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Jenny De Laet gehuldigd

Verdienstelijke Oost-Vlamingen in de bloemetjes
zetten. Het is een jaarlijkse traditie van de provincie
Oost-Vlaanderen tijdens de nieuwjaarsontvangst
van de Oost-Vlaamse overheden. Ook het nieuw
verkozen provinciebestuur houdt vast aan die tra-
ditie. Op maandag 7 januari 2019 werden in het
provinciehuis in Gent 4 Oost-Vlamingen gehuldigd.

Naast baggeraar Jan De Nul uit Aalst, Sierteelt-
bedrijf De Waele-Wilwoodii uit Lochristi en Klingele
Chocolade uit Evergem kreeg ook Jenny De Laet,
doctor in de exacte wetenschappen en gedrags-
ecoloog aan de UGent een huldemedaille. Zij is
beleidsmedewerker van ABLLO vzw sinds 2004
en de drijvende kracht achter de Energiewijzer,
een project dat mensen tips geeft voor een duur-
zame levensstijl.(zie www.abllo.be/energiewijzer)

een optimistisch 2019

2019 wordt een feestjaar voor één van
onze mil ieuverenigingen. Vzw Durme
blaast dit jaar 50 kaarsjes uit en dat verdient
inderdaad een feestelijk jaar!  Meer hierover
in dit nummer.

2019 is ook een verkiezingsjaar. Op 26 mei
moeten we met z’n allen terug naar de  stem-
bus. Tot dan mogen we ons verwachten aan
de klassieke strijd om de stem van de kiezer,
met veel goede voornemens en beloftes voor
een betere samenleving.

Nieuw is echter dat milieuthema’s zoals duur-
zame energie, schone lucht, open ruimte, kli-
maatopwarming, … een prominente rol zullen
spelen in die verkiezingsstrijd.  Dat is in het
verleden ooit anders geweest.

Nieuw is ook dat het draagvlak voor ingrij-
pende maatregelen steeds groter wordt.
Mensen overal ter wereld komen op straat
om een krachtig signaal naar onze politici te
zenden.  Het milieu- en klimaatbeleid moet veel
ambitieuzer. Reeds in 1980 lanceerde Gr-
eenpeace de slogan "No Time To Waste",
maar sindsdien is er erg veel tijd verspild...

Nieuw is het feit dat de jongeren meer en
meer van zich laten horen in dit debat. Ze he-
kelen het huidige klimaatbeleid, ze doen het
door te spijbelen en ze zijn piepjong: het is wat
hun initiatief zo bijzonder maakt.
Het is wat mij optimistisch stemt.  

De redactie van Het Groene Waasland wenst
al zijn lezers een optimistisch 2019 toe!

De redactie

waarnemend gouverneur, de deputatie en de gehuldigden

op TVoost en AVSw
w

w
.a

bl
lo

.b
e/

kl
ik



m e t e n  i s  w e t e n
‘t  groene w

aasland   januari  2019  nr 210

3

energiewijzer (2)

Onze energiewijzer ‘Wijze(r)Energie wordt ver-
spreid sedert sept 2017 en is tot stand geko-
men met subsidie van  het Fonds Duurzaam
Materialen en Energiebeheer beheerd door de
Koning Boudewijnstichting. 

Eind 2017 wordt ons energie ambassadeurspro-
ject  bij de provincie Oost-Vlaanderen weerhouden
en hebben we nu de mogelijkheid om 500 ener-
giewijzers gratis te bedelen aan mensen die zich
registreren op EnergieId onder onze groep ABL-
LOvzw. ( www.energieid.be ) We kunnen ook een
website en een folder laten maken. Dit gebeurt
door laatstejaars studenten van De Artevelde Ho-
geschool in het kader van externe projecten.  

In maart 2018 is de website www.abllo.be/ener-
giewijzer klaar en in juni 2018 ontvangen we de fol-
ders. Die kunnen we nu gratis bedelen aan
gemeenten, OCMW ’s, huisvestingsmaatschap-
pijen, organisaties…..; aanvragen via jenny.de-
laet@ugent.be

Met dit energie ambassadeursproject engageert
ABLLO vzw zich om tegen eind 2019 de CO2 be-
sparing, gelinkt aan het gebruik van onze
Wijze(r)Energie, in kaart te brengen.   

Op 31 december 2018 hebben we onder ABLLO
vzw 56 dossiers.  Alle geregistreerden  krijgen

vanaf okt 2018 van ABLLO vzw gratis een
Wijze(r)Energie.    Op dat ogenblik kunnen we 27
dossiers van 2018 vergelijken met de referentie-
periode 2017.

Deze 27 dossiers verbruikten in 2018: 400,8
MWh elektriciteit en bespaarden tov van 2017
0.4% (Fig1).  Omzetting in CO2 emissie geeft voor
2018  een emissie van 67.1 ton CO2 met een be-
sparing van 6.2%.  hierbij komen uitersten voor van
39%, spijtig genoeg ook enkele meerverbruiken
van 40 en 71 %.  Er werd ook 44.5 MWh elektri-
citeit geproduceerd ( = + 21,4% tov 2017).  

Het gaat hierbij om een periode zonder
Wijze(r)Energie.  Enkel bij de transitiegroep van
Waasmunster kregen alle deelnemers eind 2017
een Wijze(r)Energie.  Het gaat hier om 16 dossiers
voor 22 leden.  De groep bespaarde in 2018,
401,8 MWH energie (= 0,3% tov van 2017), pro-
duceerden zelf 44,8MWH elektriciteit (= + 21%
tov van 2017) en bespaarden daardoor 63,7 ton
of 6.4% CO2 tov 2017.  

www.abllo.be/klik
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Dé plaats voor
Originele, Lokale, Gezonde en Ecologische

Food & Drinks
Vis – Vlees – Vegetarisch

Indien gewenst ook veganistisch, 100 % bio, glutenvrij 
of houden we rekening met andere allergenen.

Proef zeker ook onze biologische frisdranken (Bionade – Lemonade – Isis) 
of onze heerlijke biowijnen en tal van biobieren (w.o. Gageleer) 

Ook beschikbare ruimte voor vergaderingen 
- feestjes - recepties - concerten van max 50 pers. 

– zonnige terrasruimte voor 60-tal personen
Sophie Anthuenis – Ronny Van Driessche
Amand De Vosstraat, 9 - 9160 Eksaarde

Tel. 0471/84 84 35 of Tel. 0477/90 79 72
ronny@bistrodenbascuul.be
www.bistrodenbascuul.be

Like ons op :www.facebook.com/DenBascuul
Proef ons op youtube : https://www.youtube.com/watch?v=1lRj6FyUxcE

De  komende  muz ika le  avonden  i n  B is t ro  Den  Bascuu l :

'Als iedereen de eerste viool wil spelen, krijg je nooit een orkest bijeen'

vrijdag 8 februari 2019 : Concert MATTHIAS & RANI-Matthias zingt Will Tura

vrijdag 22 februari 2019 : Concert PHILIPPE ROBRECHT SOLO - Engelstalig

vrijdag 8 maart 2019 : Concert DIRK VAN DER LINDEN EN ZIJN SWINGING

HAMMOND JAZZ QUARTET - Jazz

vrijdag 5 april 2019 : Concert DAITHI RUA - Ierse Singersongwriter

vrijdag 10 mei 2019 : Concert SONIQUETE - Flamenco

w
w

w
.abllo.be/
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Ontwerp fietssnelwegen, nog

steeds amateuristisch

Net als bij wegen is verkanting of afschot nodig bij
fietssnelwegen. Dit is de dwarshelling die in het weg-
dek wordt aangebracht om een goede afwatering
te verzekeren. Een hellingspercentage van 2 à 3 %
is gebruikelijk. Bij de aanleg van fietssnelwegen is
dit onderdeel van ontwerp niet in het lastenboek op-
genomen of het wordt zo niet uitgevoerd.

Op fietssnelwegen zonder afschot blijven plassen
staan na regenweer. Dit is minder veilig, zeker bij
vorst. En dit vergt meer onderhoud aan de fiets,
vooral aan de remmen en de ketting. Want door
opspattend vocht met minuscule zandkorrels
treedt meer sleet op: uitvergroot, lijken die korrels
op rotsblokken.

Lees meer !
Meer lezen ?
Verwante onderwerpen.
Actuele informatie.
Plotse wijzigingen.
Een lange of lastige  link (url).
Een foute mededeling.
....

Kortom, de meest recente informatie , aanvullende
lectuur of weetjes en de inhoud van dit nummer,
vindt U op de webpagina:  

www.abllo.be/klik

Om het U gemakkelijker te maken !!

Meestal aangeduid door :

V o o r b e e l d e n :

De youtube-link van halfweg pagina 4 kan je ge-
makkelijker bereiken via  www.abllo.be/klik. 

Of nog : de TV beelden op TVoost en AVS van de
huldiging van jenny De Laet.

Test  maar  even  u i t !

www.abllo.be/klik

Bijhorende  foto’s tonen de fietssnelweg F4 te
Belsele naast de spoorlijn aan de wijk Mieren-
nest op één plaats opgenomen op één tijdstip:
- Foto boven: kijkend naar Sint-Niklaas: met hin-
derlijke plasvorming;
- En kijkend naar Lokeren: hier is niets meer te
merken van de regenbui.

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 van het secretariaat van 

't groene  waasland:

groene.waasland@gmail.com of  03/775 19 31 

Maandag tussen 14u en 18u

Dinsdag tussen 14u en 18u

Perstraat 88, 9120 Haasdonk.
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Aandachtspunten om 

Sint-Niklaas tot fietsstad 

uit te bouwen

Dat het nieuwe Sint-Niklase stadsbestuur als vierde
van zijn tien speerpunten aangeeft: "Onze fiets-
stad verder uitbouwen met veilige en comforta-
bele infrastructuur" vinden we als Fietsersbond
Sint-Niklaas uiteraard positief. Het geeft aan dat de
nieuwe bewindsploeg het belangrijkste punt uit het
nationale en het plaatselijke memorandum van de
Fietsersbond begreep: een goed fietsbeleid is de
opdracht van het volledige schepencollege en niet
enkel van de schepenen voor mobiliteit en open-
bare werken. 

Toen we onze leden vroegen wat het nieuwe be-
stuur daarbij zeker moest aanpakken, kregen we
zo'n lange verlanglijst dat het meteen duidelijk
wordt dat er nog veel werk op de plank ligt. We
groepeerden die wensen in zes aandachtpunten
die we hier op een rijtje zetten en illustreren met
een of meer voorbeelden:

1. Fietsen is de toekomst. Kies daarom voor
een toekomstgerichte fietsinfrastructuur

Het fietsverkeer zal blijven groeien en ook de ver-
scheidenheid aan fietstypes zet zich door. We slui-
ten ons daarom aan bij het advies van Fietsberaad

Vlaanderen. We vragen onder meer om rekening
te houden met breedtes die in dat advies worden
aangegeven.

2. Een duidelijke visie: waar willen we fietspa-
den? waar willen we fietsstraten?

In de wetenschappelijke literatuur wordt 30 km/u.
als veilige snelheid gehanteerd om verkeer te men-
gen. Waar die maximumsnelheid geldt is een fiets-
pad dus niet noodzakelijk (maar ook niet altijd
ongewenst). Op wegen met een maximumsnelheid
van 50 km/u. of hoger, is het bijgevolg niet oppor-
tuun om (o.a.) fietsende kinderen te mengen met
gemotoriseerd vervoer. Daarom ijveren we om nog
consequenter op elke weg in de bebouwde kom
met een maximumsnelheid van 50 km/u. of meer
ofwel een fietspad aan te leggen, ofwel de maxi-
mumsnelheid te verlagen tot 30 km/u. (in Sint-
Niklaas en alle deelgemeenten).

In de Belgische Wegcode wordt gestipuleerd dat
bestuurders van wagens minstens 1 meter
ruimte moeten laten tussen hun voertuig en een
fietser, bij het inhalen van die fietser. Dat bete-
kent dat het in enkele smalle Sint-Niklase straten
momenteel de facto verboden is voor bestuurders
van wagens, bussen… om fietsers in te halen. We
stellen daarom voor om alle weggebruikers hier-
van bewust te maken door van al deze straten fiets-
straten te maken, met de bijhorende signalisatie. 

B
ron: w

w
w
.fietsberaad.be 
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3. Bestaande fietsinfrastructuur: goed onder-
houden; zo nodig vernieuwen

Heel wat bestaande fietspaden laten niet toe om
comfortabel te fietsen omwille van een onaange-
paste ondergrond, goten bij het dwarsen van
zijstraten, slecht afgestelde verkeerslichten…  We
vragen een bijkomende inspanning om de be-
staande fietspaden degelijk te onderhouden en
zo nodig te vernieuwen. 

4. Missing links: verder werk maken van ver-
knopen en bewegwijzeren van de fietsroutes

Bij de fietsconferenties tijdens de beleidsperiode
2013-2018 stonden de fietsroutes in de kijker. Er
is al heel wat studiewerk verricht. Toch vrezen we
dat het voor mensen die Sint-Niklaas niet kennen
nog steeds moeilijk blijft om de stad fietsend te
doorkruisen. Een duidelijk voorbeeld is de Waas-
landfietsroute langs de spoorlijn Antwerpen-Gent:
er werd hard gewerkt aan 'nieuwe schakels', maar
een echte verbinding tussen oost en west is er nog

niet. We vragen om sneller werk te maken van de
bewegwijzering en het wegwerken van de mis-
sing links voor alle fietsroutes.

5. Bewustmaken en zo nodig sanctioneren

Enerzijds ondervinden we dat er nog steeds weg-
gebruikers zijn die niet weten welke verkeersregels
er gelden, bijvoorbeeld in een fietsstraat. Ander-
zijds denken we dat sommigen hun gedrag slechts
zullen aanpassen als ze weten dat ongepast ge-
drag bestraft wordt, bijvoorbeeld voor wat het stil-
staan en parkeren op fietspaden betreft. 

Hier hebben we een concrete suggestie die bud-
getneutraal blijkt te zijn: in Gent heeft de super-
flitspaal Lidar ongeveer 180.000 euro gekost,
maar door gedurende drie jaar elke dag 78 over-
treders te betrappen heeft het toestel wellicht al
meer dan 4 miljoen euro opgebracht! De gevolgen
voor de verkeersveiligheid lijken ons nog meer
waard.

We vragen dat bij het sanctioneren rekening wordt
gehouden met mate waarin een overtreding de vei-
ligheid bedreigt: zware boetes voor zachte weg-
gebruikers zijn uit den boze. 

Dat fietsers op sommige plaatsen talrijk in de ver-
keerde richting fietsen kan erg storend zijn, maar
het kan ook aangeven dat er op die plaats nood is
aan een alternatief.

6. Inspraak

Lang geleden werd ons beloofd dat alle infrastruc-
tuurwerken tijdig onderworpen zouden worden aan
een 'fietstoets' om — met inspraak van de erva-
ringsdeskundigen — de impact voor fietsers te be-
kijken. Al te vaak ontbreekt die fietstoets. Dat de
stad niet altijd wegbeheerder is, speelt kennelijk
een rol. Wij pleiten voor een mobiliteitsraad
waarop alle wegenwerken tijdig besproken wor-
den met alle betrokkenen, ongeacht wie de weg-
beheerder is. 

Wij nemen ons voor om — al of niet in samenwer-
king met de stad — ook bij andere wegbeheerders
te lobbyen voor fietsvriendelijke keuzes.

Heb je interesse voor onze volledige ‘verlanglijst’?
Surf naar www.fietsersbond.be/sint-niklaas

www.abllo.be/klik
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Jubileumjaar 

50 jaar vzw Durme 

Op 27 januari 2019 is het 50 jaar geleden dat
natuurvereniging vzw Durme het levenslicht zag.
Reden te meer om er een feestelijk jaar van te
maken met tal van activiteiten in het teken van
ons vijftigjarig bestaan. 

Ererondes doorheen elk reservaat o.l.v.
conservator(s) 

Om onze verschillende reservaten waar we de af-
gelopen 50 jaar werkzaam waren, in de kijker te
zetten, organiseren we elke maand van ons feest-
jaar een ‘ereronde’ of jubileumwandeling doorheen
een vzw-Durmereservaat. Wie anders dan de con-
servator zelf is het best geplaatst om deze ere-
rondes te gidsen, elk op zijn eigen manier. Zo
krijgen de bezoekers een unieke wandeling, activi-
teit of fietstocht voorgeschoteld met een kenner
die het reservaat vanbinnen en vanbuiten kent. 

We beginnen onze ronde doorheen de verschil-
lende reservaten op de dag dat vzw Durme exact
50 jaar bestaat, in de Fondatie van Boudelo in Si-
naai. Op zondag 27 januari combineren we een
tocht door de Fondatie met de officiële opening van
de Kijktoren. Verder gaan we in maart in het Mols-
broek op stap met conservator André Verstraeten
die een unieke wandeling in het Lokers dialect
geeft. Zo zullen de ‘reigere’, ‘wolde ganze’, en  ‘bos-
sneppe’ hoogstwaarschijnlijk wel aan bod komen. In

juli staat er een fietstocht van ongeveer 14 km in
de Moervaartmeersen op het programma. Langs
soms kleine wegen wordt er bij de verschillende
percelen halt gehouden voor een woordje uitleg. 

Ontvangst stadhuis

Zaterdag 2 februari worden we ontvangen op
het stadhuis. De burgemeester en/of bevoegde
schepen zal een woordje uitleg geven over onze
vereniging. Ook zal het Gulden Boek van de stad Lo-
keren ondertekend worden. Het Stedelijk Gulden
Boek is een prestigieus boek waar personen of ver-
enigingen met grote verdienste voor de Stad ver-
meld worden

Academische zitting en receptie 
In datzelfde weekend, op zondag 3 februari om
14u30 wordt in het Cultureel Centrum in Lokeren
een academische zitting gehouden. Daarop zijn alle
leden, sympathisanten en relaties officieel uitge-
nodigd en ontvangen we maximum 400 personen.
De stichters zullen er terugblikken op het leven van
de vereniging, er zal een streepje muziek zijn, een
voordracht met luchtige toets over wetenschap en
natuur en er zullen heel wat prominente personen
in de bloemetjes worden gezet. Zo verwachten we
bioloog Dirk Draulans, Minister van Leefmilieu Joke
Schauvliege, Minster van Staat en medeopricht-
ster Miet Smet en Vera Dua, voorzitster van de mi-
lieukoepel Bond Beter Leefmilieu. Een pak boeiende
sprekers dus die hun licht laten schijnen over de
werking van 50 jaar vzw Durme. Dit alles wordt mu-
zikaal begeleid door Edwin Van Vinckenroye.

Aansluitend is er voor de aanwezigen een recep-
tie; daarvoor verplaatsen we ons van het Cultureel
Centrum naar de feestzaal van het Sint-Lodewijks-
college. Een gezellige boel waar je zeker niet mag
ontbreken.

Fotoboek ’50 jaar vzw Durme – André Ver-
straeten’

In die 50 jaar zijn er natuurlijk heel wat mooie mo-
menten geweest. Sommige daarvan  zijn op beeld

Dit is een greep uit het programma, maar er is na-
tuurlijk meer. Hieronder een overzicht van de al be-
vestigde ereronde-activiteiten.

27 januari Fondatie van Boudelo + opening kijk-
toren - Sinaai - Jo Vervaet en Tommy Vercauteren

10 maart Molsbroek in’t dialect – Lokeren –
André Verstraeten

april Eenbes – Moerbeke- Daan Van Eename

17-18 mei Aubroek Scheldebroeken – Berlare-
Jan Maertens

6 juli Lokerse Moervaartmeersen fietstocht – Lo-
keren- Erik Everaert en Katy Beke

25 augustus Paardenweide demo visstandon-
derzoek – Berlare- Jan Maertens

22 september De Linie – Sinaai- Geert Braem en
Bart Roels

Kijktoren
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vastgelegd. André Verstraeten verzamelde een
pak foto’s uit het archief van vzw Durme en maakte
aan de hand daarvan een prachtig fotoboek waarin
je de hele evolutie van de vereniging kan volgen: een
hebbeding voor iedereen die vzw Durme een warm
hart toedraagt. 

Rubriek 50 jaar in elk tijdschriftnummer 

In elk tijdschriftnummer van “Durme- en Schelde-
land” van 2019 interviewen we één of meer men-
sen die een tijdlang meegedraaid hebben of nog
steeds meedraaien in de vereniging. In deze spe-
ciale rubriek komen mensen aan het woord die tij-
dens de afgelopen 50 jaar de werking van dichtbij
gevolgd hebben, zoals o.a. Rudi Van Onderbergen,
Marc Hebbelinck,  Patrick De Brauwer, André Ver-
straeten,  Karine Van Doorsselaer, Familie Ver-
cauteren (Tommy en Rita)  Albert & Angèle en de
familie Everaert (Eric, Katy en Joris).

1969-2019
50 jaar vzw Durme
50 jaar regionale natuur- en milieuzorg
een feestjaar 

EEN MOMENT 
OM TERUG TE  DENKEN AAN

De ruime en brede maatschappelijke kijk
ontwikkeld in zoveel activiteiten

Het opgebouwde natuurbeheer in onze re-
servaten

De natuureducatie
van niets tot een overvolle kalender
en nu met dagelijkse invloed op een breed pu-
bliek

De natuur- en milieu-acties in het algemeen
belang,
met  wisselende steun of tegenkanting 
van politici en particulieren

De inzet van zo velen, vrijwilligers en personeel, 
die zich goed voelen in hun groep of hun afde-
ling
waarin onderling vertrouwen en respect voor
andermans werk
een vaste basis vormen

De constructieve samenwerking met over-
heidsdiensten,
de gemeentebesturen, het provinciebestuur,
het Vlaamse Gewest,
in talrijke regionale projecten met als uit-
schieter het Sigmaplan,
het grootste natuurontwikkelingsproject in
volle uitvoering in onze regio

De integratie van de vereniging in de totale mi-
lieubeweging
met als ideaal: eenheid in verscheidenheid

Het geleverde bewijs dat in zoveel concrete si-
tuaties
natuur- en milieuzorg efficiënt worden gediend
door een vereniging actief in een regio op men-
senmaat, 
gedragen door mensen verweven met de
eigen streek,
met verantwoorde steun van de overheid.

OOK EEN MOMENT
OM TE  DROMEN OVER  

De toekomstige uitbreiding
en het goede beheer van onze reservaten

De noodzaak steeds attent te blijven
als weer zoveel natuur- en milieuverloedering
dreigt

De toenemende belangstelling 
van de bevolking en zeker van de jeugd

Het nog stijgend aantal vrijwilligers
en de duidelijke generatie-aflossing

De verantwoordelijkheid van personeel en vrij-
willigers
om het ideologische en materiële patrimo-
nium 
verder uit te bouwen en goed te beheren

Andre Verstraeten
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SCHOON genoeg van zwerfvuil

Je kan het zo gauw nog niet bedenken of je vindt
het overal langs de wegen, vééééééééééééééél blik-
jes en plastiek flessen maar ook potten en pannen,
peuken en kurken, badkamer- en keukenmeubilair
…  Achteloos weggegooid of bewust gestort, geen
van die spullen horen daar thuis en ze ontsieren
onze straten. 

Laat ons stil staan bij de vele ongewenste
gevolgen van ons zwerfvuilgedrag.

• Het zorgt voor ergernis bij de bevolking. Zwerfvuil
staat bij de Vlaming op nummer één in het lijstje
van grootste ergernissen.

• Zwerfvuil maakt een buurt onaantrekkelijk om te
wonen. De huizen in vuile buurten zijn dus ook min-
der waard dan die in een propere, gezellige wijk.

• Vuile buurten hebben meer te maken met van-
dalisme.

• Het moedigt mensen aan nog meer zwerfvuil ach-
ter te laten en zelf te sluikstorten.

• Zwerfafval op straat verhoogt het onveiligheids-
gevoel.

• Het trekt ongedierte aan.

• Zwerfvuil kost onze samenleving handenvol geld:
de 18.000 ton zwerfvuil die jaarlijks in Vlaanderen
wordt opgehaald, kost 62 miljoen euro. Dat is bijna
€ 10 per inwoner.

• Het kan erg schadelijk zijn voor wilde dieren. Jaar-

lijks geraken duizenden dieren verstrikt in zwerfaf-
val, met ernstige verwondingen of de dood tot ge-
volg.  

• Nogal wat zaken die worden achtergelaten als
zwerfvuil (peuken, batterijen, detergenten, ...) be-
vatten giftige stoffen die onze bodem verontreini-
gen.

• Een deel van het zwerfafval dat op land wordt ach-
tergelaten, komt via wind en waterwegen uiteinde-
lijk in onze zeeën en oceanen terecht. De schade
die zwerfvuil daar aanricht, is onnoemlijk groot. He-
laas wordt het ook veel moeilijker, of zelfs onmo-
gelijk, om het zwerfvuil dat in zee belandt er ooit
weer uit te krijgen. Bovendien komen giftige stof-
fen en plastic via kleine zeedieren en vissen in de
voedselketen terecht.

Redenen genoeg om in te zien dat er eigenlijk niets
terecht zou mogen komen waar het niet hoort.
Hier geldt absoluut het aloude spreekwoord “voor-
komen is beter dan genezen”. Er is ook geen en-
kele verdedigbare reden om zomaar iets op straat
te mogen gooien. Slechte gewoonten, onverschil-
ligheid en misverstanden liggen aan de basis. Het
is niet stoer om drankverpakkingen gewoon te
laten vallen. 

Zulk gedrag is niet aanvaardbaar en asociaal, want
het betekent overlast voor de gemeenschap. 

Laten liggen is zeker geen optie en wat dat betreft
is er hoop, want steeds meer vrijwilligers zetten
zich in om dit vuil op te ruimen. Zo heeft MIWA het
project Schoon Volk in het leven geroepen in sa-
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menwerking met de gemeenten. In Temse zijn op
vandaag 58 personen aangesloten die op eigen
tempo een zelf gekozen traject opruimen. Onder
hen zijn er 9 Tielrodenaren die elk een stuk van uw
dorp aanpakken. Op het stratenplan (zie kaartje
hiernaast) hebben we de plaatsen die zij onder-
houden ingekleurd. 

Zoals je ziet doen zij hun best maar zijn er ook nog
veel straten over. Het mag gezegd zijn dat deze
mensen dit karweitje met plezier doen en er ook
best fier op mogen zijn. Ze zijn dan ook dit jaar ge-
huldigd als “DUURZAME HELDEN” door SDG (Su-
stainable Development Goals). Deze Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen zijn door de Verenigde
Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duur-
zame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden
gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling.

Onze helden uit Temse
kregen ieder een
mooie sierspeld met
17 kleuren. Elke kleur
staat voor een doel.
Dat maakt de speld tot
een waardevol klei-
nood. 

Wil je ook deel uitma-
ken van Schoon Volk,
neem dan contact met

de milieudienst van Temse. ( milieu@temse.be ) Je
krijgt alle nodige materiaal om het klusje veilig en
comfortabel te klaren: hesje, handschoenen, grij-
per en niet onbelangrijk, je bent verzekerd.

Meer info over schoon volk vind je hier:

www.miwa.be/nl/minder-afval/neen-tegen-zwerf-
vuil/schoon-volk
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Duurzame mobiliteit

met elektriciteit: batterijen

Hoeveel energie kan een batterij bevatten?

Een batterijpakket van een elektrisch voertuig be-
staat uit een serie-schakeling van vele cellen. Dit
betekent dat alle cellen zoals schakels in een ket-
ting aan elkaar gekoppeld zijn. 
De spanning van de batterij is dan de som van al
deze celspanningen. Een spanning wordt in Volt
uitgedrukt. Een klassieke 12 Volt lood-zuur batte-
rij bestaat inwendig uit 6 cellen van 2 Volt in serie.
Een lithium-ion cel heeft een grotere spanning
dan een lood-zuur cel: 3,65 Volt. Voor een batte-
rij van 365 Volt zal men 100 cellen in serie scha-
kelen. 

Vaak worden de begrippen vermogen (uitgedrukt
in Watt), energie (uitgedrukt in Watt-uur) en ca-
paciteit (uitgedrukt in Ampere-uur) van een bat-
terij met elkaar verward. Daarom volgt hierna een
vrij technisch stukje om deze termen te verkla-
ren.
De capaciteit is de hoeveelheid lading die de bat-
terij kan bevatten. Ze
wordt uitgedrukt in Am-
pere-uur [Ah]. De ener-
gie die een batterij
bevat, is het product van
de spanning met de ca-
paciteit. 
Als je dus de capaciteit
met de spanning verme-
nigvuldigt, dan vind je de
opgeslagen energie.
Deze wordt uitgedrukt in
Ampere x Volt-uur of
Watt-uur [Wh], want
Volt x Ampere is Watt. 
Vaak wordt de eenheid kWh gebruikt, waarbij
1kWh = 1000 Wh.

Om de capaciteit te verhogen, worden er cellen in
parallel geschakeld. De capaciteit is de som van
de capaciteiten van alle cellen in parallel, terwijl
de spanning van een parallel-schakeling dezelfde
is als de spanning van één cel. Daarentegen is de
capaciteit van serie-schakeling dezelfde als deze
van één cel, hier moet je de spanningen optellen.

Als voorbeeld nemen we de 100 kWh batterij

van een Tesla model S of X. Dit batterij-pakket
bevat 8256 cilindrische cellen met diameter 21
mm en lengte 70 mm. Het is een 96s86p confi-
guratie; dit betekent dat de batterij een serie-
schakeling is van 96 blokken die elk 86 cellen in
parallel bevatten. 
De spanning van de volledige batterij is 350 Volt,
namelijk 96 x 3,65 Volt.
De capaciteit van de volledige batterij is 292 Ah,
zodat de energie van het batterijpakket op 100
kWh uitkomt (=het product van spanning en ca-
paciteit).

Een belangrijke eigenschap van batterijen is de
energiedichtheid, de energie per kg gewicht.
Elke cel weegt 49 gram, zodat de batterijen al-
leen al 405 kg wegen. Daarbij komt nog de be-
huizing, de glycol koelvloeistof en het frame,
waardoor het totaal gewicht 641 kg is. 
Delen we 100 kWh door 641 kg, dan vinden we
0,16 kWh/kg.
Ter vergelijking: fossiele brandstoffen zoals diesel
of benzine hebben een energiedichtheid van meer
dan 11 kWh/kg!

Hoeveel vermogen kan een batterij leveren?

Het vermogen hangt af van de maximale stroom
die de cellen kunnen leveren, want vermogen is
het product van spanning met stroom. 
De 100 kWh batterij van Tesla kan maximaal een
stroom van 162 Ampere leveren. De batterij-
spanning is 350 Volt. Bijgevolg is het maximale
vermogen van deze batterij maar liefst 56,7
kWatt.

Hoe sneller we met onze wagen willen optrekken,
hoe meer vermogen de elektromotor moet leve-
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ren, dus hoe meer stroom er uit de batterij ge-
haald wordt. De batterijspanning blijft immers na-
genoeg constant. 
Om deze stroom laag te houden, stelt men bat-
terijen samen met een hoge spanning. 
Een lagere stroom heeft veel voordelen, want dan
zijn de verliezen in de oranje kabels en in de mo-
torwikkelingen lager. 
[Dit is ook de reden waarom de distributie van
elektriciteit op hoge spanningen gebeurt: hoog-
spanningskabels hebben vaak een wisselspanning
van 380.000 Volt, om de stromen en dus ook de
kabeldikte te beperken].

In elektrische en hybride auto’s bedraagt de bat-
terijspanning meer dan 200 Volt. In elektrische
fietsen is de batterijspanning nu 36 Volt, in plaats
van 24 Volt vroeger.

Het laden van de batterij.

Bij het laden van de batterij loopt de stroom in de
andere richting dan bij tractie. De gelijkrichter die
in de wagen zit, vormt de wisselspanning van het
net om tot gelijkspanning voor de batterij. Ook
hier mag de maximale stroom niet overschreden
worden. Een 230 Volt/16A stopcontact kan –
na aftrek van het energieverlies in de gelijkrich-
ter en het laadverlies in de batterij - zo’n 3 kW
nuttig elektrisch vermogen aan de batterij geven. 

Als men de energie van de batterij kent, dan kan
men de laadtijd berekenen: de laadtijd is de ener-
gie van de batterij gedeeld door het geleverde
vermogen.
Bijvoorbeeld: een 30 kWh batterij heeft  30 kWh
/ 3 kW = 10 uur nodig om volledig op te laden via
een huishoudelijk stopcontact. Bij een Tesla valt
deze laadtijd flink tegen: een 100 kWh batterij
heeft 100 kWh / 3 kW nodig om vol te laden,
meer dan 24 uur dus!

We hebben reeds vermeld dat vermogen gelijk is
aan spanning x stroom, dus stroom is vermogen
gedeeld door spanning.
Als de batterijspanning 300 Volt bedraagt, dan
zal de batterijstroom bij het laden vanuit een ge-
woon stopcontact gelijk zijn aan 3 kW / 300 Volt
= 10 Ampere. Er vloeit er dus een vrij lage
stroom naar de batterij, terwijl de batterij toch
veel meer stroom aankan. De flessenhals wordt
gevormd door het vermogen van het laadstation.
Om sneller te kunnen laden moet men meer elek-

trisch vermogen ter beschikking hebben. Snel-
laadstations kunnen vermogens van grootte-orde
100 kWatt leveren. De laadstroom zal dan groter
zijn, hij neemt evenredig toe met het geleverde
vermogen. 

Deze publieke laadpalen werken vaak op gelijk-
spanning: de autobatterij wordt dan rechtstreeks
verbonden met de snellader, waarin de juiste ge-
lijkspanning voor de batterij opwekt wordt.

Een 100 kWh batterij wordt door een 100
kWatt laadstation geladen in 100 kWh / 100
kW = 1 uur. Dit is een ruwe berekening; aanvan-
kelijk gaat het laden snel, maar boven 80% neemt
de batterij minder snel vermogen op, waardoor
het laden wat vertraagt.

De levensduur van de batterijen.

Als een batterij stroom levert of opneemt, dan
vindt er een chemische reactie plaats in de cel-
len. Bij elke laad/ontlaad-cyclus neemt de capa-
citeit van de batterij lichtjes af. Het aantal cycli
waarna de capaciteit naar 80% van de originele
waarde is gedaald, wordt de levensduur ge-
noemd.

Boven een Tesla model S socket
Onder een CCS connector, zowel geschikt voor
laden met gelijkspanning als wisselspanning.
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De beste batterijen inzake vermogendichtheid,
energiedichtheid en rendement van laden/ontla-
den zijn lithium-ion batterijen. Daarom is deze
technologie momenteel de standaard voor elek-
trische voertuigen. 
Lithium-ion batterijen hebben ook een hoge le-
vensduur. Vooraleer de capaciteit onder 90%
zakt, zal een modern elektrisch voertuig meer dan
200 000 km afgelegd hebben.

Een algemene regel is wel: hoe dieper men de
batterij ontlaadt, hoe minder laadcycli de batterij 
kan doen alvorens ze versleten is. De volgende fi-
guur toont dat een lithium-ion batterij die telkens
maar 20% ontladen wordt, 30.000 cycli mee-
gaat. Als men daarentegen de batterij telkens vol-
ledig ontlaadt (= 100 % ontlaaddiepte), dan is het
aantal cycli slechts 3000, een factor tien minder
dus. 

Daarom wordt de batterij van een hybride wagen,
waar er altijd brandstof als energiebron ter be-
schikking is, nooit dieper ontladen dan 60%.
Probeer je elektrisch voertuig dus zoveel moge-
lijk aan de lader te hangen. Dit geldt trouwens ook
voor laptops en mobiele telefoons. Het verhaal
dat men een batterij eerst volledig moet laten
leeg-lopen alvorens op te laden, klopt niet. De tijd
van de nikkel-cadnium batterijen is al lang voorbij!

Ecologische aspecten.

Een andere hardnekkige onjuiste bewering: “Er is
zoveel energie nodig om batterijen te maken dat

de CO2 uitstoot van een elektrisch voertuig even
groot is als deze van een klassieke auto”.
Het productieproces van een Li-ion batterij is ver-
antwoordelijk voor een emissie van ongeveer 100
kg CO2 per kWh batterij-energy. Bij een elektri-
sche auto met een batterij van 20 kWh en een
levensduur van 200 000 km, is de batterij alleen
dus verantwoordelijk voor een emissie van  20 x
100.000 gram / 200 000 km = 10 gram CO2
per km.

Dan is er ook de productie van elektriciteit. Als
elektriciteit volledig opgewekt wordt uit steenkool,
dan rijdt een elektrisch voertuig niet milieuvrien-
delijker. 
Wereldwijd wordt nog altijd 85 % van de stroom
uit één of andere brandstof geproduceerd, met
een gemiddelde CO2 uitstoot van 560 gram per
kWh. 
Een elektrisch voertuig zoals een Nissan Leaf of
Renault Zoe verbruikt ongeveer 15 kWh/100
km. Het is dan verantwoordelijk voor een emissie
van 560 x 15 / 100 = 84 gram CO2 per km.
Een Tesla verbruikt dubbel zoveel energie (30
kWh/100 km), waardoor zijn CO2 emissie dub-
bel zo groot is.

Maar in België wordt meer en meer ingezet op
hernieuwbare energie, en de helft van onze
stroom komt nog altijd van kerncentrales. Op dit
moment veroorzaakt een in België opgeladen
elektrische middenklasser dus ruwweg 50 gram
CO2 per km, en dat is minder dan de helft van de
uitstoot van een vergelijkbare diesel of benzine-
wagen. 

Het recycleren van lithium-ion batterijen is spijtig
genoeg economisch niet rendabel, de elementen
die ze bevatten zijn nog te goedkoop: slechts 20%
van de kost van het recycleren kan verdiend wor-
den door de verkoop van de gerecupereerde ma-
terialen. Initiatieven van de overheid en/of de
auto-industrie zijn hier hard nodig.

Raf Catthoor
Faculteit toegepaste ingenieurswetenschappen

UAntwerpen

Meer lezen ? Ga naar www.abllo.be/klik. Daar kan
je doorklikken voor extra informatie en/of interes-
sante weetjes.

Het aantal laad-ontlaad-cycli van een lithium-ion
batterij hangt af van de diepte van ontlading

www.abllo.be/klik
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Zaterdag 2 februari

Natuurpunt Waasland  Noord
Open beheerdag – wilgen knotten.  NPW Noord on-

derhoudt in totaal 850 knotwilgen vanaf het krekenge-
bied van Saleghem (Meerdonk), langs de Kieldrechtse
Watergang tot aan de Grote Geule (Kieldrecht).
Dat onderhoud bestaat uit het knotten van de kruinen,
hetgeen om de 7 jaar moet gebeuren.

Op de open beheerdag nodigen we iedereen uit om ken-
nis te maken met dit natuurbeheer en om mee te wer-
ken aan het opruimen van de takken. Later blijf je
uiteraard welkom op de wekelijkse beheerdagen, tot we
begin maart het knotseizoen afronden.
De vrijwillige medewerkers bij deze winterwerken kun-
nen het opgeruimde hout gratis verkrijgen.
Wie knotwilgen wil planten in zijn eigen tuin en aldus bij-
dragen aan een grotere biodiversiteit, kan ter plaatse
stekken en goede raad bekomen van ervaren vrijwilligers.
Afspraak Samenkomst om 13u30, aan het natuurhuis
op de Krekeldijk 2 te Meerdonk
PraktischStevige werkschoenen, werkhandschoenen,
fluo hesje en oordopjes meebrengen
Inschrijven is niet nodig. 
Info jan.vandermeulen@outlook.com

Dinsdag 05 februari  

Natuurpunt Waasland Scousele
Info paddenoverzet van 20 tot 22 u

In Natuurhuis Kapelstraat 170a Steendorp
In 2019 zal de paddenoverzetactie van half februari tot
eind maart weer op volle toeren draaien. Misschien heb
jij ook wel zin om ons gemotiveerd team te versterken?
Iedereen is welkom op de infoavond waar je alles te
weten komt over de paddentrek, waar er wordt overge-
zet en hoe er gewerkt wordt.
Info: natuurpuntscousele@gmail.com of 0473 72 66 15

Zondag 10 februari 

Hortus ter Saksen  natuurtochten: luswandeling Ruis-
broek – Eikevliet (21,7 km, knooppuntenwandeling)

Ruisbroek, in het land van de Stille Waters, is gekend van
de overstroming in 1976. We lopen langs autovrije jaag-
paden, dijkwerken en rustige polderwegen.
Afspraak :  9.30 uur aan de kerk van Ruisbroek , Ruis-
broekdorp 17, 2870 Puurs
Inschrijven bij werner.stuer@scarlet.be 0494 75 84 87
Bijdrage 2 euro per persoon of 4 euro per gezin.

Woensdag 13 februari 

Natuurpunt Waasland  Scousele Plantenstudiegroep
Scousele  van 19.30 tot 22 u
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een flora, willen leren determineren en graag mee op
plantenuitstap gaan in een gemoedelijke sfeer.
Info : nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15

Zaterdag  16 februari

VELT afhalen zaden en hulpstoffen van 10:00 tot 12:00
Pottenland (Nieuwe Baan 88, 9111 Belsele)
Afhalen van de bestelde zaden en hulpstoffen van de
groepsaankoop.
Geef een seintje op 0473575532 als je er niet geraakt.

Prov Oost-Vlaanderen Natuurstudiedag om 9 uur in het
PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 in Gent. Zie ka-
lender info

Zondag 17 februari 

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

Vzw Durme Dirk Lippens vertelt ons meer over de land-
schapsvorming van het Molsbroek
Afspraak: 14u30 aan het bezoekerscentrum Molsbroek
Gratis, graag een seintje vooraf indien je met een groep
aanwezig zal zijn.

Maandag 18 februari

Fietsersbond Sint-Niklaas kernvergadering om 19.28
uur, in het Koetshuis, Walburgstraat 37 te Sint-Niklaas.
https://www.fietsersbond.be/sint-niklaas en
https://www.facebook.com/FietsersbondSintNiklaas/

Zaterdag 23 februari

Velt basiscursus ecologische moestuin door VELT-les-
geefster : Fanny Mestdagh
Dit voorjaar organiseren we een 4-delige basiscursus
ecologische moestuin.  Je leert de basis om te starten
met moestuinieren, je krijgt tal van tips over bodem en
bemesting en je ontdekt wat biodiversiteit in de moes-
tuin kan betekenen. Ook over bodemwerking en vrucht-
wisseling kom je heel wat te weten. Kortom de perfecte
voorbereiding om nadien zelf met succes aan de slag te
gaan in de moestuin in 2019.  De 4 lessen vinden plaats
in het Droomatelier, Huickstraat 6, 9190 Stekene op za-
terdag 23 februari, 16 maart, 23 maart en 30 maart
telkens van 9.30u tot 12u. Vooraf inschrijven is nodig
via transitiestekene@gmail.com uiterlijk voor 11 febru-
ari . 

Zie ook : www.abllo.be/kalender of   www.abllo.be/klik
NPW ==  Natuurpunt  Waasland

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!

www.abllo.be/klik
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De lessen kosten EUR 24 voor Velt-leden, EUR 40 voor
niet-leden (voor de 4 lessen samen). Na inschrijving ont-
vang je van ons een bevestiging met het rekeningnum-
mer. Pas van zodra het inschrijfbedrag werd ontvangen,
is je inschrijving definitief.

Zondag 24 februari 

VELT    Gazon : ecologisch en zonder zorgen van 10 tot
12 uur bib , Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint Niklaas
Gazon: waaruit bestaat het? Hoe groeit het? En in welke
omstandigheden groeit gazon het best? In deze kennis-
makingscursus bespreken we veel voorkomende gazon-
problemen en -plagen. En uiteraard reiken we je
milieuvriendelijke oplossingen voor een gezond gazon
aan. Tot slot bekijken we welke alternatieven er bestaan
voor de perfect groene grasmat. VELT-lesgever Frans
De Smedt maakt je weer wat wijzer.  Gratis

Donderdag 28 februari

Natuurpunt CVN en Landelijke Gilde van 14 tot 16 uur
Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken... 
… En wat de mensen daarvan maken
Natuureducatieve comedy voorstelling over de commu-
nicatie tussen mensen, dieren, planten, … in geuren en
kleuren … en wat er zoal kan mislopen. Apen apen apen
na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vo-
geltje zelf wel eens? En vooral … wat bakken we er zelf
van? Zijn we beland in een communicatie-revolutie of ver-
staan we elkaar steeds minder?
Opzet: natuureducatieve comedy voorstelling over de
communicatie tussen mensen, dieren, planten, … in geu-
ren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen.  
Deelname 6€ voor leden Landelijke Gilde, 8€ voor an-
deren, ter plaatse te betalen. Doelpubliek: senioren.
Inschrijving via rudiger.rita@gmail.com.
Plaats LRV ruiterlokaal, Houtvoortstraat 0 Sint-Gillis-Waas 
Begeleider   Joeri Cortens van Natuurpunt CVN
https://www.natuurpunt.be/agenda/comedyvoorstel-
ling-toen-de-dieren-nog-spraken-sint-gillis-waas-33271

Zaterdag 02 maart  

Natuurpunt Waasland Scousele
Dagtocht naar de Hoge Venen - Kraanvogeltrek

Vertrek 07 u  in Vroonhoflaan aan kerkhof Temse (met
carpooling)
Kraanvogels zijn ongeveer even groot als ooievaars,
maar slanker gebouwd. Ze trekken in lange slierten in V-
formaties of in rommelige groepen. Trekkende kraanvo-
gels laten zich steevast opmerken door hun opvallend
getrompetter. Deze tocht gaat enkel door bij gunstige
weersomstandigheden.
Meebrengen : Verrekijker, eventueel telescoop, water-
dicht schoeisel.  Inschrijven bij  : gerry.heyrman1@tele-
net.be 0498 57 72 24

Zondag 03 maart

Vzw Durme Maandwandeling Beverwandeling
Marieke Coussens neemt ons mee op beverwandeling in
het Molsbroek
Afspraak: 14u30 aan het bezoekerscentrum Molsbroek
Info: gratis, Graag een seintje vooraf indien je met een
groep aanwezig zal zijn.

Zondag 10 maart

Natuurpunt Waasland Noord  
Winterwandeling in het Heidebos

Het 300 ha grote Heidebos wordt gekenmerkt door een
afwisseling van naaldbos, verlaten akkertjes, heide,
schrale graslanden en dreven. Een gevarieerd natuur-
gebied waar in elk seizoen van het jaar wel wat te ont-
dekken valt. We zullen het gebied verkennen samen met
een lokale gids die ons meer kan vertellen over de ge-
schiedenis en het beheer van dit gebied. Honden niet toe-
gestaan omdat we wandelen door een aantal
begrazingsblokken. Wandelschoenen volstaan.
Afspraak  Samenkomst om 14 uur op parking 1 - Kei-
zershoek te Moerbeke
Aanmelden: graag een seintje aan marc.bogaerts1@te-
lenet.be

Ons Streven Zwerfvuilactie 14 uur aan Den
Toeter einde Sint Jozefstraat Tielrode.
We maken weer SCHOON schip. Milieuwerkgroep Ons
Streven vzw doet haar Buit in het zakje.
Als de lente komt piepen om de hoek, haalt Ons Streven
in samenwerking met de vrienden van
Amma en de gemeente Temse, weer de bezems boven
voor de jaarlijkse zwerfvuilactie. Samen
met al wie er zin in heeft maken we straten, beken en
pleinen schoon.
Naargelang de opkomst bepalen we waar we gaan wer-
ken. Wij zorgen voor materiaal zoals
o.a. handschoenen. Rond 17 uur sluiten we af met een
drankje en een klein home-made
hapje dat je gratis aangeboden wordt in het gildehuis.
Een waar festijn voor groot en klein.

Vzw Durme 
Molsbroek in’t dialect – ereronde Molsbroek

André Verstraeten gidst ons in het Lokers diaclect door
het Molsbroek ter ene van het 50 jarig bestaan.
Afspraak: Bezoekerscentrum Molsbroek. Info: André
Verstraeten, 09 348 18 59

Hortus ter Saksen   natuurtochten :luswandeling Velm -
Attenhoven - Landen - Velm (24 km)
Het is steeds aangenaam vertoeven in West-Haspen-
gouw.  Uitgestrekte landbouwgronden en fruitplantages
liggen voor ons. We pikken ook nog het kasteel van Velm
mee, de Riddershoeve in Attenhoven, het natuurpark De
Beemden en de enige nog werkende watermolen in deze
streek.
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Afspraak : 9.30 uur op de parking van het Dorpsplein
van Velm.
Inschrijven bij marc.castelyns@scarlet.be 0494 12 86
81.  Bijdrage 2 euro per persoon of 4 euro per gezin.

Woensdag 13 maart 

Natuurpunt Waasland – Scousele Plantenstudie-
groep Scousele van 19.30 tot 22 u
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een flora, willen leren determineren en graag mee op
plantenuitstap gaan in een gemoedelijke sfeer.
Info : freddy.moorthamer@skynet.be  0475 923 484 

Zaterdag 16 maart

Uilenwerkgroep Waasland uilenwandeling bij (bijna)
volle maan om 19u00 tot 22 uur
Zin in een mysterieuze avondwandeling?
Dan gaan we samen op zoek naar uilen in Puivelde !
Stad Sint-Niklaas is goed voor uilen. Twee jaar na elkaar
mocht de kerkuil de titel van ‘Dier van het jaar’ dragen.
In die periode werden heel wat kerkuilen- en steenuilen-
kasten opgehangen.
De kerkuilkast in de kerk van Puivelde is een van de top-
locaties in onze regio.  Medewerkers van Uilenwerkgroep
Waasland telden er de afgelopen negen jaar maar liefst
29 jonge kerkuilen. Enkel in het rampjaar 2013 werd er
niet gebroed. Deze locatie is nog steeds recordhouder
wat het hoogste aantal jongen betreft met zes jonge
kerkuilen in 2014. In 2018 werden er twee jonge kerk-
uilen geboren. Jammer genoeg werd bij die controle ook
een dode volwassen vogel aangetroffen. Uit de ringge-
gevens bleek dat hij in 2007 als jonge vogel in de kerk
van de Ruiter (Waasmunster) geringd werd. Deze vogel
was waarschijnlijk de vader van heel wat jongen die in
Puivelde geboren werden… Gaat het wijfje een nieuwe
partner vinden? 
Afspraak : CC Buurthuis Sint-Job, Kruisstraat 54, 9111
Belsele-Puivelde.   Na een inleiding over uilen volgt de
wandeling. Aansluitend kan je o.a. een Steenuilke (streek-
bier) drinken. De deelname is gratis, wel graag inschrij-
ven ! Voorzie stevige schoenen,een fluo-vestje en een
bescheiden zaklamp.
Info: eddy.detaey@uilenwerkgroepwaasland.be
0474 21 20 01 
marc.aerts@uilenwerkgroepwaasland.be
0485 38 19 87   

Velt basiscursus ecologische moestuin van 9.30u
tot 12u.  Zie ook 23 februari

Zondag 17 maart 

Natuurpunt Waasland Scousele Watervogeltelling
Indien je graag meegaat contacteer :
Info : Gerry Heyrman  0498 57 72 24 gerry.heyr-
man1@telenet.be

Zaterdag 23 maart

Ons Streven Geboortebos, 14 uur VK Tielrode

Velt basiscursus ecologische moestuin. 
Zie ook  23 februari

Zaterdag 23 maart

Velt basiscursus ecologische moestuin van 9.30u
tot 12u.  Zie ook 23 februari

Dinsdag 26 maart 2019

Hortus ter Saksen  
Natuurlijke verzorgingsproducten van 19 – 22 uur

Zelfgemaakte cosmetica bieden een heleboel voordelen:
ze zijn zuiver, bevatten veel voedingsstoffen, zijn onge-
raffineerd en bevatten geen conserveringsstoffen en toe-
voegingen. Bovendien is het kinderspel om je eigen
verzorgingsproducten te maken. Jouw zelfgemaakte bo-
dylotion en bijhorende dagcrème krijg je mee naar huis.
Begeleiding: Evy Thuysbaert, voedings- en gezondheids-
consulente
In de hoeve Hof ter Saksen te Beveren. Parking ter
hoogte van Zandstraat 167, 9120 Haasdonk
Inschrijven bij Vormingplus Waas-en-Dender,  T 03 775
44 84 of www.vormingpluswd.be, uiterlijk 10 dagen voor
de activiteit
Deelname: 11 euro, met korting: 5,5 euro. Je betaalt ter
plaatse 8 euro aan de lesgeefster voor de ingrediënten;
betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916
7404 6946 , code 195665
(Organisatie: Vormingplus Waas-en-Dender, cultuurbe-
leid en dienst natuurontwikkeling gemeente Beveren)

Zaterdag 30 maart

VELT basiscursus ecologische moestuin van 9.30u
tot 12u   Zie 23 februari

VELT & Hortus ter Saksen  Ent een fruitboom en maak
je eigen boompje van  14 - 17 uur.  We gaan aan de slag
om fruitbomen te leren enten op een onderstam.  Zo
kan je een nieuw boompje maken, of op een bestaande
boom andere soorten inenten. In deze workshop leer je
veel over het hoe en waarom van enten, zowel in theorie
als in praktijk. Je gaat naar huis met een eigen appel-
boom- en/of perenbooment.  Er is ook mogelijkheid om
meerdere onderstammen met enten aan te kopen.
Mmv Nationale Boomgaardenstichting
Lesgever: Ivan Maertens
In het hoevegebouw van Hof ter Saksen, Beveren via inrit
naast Zandstraat 167, Beveren. Inschrijven noodzake-
lijk via VELT-Waasland, marc.temmermans@telenet.be, T
03 776 86 89 of M 0473 57 55 32

Deelname: 5 euro voor  leden van VELT, NBS en wer-
kende leden Hortus ter Saksen vzw, 7 euro voor niet-
leden, incl. je zelf geënt fruitboompje. Max. 30
inschrijvingen.

www.abllo.be/klik
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Zondag 31 maart

Ons Steven Uitstap naar de Wijmeers om 13.30u.  
Z i e  ka l ender  i n fo .

Zaterdag 6 april

VELT Boerderijbezoek Biomelkveebedrijf  van 14:00 tot
16:00. Bioboerderij Cerpentier De Cock (Riet 13 b,
9190 Stekene). De koeien van Herman Cerpentier en
Els De Cock produceren 100% pure biomelk. Waarom
ze overschakelden en hoe ze het klaarspelen vertellen
ze zelf tijdens een rondleiding. Vanzelfsprekend gaan we
ook proeven. Het bedrijf kreeg eerder al een minister op
bezoek en won verschillende prijzen.
prijs: € 3 ter plaatse betalen
Geef een seintje via marc.temmermans @telenet.be of
037768689 als je er bij wil zijn.

Zondag 7 april

Vzw Durme 
Lentewandeling langs natuurrelicten aan de Durme

Deze namiddag neemt gids Patrick ons mee voor een
boeiende wandeling langs de Durme. Het Nonnengoed,
de Durmemeersen en de Kastelen zijn allen erg waar-
devolle natuurgebieden in beheer bij vzw Durme en die
we bezoeken.
Afspraak: 14 uur aan de Herberg, Kil 28 te Zele (weg
naast Europalaan naar Hoekstraat net over kruispunt
Europalaan en Lokerenbaan).
Info: debrauwerpatrick@scarlet.be of 0488 46 75 45

Zondag 14 april

Ons Steven Wandeling “De Weegbree”

Hortus ter Saksen natuurtochten : luswandeling Loker –
Westouter (21,3 km, knooppuntenwandeling, deels GR)

Zondag 28 april

Ons Streven Erfgoed- en kabouterwandeling.
Thema: Hoe maakt u het? 14 uur aan de ingang van het
provinciaal domein Roomacker in de Hofstraat

Natuurpunt Waasland Zuid  Excursie Vlaamse Arden-
nen info Christel Strybos 052 46 00 58 

Noteer reeds :
Zondag  5 mei 2019 Hortus ter Saksen Plantenruil-
beurs van  10 - 18 uur
zaterdag 1 juni 2019 Uilenwerkgroep Waasland  Fiets-
tocht ‘met respect kijken naar jonge vogels’
vanaf 1 mei Zomerzoektocht van Ons Streven

polderwandelingen

Hortus ter Saksen

Donderdagen 14 maart, 21 maart, 28 maart en 4 april
2019, 19.30 – 22 uur
Kruideninfusen zijn meer dan het drankje dat je groot-
moeder maakte toen je ziek was. We dompelen je vier
avonden onder in de wondere wereld van de kruiden en
kruideninfusen. Welke planten kan je gebruiken en hoe
droog je ze best? Hoe maak je je eigen kruidentuintje en
welke kruiden kan je gewoon wildplukken? We zetten
samen elke les verschillende kruideninfusen. Zo kan je
in de praktijk zien en proeven hoe je de perfecte krui-
deninfuus zet. Welke eenvoudige kruiden of kruiden-
mengsels kan je gebruiken om enkele veel
voorkomende kwalen te ondersteunen? Ingrediënten
inbegrepen in de cursusprijs.
Begeleiding: Evy Thuysbaert, voedings- en gezond-
heidsconsulente
hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Be-
veren parking ter hoogte van Zandstraat 167, 9120
Haasdonk
Inschrijven bij Vormingplus Waas-en-Dender, T 03 775
44 84 of www.vormingpluswd.be, uiterlijk 10 dagen
voor de activiteit
Deelname: 49 euro, met korting: 27 euro; betaling zo
snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404
6946 , code 195867
(Vormingplus Waas-en-Dender,Hortus ter Saksen vzw
en gemeente Beveren dienst natuurontwikkeling)

Knotseizoen 

nog tot 25 maart 2019

Natuurpunt Waasland Noord

In en om onze reservaten, van Stekene tot Sint-Gillis-
Waas en Kieldrecht, groeien prachtige rijen oude knot-
bomen. Ze worden onderhouden door vrijwilligers van
onze afdeling. Om deze knotwilgen in goede conditie te
houden is het nodig dat ze om de 5 à 8 jaar geknot wor-
den.
Wil je weten waar en wanneer we knotten, meld je dan
aan voor onze werkmail. Je krijgt dan wekelijks een vrij-
blijvende e-mail over waar en wanneer we aan de slag
gaan. in goede conditie te houden is het nodig dat ze
om de 5 à 8 jaar geknot worden. 
Wil je weten waar en wanneer we knotten, meld je dan
aan voor onze werkmail. Vraag hem aan via knotterde-
knot@panneweel.be . Je krijgt dan wekelijks vrijblijvende
een e-mail over waar en wanneer we aan de slag gaan.
Je bent zeer welkom om een handje toe te steken.
Coördinatie : Jan Dhollander,   jan@panneweel.be
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Cursus fotografie 

voor beginners

Natuurpunt Waasland – Scousele

De les wordt gegeven door Dirk Cleiren.
Kriebelt het om de natuur mooi in beeld te brengen?
Wil je door een ervaren natuurfotograaf goed op weg
gezet worden? Dan is deze korte cursus natuurfoto-
grafie misschien wel iets voor jou. De theorie is beperkt
tot 1 avond les, gevolgd door 2 praktijksessies in de na-
tuur en een terugkomavond om de resultaten te be-
spreken. Iedereen is welkom, ongeacht je ervaring en
de camera die je gebruikt. Het succes van een interes-
sant of mooi beeld hangt vooral af van je eigen positie
in de natuur (op de juiste plek staan, laag standpunt in-
nemen, hoe dicht geraak je bij een onderwerp, compo-
sitie, wat staat in achtergrond, ...) en het bewust
omgaan met de beperkingen van je camera (scherp-
stellen, telebereik, ...).  Dat wil deze cursus je bijbren-
gen. In het Natuurhuis Kapelstraat 170a   Steendorp

Data 
Ma 06/05 theorie van 19.30 tot 22 u
Za 18/05 en za 25/05 praktijk van 07 tot 11 u
Ma 03/06 nabeschouwing van 19.30 tot 22 u

Je kan enkel inschrijven voor de 4 lessen tesamen. 
Lid Natuurpunt 50 euro    Geen lid 65 euro 
Info en inschrijven nine.vanhoyweghen@gmail.com
0473 72 66 15

cursus DAGVLINDERS 

april-juni 2019

Natuurpunt Waasland Zuid (NME)

In de regio van Natuurpunt Waasland ligt in 2019 de
focus op de insecten.  Volgens onderzoek is het aantal
insecten de voorbije decenia spectaculair gedaald.  Tijd
om daar iets aan te doen.  En aangezien we er van over-
tuigd zijn dat actie vaak begint vanuit kennis en betrok-
kenheid, willen wij met onze kernen een cursus
dagvlinders opzetten.
Lesgever theorie :  Joeri Cortens
Praktijkbegeleiders :

Phillippe Van de Velde & Jurgen Couckuyt

Wanneer
Theorie : op donderdagavond  25 april en 2 mei 2019
om 19.30u. In zaal Ons Heem , Watermolenstraat22
9111 Belsele

Praktijk : omdat vlinderwaarnemingen enorm afhan-
kelijk zijn van de weersomstandigheden voorzien we ver-
schillende praktijkdagen waarvan we er slechts twee
gebruiken, volgens afspraak op de cursus zelf.  In het
slechtste geval kan er nog een andere datum geprikt
worden, in samenspraak met de cursisten. 
Voorziene data :

• Paardenweide Berlare : 5 of 12 mei  van 10.00u
tot 16.30u
• De Moortels Lokeren : 9 of 16 juni  van 9.00u tot
12.30u

Wie ingeschreven is, ontvangt gedetailleerde info.

Inschrijven via het digitaal formulier. (Ga naar
www.abllo.be/klik)
Of via Marc Smet 03/778 16 18 marc.smet.natuur-
puntzw@gmail.com 
Daarna stort je 40 euro (ledenprijs) of 50 euro (niet-
leden) op reknr BE03 7350 4628 8384 van Natuur-
punt Zuid-Waasland, met vermelding ‘dagvlinders’.  
Je inschrijving is pas geldig nadat het inschrijvingsgeld
gestort is. Info over de cursus zelf: johan.vercaute-
ren.npzw@gmail.com  of +32 474 71 51 20

Natuurhuis in Steendorp

Natuurpunt Waasland – Scousele

Het Natuurhuis   Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Tijdens de winter is het Natuurhuis beperkt open.
10 februari en 10 maart van 14 tot 17 uur.
Vanaf zondag 01 april terug elke zondag van 14 tot 18
uur open.
Je kan er terecht voor een sanitaire stop, een drankje,
een gezellige babbel en 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 Scousele ver-
wachten je. Steun het project Vuurkouter in Steendorp
https://iksteun.natuurpunt.be/project/16725

Paddenoverzet

Natuurpunt Waasland – Scousele

Van half februari tot einde maart. Wil je graag mee-
werken, neem dan contact op 
natuurpuntscousele@gmail.com  of 0473 72 66 15. 
Eveneens in de Kerkstraat in Tielrode
christophe@optimalog.be of 0494 50 01 30

www.abllo.be/klik
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Geopunt en natuurstudie. Geopunt.be ontwik-
kelde een platform die allerlei kaartmateriaal ter be-
schikking stelt. Het platform is bijzonder gebruiksvriendelijk
en biedt ondersteuning aan vrijwilligers met een natuur-
studieproject. Ontdek het platform en ga er zelf mee aan
de slag. 

Mossen en korstmossen in het veld herkennen. Onder
deskundige begeleiding trek je het Gentse Zuidpark in en
ontdek je de wondere wereld van mossen en korstmos-
sen. Niet toevallig, want ze zijn uitstekende bio-indicatoren,
o.a. voor luchtkwaliteit.

Sleutelen met pissebedden. In deze workshop maak je
kennis met onze inheemse pissebedden en zet je de eer-
ste stappen in de determinatie van de verschillende soor-
ten.

Het Gentse soortenplan en biodiversiteit in de stad. De
fauna en flora in Gent is gedetailleerd in kaart gebracht
en leidde tot een actieplan voor waardevolle en zeldzame
soorten. Onze stadsecoloog neemt je mee naar buiten om
het Gentse soortenplan en de biodiversiteit in de praktijk
te ontdekken.

Braakballen pluizen en determineren. Braakballen leve-
ren een schat aan informatie over de voedselvoorkeur van
uilen en over de verspreiding van de diverse prooisoorten.
In deze workshop pluizen we hun braakballen en bepalen
we de prooiresten.

Praktisch
Wanneer? Zaterdag 16 februari
Waar? Auditorium De Schelde (+1), PAC Het Zuid,
Woodrow Wilsonplein 2 in Gent
Deelnemen is gratis maar schrijf je vooraf in. 
https://www.flexmail.eu/f-bec6d0740406050a 

( Of ga hiervoor naar  www.abllo.be/klik )

Natuurstudiedag

Prov Oost-Vlaanderen  

Werk je als professional of vrijwilliger rond natuurstu-
dieprojecten en monitoring van fauna en flora? Kom
dan naar de natuurstudiedag op 16 februari. 

Programma
9.00 uur: Ontvangst (Auditorium De Schelde, +1)
9.30 uur: Verwelkoming door gedeputeerde Riet Gillis
en Mark Alderweireldt (Provincie Oost-Vlaanderen)
9.50 uur: Lezingen

* Herintroductieproject van de Beekforel in Oost-Vlaanderen
door Pieter Boets (Provincie Oost-Vlaanderen)
* Resultaten van vijf jaar vleermuizenmonitoring in Den Blak-
ken door Geert Stevens en Marie Peters (Vleermuizenwerk-
groep)
*Toen de planten nog spraken, de flora van Gent anno 1815
door Katrijn Vannerum (Plantentuin UGent)

10.50 uur: Pauze (Tentoonstellingsruimte, -1)
11.10 uur: Lezingen

* Hoe gaat het met onze mossen en korstmossen?
Dirk De Beer (Nationale Plantentuin Meise)
* 2018, het jaar van de Kleine modderkruiper door
Alain Dillen (Agentschap Natuur en Bos)
* Oost-Vlaamse Provinciaal Prioritaire Soorten en
Waarnemingen.be door Marc Herremans, Wouter
Vanreusel (Natuurpunt Studie) en Mark Alderweireldt
(Provincie Oost-Vlaanderen)

12.10 uur: Lunch en infostands
13.30 uur: Vertrek gratis busvervoer workshops UGent
(Laad- en loskade achterkant PAC Het Zuid, Oude-
scheldestraat)
13.45 uur: *Workshops**
16.15 uur:  Vertrek gratis busvervoer workshops
UGent (K.L. Ledeganckstraat 35)
16.30 uur: Netwerking bij een glas

Workshops**
*Kies 1 workshop. Geef bij je inschrijving je 1ste, 2de
en 3 de keuze door. Enkele workshops gaan door aan
de Faculteit Wetenschappen van de UGent (bereik-
baar via gratis busvervoer).

Sleutelen met spinnen. Spinnen hebben unieke eigen-
schappen, speciale prooiverwervingstrategieën en voort-
plantingsceremonies die je niet voor mogelijk acht. Leer
spinnenfamilies herkennen en dompel je onder in boeiende
spinnenverhalen.

Sleutelen met wilde bijen. Wilde bijen leveren een on-
derschatte bijdrage aan diverse ecosysteemdiensten,
waaronder de natuurlijke bestuiving van allerlei gewassen.
Deze workshop verdiept zich in de wilde bijensoorten en
hun bestuiving.

VOGELCURSUS VOOR KINDEREN

Natuurpunt Waasland Zuid

Is je kind al ingeschreven voor deze 4 toffe natuurda-
gen van de kindervogelcursus ? Al spelend en genie-
tend komt het van alles te weten over vogels. Op
zaterdagen 23 febuari 2019 (naar Het Zwin) en16
maart 2019 (naar Het Molsbroek); op zondagen 12
mei 2019 (naar het Kortbroek in polders van Kruibeke);
en 19 mei 2019 (naar het Panneweel). Zie ook het vo-
rige groene waasland of vraag info bij:  Christel Strybos
052/46 00 58   christelstrybos@hotmail.com     
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rivierwater de ontpoldering Wijmeers 2 bin-
nenstromen. Op het ritme van eb en vloed ontstaan er
authentieke zoetwaterslikken en -schorren. Door de 90
meter brede bres is het vroegere fietspad op de oude
Scheldedijk onderbroken. Het werd afgelaagd en is niet
meer berijdbaar. Bij die oude dijk pleisteren nu de
meeste watervogels op rustgevende afstand van het
brede asfaltpad op de dijk, dat door fietsers druk ge-
bruikt wordt. De dijk ligt nu meer in het binnenland en
biedt een veel grotere 'waterbeleving'.

Wij vinden het zeer interessant om dit voorbeeld samen
met onze leden van naderbij te gaan bekijken. 

De bus vertrekt in Tielrode om 13.30 uur, op een nog
nader te bepalen locatie. Rond 14 uur  komen we dan
aan in Uitbergen en zien we het opkomende tij met in
het begin nog wel slik en normaal heel wat watervogels.
Als er voldoende tijd is rijden we naar de Paardeweide-
oost, die onder water staat. Het water komt door de
sluizen met een geregelde instroom via de getijden. We
komen terug aan in Tielrode omstreeks 18u - 18u30.
Deze uitstap wordt georganiseerd in samenwerking
met de Vlaamse Waterweg en vzw Durme. Het aantal
plaatsen voor de leden van Ons Streven is beperkt tot
25. Mandatarissen van de gemeente en lokale leden
van vzw Durme, worden eveneens uitgenodigd. Des-
kundige gidsen zullen ons vergezellen.

Interesse voor deze boeiende, interessante, leuke, leer-
rijke, adembenemende uitstap?
Schrijf je in via Onsstreven@gmail.com  ,  03 711 16 83
of 0495 99 12 49 vòòr 15 maart.

Benieuwd naar het toekom-

stige Klein- en Groot-Broek? 

Ons Streven

Ga mee naar de Wijmeers.

Het Groot- en Klein Broek in Sombeke en Elversele wor-
den ontpolderd. De werken hiervoor gaan gestaag
voort. Ben je net als ons benieuwd hoe de polders er
na de werken gaan uitzien? Dan nodigen we jullie graag
uit voor een gratis busreis naar de Wijmeers op zon-
dagnamiddag 31 maart. 

Het Sigmagebied Wijmeers ligt volledig in Uitbergen en
omvat twee delen: een gecontroleerd overstromings-
gebied van 159 hectare (Wijmeers 1) en een gebied
van 28 hectare dat ontpolderd werd (Wijmeers 2). Via
een 90 meter brede opening in de Scheldedijk kan het

www.abllo.be/klik
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Verhuisplannen AZ Nikolaas,

van banaal tot geniaal

De voorgestelde verhuizing van AZ Nikolaas
(AZN) is banaal (zie het dossier bij ‘tGw, 28
maart 2018). Het is een plat, alledaags ver-
haal over hoe men vanuit een autogericht
denken de schaarse ruimte verder ver-
kwanselt. Hoe men ongezonde mobiliteit van
stad en regio bevordert. Dit moet beter. Leg
een geniaal vernieuwingsplan voor.

Het is een peperduur project. Qua vloeroppervlakte
vergelijkbaar met 1000 modale woningen. Hier-
door verandert dit deel van de stad enorm: grote
toename van verkeersdrukte, geheel andere wis-
selwerking tussen AZN en stad en regio. Kortom
de ruimtelijke en verkeersstructuur wordt over-
hoop gehaald.

Daarom is het nodig om voor de vernieuwing
van AZN zoveel mogelijk interessante locaties
te onderzoeken op al hun pro’s en contra’s
opdat de beste oplossing kan gekozen worden
in het belang van de gemeenschap. 

ABLLO pleit ervoor om andere, vermoedelijk be-
tere, locaties te onderzoeken. De planningsop-
dracht is vrij complex. De selectie van het beste
concept moet daarom voorafgegaan worden door
een wedstrijd. In deze wedstrijd wordt een creatief
oplossingsgericht denken aangemoedigd om ver-
nieuwende, geniale concepten te ontwikkelen. Dit
is gebruikelijk bij grootschalige ingrepen.

Bij wijze van voorbeeld heeft ABLLOvzw het Park-
ziekenhuis ontwikkeld. Inmiddels verneemt ABLLO
dat het Parkziekenhuis niet verder zou worden on-
derzocht, omdat onder andere het Agentschap on-
roerend erfgoed een negatief advies zou hebben
gegeven. Het voorstel ligt gedeeltelijk in het park
dat beschermd is.  De directie van AZN is weinig
creatief. Het kiest de gemakkelijke weg: in herbe-
vestigd agrarisch terrein. Moet men dit voorstel
op de Neerkouter ook al op voorhand verwerpen
omdat het is gesitueerd in herbevestigd land-
bouwgebied?

AZN op Fabiolaplein ?

Abllo stelt hier nog een ander concept voor: AZN 
op het Fabiolaplein.  
Dit toont aan, dat het creatief plannings-
proces in een wedstrijdformule toch nog
meer mogelijkheden kan bieden.
Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor het bou-
wen van de kliniek op het Fabiolaplein tussen het
Fabiolapark en het koopcentrum? Op het eerste
zicht een onmogelijke piste omdat de N16 daar
ligt. 

Maar volg eens mee :

In de huidige planning van Sint-Niklaas heeft men
een dubbele kamstructuur ontwikkeld. Vanaf de
E17 zijn er 2 armen die naar de randen van de
stad gaan: de oostelijke en westelijke tangent:

• De westelijke, E17 naar de Hoge Bokstraat,
ligt er reeds,
• De oostelijke, is gepland van E17 naar  N70.

Tegelijk wil men de N16 van E17 tot Parklaan smal-
ler maken voor autoverkeer en opwaarderen met
ondermeer het Fabiolaplein. Het rond punt aan het
Sinbad is voor voetgangers en fietsers een mis-
kleun en het gevolg van een fout uit de jaren 70.
Met AZN op het Fabiolaplein wordt dit stadsdeel
sterk opgewaardeerd.

Volgende afbeeldingen tonen dit geniale concept.

ABLLO vindt dat de huidige locatie (=NULscena-
rio) en Parkziekenhuis (=variant van NULscena-
rio) naast de vele andere moeten onderzocht
worden op hun mogelijkheden en kansen. Indien
het Parkziekenhuis in die studie heel goed zou
scoren, kan men dan nog dat voorstel aanpassen
of verwerpen, omwille van zwaarwichtige bezwa-
ren.  

Maar maak voor alles een opening naar
oplossingsgericht zoeken. Een open op-
roep of wedstrijd biedt kansen om meer
geniale concepten te ontwikkelen. 
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Meer info : abllovzw@gmail.comwww.abllo.be/klik
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Vreemd, klein, maar 

niet onschuldig!

In onze reeks over nieuwkomers in het Waasland
mogen de kleinsten onder hen niet ontbreken. Ze
zijn zelf niet zichtbaar, maar ze zorgen wel voor een
gigantische impact in onze natuur. Ze reizen als ver-
stekelingen mee in planten, dieren of mensen. Soms
zitten ze verborgen in plantaardige of dierlijke pro-
ducten. Eenmaal aangekomen in ons land zoeken ze
een goede leefomgeving. Daarbij kunnen ze onze
eigen planten, dieren of mensen ziek maken. Niet
zelden leidt dit tot een massale epidemie waarop de
plaatselijke natuur niet meteen een antwoord vindt. 

Olmenziekte

Eeuwenlang waren dijken en wegbermen beplant
met imposante olmen. Deze soort groeit twee keer
zo snel als de eik en levert sterk en duurzaam hout.
Toch bleek de olm niet opgewassen tegen de spo-
ren van een schimmel, Ophiostoma ulmi, die tijdens
de Eerste Wereldoorlog uit Oost-China werd inge-
voerd. Deze exotische schimmel wordt verspreid
door twee inlandse kevers: de grote en de kleine ie-
penspintkever (Scolytus scolytus en S. multistriatus). 

De iepziekte verspreidt zich ook via wortelcontact
tussen twee bomen. De ziekte werd het eerst be-
schreven in een land dat niet getroffen werd door de
oorlogsellende, Nederland, en is daarom wereldwijd
gekend als de “Dutch elm dissease” of ’Nederlandse
olmenziekte’. Aangetaste olmen reageren op de in-
fectie door gomblazen te produceren die de groei
van de schimmel stoppen. Deze gomblazen sluiten
echter de levensnoodzakelijke houtvaten af, waar-
door takken of zelfs gehele bomen afsterven. De
gladde iep of veldiep is zeer gevoelig aan de ziekte.
Door het massaal afsterven van deze olmensoort
en het draconisch kappen en ver-
branden van aangetaste bomen,
verdwenen enorm veel olmen uit
het landschap. Toch moest het
ergste nog komen. In Noord-Ame-
rika ontwikkelde zich een agressie-
vere variant van de schimmel:
Ophiostoma novo-ulmi. Deze schim-
mel moordde de Amerikaanse ol-
menrassen uit. Door de import van
aangetast hout uit Amerika, be-
landde deze schimmel in Europa en
tastte hij in de jaren zeventig olmen
aan die de eerste epidemie over-

leefden. Na het jaar 2000 kwam er een nieuwe
ziektegolf die onder de overgebleven bomen en
nieuwe aanplant flink huishoudt. Men schat dat tus-
sen 1919 en 2000 meer dan negentig procent van
de olmen uit het landschap verdwenen zijn.  On-
danks alle onheilstijdingen is er toch nog hoop voor
de olm. De fladderiep of steeliep is een inlandse ol-
mensoort die de laatste jaren werd herontdekt. Hij
wordt steeds meer aangeplant. Het is een maje-
stueuze boom die tot 35 meter hoog kan worden.
Door zijn brede groeivorm
vraagt de boom veel ruimte. De
fladderiep is gevoelig voor de ie-
penziekte maar wordt vrijwel
nooit ziek. De reden hiervoor is
dat de iepenspintkever deze ie-
pensoort niet aantast. Boom-
kwekers en universiteiten
hebben cultivars van de iep ontwikkeld die zeer re-
sistent zijn tegen de ziekte. Hierbij maakt men krui-
singen met Aziatische iepen die van nature uit,
ongevoelig zijn voor de ziekte. 

Sinds 1992 zijn meer dan een half miljoen Neder-
landse iepen ‘gevaccineerd’ tegen de iepziekte. Het
vaccin waar de iepen jaarlijks mee worden behan-
deld, Dutch Trig®, is in de jaren tachtig ontwikkeld
door het toenmalige Fytopathologisch Laboratorium
Willie Commelin Scholten, een initiatief van de uni-
versiteiten van Amsterdam en Utrecht. Onder die
gevaccineerde bomen is de laatste jaren niet meer
dan 0,1% via de beruchte iepenspintkever besmet
geraakt met de schimmel.
Het vaccin bestaat uit sporen van de schimmel Ver-
ticillium albo-atrum.

Wanneer die sporen in de sapstroom van de boom
worden gebracht, veroorzaken ze een afweerreac-
tie bij de iep, die de boom ook beschermt tegen de
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Ophiostoma-schimmel die de iepziekte veroorzaakt.
Men heeft goede hoop dat zo’n vaccinatie in de toe-
komst ook voor andere bomenziekten ontwikkeld
zou kunnen worden. 

Andere bomenziektes 

Kastanjekanker wordt veroorzaakt door Crypho-
nectria parasitica, een schimmel van oorsprong uit
Azië. Deze schimmel werd eerst geïntroduceerd in
de VS op het einde van de 19de eeuw. In 1938
werd de ziekte in Italië opgemerkt, na invoer van kas-
tanjeplanten uit de VS. De ziekte heeft zich eerst in
het zuiden van Europa verspreid (voornamelijk in
Frankrijk en Spanje) en is nadien verder noord-
waarts teruggevonden (Duitsland, Verenigd Ko-
ninkrijk). In België vond de eerste vaststelling in
december 2014 plaats op Europese tamme kas-
tanje in een straatbeplanting. Voorlopig lijkt de im-
pact erg beperkt.

Veel erger is het gesteld met de rode en witte Paar-
denkastanje. Deze bomen hebben erg te lijden van
de kastanjebloedingsziekte. In 2002 kwamen de
eerste symptoommeldingen binnen en in 2004
waren veel paardenkastanjebomen in het land aan-
getast.  In 2006 werd de veroorzaker van de ziekte
geïdentificeerd als een bacterie uit de groep van
Pseudomonas syringae pv aesculi. De herkomst van
deze bacterie is nog niet met zekerheid vastgesteld,
maar het erfelijk materiaal lijkt erg op dat van een
microbe die al in 1980 voor het eerst in India be-
schreven werd. Bomen krijgen bruine vlekken op de
stam en bloeden donker vocht. De aantasting leidt
tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte
van de boom. Bij zwaar aangetaste bomen valt de
conditie sterk terug en deze zullen uiteindelijk af-
sterven. Verzwakte exemplaren worden vaak door
honingzwam, fluweelpootje of oesterzwam geïnfec-
teerd. Kastanjebomen met een goede conditie hoe-
ven niet dood te gaan aan een infectie en kunnen
soms ook beter worden. De bestrijding van deze
ziekte is erg gecompliceerd. In Nederland wordt in-
middels geëxperimenteerd met een recent ontwik-
kelde warmtebehandeling, waardoor de bacterie
afsterft.
De Tamme kastanje is een andere boomsoort en is
helemaal niet gevoelig voor deze ziekte.

In 2011 brak de essensterfte of essentaksterfte
uit in het Waasland. Deze ziekte wordt veroorzaakt
door een mutatie van de schimmel Vals essenvlies-
kelkje (Hymenoscyphus albidus, ook bekend als Cha-

lara fraxinea) afkomstig uit Azië. De ziekteverwek-
kende schimmel bleek al sinds de negentigerjaren
aanwezig te zijn in Polen en Litouwen en zou al sinds
2007 in Vlaanderen voorkomen. Hij veroorzaakt bl-
adverkleuring, scheutsterfte, verkleuring van de bast
... en in veel gevallen ook sterfte van de boom. Hoofd-
zakelijk jonge essen en hakhoutstoven worden geïn-
fecteerd door deze schimmel. De eerste fase is het
verwelken en afsterven van de bladeren. Vervolgens
komen er schorsnecrosen (vlekken schors die dood
is) op de 1 tot 3 jarige twijgen. Als deze dode vlekken
de omtrek van een hele twijg beslaan, sterft deze af. 

Uiteindelijk kun-
nen ook ou-
dere bomen
(grotendeels)
afsterven. Be-
strijding van de
ziekte is nog
niet mogelijk.
Volgens het
INBO zou ruim
3 % van de in-
landse essen
ongevoelig zijn
voor de ziekte.
Men hoopt van
deze bomen
resistente na-
komelingen te
kunnen kwe-
ken, zodat er in
de toekomst
nog essen zul-
len zijn. In de
zomer van
2017 is er een
oproep gedaan
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om nog gezonde essen in zwaar aangetaste gebie-
den te melden op Essentaksterfte.nu. Onder meer
aan de universiteit van Gent doet men ook onder-
zoek naar een biologische bestrijding van de ziekte. 

De gewone es (Fraxinus excelsior) is inheems in het
Waasland en van grote waarde voor de biodiversi-
teit; ca.100 soorten planten, mossen en insecten
zijn specifiek afhankelijk van de es.

Welke bomen blijven nog over?

Het lijkt wel of al onze bomen gaan uitgemoord wor-
den door bacteriën en schimmels die uit verre stre-
ken worden ingevoerd. Gelukkig doet men er alles
aan om te voorkomen dat sporen van ziektever-
wekkers in ons land geraken. Uit voorzorg beperkt
men de invoer van levende bomen uit verre landen
en worden houtproducten van andere continenten
behandeld om verspreiding van exotische schim-
mels tegen te gaan. Gelukkig zijn er nog inlandse
soorten die op het moment weinig last hebben van
fatale ziekten: Haagbeuk, de Esdoornfamilie, de Ei-
kenfamilie, de Lindenfamilie, de Moerbei, de Tamme
kastanje …

Maar de dreiging blijft, zo werd in 2015 voor het
eerst de tamme-kastanjegalwesp Dryocosmus ku-
riphilus in België vastgesteld. De wesp is afkomstig
uit China en al langere tijd aan een verovering van
Europa bezig. Tijdens de voortplanting creëert het
insect gallen -harde behuizingen voor de larven- van
tot 20 mm diameter, op de jonge twijgen en blad-
stengels. Aangetaste kastanjebomen gaan daar-
door minder groeien en tot 70% minder kastanjes
produceren.

Anderzijds zijn er ziekten die heel opvallend en al-
gemeen zijn, maar die zelden aanleiding geven tot
een massaal afsterven van bomen. Een bekend
voorbeeld is “Populierenroest”  dat heel wat boom-
soorten aantast: populieren, witte abeel, lork, … 

Uit onderzoek blijkt ook dat hoe groter de geneti-
sche diversiteit van een bomensoort, des te groter
de overlevingskans is, indien een vreemde ziekte-
verwerker op de proppen komt. Het klonen van
bomen is dus eigenlijk geen goed idee. Klonen heb-
ben identiek erfelijk materiaal en zijn dus even
kwetsbaar (of in het goede geval even resistent)
tegen ziekten.

Voor wie meer wil weten, ga naar
www.abllo.be/klik

Dossiers Ons Streven 

Stand van zaken

Milieuwerkgroep Ons Streven is op meerdere
fronten actief. We houden je graag op de
hoogte van de stand van zaken van een aantal
belangrijke dossiers.

Verkaveling in het berkenbosje, rechtover de voor-
malige steenbakkerij

De verkaveling van het berkenbosje is voorlopig van
de baan. Nadat het gemeentebestuur een verkave-
ling voor 52 kavels verleende en de Deputatie het
beroep van Ons Streven en twee buurtbewoners af-
wees, stapte de Milieuwerkgroep samen met de
buurtbewoners naar de Raad voor Vergunningen-
betwistingen. Op 21 maart 2017 vernietigde de
Raad voor Vergunningenbetwistingen met een sterk
gemotiveerd arrest de beslissing van de Bestendige
Deputatie, en werd ook de vergunning van de nieuwe
verkaveling in Tielrode met 52 kavels vernietigd.
Deze uitspraak is uitermate belangrijk voor Tielrode.
In het arrest wordt de milieuwerkgroep Ons Streven
vzw erkend als een proces bekwame vereniging en
staat de milieuvereniging nu ijzersterk om toekom-
stige projecten, zoals de verkaveling van de Room-
acker, juridisch aan te vechten.
We houden de toestand nauwlettend in de gaten.

Gedeeltelijke opvulling Waesmeer

Afgelopen jaren werd er in en rond het Waesmeer
voor minstens 9000 m³ grond gestort. De eige-
naars van het Waesmeer dienden een aanvraag in
om dit te regulariseren en vroegen meteen een
nieuwe vergunning om nog eens zoveel grond te
storten, terreinaanlegwerken en oeververstevigin-
gen uit te voeren en een onderhouds- en recreatie-
weg aan te leggen. Omdat er in totaal meer dan
10.000 m³ grond werd aangevoerd, was de Depu-
tatie bevoegd. Tegen de aanvraag werden 322 be-
zwaren ingediend. Het College van Burgemeester
en Schepenen diende een negatief advies in. Toch
verleende de Deputatie een vergunning. Milieu-
werkgroep Ons Streven, de gemeente Temse en de
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buurtbewoners gingen in beroep bij de Vlaamse Mi-
nister van Leefmilieu, Joke Schauvlieghe. Ons beroep
werd op 12 november 2018 volledig en ontvanke-
lijk verklaard. Een uitspraak wordt verwacht voor 12
maart 2019.

Bouwproject Woonanker  op de voormalige mou-
terij (schrijnwerkerij Goossens) in de Antwerpse
steenweg

Samen met een aantal buurtbewoners heeft de Mi-
lieuwerkgroep een procedure gestart bij de Raad
voor vergunningenbetwistingen om de vergunning
voor de bouw van 30 assistentie- en 14 sociale ap-
partementen te vernietigen. Voor deze ingewikkelde
procedure doen we beroep op een gespecialiseerde
advocaat. De schriftelijke procedure is volledig afge-
rond. Het is nu wachten op een uitspraak. Deze
wordt de komende weken verwacht. Op-
merkelijk is dat de mouterij ondertussen
is afgebroken en dat men gestart is met
de werken zonder een uitspraak af te
wachten.

Groen Waasland 

deelt in het fileleed

Waasmunster, Temse, Haasdonk, Kruibeke, Mel-
sele, … zijn dank zij de verkeersberichten wereld-
beroemd in Vlaanderen. Vrijwel elke dag hoort men
deze namen veelvuldig op de radio. Verkeersongeval
of structurele file, duizenden automobilisten staan
wel eens stil bij deze plaatsen. Maar niet elke
chauffeur kan het stilstaan appreciëren. Velen
nemen hun toevlucht tot elektronische hulpmidde-
len om de files te ontwijken. GPS of smartphone of
een handige applicatie als ‘Waze ‘ worden als red-
dingsboei gebruikt om het stilstaande verkeer op wat
de ‘snelweg’ wordt geheten te vermijden. Tientallen
zijn snel- weg van de snelweg en storten zich op de
lokale wegen. Jammer genoeg zijn heel wat van deze
wegen niet geschikt voor zwaar en/of snel autover-
keer. Alle wegen in west-oost richting in de buurt van
de E17 of E34 worden met de regelmaat van de klok
overspoeld door sluipverkeer. Smalle, bochtige, on-

verlichte wegen of straten in dorpskernen of langs
gevoelige plaatsen zoals (kleuter)scholen krijgen het
hard te verduren. Het is nog maar de vraag of de
Oosterweelverbinding daar snel en langdurig veran-
dering in zal brengen. Het is te verwachten dat de
werken rond Antwerpen de problematiek gedurende
de komende jaren enkel nog ernstiger zal maken. 
Een Wase, lees intergemeentelijke aanpak om het
‘Waze’ sluipverkeer aan te pakken dringt zich op. Het
heeft geen zin dat elke gemeente afzonderlijk iets
tracht te doen om de overlast te beperken om de lo-
kale verkeersveiligheid te garanderen. Het is onze
hoop dat de gemeenten in het Waasland voor een
globale aanpak gaan. Het is onbegrijpelijk dat wa-
gens door de dorpskern van Haasdonk razen, of dat
men de bermen van de kleine landbouwwegen langs
de E17 kapot rijdt, of dat tientallen wagens door de
Nieuwe Veldstraat in Kruibeke de omgeving van een
kleuterschool onveilig maken. 
Bij zware verkeersproblemen staat het ganse cen-
trum van Temse vast. 
Doordat het sluipverkeer vlak voor de Kennedytun-
nel terug op de autosnelweg op wil, wordt het invoe-
gen op de rechterstrook problematisch. Dat draagt
ook weer bij tot het langer in stand houden van de file
op de snelweg. 
Misschien kan men in het Waasland leren van de er-
varingen van de gemeenten tussen Leuven en Brus-
sel. Men heeft daar een aantal creatieve manieren
gevonden om het sluipverkeer te verbannen. Door
het aanpassen van de infrastructuur, circulatieplan-
nen of het gebruik van camera’s met
nummerplaatherkenning is men er in ge-
slaagd om de situatie voor de lokale be-
woners te verbeteren. 
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Kraanwerken in de Lokerse

moervaartmeersen

Afgelopen zomer zijn opnieuw heel wat graaf-
werken uitgevoerd in onze reservaten. Naast de
inrichtingswerken, in het kader van het Natuur-
inrichtingsproject aan het Donkmee, rukten
eveneens graafmachines uit in ons reservaat de
Lokerse moervaartmeersen. Daar werden na-
melijk een aantal, door de provincie Oost-Vlaan-
deren en de Vlaamse overheid goedgekeurde
soortenbeschermingsprojecten, in uitvoering ge-
bracht. Gezien de extreem droge zomer, waren
de condities optimaal om in de laaggelegen, moe-
rassige delen van dit reservaat met kranen, dum-
pers en tractoren aan de slag te gaan. 

Het eerste door de provincie Oost-Vlaanderen ge-
subsidieerde project behelsde het slibruimen van
een 330 m groot slotennetwerk in een vochtig
grasland in Daknam. Het slotennetwerk herbergde
tot 20 jaar geleden een biotoop dat rijk was aan
waterplanten en onderwaterleven, maar dat on-
dertussen sterk verland was en nog nauwelijks wa-
terhoudend. Via deze ruimingswerken, waarbij het
voedselrijke slib werd afgevoerd, is het de bedoeling
om dit zoetwaterbiotoop (in Europa geklasseerd
als habitattype 3150) te herstellen. Er wordt dan
ook verwacht dat vrij snel waterplanten zoals kik-
kerbeet en fonteinkruidsoorten opnieuw in de ge-
ruimde sloten zullen groeien. Het is eveneens de
bedoeling dat zeldzame libellensoorten zoals
vroege glazenmaker, variabele waterjuffer en glas-
snijder de weg naar het slotencomplex zullen vin-
den.

Het tweede inrichtingsproject werd voor 80 % ge-
subsidieerd door de Vlaamse overheid (ANB) en
bevindt zich ter hoogte van de Oude Vaartbeek in
Eksaarde. Daar werd op een 0,15 ha groot, ver-
ruigd grasland een laag van 20 cm bodem afge-

graven. Door deze afgraving komt het gebied dich-
ter bij de grondwatertafel te liggen en krijgt het zo-
doende een meer moerassig karakter. Ook zal
door de afgraving het fosfaatgehalte van de
bodem, die het hoogst is aan de oppervlakte, afne-
men.  Hierdoor zullen  zeldzame planten, die bij
voedselarme bodemcondities beter groeien, mo-
gelijk de kans krijgen om de nieuw gecreëerde
moeraszone te koloniseren.  Een troef van dit pro-
ject is eveneens dat de afgraafwerken uitgevoerd
zijn in de paleogeul (vroegere loop) van de Durme.
Bij dergelijke in het verleden reeds uitgevoerde
graaf- of plagwerken bleek, dat zeldzame planten
zoals mattenbies, grote boterbloem en golvend fon-
teinkruid plots kunnen opduiken in de heringerichte
gebieden. Blijkbaar herbergen deze planten een
langdurig kiemkrachtige zaadbank in de laaggele-
gen, venige bodem van de paleogeul, die door de
afgraafwerken bloot komt te liggen en kan begin-
nen te kiemen. Er wordt dan ook uitgekeken naar
de volgende lente om te zien welke soorten alle-
maal zullen verschijnen in het nieuw gecreëerd
moerasje.

Nieuws uit het RLSD (Regionaal

Landschap Schelde-Durme)

Binnen het werkingsgebied van onze afdeling NPW
Zuid werden heel wat projecten op touw gezet. De
realisatie van een aantal projecten zijn afgerond of
nog in behandeling.

In Sombeke ( Waasmunster ) werd de tuin van
Lia ( instelling voor kwetsbare jongeren ) omge-
vormd tot een wandel en speelpark.(zie foto’s)  Dit
plattelandproject “Tussen Dries en Durme“ is de
realisatie van de verbinding tussen de tuin en trage
weg Drieswegel. Zo kunnen de bewoners van Lia
op een gemakkelijke wijze naar het Beerkaaihuisje
langs de Durme. Hier kunnen ze allerhande kar-
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weien opknappen. Dit gebeurde met de  financiële
steun van Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaande-
ren, het RLSD (Regionaal Landschap Schelde-
Durme https://www.rlsd.be) en VZW Durme.
Ikzelf heb mede in de tuin, samen met de school-
kinderen, boompjes gepland. De officiële opening
vond plaats op zaterdag 20 oktober in aanwezig-
heid van gedeputeerde Jozef Dauwe.

Het strategisch project “Schelde Sterk Merk“/
Rivierpark Scheldevallei waaraan coördinator Tom
Wezenbeek reeds drie jaar werkt, krijgt gestalte.
Dit project kadert  tevens in een ander project
“Van Steen tot Steen”: van Antwerpen tot Gent en
op deze toeristische route zullen in de toekomst 3
kastelen bezocht kunnen worden. Het kasteel Wis-
sekerke in Bazel, het kasteel van Marnix van St-Al-
degonde in de Weert en het kasteel in Laarne. Het
businessplan is herwerkt en wordt door Toerisme
Vlaanderen nagekeken. In 13 gemeenten werden
picknickbanken geplaatst in de huisstijl van de
Vlaamse Waterweg ( vroeger W&Z ) die de Sig-
mawerken uitvoert.

Op dinsdag 25 september werd te Waasmun-
ster in de Koolputten het charter ondertekend
“Onthaal en ontsluiting van de Durmevallei“. Dit
project kadert eveneens in Rivierpark Scheldevallei
binnen een breder kader van het Sigmaplan. De ge-
meenten, Zele, Lokeren, Waasmunster, Hamme
en Temse zullen samen met het RLSD in vereende
krachten, werken aan een landschappelijk en re-
creatief aantrekkelijke Durmevallei. Een pijnpunt

dat zal weggewerkt worden is de
missinglink van het fietspad langs
de Durme in Waasmuster: Van Lo-
keren tot de brug van Waasmun-
ster.

Met de klimaatverandering die
bezig is en de gevolgen ervan werd
een Europees project opgestart
SPARC. Dat staat voor “ Space for
Adapting the River Scheldt to Cli-
mate change “. Het project wil een
oplossing bieden aan de gevolgen
van de klimaatverandering op de
Schelde en haar omgeving. Eerste
en voornaamste aspect is uiter-
aard om de kans op overstromin-
gen drastisch te verminderen.
Alleen wat technische ingrepen zijn

niet genoeg, het project valt tevens onder het Sig-
maplan .

We laten de mensen kennis maken met: 
1. ‘Ruimte voor de rivier’: Getijdennatuur, stimu-
leren van zeldzame soorten.
2.  ‘Natuurontwikkeling’
3. ‘Kennisdeling’: Oplossingen verspreiden over
andere gelijkaardige gebieden.
4. ‘Communicatie en draagvlak’:Met de steun van
Europa, bezoekers en bewoners inlichten over
het gebied. Hier zal vooral het RLSD en de
Vlaamse Waterweg alle middelen inzetten voor
het vormen van klimaatgidsen die mee zijn met
de problematiek van de klimaatverandering door
de opwarming van de aarde.

Verder werkte het RLSD aan de opmaak van trage
wegen plannen in Sint-Niklaas , Sinaai en Nieuw-
kerken. Op 21 oktober werd aan het Kookpotje in
Sint-Niklaas een nieuwe wandelbrochure voorge-
steld met 3 wandellussen: 4,5 km, 6,5 km en 9,5
km.

In opdracht van de stad Sint-Niklaas werd ook door
het RLSD een bestemmingsplan voor het Puit-
voetbos opgemaakt. Wij met onze afdeling zullen in
de toekomst ook daar wandelingen organiseren,
een tweetal nieuwe natuurgidsen maakten hier hun
eindwerk van.

Staf Lerno: Natuurpunt Zuid
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