschap. De kleine vos lijkt de
enige soort te zijn die niet gebaat is met ons hui-
dig lokaal klimaat. 
Wie meer informatie wenst of wil meewerken
aan het Project dagvlinders Durme- en Schelde-
gebied, neemt best contact op met:

couckuyt.jurgen@telenet.be 
of filip.vandevelde@skynet.be
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