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Uitbreiding ‘groene stapstenen’

in Sint-Niklaas en Dendermonde

Door de ‘hete zomers’ die we te wachten staan,
zal het ‘Stedelijke hitte effect’ in de toekomst
stadsbewoners meer benadelen. Functioneel en op-
timaal stedelijk groen zal enerzijds het opwarmen
van onze steden temperen en anderzijds ook de ste-
delijke biodiversiteit optimaliseren. 
Hierdoor wordt het aangenamer om in de stad te
leven en helpen we mee aan een klimaatneutrale sa-
menleving. Om dit wetenschappelijk te onderbouwen,
gebruiken wij de Koolmees en de Huismus als ste-
delijke bio indicatoren in 2 projecten

- Urbaan mezenproject in verschillende steden: Sint-
Niklaas, Dendermonde, Gent, Kruibeke, Terneuzen
en Maastricht  www.abllo.be/natuur-landbouw/ur-
baan-mezenonderzoek 
- Groene stapstenen voor Huismussen in Sint-Ni-
klaas en Dendermonde. 

De huismus is een typische stadsvogel van weleer.
Zowel in Sint-Niklaas (sterk verstedelijkt) als Den-

dermonde (medium verstedelijkt) is het aantal nog
optimale huismuspopulaties (> 10 huismuskoppels)
bedroevend laag. 
Door het realiseren van ‘groene stapstenen’ willen
we de verbinding tussen kleine huismuspopulaties
(<5 koppels) en optimale koppels (>10 koppels) op-
timalieren door de verplaatsingen  van onafhanke-
lijke juveniele huismussen te bevorderen om zo de
genetische diversiteit van de stedelijke populaties te
optimaliseren. Tegelijkertijd volgen we een aantal
huismuspopulaties op door nestkasten op te hangen
en huismussen te ringen, meten en wegen.  

In het kader van ons goedgekeurd project ‘Groene
stapstenen voor huismussen’ door Het Fonds voor
Duurzaam Materialen en Energiebeheer’: Ge-
meente voor de toekomst,  kunnen nu alle inwo-
ners, binnen het stedelijk gebied van Sint-Niklaas
en Dendermonde, een plantenpakket aanvragen
voor de ronde som van €10

Wij voorzien volgende planten paketten: 
- Enkel struiken/ haagplanten, klimplanten of vaste
planten.

- Combinaties: 
4 struiken en 10 haagplanten
2 klimmers en 10 vaste planten 
4 struiken en 2 klimmers
4 struiken, 10 vaste planten

Hiervoor krijgt u: 
- Plantenpakket naar keuze
- Informatie rond een vogelvriende-
lijke tuin
- Hulp bij het aanplanten (indien ge-
wenst) 
- 5 x een nieuwsbrief rond dit project.
Interesse, neem dan contact op met
jenny.delaet@ugent.be

0496 450666

Sint-Niklaas

Dendermonde


