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Bijkomende leden

Het nieuwe subsidiereglement vereist
dat de verenigingen veel leden hebben
(een opgelegd aantal). Vandaar dat
ABLLO ook bijkomende leden zoekt bij
gezinnen die reeds een GW abonne-
ment hebben. Gezinsleden (die op het-
zelfde adres wonen) kunnen heel
goedkoop (bijkomend) lid worden voor
slechts 1 Euro per extra lid.
Noteer dan als mededeling bij de over-
schrijving "abonnement GW 2018”, het
totaal aantal gezinsleden en graag ook
de voornamen.

Dank !!

Gelieve het nieuwe nummer
te gebruiken nl 

BE39 7310 4317 9119
van  groene waasland - ABLLO

Oude nummer verwijderen aub

BE64 0001 7098 7152

Beste lezer,

Als er een uitnodiging tot betaling van  't groene waasland (=GW) in dit
nummer zit, gelieve danUw abonnement te hernieuwen door 8 Euro over
te schrijven op het rekeningnr BE39 7310 4317 9119 (=nieuw nummer)

Door de reorganisatie van het subsidiestelsel voor milieuverenigingen is
het belangrijk zoveel mogelijk (gezins-)leden te hebben. Dit kan door met
bijkomende leden te werken. Zie kader onderaan.

Let op : Het kan zijn dat U dit tijdschrift ontvangt via een andere vereni-
ging en dat U Uw abonnementsgeld betaalt via die vereniging: 
Ons Streven;  Vzw Durme;  De Raaklijn;  Ring-comité;  JNM;  Hortus
Ter Saksen;  CVN;  Wase Imkersbond, .. . 
U kan dan gewoon verder lezen... 

Indien U vragen heeft kan U steeds telefoneren (03/775 19 31) of een mailtje
sturen naar groene.waasland@gmail.com of volgende websites raadplegen:

www.abllo.be/abonnement   of   www.abllo.be/lid
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nieuwe regels voor de Erken-

ning en subsidiëring van  mi-

lieu- en natuurverenigingen

De Vlaamse Regering besliste op 18 december
2015 tot de definitieve goedkeuring van het
nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit van mi-
lieu- en natuurverenigingen. Hiermee werd de pro-
cedure met ingang van 1 januari 2017 hervormd.
Aandachtspunten zijn eenvoud, eenvormigheid en
transparantie in erkennings- en subsidieprocedure,
een drastische vermindering van administratieve
lasten en interne beheerskosten en een helder
kader met duidelijke, resultaatgerichte en haalbare
indicatoren

......

ABLLOvzw was vroeger reeds erkend en diende
binnen de nieuwe regelgeving opnieuw een aan-
vraag tot erkenning en subsidiëring in. Dit aan-
vraagdossier bevat een aanvraagformulier met de
gegevens van de vereniging, een meerjarennota
2017-2021 inclusief minimummodel financiering,
de jaarplanning 2017 en een werkingsverslag

waaruit moet blijken dat de vereniging in het ver-
leden reeds een actieve werking had. 
Wie geïnteresseerd is, kan de meerjarennota
2017-2021 en de jaarplanning 2017 altijd opvra-
gen via ons secretariaat.

Beleidsnota 2017-2021 

De hervorming van de subsidieregels leidt tot min-
der planlast en tot kansen om de eigen meer-
waarde vanuit de inhoud te bewijzen. Minder
prettig voor de milieu- en natuurbeweging is echter
de bevriezing van de budgetten. Voor de subsi-
diëring is voortaan in de eerste plaats niet het aan-
tal activiteiten van belang, maar dat verenigingen
een impact kunnen realiseren, zoals door het aan-
tal aangesloten leden. 

ABLLOvzw maakte begin 2016 als regionale ver-
eniging haar eerste langetermijn beleidsplan op
voor de periode 2017-2021. Hierin bepaalde zij,
op basis van een opgezet traject van inspraak via
verschillende bevragingen, de klemtonen van haar
werking in die periode.

Door het nieuwe subsidiestelsel (zie onderaan)
zijn er een aantal wijzigingen in verband met
de GW abonnementen.
De prijs is 8 Euro geworden o.a. door de stijging
van de  prijzen van Bpost en van het drukwerk.
(8 Euro = standaardlid) 

De mogelijkheid om bijkomend (gezins-)lid te wor-
den voor 1 Euro extra, is nieuw. Zie onderaan p2. 

Mensen kunnen verder ook lid van ABLLOvzw wor-
den zonder het tijdschrift te ontvangen. Dat be-
draagt 2 Euro.   (2 Euro=basislid).
Zie www.abllo.be/lid

De redactieraad van ‘t groene waasland vergadert 5 maal per jaar. Alle samenwerkende
verenigingen kunnen een vertegenwoordiger afvaardigen.  De samenwerkende verenigingen zijn : 
Ons Streven, De Raaklijn, vzw Durme, Pannenweel, Natuurpunt Waasland, VELT, Wase
Imkersbond, JNM, Hofter Saksen, Vogelbescherming, Uilenwerkgroep, ABLLOvzw. 

De communicatie verloopt hoofdzakelijk via mail. ABLLOvzw coördineert.
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ruim 34 km trage wegen

Belsele op de kaart!

Eind 2016 ontving De Raaklijn vzw de 1ste prijs
voor het beste “trage wegenproject” in Oost-Vlaan-
deren.

De prijs bedroeg 1000 Euro en met deze prijs
mochten wij een trage wegenproject opstarten.

De Raaklijn vzw heeft toen beslist om met deze prijs
een wandelkaart en monument te ontwerpen.

De kaart

In het weekend van “de dag van de trage weg” werd
op zondag 15 oktober het monument ingehuldigd
(zie foto onderaan) en de grote kaart officieel voor-
gesteld. Tegelijkertijd liep er een tentoonstelling
over trage wegen.

De kaart is 59/72 cm groot en handig gevouwen
naar 10/18cm. Ze is opgemaakt op basis van de
OpenStreetMap (www.openstreetmap.org), aan-
gevuld met het resultaat van verkenningen door

de werkgroep “Trage
Wegen” binnen De Raak-
lijn vzw, om een inventa-
ris te maken van de
trage wegen, beeklo-
pen, poelen, stenen ka-
pellen en rustbanken.

In Belsele ligt voor de
wandelaars een net-
werk van ruim 34 km

toegankelijke
trage wegen
klaar. Ze zijn
op de kaart

nadrukkelijk ingetekend met een groene lijn. De
dunnere rode lijn vraagt aandacht voor bijna 7 km
wegels en dreven die niet toegankelijk  zijn omdat
ze door aangelanden zijn ingepalmd of door de ei-
genaars zijn afgesloten.

Op de achterzijde van de wandelkaart is veel infor-
matie te vinden: over de wandelbrochure “Den Be-
zenkoek”, het Puivelds Poëziepad en over trage
wegen in het algemeen.

De kaart is te koop in het deelgemeentehuis  (de
Balie + de BIB) en de dienst toerisme Sint-Niklaas
aan 2 Euro.

1ste prijs !!



Het trage wegenmonument

Om de oude naamborden in
herinnering te brengen heeft
het stadsbestuur ingestemd
dat De Raaklijn een monument
mocht ontwerpen. Het kreeg
een permanente bestemming
op het dorpsplein bij de Reyna-
ertbank.

Andere projecten rond trage
wegen: Sinds het bestaan van
De Raaklijn ( 1991) namen de
trage wegen een belangrijke
plaats in.

Binnen de Raaklijn zijn ver-
schillende projecten lopende:

• Virtueel wandelen langs
trage wegen… ( www.deraak-
lijn.be )
• Zwerfvuilacties, houtwallen
bouwen, grachten graven…
• Poëzie en kunst langs trage
wegen…
• Trage wegen in de kijker en
wandelbrochures…

Er dienen zich nog enkele nieuwe projecten aan:
• Trage wegen “spotten” en lange afstandsfiets-
paden…
• Trage wegen en smartphone (QR-code)
• Trage wegen langs waterlopen…

Met de kaart en het monument heeft De Raaklijn
weer bewezen dat ze niet stil zitten. Hun moto
“traag maar zeker” gaat zeker op voor de vele
trage wegen die Belsele nog kent.

Lid worden van De Raaklijn? 

De Raaklijn koppelt het lidmaatschap aan dat van
ABLLO en het tijdschrift ’t groene waasland.
Samen met dit tijdschrift krijgt u de tweemaan-
delijkse katern toegestuurd.

Info: firmin.de.beleyr@telenet.be 
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Stationsgebied Lokeren, 

stad vraagt je mening

’t Groene Waasland nummer 200 (februari
2017) is geheel gewijd aan station en stations-
gebied Lokeren (www.abllo.be/lokeren-toe-aan-
station-op-mensenmaat). Het stadsbestuur zet
dit nu op de agenda. Ze vraagt de burger om zijn
mening. Iedereen kan aan het debat deelnemen
via lokeren.citizenlab.co. In december verschijnt
nog een uitnodiging in de stedelijke Infokrant voor
wie zonder internet zijn zeg wil doen.

De stad somt drie problemen op van de buurt:
parkeerdruk, geen open relatie tussen voor- en
achterzijde van het station en onderbenutte mo-
gelijkheden van Park Ter Beuken (dit is het park
achter het station). Nu vraagt de stad om je me-
ning over vier punten: het Stationsplein beter
maken, Park Ter Beuken beter benutten, een ver-
binding maken tussen het Stationsplein en Park
Ter Beuken, het parkeren in de buurt meer con-

centreren. Deze vier oplossingsrichtingen komen
zo uit het nog niet openbaar gemaakte Master-
plan.

De realisatie van een klantvriendelijk station en een
bruisende omgeving is een complexe oefening.
Daarin zitten veel meer dan drie probleempunten
die om een oplossing vragen: geluidshinder trein-
verkeer, verouderd trein- en busstation, slechte
toegankelijkheid van treinen en perrons, onoor-
deelkundig sporenplan, voetgangersgebied met te
weinig kwaliteit, ontbrekende fietsvoorzieningen,
fietsroutes met tal van hindernissen, bedreigde
woonkwaliteit in de stationsomgeving, te druk au-
toverkeer, knelpunten in de wijkcirculatie, lijnbus in
file en gemiste aansluiting.

Wie teruggrijpt naar ’t Groene Waasland num-
mer 200, weet beter. In dit nummer staat een
tabel met acht thema’s en 28 vragen om het
stationsproject af te toetsen (zie pagina 29).
Graag je mening over meer dan vier oplos-
singsrichtingen.
Fred Van Remoortel, senior mobiliteitsplanner en

openbaarvervoerexpert

D e n k  m e e  !

Wegen, spoorwegen en Durme vormen harde
lijnen tussen wijken met te weinig doorgan-
gen: wijk nummer 2 is Park Ter Beuken en 5
is de buurt van de Stationsstraat. Uebergdreef, kanshebber als woonerf en

fietsstraat met meer woonkwaliteit.
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steun tot max. 25 000 euro

Overal groeit het besef dat de manier waarop
we energie en grondstoffen verslinden en afval
produceren, de planeet vroeger dan later on-
leefbaar zal maken. De urgentie is er dus, maar
veel mensen worstelen met de vraag hoe ze dat
kunnen doen, hun manier van leven omgooien.

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebe-
heer, een initiatief van Indaver en de milieuorgani-
saties ABLLOvzw  en BBL, wil mensen,
organisaties en bedrijven inspireren tot gedrags-
verandering door duurzame en vernieuwende pro-
jecten rond materialen- en energiebeheer te
ondersteunen.

Sinds 2007 gaf het Fonds, dat wordt beheerd
door de Koning Boudewijnstichting, al 1,5 miljoen
euro voor 150 projecten voor de vergroening van
Vlaanderen.

Op dit moment loopt de regionale oproep 2017. In-
dienen kan tot en met 13 februari 2017.

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer:
projecten met een regionale focus: steun tot maxi-
maal 25.000 euro.

Waarover gaat het?
Het Fonds wil via projectsteun bijdragen tot de
transitie naar een energiezuinige, circulaire sa-
menleving. Het Fonds is een samenwerking tus-
sen Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
vzw en het Actiecomité ter beveiliging van het Leef-
milieu op de Linkeroever en in het Waasland
(ABLLO vzw).

Een nieuwe projectoproep wordt nu gelanceerd.
De oproep richt zich op innovatieve of visionaire
projecten die een (potentieel) aantoonbaar en blij-
vend milieurendement inzake energie- en/of ma-
terialenbeheer beogen. Voorkeur gaat uit naar
projecten die vernieuwend of visionair zijn, een mul-
tiplicatoreffect hebben en tot stand komen in een
innovatief partnerschap.

Vier criteria zijn doorslaggevend bij de be-
oordeling van uw transitieproject.

uw transitieproject moet een (potentieel) aan-
toonbaar en blijvend milieurendement hebben

De meting van het milieurendement kan gebeuren aan
de hand van cijfermateriaal, maar ook op minder kwan-
tificeerbare manieren zoals een inschatting door een
team van experten. Een blijvend milieurendement kan
betekenen dat het project zelfredzaam wordt of dat de
resultaten ervan blijven voortduren na de looptijd van
twee jaar.

uw transitieproject moet vernieuwend of visio-
nair zijn

Verschillende ingrediënten in uw project kunnen ver-
nieuwend zijn. Het kan gaan om:
Een sector met tot nog toe weinig aandacht voor het
milieu
Een nieuwe doelgroep
Een thema dat helemaal nieuw is of een gekend
thema dat weinig aandacht krijgt
Het type activiteit of de methodologie

uw transitieproject moet het resultaat zijn van
een vernieuwende partnerschap

De partnerschap kan vernieuwend zijn doordat min-
der evidente partners elkaar vinden, bijvoorbeeld een
milieu-organisatie en een beroepsfederatie. Ook sa-
menwerkingsverbanden met een reële meerwaarde
binnen een koepel of tussen gelijksoortige organisa-
ties, bijvoorbeeld onderwijskoepel, beroepsfederatie
of samenwerking tussen gemeenten kunnen vernieu-
wend zijn.

uw transitieproject moet een sneeuwbaleffect
teweegbrengen

Het Fonds wil dat de projecten die steun krijgen na af-
loop nieuwe projecten op gang brengen en (nog) meer
mensen inspireren tot gedragsverandering. Deze
sneeuwbal kan bijvoorbeeld aan het rollen worden ge-
bracht door de schaal of het draagvlak van het project
te vergroten of door de doelgroep uit te breiden.

Budget

Het project heeft een duidelijk budget dat beschrijft
waarvoor de middelen dienen. Alle soorten kosten (ma-
teriaal, vergoedingen, …) kunnen ingebracht worden, zo-
lang ze projectgebonden zijn. Indieners kunnen tot
maximum 25.000 euro aanvragen.

Op dit moment loopt de regionale oproep.
Indienen kan tot 13 februari 2018.
Meer info : www.fdme.be  
www.abllo.be/klik
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Steenbakkerij Steendorp.

Update over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uit-
voeringsplan “Steenbakkerij Steendorp.”

Het gemeentebestuur van Temse stopt de proce-
dure Ruimtelijk Uitvoeringsplan steenbakkerij.
Dit is een zeer positieve evolutie. Uiteindelijk heb-
ben de meer dan 1000 bezwaarschriften, het bur-
gerinitiatief, de negatieve adviezen van Ruimte
Vlaanderen en mobiliteitsproblemen bevestigd
door de Administratie Wegen en Verkeer het RUP
gekelderd. Samen met Steendorp Leefruimte vzw
hopen wij dat het toekomstige RUP alle geldende
beleidskaders volgt en dat de hele gemeenschap
er beter van wordt.   
info Natuurpuntscousele@gmail.com  0473 72 66 15

Natuurpunt Waasland - Scousele

Paddenstoelwandeling
29 oktober NPW Scousele

Een 70-tal wandelaars kwamen ondanks het wis-
selvallige weer opdagen. Gelukkig stonden er 3 gid-
sen te wachten om deze mensen te begeleiden.
Het Gelaagpark in Steendorp is een prachtig stukje
natuur waar ook dit seizoen de paddenstoelen zich
laten bewonderen. Als je er dan nog een degelijke
uitleg bij krijgt is dit zeker meegenomen. Niets dan
tevreden gezichten achteraf. Er is nog lang nage-
praat in het Natuurhuis.
Enkele sfeerbeelden :

foto : Gekraagde Aardster  Liliane Raes.

foto : Spekzwoerdzwam Liliane Raes

foto : Berkenboleet Liliane Raes
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paddenstoelenwandeling 
24 september 2017 Ons Streven

Als afsluiter van de paddenstoelenreeks die over
een periode van 2 jaar in 't groene waasland ver-
schijnt, werd er op de zonnige zondag van 24 sep-
tember in provinciaal domein Roomacker een
paddenstoelenwandeling gehouden. Héél veel wan-
delen kwam er eigenlijk niet aan te pas. Als je be-
denkt dat de afgelegde afstand net geen 3 km
bedroeg en de wandeltijd 3 uur, dan snap je wel
dat de klemtoon op paddenstoelen lag, in plaats
van op wandelen. De regen in de voorafgaande
week was een zegen voor de paddenstoeltjes. 

Overal waar je keek, zag je er wel eentje staan. Lou,
de gids, schudde de interessante weetjes vlotjes
uit zijn mouw. Met eigen ogen konden we zien dat
Russula's breken als krijtjes, dat Melkzwammen
écht melk laten stromen en dat Boleten geen plaat-
jes maar buisjes hebben. De deelnemers mochten
doorheen de wandeling met spiegeltjes onder de
paddenstoelen kijken om zelf te zien of er plaatjes
of gaatjes waren. De demonstratie met het droge
Judasoor dat na een half uurtje verblijf in een potje
met water weer een soepele, glibberige zwam
werd, vond iedereen interessant. Uit elk van de ar-
tikelen uit de voorbije reeks, vonden we minstens
enkele paddenstoelen. In totaal dertig (30!) ver-
schillende soorten. Het spannendste was het vin-
den van de Gekraagde Aardster en het
aanschouwen van een echte sporenwolk. 

Aan paddenstoelen ruiken, hoorde er ook bij. De
speciaalste geur kwam van de Narcisridderzwam.
Een mooi geel paddenstoeltje dat helaas niet naar
bloemen rook, maar naar carbolineum, een pro-
duct dat men vroeger gebruikte om buiten houten
palen en balken mee in te strijken. Bijzondere vor-
men waren er ook genoeg. Het Gestreept nest-
zwammetje, het Rondsporig oorzwammetje, de
Asgrauwe koraalzwam en de Parelstuifzwam
maakten nog maar eens duidelijk dat een padden-
stoel er vaak anders uitziet dan het klassieke 'hoed
met steel'. De laatste paddenstoel waarover de
gids vertelde was de Tranende franjehoed. De we-
tenschappelijke naam van deze soort deed hem
denken aan een oom die Swahili kon spreken... 'La-
crymaria lacrymabunda'. Na afloop bedankten we
de gids met een applaus. Op zijn beurt was de gids
dankbaar voor het geïnteresseerde publiek!
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Rode Wouw 

wellicht eerste geslaagde broedgeval sinds
meer dan 50 jaar voor Oost-Vlaanderen

De ontdekking en opvolging van het broedgeval

In het voorjaar van 2017 werden enkele waarne-
mingen verricht van rode wouw in en rond de bos-
sen langs de Moervaart en de Zuidlede in
Moerbeke en Lokeren. Begin april was er ook één
waarneming van twee rondvliegende vogels, maar
er werd verder geen aandacht aan besteed. In juni
werden de waarnemingen van ten minste één rode
wouw echt opvallend dankzij de lokale vogelkenner
Paul Vervaet. Ik besloot daarom ook eens enkele
uren te observeren in het gebied. Op 18 juni kon ik
tot tweemaal toe een adulte vogel met prooi in de-
zelfde richting zien wegvliegen. Dat deed uiteraard
een lichtje branden! In een vlaag van enthousiasme
en overtuiging dat het om een broedgeval moest
gaan, nam ik de volgende dag spoedverlof om op
zoek te gaan. En met succes! Na amper een paar
uur zoeken ontdekte ik een nest met 2 jongen in
een populierenbosje nabij het reservaat De Eenbes
binnen de bosgordel langs de Zuidlede in Moer-
beke.

Het nest bevond zich op ongeveer 20m hoogte in
een stevige canadapopulier in de noordwestelijke
rand van het bosje. In de literatuur is vaak be-
schreven dat rode wouwnesten bekleed worden
met niet natuurlijk materiaal zoals plastic en koor-
den, maar dit was hier niet het geval. Omwille van
mogelijke verstoring, maar ook door gevoeligheden
betreffende jacht en gebruik van vergiftigd aas in
het gebied, werd de vondst enkel door een paar
plaatselijke vogelkenners in alle discretie in het oog
gehouden, en werden alle waarnemingen automa-
tisch onder embargo gezet op de site waarnemin-
gen.be. 

De verslagenheid was groot toen op 27 juni het
oudste jong dood werd teruggevonden aan de voet
van de nestboom. Gezien de geschiedenis in het
gebied en feit dat de vogel verkrampte klauwen
had, werd dit als een verdachte dood beschouwd.
Het adulte vrouwtje werd een paar dagen daarvoor
ook al in verdachte houding gezien (afhangende
vleugels, weinig oplettend). De rode wouw is een
gespecialiseerde aaseter en daardoor erg gevoe-
lig voor sterfte door vergiftigd aas. Bij het toxicolo-

gisch onderzoek in de faculteit diergeneeskunde
van de Universiteit Gent in Merelbeke, kon echter
niet aangetoond worden dat het jong was gestor-
ven door vergiftiging.

Gelukkig kon het overgebleven jong verder op-
groeien, en op 24 juli vloog het ook met succes uit.
De dagen nadien kon het nog wel eens tijdelijk ge-
zien worden op of rond het nest, maar de waarne-
mingen waren beperkt. 

Het was niet helemaal ondenkbaar dat de rode
wouw in het gebied tot broeden kan komen. De af-
wisseling van kleinere en grotere bossen met klein-
schalige weilanden, graslanden, akkers en ruigtes
in het gebied, is ideaal broedhabitat voor de rode
wouw. In 1976 kwam in de nabije omgeving ook al
de zeldzame zwarte wouw succesvol tot broeden,
het eerste gekende broedgeval voor Vlaanderen.

Status in Vlaanderen en Europa

In Vlaanderen is de rode wouw altijd al een zeld-
zame broedvogel geweest. Het laatste gedocu-
menteerde geslaagde broedgeval was in het
Dijleland (Vlaams-Brabant) in 2014. In 2016 was
er een mislukt broedgeval in de regio Heist-op-den-
Berg (Antwerpen). Andere gekende broedgevallen
dateren al van meer dan 15 jaar geleden. Zo was
er in 2000 een mislukt broedgeval in Ieper (West-
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Vlaanderen) en in 1998 kon in een populierenbos
in Ursel (Oost-Vlaanderen) een broedgeval gevon-
den worden dat echter ook mislukte door een
zware storm. Een gelijkaardig broedgeval was er
in Assenede in het jaar 1977. Het broedgeval in
Moerbeke is voor zover geweten het eerste ge-
kende geslaagde broedgeval voor Oost-Vlaanderen
sinds wellicht meer dan 50 jaar. 

Het dichtstbijzijnde bolwerk van de soort ligt in Wal-
lonië, waar zich in de periode 2001-2007, en wel-
licht ook nu nog, een vrij stabiele populatie van 150
tot 180 broedparen bevond. In Duitsland en Frank-
rijk komen de grootste populaties voor. De rode
wouw had erg te lijden door menselijke vervolging
tot rond 1950. Daarna was er een gematigd her-
stel, maar de soort is momenteel in Europa ‘bijna
in gevaar’. In verschillende regio’s gaat de soort
weer achteruit, zeker in het zuiden van Europa.

Voedsel en bedreigingen

Het zijn echte alleseters die vooral veel aas eten.
Maar ook insecten, regenwormen en andere on-
gewervelden, muizen, konijnen, mollen, ratten staan
soms op de menu. Jonge onervaren vogels zoals
van de spreeuw, merel, lijster, ekster, zwarte kraai
en duiven, vormen ook wel eens het voedsel. 

Hoewel het verboden is, vormt het uitleggen van
vergiftigd aas een grote bedreiging voor de rode
wouw, zeker in de broedgebieden. In sommige re-
gio’s zoals in Duitsland, zijn windturbines ook een
belangrijke doodsoorzaak geworden.

tekst en foto’s :
Joris Everaert

Natuurbeheer op de 

rivierduin Molsbergen

vzw Durme heeft afgelopen voorjaar 40 ha extra op-
pervlakte natuur in de omgeving van het Molsbroek
in natuurbeheer gekregen. Het betreft in feite een
beheeroverdracht van gebieden die voorheen door
het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) beheerd
werden. Één van die gebieden is de rivierduin Mols-
bergen die net naast het Molsbroek ligt. Het beheer
dat  vzw Durme deze zomer voor Molsbergen heeft
uitgevoerd betreft een verderzetting van het reeds
20 jaar succesvol uitgevoerde beheer van het ANB. 
Molsbergen herbergt een zeldzaam biotoop  van
droge graslandvegetaties die zich op de voedselarme
en zandige rivierduin ontwikkelen. Het belangrijkste
beheer dat op de rivierduin dient uitgevoerd te wor-
den is een verschralingsbeheer door het maaien van
de aanwezige graslandvegetatie. Over de grassen zelf
hoeven we ons niet veel zorgen te maken. Daarvoor
krijgen we hulp van de konijnenpopulatie die het
schaars aanwezige gras door begrazing millimeter-
kort houdt.  Jaarlijks moeten echter eveneens de tal-
rijk aanwezige adelaarsvarens, bramen en  opslag
van berken, soorten waarin de konijnen niet geïnte-
resseerd zijn, gemaaid worden. Een arbeidsinten-
sieve taak te meer daar het reliëf van de rivierduin
niet overal vlak is waardoor het gebruik van een trac-
tor niet overal mogelijk is. Het jaarlijks maaien op de
rivierduin is echter een belangrijke beheertaak omdat
de varens en bramen anders meer zeldzame kleine
plantjes zoals hondsviooltje, mannetjesereprijs en
grasklokje zouden overwoekeren en verdringen. Ook
de talrijk aanwezige korstmossen, die de duin plaat-
selijk een grijze kleur geven, hebben nood
aan zonlicht om te groeien, en verdragen
geen planten boven hen.
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RECORD AANTAL KAMSALA-

MANDERS GESPOT BIJ ELIA

7 kamsalamanders: nog nooit trof de poelenwerk-
groep van Kruibeke vorige lente zoveel exemplaren
aan bij een telling als op woensdag 24 mei. Die dag
was de groep te gast op hoogspanningspost ‘Mer-
cator’ van netbeheerder Elia. Deze site telt in to-
taal 6 poelen, die speciaal voor de zeldzame
kamsalamander werden aangelegd. Elia beko-
stigde alle werken zelf, ons Regionaal Landschap
verleende advies.

“Het is de eerste keer dat we met de poelenwerk-
groep zoveel kamsalamanders bij een telling aan-
treffen”, benadrukt onze collega fauna en flora
Robbert Schepers. “Er zijn dan ook maar weinig
poelen die zo goed voldoen aan de wensen van de
kamsalamander: geen vis, zuiver water en veel wa-
terplanten. Heel wat andere dieren profiteren mee
van de extra inspanningen die we hier voor de kam-
salamander leverden. Niet toevallig troffen we hier
naast 7 kamsalamanders ook 22 kleine watersa-
lamanders, 3 bruine kikkers, libellenlarven, koker-
juffers, duikerwantsen, ruggenzwemmers en
waterkevers zoals de geelgerande watertor aan.
Het poelennetwerk op deze site is echt een opste-
ker voor de biodiversiteit.”

Meer info www.rlsd.be

eerste test Waterbus 

Op 16 oktober hebben wij de Waterbus getest van
Kruibeke tot Antwerpen.   
Onze bevinding :

- prima product.
- met 81 passagiers als maximum, behoorlijke
capaciteit.
- het was de eerste vaart, na de lange middag-
pauze, om 14:10 uur (na 12:10 uur).
- enkele weken later vaart de Waterbus om het
half uur (vanaf 11 november).
- bij prachtig 'zomerweer' (25°) was er veel be-
langstelling.
- ook toegankelijk met rolstoelen
- de omlooptijd (binnen het uur heen en terug Ant-
werpen - Hemiksem) is krap.

Robbert geeft duiding bij een jonge poel
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STAP OVER OP 

GROENE STROOM!

Er zijn veel leveranciers die groene stroom
aanbieden. Maar wat is het verschil? Green-
peace helpt je om heel bewust de best mo-
gelijke keuze te maken.

Dit klassement gebruiken is gemakkelijker dan ooit
tevoren. Klik op het logo van je leverancier (Ga
naar  http://mijngroenestroom.be/klassement)
en bekijk de steekkaart met zijn score en ons ad-
vies.

Wist je dat het heel gemakkelijk is om van leve-
rancier te veranderen? Je kunt op gelijk welk mo-
ment en zonder stroomonderbreking veranderen.
Bovendien zorgt je nieuwe leverancier in jouw
plaats voor alle administratieve formaliteiten.

Wacht dus niet langer om over te stappen op
groene stroom! Vergelijk de aanbiedingen, verklein

je ecologische voetafdruk en je factuur.

prijzen fietszoektocht 

Voor de 18de maal organiseerde Natuurpunt
Moervaart-Zuidlede een fietszoektocht in waarin
men gedurende de maanden juli, augustus en sep-
tember kon zoeken naar antwoorden op 20 vra-
gen en 10 foto's + 1 algemene vraag. Dit jaar was
de fietszoektocht terug in eigen streek. De afstand
was 34,8 km.
Deelnemers konden op verschillende plaatsen
starten aangezien het traject lusvormig is. Er
waren instapmogelijkheden voorzien aan de ker-
ken van Mendonk, Zaffelare, Lochristi, Zeveneken,
het station van Beervelde en in het Provinciaal do-
mein Puyenbroeck. Er werden 55 formulieren bin-
nengebracht waarvan de beste 10 met hun
zelfgekozen prijs, tijdens de prijsuitreiking, op de
foto gingen samen met enkele Bestuursleden van
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede.  Een extra be-
danking gaat naar Gaston Van Gaever, gekende
kunstschilder uit Wachtebeke, die dit jaar voor vijf
schilderijen zorgde voor in de prijzenpot.

rangschikking volgens Greenpeace :
van 0 tot 4 zonnetjes.

www.abllo.be/klik
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Resolutie voor snel elektrisch

fietsen voor woon-werkverkeer

Op 29 januari 2014 werd in het Vlaams Parle-
ment een resolutie1 goedgekeurd met voorstel-
len om de fiets als volwaardig transportmiddel
te erkennen. Met die nieuwe resolutie willen de
indieners de vorige resolutie hernemen en actu-
aliseren met bijzondere aandacht voor (snelle)
elektrische fietsen. In de resolutie van 2014
werd gewezen op het groot fietspotentieel in
Vlaanderen.

Op basis van de meest recente cijfers (Onderzoek
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 5.1)) is dat
potentieel sindsdien nog verbeterd:

– 81,19% van de Vlaamse gezinnen bezit min-
stens één fiets;
– 12,41% van het aantal verplaatsingen doen
we in Vlaanderen met de fiets;
– voor woon-werkverkeer met een afstand klei-
ner dan of gelijk aan 5 km gaat 34,72% van de
werknemers met de fiets, en 45,04% met de
wagen;
– 28,87% van de woon-schoolverplaatsingen ge-
beurt met de fiets;

– 27,66% van de Vlamingen fietst een of meer
keren per week, 16,93% zelfs dagelijks.

Het fietsbezit ligt relatief hoog in Vlaanderen (bijna
één fiets per inwoner) en blijft stijgen. Toch vertaalt
zich dat niet in een hoog fietsgebruik voor woon-
werkverkeer. In Nederland verloopt vandaag 25%
van de woon-werkverplaatsingen met de fiets, voor
Vlaanderen is dat maar 15.40% . Tot de jaren 70
liep het fietsgebruik in Vlaanderen en in Nederland
gelijk. In Nederland werd de voorbije decennia veel
meer geïnvesteerd in veilige fietsinfrastructuur en
dat beleid wordt tot op de dag van vandaag voort-
gezet. Een ‘fietscultuur’ is dus maakbaar.
Meer lezen?  abllo.be/klik

Vanuit het Waasland (Roomacker, Tielrode) het atomium kunnen zien, vanaf de begane grond. 
Ja, dat was werkelijkheid op16 juni 2017, tijdens een avondwandeling van Natuurpunt Waasland
ZUID. De foto is genomen door Guy De Vos, Natuurgids uit St Gillis Waas.
Beleef de natuur in ‘t Waasland. Onze activiteitenkalender  (p15)  helpt je daarbij!
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k a l e n d e r

Donderdag 30 november

Hortus ter Saksen Invasieve en andere niet-inheemse
planten.    19.30 uur – 21 uur 
Spreker: Ivan Hoste, Agentschap Plantentuin Meise 
Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren.  Deelname: 5 euro. Inschrijven via 
info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 

Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 december

Oxfam Wereldwinkel Temse Cadeaudagen
In de wereldwinkel Scheldestaat 78.
Wijn, boeken, recepten, wenskaarten, eerlijke cadeaus,
hapjes en drankjes en meer!
Vrijdag en zaterdag van 9 tot 18u, zondag van 9 tot 16u.
!!! openingsuren eindejaar:  24 en 31 dec : 9 - 16 uur.

Zaterdag 2 december

NP Waasland Noord   Start van het knotseizoen. 
Om onze knotwilgen in goede conditie te houden is het
nodig dat ze om de drie tot vijf jaar geknot worden. Een
geknotte wilg is een monument: ze zijn prachtig in het
landschap en onmisbaar als schuilplaats voor tal van die-
ren.   Bij het knotten kunnen we alle hulp gebruiken, veel
handen maken immers het werk licht.  We komen
samen aan het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te
Meerdonk om 13u30.  Best kom je met stevige schoe-
nen en werkhandschoenen.
Info:  jan@panneweel.be of 0494 66 84 45

Oxfam Wereldwinkel Kruibeke Cadeaudagen
Van 10-17u, Onze Lieve vrouwplein 20A

Zondag 3 december

Hortus ter Saksen 
luswandeling Kalmthout – Kapellen (23 km) 

Ten noorden van Antwerpen vinden we verschillende na-
tuurdomeinen die nauw aansluiten. We trekken onder
andere door het Klein Schietveld, de Uitlegger en het
Mastenbos en wandelen ook in een goed bewaard ge-
bleven loopgravenpad. 
Afspraak 9.30 uur parking station Heide Kalmthout,
(grote parking aan Statieplein/ Kalmthoutlaan) 
Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of marc.caste-
lyns@scarlet.be 

Zaterdag 9 december

Oxfam Wereldwinkel Cadeaudagen
Kruibeke Van 10-17u, Onze Lieve vrouwplein 20A

Vzw Durme   
Infomoment kruidenrijk grasland om 14.00 uur

In welke mate is kruidenrijk grasland nuttig voor jagers,
landbouwers en natuurbeheerders? Op welke manier
kunnen runderen of paarden bijvoorbeeld baat hebben bij
kruidenrijk hooi? Waarom zijn kruidenrijke graslanden
belangrijk voor bijen, vogels en wildsoorten? Welk be-
heer is nodig om zelf kruidenrijk grasland te ontwikke-
len?  Je komt het te weten tijdens ons gratis
infomoment. Daarop stellen we de resultaten voor van
een onderzoek dat we uitvoerden op verschillende hooi-
landen in Berlare en Zele. Dat onderzoek spitst zich voor-
namelijk toe op de bodemkwaliteit van deze percelen en
de voederwaarde van kruidenrijk hoor. We zetten alvast
een drankje voor je klaar. Welkom!
Dit infomoment kadert in het project 'kruidenrijk gras-
land' dat financiële steun geniet van de Vlaamse Over-
heid, Departement Omgeving. Een samenwerking van
vzw Durme met Regionaal Landschap Schele-Durme
(RLSD), Provincie Oost-Vlaanderen, ILVO, UGent, WBE
Donkmeer en Boerenbond.
Afspraak: in het Henri Van Daelecentrum, Lokerenbaan
43, Zele om 14 uur
Meer info: kristof@rlsd.be of 052 33 89 10
Deelnemen is gratis na inschrijven.

Zondag 10 december  

Natuurpunt Waasland NOORD 
Natuur in de stad: kunst en natuur.

Wandeling op het veel besproken Eilandje in Antwerpen.
We maken er een gezellige winterwandeling van. Het Ei-
landje is niet alleen een trendy plaats voor de hippe feest-
ganger.  Er is ook heel wat natuur te bewonderen.  We
speuren naar de spontane opslag van wilde planten en
we bestuderen de speciale gemeentelijke plantsoenen.
Ondertussen bewonderen we de kunst, die werkelijk op
elke hoek en in elke straat aanwezig is.  
Het eilandje is een relict van de oude Antwerpse haven.
Alle dokken zijn er nog.  Er is zelfs nog een klein getij-
dendok aanwezig met uiteraard interessante planten-
groei. We hebben niet alleen oog voor de flora en de
kunst maar ook voor de landschappelijke ontwikkeling en
de geschiedenis ervan.
Afspraak, de zuidelijke P&R te Kemzeke ( E34-weg Sint-
Niklaas/Hulst) om 13 uur. Vandaar rijden we naar het
Frederik van Eedenplein (LO) waar we om 13u45 de
veerboot nemen naar het Steen. Vandaar nog 10 mi-
nuutjes te voet naar het MAS. Kom je uit een andere
richting met de auto dan gaat parkeren best in de veel

Zie ook : www.abllo.be/kalender of   www.abllo.be/klik
NPW ==  Natuurpunt Waasland
NP CVN wandelingen : L = Laarzen gewenst  * = Geschikt voor wagentjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!
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te dure parking in de onmiddellijke buurt. De wandeling
begint om 14 uur. We komen samen aan de Mas shop.
Dit is de museumwinkel op het gelijkvloers van het Mas.
Info     Edwin Thoen,  thoen.smeets@telenet.be
0496 32 03 78

Zaterdag 9 en zondag 10 december

Oxfam Wereldwinkels Cadeaudagen
Beveren: Polyvalente zaal Koninklijk Atheneum, Donk-
vijverstraat 30. Van 10 tot 17u30.

Melsele: Kapel OC Boerenpoort,  Sint- Elisabethstraat
31A. Van 10 tot 17u30.

Sint-Gillis-Waas: Bibzaal, Kerkstraat 67. Zaterdag van
9 tot 17u, zondag van 10 tot 17u.

Tal van originele, fair trade kunst- en gebruiksvoorwer-
pen, speelgoed…,cadeautjes met een verhaal.  Wijn-
proefstand met deskundig advies. (h)eerlijke proevertjes.
In onze gezellige cafetaria (h)eerlijke dranken en zelf ge-
maakte hapjes.
Cadeaudagen gemist?     Kom naar de wereldwinkel!

Woensdag 13 december  

Natuurpunt Waasland Scousele Plantenstudiegroep
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp  van
19.30 tot 22 u
Gratis. Breng loupe en flora mee.
Voor plantenfreaks hebben we weer een waardevolle
ontdekkingsavond op het programma.
Info:  freddy.moorthamer@skynet.be  0475 923 484

Zaterdag 16 december

Vzw Durme Bijeenkomst VVE WG Dagvlinders om
13.00 uur
Deze bijeenkomst staat in het teken van de fotowedstrijd
'Flieflotter 2017' met als doelsoort de Atalanta.
Afspraak: Molsbroek bezoekerscentrum, Molsbergen 1,
9160 Lokeren
Meer info: bij Jurgen Couckuyt, couckuyt.jurgen@tele-
net.be

Oxfam Wereldwinkel Kruibeke Cadeaudagen
Van 10-17u, Onze Lieve vrouwplein 20A

Zondag 17 december 

Natuurpunt Waasland Scousele Watervogeltelling
Indien je graag meegaat contacteer: Gerry Heyrman
0498 57 72 24 gerry.heyrman1@telenet.be

Oxfam Wereldwinkel Kruibeke Cadeaudagen
Van 14-17u, Onze Lieve vrouwplein 20A

Woensdag 10 januari  

Natuurpunt Waasland – Scousele 
Plantenstudiegroep

Van 19.30 tot 22 u       Natuurhuis Kapelstraat 170a
9140 Steendorp.  Voor plantenfreaks hebben we weer
een waardevolle ontdekkingsavond op het programma.
Gratis. Breng loupe en flora mee.
Info:  freddy.moorthamer@skynet.be 0475 923 484

Zondag 14 januari 

Natuurpunt Waasland – Scousele  Watervogeltelling
Indien je graag meegaat contacteer:
gerry.heyrman1@telenet.be 0498 57 72 24 

Zaterdag 20 januari 

Natuurpunt Waasland – Scousele 
Beheerwerken Schausselbroek

Start 14 uur. Indien je graag meegaat contacteer:
gerry.heyrman1@telenet.be   0498 57 72 24 

Zaterdag 27 januari 

Natuurpunt Waasland – Scousele 
Tellen meeuwenslaapplaatsen

Start 17 u Indien je graag meegaat contacteer:
gerry.heyrman1@telenet.be   0498 57 72 24 

Zondag 28 januari

Natuurpunt Waasland Noord
Wandeling doorheen het krekengebied van Saleghem.

De feestdagen zijn achter de rug, tijd om de natuur in te
trekken. Vanuit het Natuurhuis Panneweel vertrekken we
voor een flinke wandeling doorheen het krekengebied van
Saleghem. In de open polder is er altijd kans op een
groepje grauwe ganzen of een jagende kiekendief of bui-
zerd. Na de wandeling is er soep. Voorzie warme kledij,
goede stapschoenen en een verrekijker. Liefhebbers van
soep graag een seintje aan Marc Bogaerts. Onze kreken-
wandeling valt samen met het grote Vogelweekend van
Natuurpunt. We hebben in de boomgaard van het Na-
tuurhuis een voederplaats met kijkwand ingericht zodat je
ongestoord de vogels kan waarnemen. We starten om
13u30 aan  het Natuurhuis Panneweel krekeldijk 2 te
Meerdonk. Info: marc@panneweel.be of  03 7798931

Natuurpunt Waasland – Scousele 
Het grote vogelweekend

Natuurhuis Kapelstraat 170a 9150 Steendorp
14 tot 16 u
Info: nine.vanhoyweghen@gmail.com  0473 72 66 15

Maandag 29 januari 

Natuurpunt Waasland – Scousele Info paddenovezet
in het  Natuurhuis Kapelstraat 170a 9150 Steendorp
Van 20 tot 22 u     
Info: nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15
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Cadeaudagen 2017
Weekend van 2 en 3 december   

Temse (za-zo) ; Kruibeke (za) 

Weekend van 8, 9 en 10 december   
Beveren (za-zo); Melsele (za-zo); Sint-Gillis (za-zo) ; 
Sint-Niklaas (vr-za-zo);  Kruibeke (za)

Weekend van 16 en 17 december   
Kruibeke (za en zo)
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polderwandelingen

Polders van Groot-Kruibeke
Gratis polderwandelingen aangeboden door Waterwe-
gen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen. 
Meer info op : www.barbiergidsen.be/index.php/maan-
delijkse-werfwandelingen

Zondag 03 dec 14 u    Vliet- en getijdenwandeling
Zondag 07  jan 14.00 u Bibberen en Bevers

Natuurhuis in Steendorp

Natuurpunt Waasland – Scousele
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.
In de winterperiode is het beperkt open op zondag. 
10 december   14 januari   28 januari   11 februari
van 14 tot 17 u. Kapelstraat 170a  9140 Steendorp.
(GPS 51.129488 – 4.260328).  Kom wandelen in
onze mooie streek en spring eens binnen! De vrijwilli-
gers van Natuurpunt Waasland – Scousele verwach-
ten je.

De Heetste Tocht -
In het spoor van de bever

vzw DURME

De Heetste Tocht in't kort:

1. Steun vzw Durme en de bever
2. Wandel op 23 december 8
of 20 kilometer langs Durme,
Moervaart en Zuidlede
3. Laat je sponsoren via Music

For Life

D e  H e e t s t e  T o c h t ,  i e t s  l a n g e r :

Een sponsortocht van 8 of 20 kilometer door prach-
tige natuurreservaten, over trage wegen en langs
oude spoorwegen. Van het Molsbroek via Daknam en
Eksaarde tot in Puyenbroeck. Helemaal in het spoor van
de bever. Om onze kwetsbare natuur én onze bevers
beter te beschermen. Dat is onze actie voor de Warm-
ste Week van Studio Brussel.

De bever, nog altijd een bedreigde diersoort, breidt
beetje bij beetje zijn leefgebied uit. De laatste jaren trok
hij helemaal van de Hamputten aan het Molsbroek (Lo-
keren) tot Provinciaal Domein Puyenbroeck (Wachte-
beke). Zijn precieze route kennen we niet, maar
vaststaat dat hij gebruik maakte van de Durme, de
Moervaart, de Zuidlede en de natuurreservaten die
langs deze rivieren lopen. Willen we onze bevers be-
schermen, dan moeten we die natuur dus ook be-
schermen én uitbreiden.
En daar wil vzw Durme volledig voor gaan.

Daarvoor kunnen we elke steun gebruiken. Daarom or-
ganiseren we 'de Heetste Tocht'. Een sponsortocht van
8 of 20 kilometer ten voordele van vzw Durme.
Stap je mee? Schrijf vandaag nog in bij Thomas (tho-
mas.vanlancker@vzwdurme.be of bel 09 348 30 20).

Meer info: www.vzwdurme.be

mini-verslag : 24 september : Herfstgeuren en -
kleuren, allerlei natuurweetjes voor groot én klein,
gezellig keuvelen en overheerlijke pannenkoeken ...
Natuurpunters van Waasland Zuid genoten die dag
met velen in het Groenhof, Belseels erfgoed met
prachtige natuurtuin!     CS
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Wijze(r)Energie: 

bespaar op 

je elektriciteits- en

verwarmingsfactuur

In 2017 realiseerde ABLLO vzw met steun van
het Fonds voor Duurzaam materialen en ener-
giebeheer (2500€), de stad Sint-Niklaas
(1000€) en Interwaas (500€) een Energie-
waaier ‘Wijze(r)Energie’  (= Energiewaaier) met
energiebesparende tips rond elektriciteit, ver-
warming en water. Hierbij gaat het vooral om ge-
dragstips en kleine investeringstips die door elke
burger kunnen toegepast worden. De Lay out en
uitvoering van de wijzer gebeurde door een groep
van 5 studenten van de Artevelde Hogeschool, af-
deling Grafische en digitale media in het kader
van externe projecten.

‘Meten is weten’ vormt hierbij een belangrijk item.
In die zin stimuleren we iedereen die zich een
Wijze(r)Energie aanschaft om zich te registeren op
het forum https://www.energieid.be/groups/Abl-
loVzw. Of via www.abllo.be/klik.

In combinatie met onze Energiewaaier begeleidt
ABLLOvzw groepen op een ‘intensieve’ (OCMW’s,
huisvestingsmaatschappijen, woonwinkels… ) of
‘minder intensieve’ manier (gemeenten, buurt-
groepen, transitiegroepen….).  Elke deelnemer
wordt geregistreerd op Energieidee.  Op die ma-
nier willen we tegen eind 2019 de CO2 besparing
van het gebruik van onze Energiewaaier in kaart
brengen.  
Meer informatie rond deze begeleiding kan beko-
men worden bij Jenny De Laet,  0496450666
jenny.delaet@ugent.be

www.abllo.be/klik
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Vleermuisnieuws

Voor het derde jaar op rij werd midden juli 2017 van-
uit vzw Durme en de Vleermuizenwerkgroep van Na-
tuurpunt het mopsvleermuisvangstweekend
georganiseerd in het Waasland, inclusief de Neder-
landse grens ten noorden van het Stropersbos. Al-
lereerst wil ik de meer dan 20 vrijwilligers die hierbij
hielpen, alvast bedanken! Er werd prioriteit gegeven
aan nieuwe gebieden waar de soort recent ook was
vastgesteld, in de hoop om via gezenderde vrouwtjes
bijkomende kolonielocaties te ontdekken.

De details van de resultaten zullen later nog ge-
publiceerd worden in een rapport en wetenschap-
pelijk artikel. Een nieuwe spectaculaire vondst was
de ontdekking van een grote kraamkolonie in een
bosperceel met Amerikaanse eiken in het Heidebos
in Wachtebeke. De mopsvleermuizen zaten daarbij
steeds achter de losse schors van dode Ameri-
kaanse eiken. Om de paar dagen wisselden ze van
boom en soms zaten ze ook in twee aparte groepjes.
De meeste van de gebruikte bomen hadden een dia-
meter van slechts 20 à 25 cm. Er kon daarin een
topaantal van 32 vrouwtjes en jongen geteld wor-
den! De waarde van Amerikaanse eiken voor vleer-
muizen is hierdoor weer eens aangetoond, juist
doordat deze bomen snel losse schors, scheuren en
holtes vertonen. Het eventueel kappen van dergelijke
bomen dient dan ook met grote zorgvuldigheid te ge-
beuren. 

Bij een andere kolonie - achter het luik van een huis
in Belsele - kon een nieuw afstandsrecord opgeme-
ten worden. Een gezenderd vrouwtje van deze kolo-
nie ging elke nacht foerageren op een goeie 7 tot
10 km ten zuiden van de kolonie in de bossen en
schorren langs de Durme in Waasmunster en
Hamme. Dit was twee jaar geleden ook al vastge-
steld. Maar op een windstille zachte nacht ging dit
vrouwtje langs de Durme nog verder oostwaarts tot
aan de Oude Durme en de oostelijke uithoek van de
Sombeekse meersen, tot een goeie 14 km van de
kolonie, een nieuw record!

In het voorjaar van 2017 kon de mopsvleermuis ook
met zekerheid worden vastgesteld in het Stropers-
bos te Stekene en Sint-Gillis-Waas, alsook in de aan-
palende Clingse bossen in Nederland. Spijtig genoeg
vloog daar tijdens het vangstweekend geen mops-
vleermuis in de netten. 
Volgend jaar proberen we daar opnieuw!

Joris Everaert

Mopsvleermuizen achter losse schors van
dode Amerikaanse eik (foto René Janssen)

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

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

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



De resultaten van het AIRbezen-

project zijn bekend.

De universiteit van Antwerpen mat tijdens in het
voorjaaar het fijn stof in de lucht via aardbeiplant-
jes die over heel Oost-Vlaanderen verdeeld werden.
Planten staan via hun bladeren rechtstreeks in
contact met de buitenlucht en tijdens het groei-
seizoen verzamelen ze op die bladeren fijnstof dat
aanwezig is in de lucht. Door de hoeveelheid fijn stof
op het bladoppervlak te meten via biomagnetische
monitoring kunnen onderzoekers  iets zeggen over
de concentratie fijn stof in de lucht.  Planten wor-
den zo een "meetstation" voor luchtverontreiniging.
De resultaten zijn nu verwerkt.
Op een  interactieve kaart kan inzoomen op je
eigen straat/gemeente en nagaan hoe de lucht-
kwaliteit in jouw omgeving is.  Goed om weten!
Meer lezen?  abllo.be/klik

Uilenwerkgroep Waasland heeft in 2017 tal van interessante avondwandelingen georganiseerd.
Die verslagen kan je lezen op  www.uilenwerkgroepwaasland.be. Zie ook www.abllo.be/klik
Voor 2018 zijn er weer een heleboel activiteiten gepland. Meer in het volgend GWnummer.
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Paddenstoelen 

in Roomacker (9)

Knotsgekke knotsen!

Knotszwammen behoren tot verschil-
lende families die niet allemaal nauw
verwant zijn. 
Er zijn soorten die op bospaden en bla-
derstrooisel te vinden zijn. Er zijn er die
vooral in schrale graslanden voorko-
men en er zijn soorten die op dood hout
groeien. 

Draadknotszwam (Macrotyphula
juncea)

“Amai, zijn dat ook paddenstoelen ?” 
is de opmerking die spontaan bij mensen opkomt
wanneer ik hen in de herfst op de massale aanwe-
zigheid van de Draadknotszwam wijs. Je zou den-
ken dat het verdroogde grassprieten zijn, of
opgerichte steeltjes van afgevallen bladeren. Maar
eens men deze soort gezien heeft, herkent men ze
later in een oogopslag. De Draadknotszwam is een
algemene paddenstoelensoort. De vruchtlichamen
zijn aanwezig in september en oktober, op het
strooisel van diverse loofbomen: berken, eiken, beu-
ken en elzen. Vaak staan ze in grote groepen bij-
een. De draadvormige vruchtlichamen staan als
naalden omhoog. Ze worden tot 6 centimeter lang
en tot 2 millimeter dik. De kleur is geelwit tot oker-
kleurig. Aanvankelijk zijn de vruchtlichamen mas-
sief. Ze hebben een spitse of afgeronde top. De
basis is versmald en viltig.

Pijpknotszwam (Macrotyphula f is -
tulosa)

De pijpknotszwam is een vrij algemene paddenstoel
die leeft op dode stammen, takken en twijgen van
loofbomen, zoals de els en berk. Het slanke knots-
vormige vruchtlichaam valt niet zo maar op, je moet
er echt naar op zoek gaan. De gemiddelde afmetin-
gen van deze paddenstoel zijn 3-20 op  0,5-1 cm.
De vruchtlichamen zijn hol en hebben een stompe
top. Meteen geven deze eigenschappen een ver-
klaring voor de naam ‘fistulosa’, wat ‘buisvormig’
betekent. Ze doen denken aan hoge kachelbuizen
of kachelpijpen. 
De kleur is mat, okergeel of zeemleerkleurig tot
roodachtig okerbruin. De steel heeft een ver-
smalde, viltig-wollige basis.
De soort is te vinden in september en oktober en
komt voor in Europa en Noord-Amerika. De pijp-
knotszwam is niet eetbaar.

Alle foto’s in deze en volgende afleveringen zijn
gemaakt in domein Roomacker Tielrode.

PijpknotszwamDraadknotszwam
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De wormvormige knotszwam (Cla-
varia fragilis)

Deze paddenstoelensoort werd voor het eerste we-
tenschappelijk beschreven in 1790 door de
Deense mycoloog Johan Theodor Holmskjold. Het
Latijnse epitheton fragilis verwijst naar de ranke en
broze vruchtlichamen. 

In 1811 werd de soort op-
nieuw beschreven, dit keer
door de Zweedse botanicus
en taxonoom Olof Peter
Swartz. Hij gaf deze padden-
stoel de naam Clavaria ver-
micularis, waarbij het
epitheton vermicularis zo-
veel betekent als wormach-
tig. Toch werd deze Latijnse
benaming niet verder ge-

bruikt en werd de officiële Latijnse benaming Cla-
varia fragilis. 
De Nederlandse naam verwijst dus naar de worm-
vormige eigenschap. De wetenschappelijke naam
verwijst naar het broze aspect. In het Engels heeft
deze zwam een sprookjesachtige naam: Fairy fin-

gers, … feeënvingers.
De wormvormige knotszwam heeft een zeer ty-
pisch en opvallend uiterlijk. De paddenstoel vormt
langwerpige vruchtlichamen, die tot 15 centime-
ter lang kunnen worden. 
Ze zijn overwegend wit van kleur en zeer fijn en
broos en groeien meestal in opeengepakte groep-
jes. De toppen zijn puntvor-
mig, kunnen soms geel
verkleuren en vertonen,
naarmate ze ouder wor-
den, ook een kromming. Er
is geen noemenswaardige
steel aanwezig. De basis
van de zwam is eerder klein
en de vertakkingen starten
reeds vlak boven de grond. 
De wormvormige knots-
zwam groeit solitair (= op
zijn eentje) of in groepen op vochtige bodems, dras-
sige weilanden of bossen. Het is een saprofyt en
voedt zich met organisch afvalmateriaal.
De zwam zou eetbaar zijn, maar smaakloos en wei-
nig substantieel. 

De wormvormige
knotszwam
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Kroontjesknotszwam (Artomyces
pixidatus)

Deze prachtige zwam komt voor op liggende dode
stammen van populier en wilg, waar de schors al
van verteerd is. Het vruchtlichaam is eenjarig, 4-
12 cm hoog en kandelaarachtig vertakt. 
De rechtopstaande takken staan dicht opeen, met
afgeknotte, als een kroontje getande uiteinden. Aan
de basis zijn de paddenstoelen stronkachtig ver-
groeid. De kleur gaat onderaan van bleek vlees-
kleurig tot beige of okergeel. Het vlees is geelwit en
taai. Bij kneuzing treedt een bruine verkleuring op. 

Deze paddenstoel is zeldzaam en is enkel nog maar
in 2016 gevonden op Roomacker. 
Opgelet, niet verwarren met Koraalzwammen,
die wel vaak voorkomen, maar op de grond groeien
in plaats van op hout. De topjes en kleur verschillen
ook.

Houtknotszwam (Xylaria poly-
morpha)

Brrr… de dodemansvinger of dodemanshand!
De ietwat griezelige bijnaam van deze zwam is te

danken aan het feit dat de donkere vruchtlichamen
in groepjes opduiken. Ze zijn saprotroof en groeien
aan de voet van dode of beschadigde loofbomen.
Soms op hout dat onder de grond zit en dan lijkt
het alsof de zwam op aarde groeit, maar dat is dus
niet zo.
De wratachtige structuur aan de bovenzijde doet
denken aan verbrand hout. 

De Geweizwam (Xylaria hypoxylon)

Wie tijdens een Roomackerwandeling al eens rond-
kijkt of er geen paddenstoelen te zien zijn, heeft vast
al op erg veel plaatsen bosjes wit met zwart ver-
takte stokjes uit houtresten of op boomstronken
zien uitsteken.
Dit zijn Geweizwammetjes, ook zakjeszwammen
en van dezelfde familie als de Houtknotswam. 
Waar de naam vandaan komt, is niet moeilijk te
raden. 
De vruchtlichamen hebben aan de bovenkant vaak
vertakkingen, waardoor de gelijkenis met een gewei
onmiskenbaar is.
Aanvankelijk zijn deze zwammen bedekt met een
wit poeder. Dit zijn de sporen die in de ongeslach-
telijke fase worden voortgebracht (conidiën). Later
in het najaar gaan de geweizwammen over tot de
geslachtelijke fase. De kleur verandert dan naar
zwart en de sporen zitten niet meer aan de bui-
tenkant.
De Geweizwam is een algemene paddenstoel in is
gedurende het hele jaar te vinden. 

Alle hiervoor beschreven paddenstoelen (zowel
in deze aflevering als alle voorgaande) behoren
tot de steeltjeszwammen. Wat dit precies be-
tekent, lees je op de volgende bladzijde bij het
‘leuk weetje’.

De Houtknotszwam behoort tot  de zakjes-
zwammen. 

Kroontjesknotszwam

Houtknotszwam

De Geweizwam
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Een leuk weetje: 

Paddenstoelen worden in twee grote groepen on-
dergebracht: steeltjeszwammen en zakjeszwam-
men. Deze indeling heeft niets te maken met het
uiterlijk van de paddenstoelen, maar is gebaseerd
op de manier hoe de zwam sporen vormt: 

in zakjes, 

of op steeltjes. 

Dit kun je zien met een microscoop.

Volgende aflevering: 
De krachten gebundeld.

Alle foto’s in deze en volgende  afleveringen zijn
gemaakt in domein Roomacker Tielrode.
Auteur en foto’s  Vera Declercq

De Geweizwam
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Klik - Berichten

Huidig klimaat België
Wil je de klimatologische trends volgen in ons land
en hun meest recente evolutie? Hier vind je alle da-
gelijkse waarnemingen geregistreerd door het me-
teorologische station van het KMI te Ukkel. Alle
gegevens zijn hier beschikbaar die de meest mar-
kante feiten van het laatste decennium over ons
klimaat illustreren alsook gegevens per maand, per
seizoen of per jaar. Meer lezen? www.abllo.be/klik

Steven Vroman: "Het huidige finan-

cieel systeem kiest nog steeds

voor de korte termijn"
Naar aanleiding van de Move Your Money Week
(www.moveyourmoney.be) stelde FairFin 5 vragen
over geld aan een EBBV, Een Beetje Bekende Vla-
ming. Steven Vromman is milieu-activist en beter
bekend als de 'low impact man'.
Meer lezen?  www.abllo.be/klik

Mobiliteitsexperts: 'Het zou best

kunnen dat de elektrische auto

het fijnstof érger maakt'
Rijden we binnenkort allemaal op elektriciteit? En
zou dat een goede zaak zijn? Mathias Bienstman
van de Bond Beter Leefmilieu antwoordt op beide
vragen ja. Mobiliteitsexpert Kris Peeters is minder
zeker. 'Dat naïeve techno-optimisme is ongepast.
Ooit krijgt de milieubeweging daar spijt van.' Meer
lezen?  www.abllo.be/klik

Karel betaalt slechts 250 euro

per jaar voor verwarming én

warm water. Dit is zijn geheim!
Amper 250 euro, goed voor de aankoop van 1 ton
houtpellets. Meer heeft Karel Beuckelaers uit He-
rent niet nodig om de winter door te komen. Hij
deelt zijn beste tips met Livios! 
Meer lezen?  www.abllo.be/klik

Accu en e-bike: zo werkt dat
Welke accu gaat het langst mee, hoe zit het met
het opladen – het zijn veelgestelde vragen als het
om de accu van de e-bike gaat. Fietsen123 zet de
actuele stand van zaken voor u op een rij.
Meer lezen? 
www.abllo.be/klik

Kom verder met je accu van je

elektrische fiets!
Verreweg de meeste vragen
over de e-bike gaan over de
accu en het bereik.
Waarom haalt de
een rustig tachtig
kilometer op een
accu terwijl de
ander - met precies de-
zelfde fiets en accu - niet verder dan zestig kilome-
ter komt? Fietsen123 ging op onderzoek uit. Meer
lezen?  www.abllo.be/klik

5 redenen waarom bedrijfswagen

maatschappelijk onhoudbaar is
Voorstanders van bedrijfswagens stellen vaak dat
bedrijfswagens een noodzakelijk kwaad zijn, een ge-
volg van de hoge loonkosten in ons land. Dat bete-
kent echter dat ons mobiliteitssysteem zomaar
belast wordt en daarbovenop sociale ongelijkheid
gecreëerd wordt om een fiscaal probleem op te
lossen. Meer lezen?  abllo.be/klik

Doorbraak in hergebruik afval

papierindustrie
Essity, wereldwijd hygiëne- en gezondheidsbedrijf
bekend van onder andere Tork, TENA, Libresse,
Edet, Demak’Up en Tempo, heeft samen met tech-
nologiebedrijf Alucha en de Universiteit Twente een
revolutionaire pyrolyse machine ontwikkeld. Bijzon-
der is dat deze machine slib -het afvalproduct dat
overblijft bij het produceren van tissue uit oud pa-
pier- omzet in herbruikbare grondstoffen zoals py-
rolyse olie en mineralen. Meer lezen?  abllo.be/klik

Belast de koeien!
Belast de koeien! zegt professor Fiscaal Recht Mi-
chel Maus. Volgens Michel Maus zou het goed zijn
mocht de overheid een fiscaal beleid voeren om de
uitstoot van methaan te reduceren. En hoe zal u
zich afvragen? Wel simpel door koeien te gaan be-
lasten. Ja inderdaad, koeien belasten. Lees zijn co-
lumn! Meer lezen? www.abllo.be/klik

Hoezo, gaten van 150 m in de

overkapping?
Sinds de Ringdagen, georganiseerd door de over-
kappingsintendant, heeft Ringland tal van onge-
ruste reacties gekregen over 'gaten in de
overkapping'. De BAM en de intendant voorzien in
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hun plannen om de 2 kilometer een gat van 150
meter. Volgens hen zijn die nodig om tegemoet te
komen aan de Europese veiligheidsregels in tun-
nels. In een nota zet de Ringland Academie de punt-
jes op de i.  Meer lezen?  www.abllo.be/klik

Gemeentelijke statistieken
Wil je weten hoe je ge-
meente met cijfers in el-
kaar zit, -ook wat milieu
betreft- dan moet je
zeker eens gaan kijken
naar website van het
departement Kanselarij
& Bestuur van de Stu-
diedienst van de
Vlaamse Regereing.
Meer lezen?  
abllo.be/klik

vijf tips om afvalvrij(er) te

gaan leven
De Zero Waste Week is wel al 3 maanden  voor-
bij.  Hoe moeilijk of makkelijk zou u het vinden om
geen - of toch zo weinig mogelijk - afval te produ-
ceren? Mocht u de oefening thuis eens willen
maken, dan kunnen deze tips en cijfers alvast hel-
pen. Meer lezen?  www.abllo.be/klik

De Antwerpse GruunRant fiets-

route De GruunRant fietsroute (=groene rand)
neemt je mee naar de groene pareltjes in de stads-
rand waar je nog kan genieten van stukken open
ruimte en kan recreëren in de natuur. Je maakt
kennis met de plekken waar er kansen liggen om er
een groot samenhangend geheel van te maken.
Deze plekken willen we bewaren en versterken, dus
niet laten volbouwen en versnipperen. De volledige
tocht is 47 kilometer .... Of kies een van de twee
kortere lusvormige fietstochten (17 of 24 km),
waar je een kleiner deel van de grote route volgt.
Meer lezen?  www.abllo.be/klik

Europa is bezig met het landbouw-

beleid uit te tekenen voor na 2020
Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een
agro-ecologische landbouw. Een landbouw die re-
kening houdt met mens, dier en natuur. Een land-
bouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw
die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt. Laat
jij ook je stem horen? Liefst 42% van alle EU-mid-

delen gaan naar landbouw. Een Belg draagt dus ge-
middeld 140 euro per jaar bij aan het Gemeen-
schappelijk landbouwbeleid of GLB. Het is dan ook
een terechte zorg om deze publieke middelen zo
efficiënt mogelijk in te vullen en daarbij zo goed mo-
gelijk rekening te houden met de maatschappelijke
bezorgdheden. Meer lezen?  www.abllo.be/klik

We leven in een bubble die vroeg

of laat zal barsten 
In zijn nieuwste boek 'Frontlijnen, een reis langs
de achterkant van de wereldeconomie', schetst
Nick Meynen een onthutsend beeld van de de-
sastreuze effecten van het globale kapitalisme.
Onlangs verscheen een artikel in Le Monde waar-
van de titel even onheilspellend was als de inhoud:
“Alle parameters rond klimaatopwarming staan
in het rood”...... Meer lezen?  www.abllo.be/klik

Over 5 jaar produceert elke

wijk zijn eigen zonne-energie
De zonne-energie van de toe-
komst wordt niet alleen op-
gewekt in grootschalige
zonnecentrales of met baan-
brekende nieuwe technieken,
maar door lokale initiatieven.
Wijken en buurten waar mensen op hun dak of op
een zonneweide duurzame energie opwekken en
die zelf gebruiken zullen zich als een lappendeken
over de wereld verspreiden. Voor opslag van over-
tollige stroom gebruiken ze nieuwe type batterijen
of - heel slim – die van de groeiende vloot elektri-
sche auto’s. Meer lezen?  www.abllo.be/klik

Oosterweel: de alerte democra-

tie in actie   De Oosterweelstory zit in een
nieuwe fase waardoor stilstand beweging kan
worden. Dat schrijven de onderzoekers Eva Wolf
en Wouter Van Dooren in hun boek over ‘wat
Oosterweel ons leert over besluitvorming’ dat vo-
rige maandag 13 november op de 23ste Horta-
bijeenkomst werd voorgesteld. Zij stellen:
‘Weerstand is zuurstof voor de politiek’, maar zal
de (partij)politiek daar ook kunnen mee omsprin-
gen? Dat is de vraag die door de zaal vaak werd
opgeworpen.  Meer lezen?
www.abllo.be/klik
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'Bier van hier !'

Prijsuitreiking  

zomerzoektocht 

Sinds vele jaren  organiseert Milieuwerkgroep
Ons Streven vzw  in samenwerking met Toerisme
Temse en het gemeentebestuur van Temse
een gratis zomerzoektocht.  

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 herop-
start van de brouwerij VBDCK in Tielrode, de vele
initiatieven van de  plaatselijke horeca, verenigingen,
de objectieve Kaaischuimers en vele anderen om de
lokale bieren te promoten... kozen we dit jaar,als
thema voor de zomerzoektocht van 2017, voor  de
brouwerijen in alle deelgemeenten, en in Temse-Velle.
Met deze zoektocht  werden onder andere de reste-
rende brouwerij- en mouterijgebouwen en markante
horecazaken in de kijker gezet. Dat de biercultuur in
onze streek belangrijk is én geweest is, bewijzen de
vele brouwer-burgemeesters, de talrijke smaken en
merken van bier en de grote rol die brouwerijen in
het maatschappelijk leven gespeeld hebben. 
De  zomerzoektocht  en de plaatselijke biertjes  vie-
len  deze zomer  erg in de smaak.  Tientallen  men-
sen  hebben genoten van  de fietstocht doorheen
onze gemeente, de folder, de vragen en de verfris -
singen onderweg.  Vierentachtig antwoordformulie-
ren werden  ingediend. Een veelvoud mensen  heeft
de zoektocht afgelegd, maar  geen  antwoordformu-
lier  ingediend. Ze maakten allemaal  kennis  met
het rijke brouwerijverleden van Temse.  Ze  konden
ook kennis maken met   lokale biertjes  zoals Ge-
laag 12  van de microbrouwerij  in de Gelaagstraat
te Steendorp, de exclusieve Temse Tripel  in de
Cop, de Fretalop  in de Falcon  op Temse-Velle of
het uitgebreide assortiment Kerel-bier in Tielrode.
Er waren vierenvijftig  nieuwe deelnemers ten op-
zichte van vorig jaar. De organisatie ontving ant-
woorden   uit  alle   hoeken van Temse en het
Waasland,  maar ook  uit Kraainem, Grimbergen,

Ranst, Schellebelle,   Kontich, Lebbeke, Buggenhout,
Deurne, Boom, Zandvliet,... De gemiddelde leeftijd be-
droeg  54 jaar. De jongste  kandidaat was 18 jaar.
De meest ervaren speurder telde 78 levensjaren.

Als sublieme  schuimkraag en  heerlijke afdronk  les-
ten de organisatoren tijdens de prijsuitreiking op 27
oktober de dorst naar de juiste antwoorden met een
mooie computerpresentatie in het ‘Gildenhuis’ van
Tielrode. Het werd opnieuw een  mooie  'Ons Stre-
ven’- avond; zowel voor de  vele deelnemers aan de
zomerzoektocht als  iedereen die geïnteresseerd is
in het vloeibare  erfgoed in onze gemeente.   Gert
Hooftman, voorzitter van  ‘Ons Streven’, mocht niet
alleen  een groot aantal  enthousiaste  fiets-, bier- en
zoektochtliefhebbers verwelkomen, maar ook een
uitgebreide delegatie van het gemeentebestuur van
Temse.  Naast  burgemeester Luc De Ryck waren
ook de plaatselijke schepen Hugo Maes en schepen
van Toerisme,  Franky De Graeve aanwezig.  Tijdens
de 137 dia’s tellende  presentatie zaten alle aanwe-
zigen op het puntje van hun stoel  om de juiste ant-
woorden te vernemen

Burgemeester Luc De Ryck  prees de deelnemers
voor  hun enthousiasme en  doorzettingsvermogen
om aan de zoektocht  deel te nemen. Hij schetste
Temse als een  toeristische trekpleister aan de
Schelde.  Zoals hij vertelde  waren  de ontvangst van
tweeduizend Amerikaanse toeristen  in gewone huis-
gezinnen en de  profilering van Temse als stripge-
meente, die alle toppers van de rijke stripcultuur van
ons land mocht ontvangen, absolute hoogtepunten
voor toeristisch Temse .  Hij beschreef de Milieu-
werkgroep ‘Ons Streven’ als een  curiosum en een
vereniging die  een klavier met enorm veel toetsen
bespeelt. De vrijwilligers van deze vereniging zetten
zich dan  ook vol enthousiasme, deskundigheid en toe-
wijding in voor  hun dorp. Hij was  vol lof voor de  zoek-
tochten van de milieuwerkgroep qua vorm, inhoud en
het feit dat ze zo leerrijk zijn. 
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Dit jaar konden de deelnemers aan de zoektocht een
zeer goed rapport voorleggen.  Ze hadden gemiddeld
25 van de 30 vragen juist beantwoord. De laagste
score was nog steeds goed voor een  onderschei-
ding. Tweeëntwintig  formulieren  telden  vijf fouten.
Zesendertig personen  zaten er op  vier  vragen
naast.  Slechts zes  personen slaagden erin  om  min-
der dan  vier fouten te maken.  Ze werden  bedacht
met een  sublieme  hoofdprijs : een  mix van  12 bier-
flesjes Kerel van de lokale VBDCK- brouwerij van Tiel-
rode.  
De hoofdwinnaars waren : Rita Vermuyten uit Kon-
tich, Ludo Andries  uit Ranst, René D’Hollander uit El-
versele, Paul Verhulst uit Tielrode, Luc Van den
Bosch en Christine Plasmans uit Tielrode. 

Onder de aanwezigen werden bovendien mooie prij-
zen verloot. Zo kregen drie mensen een triootje van
plaatselijke bieren  mee: een Velleneir 125 (Velle) een
Cuvée de Briqville (Steendorp) en een Kerel  (Tiel-
rode) .  ‘Ons Streven’ riep de Elverselenaren  op  om
ook een Elverseels bier  te brouwen.  Zodat er een
volledig pallet van  lokale biertjes kan aangeboden
worden.  Voorts waren er nog heel mooie prijzen ge-
schonken door het gemeentebestuur van Temse. 

Veel mensen feliciteerden de  organisa-
toren (Milieuwerkgroep Ons Streven vzw,
het gemeentebestuur van Temse en
Toerisme  Temse) voor de prachtige en
leerrijke organisatie. 

Zondag 15 oktober: 

dag van de trage weg

Het was een zalige zonovergoten namiddag. Niet ver-
wonderlijk dat er een talrijke groep deelnemers op-
daagde voor een wandeling langs de trage wegen die
doorheen de Hamse Bunt lopen. We konden reke-
nen op de deskundige begeleiding van onze gidsen
Gert en Mieke Hooftman en Marc Lamont. Gert had
enkele prachtige foto’s van hoe het er vroeger uitzag
meegebracht. Op die manier herleefde de-tijd-van-

toen als het ware. En Gert zou Gert niet zijn als er on-
derweg niet enkele oude legendes zouden herleven.
Marc bracht een korte uiteenzetting over het sig-
maplan. Een gedenksteen, die de waterstand aan-
duidde van de overstroming van 1928, in de gevel
van het restaurant Wuitensnest, illustreerde het be-
lang van werken aan de dijken. In het Biezestraatje,
dat eigenlijk een karrenwegeltje is, kan men de oor-
spronkelijke toegang tot een erf bewonderen, met
naast het oude metalen hek, 2 prachtige statische
beuken die ongeveer 200 jaar oud geschat werden.
Mieke vertelde over de constructie die aangebracht
werd om de stabiliteit van deze oude bomen te ga-
randeren. Onderweg was er nog de bereidwillige hulp
van de gehakkelde Aurelia die op een distel kwam
pronken met haar prachtige vleugels. Tot slot kwa-
men we te weten welk historisch belang Tielrode had
tijdens de oudheid en dat de heirwegen nog restan-
ten zijn van de tijd van voor de Romeinen. Uiteraard
was alles perfect getimed zodat we zorgeloos met
de veerboot terug in Tielrode geraakten.

Nacht van de duisternis ... 

een avond vol belevenissen

Heb je het gemist? ... spijtig, maar het is onmogelijk
om deze avond volledig op papier te vatten. Enkele
korte weetjes geven een heel beknopt beeld.
Wist je dat ...:
... de bijl van Tijl er voor gezorgd heeft dat er geen

bomen noch huizen in de potpolder van Tielrode
staan?

... de kikker er schuld aan heeft dat de mens de hik
krijgt?

... de sterrenwachter samen met de kleine en de
grote beer, de sterren-loze avond van 7 oktober op
hun geweten hebben?

... de aanwezige kinderen de neergestorte sterren te-
ruggevonden hebben, waardoor er de avonden na-
dien terug sterren aan de hemel stonden?

... het boek “Mensen achter den dijk” van Filip De Pil-
lecyn tot leven kwam  in het sfeervolle veerhuisje
aan de Durme?

… de gratis pittige pompoen- en provencaalse soep,
gemaakt werden met groentjes van zelfplukboer-
derij “De Volle Grond” uit de Hogenakkerstraat
125? (Je kan daar elke woensdag tussen 14 en
17u terecht voor 1,5€ per kilogram).

... heerlijke live gitaarmuziek van Jef Ver-
specht, in een decor van 1001 lichtjes,
de avond compleet maakte.
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Informatie vanuit burgeR-

 initiatief Roomacker

Spaghetti-avond 9/9: Een succesvolle onder-
neming mogen we het zeker noemen.

Ruim 300 borden heerlijke spaghetti werden opge-
schept door vele helpende handen. Door  gebruik te
maken van professioneel keukenmaterieel, gratis ter
beschikking gesteld door het verhuurbedrijf van Ann
Goethals en Peter Baert, liep dit ook heel vlotjes. Voor
de aperitiefbordjes leverden Nathalie uit de Hogen-
akkerstraat en Opsomer uit Elversele kaas en salami.
Lekkere zelfgemaakte rijstpap en cakes, geschonken
door sympathisanten, werden bijzonder gesmaakt.
Natuurwinkel De Graal uit Temse en menig particu-
lier sponsorden met een gift. Mede door de spre-
kende foto’s die door medewerkers van het team op
een groot scherm werden vertoond, was het een
sfeervolle avond die voldoening gaf aan allen die aan
de omvangrijke voorbereiding hadden meegewerkt.
Medewerkers van ‘Ons Streven’ bevestigden de
goede organisatie. We willen alle deelnemers en
steunende bedrijven dan ook duizendmaal danken.
Het doel van deze avond, fondsen werven voor de toe-
komstige acties van het Burgerinitiatief, is geslaagd.

Een van die acties is het inzetten van een juridisch
expert om ons dossier ook via deze weg succesvol
te kunnen verdedigen. De eerste fase hiervan zal
met deze inzameling bekostigd kunnen worden. Daar-
naast zullen er de komende maanden nog acties wor-
den gelanceerd om de aandacht van het publiek,
maar vooral van de politici, scherp te houden. Want
vooraleer van een echte, duurzame overwinning te
kunnen spreken, moeten we nog een lange weg gaan.
Het gemeentebestuur is karig met het doorgeven
van informatie, wat maakt dat de druk opgevoerd zal
moeten worden.

School Berkenboom uit Sint-Niklaas heeft via ‘Ons
Streven’ met ons contact genomen. De bedoeling is
om volgend jaar dinsdag 27 maart, een volledige dag
te wijden aan Ruimtelijke Ordening voor ongeveer
85 leerlingen van 6 ASO. Ze kozen de site Roomac-
ker uit omwille van de diverse mogelijkheden die de
omgeving biedt, zoals de interessante geografische
ligging op de cuesta, de nabijheid van het provinciaal
domein en de controversie rond de verkaveling. Er
wordt ook taal- en beeldgericht gewerkt. Er zal dus

ook gefilmd worden. ‘Ons Streven’ zal die dag met de
leerlingen tijdens een wandeling de socio-economi-
sche en biologische aspecten praktijkgericht waar-
nemen. Alle spelers die belang hebben bij het
gebeuren rond de Roomackerkwestie worden uitge-
nodigd deel te nemen aan een debat: Gemeente,
bouwpromotor en verzet. Wij willen hier uiteraard
graag aan meewerken. 

Vrijdag 13 oktober woonden we, ter voorbereiding,
een lezing bij van Janne Vaes, oud- leerling van Ber-
kenboom, die Ruimtelijke Ordening studeerde. Ze
schetste aan de hand van een presentatie de be-
treffende Vlaamse structuren. Ze bevestigde het feit
dat de site juridisch klaar is om te bebouwen maar
begrijpt het verzet. Uit de bezwaren die werden in-
gediend pikte ze er twee uit die ze het meest rele-
vant vond: de vraag naar een woonbehoeftestudie
en de mogelijkheid om er een eigentijds wooncon-
cept van te maken. Temse laat hier een mooie kans
onbenut was haar besluit. 

Een medewerker van het burgerinitiatief maakte en-
kele mooie borden die langs het be-
dreigde terrein werden geplaatst. Bij
de vele wandelaars en fietsers die pas-
seren zullen ze een belletje doen rin-
kelen.

Ga naar www.abllo.be
en klik op K L I K
voor meer info 
over artikels en 
aanverwante 

websites

Openingsuren van het secretariaat van ABLLOvzw:

abllovzw@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.
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A.B.L.L.O. vzw
Actiecomité ter Beveiliging van het
Leefmilieu op de Linkeroever en in
het Waasland: 
Erik Rombaut, Stationsstraat 126, 
9170 Sint-Gillis-Waas 
& 03 770 71 47 
erik.rombaut@scarlet.be
www.abllo.be

* ONS STREVEN vzw
Milieuwerkgroep Tielrode :
Herman De Cock, B. Heyman-
straat 92, 9140 Tielrode
&03 771 20 92
www.onsstreven.be
onsstreven@gmail.com

* DE RAAKLIJN
Vereniging voor kwaliteit van de
leefomgeving te Belsele:
F. De Beleyr, Kleemstraat 89, 
9111Belsele. &03 722.07.62
firmin.de.beleyr@telenet.be
www.deraaklijn.be

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

vzw DURME 
Regionale vereniging voor na-
tuur- en milieubeheer
& 09 348 30 20.
www.vzwdurme.be
info@vzwdurme.be
tijdschrift: https://issuu.com/vzwdurme

WASE IMKERSBOND :
Paul Van Steirteghem 03 772 27 16
0499 75 15 47 
www.waseimkersbond.be
admin@waseimkersbond.be

NATUURPUNT WAASLAND
afdelingen : Ë

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

Ë NP  Waasland ZUID
Christel  Strybos, Stokthoek-
straat 39, 9140 Elversele 9140
& 052 46 00 58
www.natuurpunt-zuid-waasland.be

Ë NP  Waasland SCOUSELE 
Nine Van Hoyweghen, Negen oog-
 straat 30, 9140 Steendorp 
& 0473 72 66 15
natuurpuntscousele@gmail.com

Ë Wase Linkerscheldeoever
Joris Baetens Grote Baan 197 /1
9120 Melsele   & 03 722 15 37
www.natuurpuntwal.be
info@natuurpuntwal.be

N A T U U R P U N T

ËAfdeling Hamme
Frans Van Havermaet, 
Aambeeldstraat 31, 9000 Gent
& 0499 73 35 14
frans.van.havermaet@telenet.be/
www.natuurpunt.be/afdelin-
gen/natuurpunt-hamme

Ë Moervaart-Zuidlede
Dirk Van Pottelberg
Spelonckvaart 38, 9180 Moer-
 beke-Waas   & 09 346 95 68
dirk@heidebos.be
www.heidebos.be

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

V.E.L.T.
Vereniging voor Ecologische
Leefwijze en Tuinieren
Temmermans Marc,Water molen -
 dreef 126, 9100 Sint-Niklaas
https://beweegt.velt.be/waasland
marc.temmermans@telenet.be

J.N.M.  
Je beestigste jeugdbeweging 

Ëafdeling Waasland 
www.jnm.be/waasland 

Ëafdeling Durmeland,
Jorn Van de Velde, 
Zwaluwstraat 39, 9160 Lokeren
& 0493 02 96 97
jorn.vandevelde@gmail.com
www.jnm.be/durmeland  

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

HOF TER SAKSEN
Arboretum & groendienst,  Haas-
donkbaan 101 , 9120 Beveren
&O3 775 28 51

HORTUS TER SAKSEN vzw
August De Boeckstraat 17, 9120
Beveren. & 03 755 23 26
www.hortus-ter-saksen.be
info@hortus-ter-saksen.be

RING-COMITé (=Actiecomité
Neen aan de Grote Ring) 
Gilbert Cant, Perstraat 88, 
9120 Haasdonk & 03 775 19 31
haasdonk.com@gmail.com

UILENWERKGROEP WAASLAND
marc.aerts@uilenwerkgroep-
waasland.be  0485 38 19 87
www.uilenwerkgroepwaasland.be

ECOTEST
Milieuvereniging gemeente Temse: 
is overgenomen door ABLLOvzw

* geassocieerd met ABLLOvzw

Wase 
natuur- 

en 
milieuverenigingen

zie ook : www.abllo.be/verenigingen
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Coördinatie  ABLLOvzw  

' t   groene  

waasland

Wie een abonnement wenst op dit tweemaandelijks tijd-
schrift 't groene waasland (=GW)  kan dit 

* door 8 EURO over te schrijven naar 't groene waas-
land- ABLLO op IBAN BE39 7310 4317 9119  
( =nieuw nummer !!) met vermelding abonnement    't
groene waasland  2018 + aantal gezinsleden.

*of via een contactadres van een vereniging, die U vindt
op p 31 of op  www.abllo.be/verenigingen. 

Abonnees zijn automatisch ook  ‘toegetreden’  lid van
de  regionale vzw ABLLO.

Werk mee aan een 
groener Waasland !

Abonneren kan door  
8 Euro over te schrijven 
op  BE39 7310 4317 9119

Hoofdredactie  Dirk Hylebos  - 052/46 30 51
Boekhouding Maarten Geeraerts -   tel 03/234 08 13 
Vormgeving  en coördinatie : Gilbert Cant   03 775 1931 Maria Van de Vyver   

e-mail    : groene.waasland@gmail.com
Abonnement   8  EURO Oplage 1300 exemplaren

' t  g roene  waas land  versch i j n t   i n j anuar i ,
maar t ,  me i ,  sep tember  en   november .

Afgiftekantoor : 
9100 Sint-Niklaas 1
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