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Groene stapstenen voor

jonge huismussen

In het kader van het soortenbeschermingsproject
om opnieuw meer mussen in onze steden te krij-
gen, wil ABLLO vzw samen met alle partners
groene stapstenen realiseren tussen 5  be-
staande optimale  populaties huismussen. Deze
worden al geruime tijd in het oog gehouden en er
hangen op elke locatie  kasten voor de huismus-
sen. In Dendermonde zitten nog gezonde kolo-
nies aan de Noordlaan, Van Langenhovenstraat,
Lodewijk Dosfelstraat en Bijlokestraat.  Voor Sint-
Niklaas is dat aan Merelstraat, Schoolstraat, St
Jansplein, Moerlandstraat en
Paddeschootdreef.
Door rond elk van deze locaties
een cirkel van 500 meter te
trekken, wat overeenstemt met
de afstand waarover jonge huis-
mussen zich verplaatsen, weten
we hoe we deze kolonies best
kunnen ondersteunen en uit-
breiden. Binnen deze zone is
het dus heel belangrijk dat er
voldoende groen voor handen
is waarlangs de mussen zich
kunnen bewegen.
Vanuit de steden wordt  open-
baar groen voorzien waar mo-
gelijk, maar ook u als inwoner
kan een steentje bijdragen door
zelf groen te voorzien in uw tuin,
aan uw gevel ...
ABLLO vzw wil u daarvoor graag
extra helpen en biedt hiervoor
zelf groen aan. U kan kiezen uit:

• Verticaal groen (gevel-
groen)
• Dichte struiken voor in de
tuin of voortuin
• Haagplanten voor een
korte haag
• Kruidig veldje van enkele
vierkante meter

Alle planten alsook de uitvoering
ervan wordt aangeboden door
ABLLO vzw voor de ronde prijs
van 20 EUR. Hiervoor krijgt elke
deelnemer de planten naar

keuze en wordt de groene stapsteen naar keuze
door ABLLO gerealiseerd. Bovendien is elke deel-
nemer een jaar lid van ABLLO vzw, zo kan u de evo-
lutie van dit project volgen.
Wilt u graag deelnemen of wenst u meer infor-
matie? Stuur dan voor 30 april 2018 een mail
naar Jenny.delaet@ugent met uw keuze (gevel-
groen, struiken, korte haag of kruidig veldje) of uw
vraag. Alle uitvoeringen gebeuren in september en
oktober 2018 volgens afspraak met u als eige-
naar.
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