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Hopelijk vindt u dit nummer in de brievenbus voor
25 mei,  de dag van de verkiezingen. Waarschijnlijk
hebt u ook al deelgenomen aan de stemtest  en is
het al min of meer duidelijk welke partij of welke
kandidaten uw voorkeur krijgen. 
Ook de milieubeweging heeft zijn prioriteiten vastgelegd
en hoopt dat de toekomstige regeringen het belang van
meer natuur dicht bij huis, de strijd tegen de opwarming
van ons klimaat, duurzame mobiliteit, landbouw  en  ener-
gie,  … ernstig neemt.  In het artikel van ABLLO kan je
daar meer over lezen. 
Jammer genoeg is het milieubeleid tijdens de verkie-
zingscampagne niet zo vaak aan bod gekomen. Ik kan
me moeilijk voorstellen dat beleidsmakers de alarme-
rende berichten over de klimaatsverwarming en de in-
vloed van luchtvervuiling op onze gezondheid niet hoog
op de agenda plaatsen. 
Er is dan wel een lange termijnvisie voor nodig, en daar
ontbreekt het misschien wel aan in onze jachtige sa-
menleving.  Initiatieven waarvan we niet onmiddellijk re-
sultaten zien, zijn voor de politiek niet zo interessant.
Toch is een koolstofarme samenleving met minder
verspilling van energie, grondstoffen en ruimte niet
langer een vage intentie maar een concrete en drin-
gende opdracht die centraal moet staan op de radar van
onze politici. 
Een opdracht die misschien indruist tegen onze huidige
consumptiemaatschappij waar we via reclamebood-
schappen voortdurend aangespoord worden om zoveel
mogelijk te consumeren, ook al gaat dit ten koste van
onze leefomgeving en onze gezondheid.  Dit alles onder
de dreiging dat de groei  van onze welvaart niet gega-
randeerd kan worden als we bewuster omspringen met
onze grondstoffen.   Bij de gedachte dat onze economi-
sche groei niet grenzeloos is en dat de welvaartsballon
vroeg of laat eens kan springen, staan we niet graag stil.

Hopelijk wordt er in het stemhokje gekozen
voor een duurzaam “welzijn” in plaats van
een te veeleisende “welvaart”.

Verkiezingen 2014

Stop de teloorgang 
van de landelijke natuur

Herstel van de natuur in het landelijk gebeid zou de
hoogste prioriteit in een duurzaam landbouwbeleid
moeten zin.  Ooit hoorden we rond deze tijd in alle uit-
hoeken van Vlaanderen de voorjaarszang van de veld-
leeuwerik.  De veldleeuwerik die als symboolstaat voor

Openingsuren van het secretariaat van ABLLOvzw:

abllo.waas@gmail.com of   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
Donderdag tussen 14u en 18u

Perstraat 88, 9120 Haasdonk.

Ben je het eens met onder-
staande stellingen ?

Kies dan voor partijen die
hier meest aan werken.
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alle vogels die uit onze landelijke gebieden verdwenen,
ging sedert de jaren zeventig met 97% achteruit.
Reeds in de jaren 60 waarschuwde Rachel Carson
voor een ‘stille Lente’.  Het verval van de natuur op
het platteland valt doorgaans de individuele boer niet
te verwijten.  Een Europees landbouwbeleid met mil-
jarden aan subsidies voor de intensivering van de
landbouw, ligt aan de basis van het verdwijnen van de
landelijke natuur.  Vogels zijn de meest zichtbare in-
dicatoren van deze teloorgang. Een vergelijkbaar pro-
ces doet zich echter ook voor onder verschillende
andere soorten zoals bijen, vlinders en planten. 
Wat kan er gebeuren? 
- Stop het behandelen van akker randen en grasland
randen met pesticiden maar richt in als bloemrijke,
kruidige randen. 
- Stop het kappen van bomenrijen en houtkanten
maar plant opnieuw aan.   

Geen megastallen meer 

Jaar na jaar kent de Vlaamse landbouw en veehou-
derij een groeiende intensivering en schaalvergroting.
Steeds meer dieren (kippen, varkens, runderen) wor-
den door steeds minder landbouwers gekweekt  in
grotere stallen tot megastallen. Deze industrialisering
van de landbouw met onnatuurlijk hoge dichtheden
aan dieren, levert heel wat problemen op: antibioti-
caresistentie door systematisch toedienen van anti-
biotica via veevoeder, mestverwerkingsproblemen
zoals luchtverontreiniging, watervervuiling en extreem
verbruik, verzuring, geurhinder, dierenleed, uitstoot
van broeikasgassen, verarming van het platteland….
Nederland wil naar aanleiding van het meldquotum
de intensivering van de melkveehouderij afremmen
door grondgebondenheid in te stellen (2 melk-
koeien/ha gras).  Ook wordt vastgehouden aan de be-
perkingen op varkens en pluimveehouderij.  Dit

betekent dat uitbreidingen naar Vlaanderen (vooral
Meetjesland, Waasland en WVl) zich aanmelden en
dat kan niet!!
Wat kan er gebeuren?
- Grondgebonden landbouw moet voorkeur krijgen op
grondloze landbouw. 
- Werken aan een landbouwsysteem dat de draag-
kracht van onze aarde respecteert (= stel agro-eco-
logie centraal)
- Vlaanderen moet haar eerdere intentie om de vee-
stapel af te bouwen terug opnemen. 

Voer een retoursysteem in voor
drankblikjes en plastic flessen

De afvalberg in Europa groeit. Elk jaar wordt er drie
miljard ton afval geproduceerd. Het overgrote deel
wordt verwerkt door het onder de grond te stoppen
of te verbranden.  Volgens OVAM belanden er elk jaar
750 000 plastic flessen naast de vuilbak.  In werke-
lijkheid ligt het aantal nog 10 keer hoger. Er komen
jaarlijks duizenden tonnen plastic in het milieu terecht.
Jaarlijks komen er 37 miljoen drankblikjes en plastic
flessen in de berm terecht.  OVAM en Fost Plus doen
schijnbaar aan preventie maar meer afval betekent
gewoon meer winst voor Fost Plus. 
Wat kan er gebeuren? 
- Doorgedreven sensibiliseren die leidt tot minder

afval.  We zijn pri-
mussen in het sorte-
ren maar toch groeit
de afvalberg!
- Het ontwikkelen van
een Vlaams of Euro-
pees opgelegd re-
toursysteem voor
plastic flessen en
drankblikjes.  
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Een gedurfd klimaatbeleid 
om de volgende generaties te vrijwaren

van klimaatrampen

Om klimaatverandering optimaal te beperken moet
de broeikasgasuitstoot  tegen 2050 tien keer kleiner
zijn dan vandaag.  Europa moet kiezen voor het welzijn
van de toekomstige generaties.  Vlaanderen moet
stoppen met het uitgeven van miljarden voor ‘Schone
lucht’ maar zelf de koe bij de horens vatten. 
Wat kan er gebeuren? 
- Optimaal inzetten op energiebesparing voor indus-
trie, landbouw en burgers. 
- Energieverspilling door bestaande gebouwen opti-
maal aanpakken.
- Optimaal inzetten op alternatieve energie  en het
gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum
herleiden. 
- Kernenergie optimaal afbouwen. 
- Invoer DIFtar- principe op Provinciaal, Vlaams en of
Europees niveau.

Optimaal inzetten op 
de besparing van grondstoffen

De noodzaak om het grondstoffenverbruik met een
factor tien terug te dringen vereist zowel  zo efficiënt
mogelijke productieprocessen als een ver doorge-
dreven hergebruik en recyclage. Het vereist ook dat
we een totaal andere invulling geven aan het begrip
‘consumeren’.  Efficiënter omgaan met grondstoffen
bespaart miljarden, schadelijke subsidies moeten af-
geschaft worden. We moeten veel zorgvuldiger om-
gaan met onze natuurlijke rijkdommen zodat onze
economie meer welvaart creeert met minder grond-
stoffen.  Nu nog importeert Europa de meeste grond-
stoffen per persoon.
Wat kan er gebeuren? 
- Voedselconsumptie binnen de draagkracht van de
aarde. Er gaat enorm veel voedsel verloren doorheen
de voedselketen (10%).
- Gedeelde consumptie kansen geven.
- Halveer de vleesconsumptie. 
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Zet in op ecosteden met groene oases
en een optimale verbinding
tussen die groengebieden

Heel wat steden hebben centraal stedelijk enkele
groene oasen zoals oud kerkhof, parkje, plantsoe-
nen…maar van enige groenconnectiviteit (verbinding
tussen die groengebieden.) is op enkele uitzonderin-
gen na,  in de Vlaamse steden weinig sprake.   Inzet-
ten op groenconnectiviteit optimaliseert de stedelijke
biodiversiteit en het leefklimaat voor de burgers die

in de stad wonen.  Daarnaast moet bij stadsuitbrei-
ding optimaal ingezet worden op het realiseren van
het ‘Lobbenstad’ model.
Wat kan er gebeuren? 
- Leg vanuit Vlaanderen een subsidiesysteem op voor
gevelgroen en groene daken. 
- Vermijd totale verhardingen bij het aanleggen van
parkings en pleinen. 
- Leg het stedelijk lobbenstadmodel provinciaal,
Vlaams en Europees vast. 

Het principe ‘de vervuiler betaalt’
consequent toepassen

Dit principe moet niet enkel toegepast worden in het
kader van het materialendecreet (VLAREMA)  zodat
moet betaald worden voor het brengen van afval naar
het containerpark maar zeker ook voor andere vor-
men van vervuiling zoals luchtvervuiling, bodemver-
vuiling en watervervuiling. Dit kan door een slimme
kilometerheffing. 
Best is dat bij aankoop van toestellen of materiaal, de
kost voor de verwerking is inbegrepen, zoals bij elek-
triciteitstoestellen.
Ook grootverbruikers van energie moeten ‘gestraft’
worden enkel op die manier kunnen we duurzame
normen realiseren. Water is een kostbaar goed en
de Vlaamse drinkwaterkwaliteit is zeer goed (onder-
hevig aan 61 normen).  Iedere burger is verantwoor-
delijk door huishoudelijke activiteiten voor
watervervuiling. Er dreigt echter een financieel one-
venwicht te groeien tussen vervuiler en gebruiker. De
vervuiler moet niet enkel betalen maar ook inbinden. 
Wat kan er gebeuren: 
- Optimaal inzetten op halvering van de vleescon-
sumptie 
- Optimaal inzetten op rationeel watergebruik.
- Optimaal inzetten op hergebruik en reparatie
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Zet in op duurzame mobiliteit

Openbaar vervoer efficiënter uitbouwen
Tramlijn doortrekken naar Beveren is dringend
nodig.  ‘t groene waasland (=gw) nr  163, 179

Stations opwaarderen (vb Lokeren)  gw nr 170

Netwerken voor openbaar vervoer verder uitbou-
wen en optimaliseren. Oa : een goed knooppun-
tensysteem uitbouwen zodat bussen en treinen
optimaal aansluiten op elkaar.  Zie dossier regio-
netwerken. gw nr  161, 172, 

De fiets promoten
Naar aanleiding van een studie
van de fietstersbond storen fiet-
sers zich het meest aan druk
verkeer (lawaai, geur) en een
slechte ondergrond. De
Vlaamse overheid houdt geen
rekening met autoverkeer, tril-
lingen en kruisingen.  De fietser
moet steeds alert zijn en uitkij-
ken voor auto’s die te dicht
en/of te snel rijden. 
Het aanleggen van fietsstraten kan soms gevaarlijk
zijn voor fietsers omdat automobilisten er ‘hun voe-
ten’ aan vegen.   Ronde punten moeten ook voor fiet-
sers ‘veilig en comfortabel’ zijn. 
Enkel indien het voor fietsers veilig en comfortabel is
gaat men meer mensen op de fiets krijgen wat goed
is voor het milieu. 
Wat kan er gebeuren: 
- Elke stad moet vanuit Vlaanderen de opdracht krij-
gen om een veilig stedelijk fietsnetwerk op te zetten
zodat fietsers in de stad overal veilig geraken met de
fiets.
- Knelpunten in Vlaanderen moeten snel opgelost
worden. 
- Leg buiten de bebouwde kom fietspaden aan volle-
dig gescheiden van de autoweg.
- Langere afstand fietsroutes (functioneel en toeris-
tisch) dringend aanleggen en/of optimaliseren. 
Zoals  langs spoorlijnen 54 en 59 : 
Wanneer wordt de fietssnelweg Gent-Antwerpen
een feit?  En Sint-Niklaas – Mechelen ?

wanneer komt langs lijn 54 een fietsroute??

fietsroute langs lijn 59 in Beveren.
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Autoverkeer  afremmen 
en/of anders organiseren

- Waarom   BAM  NEEN en  Meccano JA
Zie gw nr 164, 165, 166, 173, 182

- In 2010 besliste de Vlaamse regering : 
Geen LangeWapper brug , maar een tunnel: 
Dit was een positieve eerste stap.
- Nu nog de tunnels  opschuiven 

3 km verder van Antwerpen.

- De knooppunten van Meccano met E17, E34,
E19 en E313 zijn eenvoudiger.
- Meccano (= omleiding rond de stad) wordt zelf
een onderdeel van de Europese transportassen.
De overkapping van de Antwerpse Ring kan dan
volledig uitgevoerd worden.  

- Bij BAM blijft Antwerpse Ring een onderdeel van
de Europese transportassen  en blijft  de vracht-
verkeersas DOOR de stad gaan. De wisselaars
mogen niet overdekt worden, zodat grote delen in
open lucht moeten blijven. Bij BAM krijgt men  dus
lange sleuven, zoals de Boomse Steenweg. 
- Zwijndrecht is er veel slechter aan toe met BAM.

Wie beweert : “Oosterweel en volledige
overkapping kunnen samen”, liegt !

- Geen nieuwe grootschalige wegeninfrastructuur
(N60 ; Grote Ring) door de Wase open ruimte.
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Overwinterende vleer-

muizen in het Waasland

De Vleermuizen die bij ons
voorkomen leven van insecten.
Bij gebrek aan insecten in de
winter houden vleermuizen een
winterslaap. Hiervoor zoeken
ze plaatsen met een stabiele
lage temperatuur boven het
vriespunt en een hoge lucht-

vochtigheid. Vroeger overwinterden vleermuizen in
grotten en eeuwenoude holle bomen. Doorheen de
eeuwen volgden ze de mens in zijn ondergrondse
bouwwoede en ontdekte zo groeven, ijskelders, on-
deraardse gangenstelsels, forten en bunkers. Tij-
dens hun overwintering kunnen vleermuizen goed
geïnventariseerd worden. De voorbije 10 jaar in-
ventariseer ik, namens de Oost-Vlaamse vleer -  mui -
zen werk groep, allerhande overwinteringsplaatsen
in het Waasland. In dit artikel geef ik een overzicht
van de resultaten van een aantal kleinere overwin-
teringsplaatsen voor vleermuizen. 

1   IJskelders en voorraadkelders 

Een ijskelder bestaat uit een eivormige kamer
waarin vroeger ijs werd bewaard. De kamer is be-
dekt met grond, een gang verbindt de onder-
grondse kamer met de buitenwereld. IJskelders
vinden we doorgaans in parken van kastelen en
kloosters. In een voorraadkelder werden vroeger
groenten en aardappelen bewaard. Het bestaat uit
een kamer met een gebogen gewelf. Een voor-
raadkelder is eveneens bedekt met grond maar
heeft een deur die rechtstreeks buiten komt. Wan-
neer deze gebouwen voorzien worden van deuren
met een invliegopening vormen ze goede overwin-
teringsplaatsen voor vleermuizen. 

Voorhout (Stekene)

In de buurt van het Stropersbos stond vroeger het
kasteel Voorhout. Nu blijft hier enkel de ijskelder
van over. Toen ik de ijskelder voor het eerst inven-
tariseerde stond er slechts nog een halve wand,
de rest was ingestort. Desondanks kwamen er nog
steeds Grootoorvleermuizen en Baardvleermuizen
overwinteren. Wellicht omdat ze de locatie  door-
heen de jaren hadden leren kennen en omdat het

Boven : ijskelder van Voorhout voor de renova-
tiewerken
Onder : ijskelder van Voorhout na de inrichting
(Joris Goossens) 
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nog steeds goed beschut lag in het bos. In verge-
lijking met andere vleermuissoorten stellen deze
soorten geen erg hoge eisen  aan hun overwinter-
tingsplaats en kunnen tegen lage en schomme-
lende temperaturen. Eenmaal werd op het einde
van de winter ook de meer eisende en sterk aan
bossen gebonden Franjestaart gevonden; een zeld-
zame soort in het Waasland maar talrijk in forten
in de bosrijke regio ten oosten van Antwerpen. Ook
de Watervleermuis is een soort die de voorkeur
geeft aan goed ingerichte locaties.  In de zomer
jaagt deze soort boven open water zoals vijvers en
kanalen. In 2009 werd de ijskelder volledig geres-
taureerd, voorzien van twee deuren en opnieuw af-
gedekt met grond. Na een aantal jaren, nadat de
vleermuizen de winterplaats beter leren kennen,
stijgen de aantallen Baardvleermuizen sterk ten ge-
volge van deze inrichting. Er worden echter nog
nauwelijks Grootoorvleermuizen waargenomen, ze
hebben de winterplaats nog niet opnieuw ontdekt
of vinden de nieuwe situatie te warm en hebben el-
ders een meer geschikte plaats gevonden. Van-
zelfsprekend hoop ik, dat de Franjestaarten deze
locatie binnen afzienbare tijd, opnieuw zullen ont-
dekken. 

St Helena (St-Gillis-
Waas)

Bij dit hospitaal werd
in 2003 een voor-
malige voorraadkel-
der ingericht voor
o v e rw i n  t e  r e n d e
vleermuizen. De loca-
tie is echter vrij
droog en doordat er
maar een deur is,
schommelt de tem-
peratuur er sterk. Er
werden in deze kelder
voorlopig nog geen
vleermuizen aan ge-
 trof fen wat niet wil
zeggen dat ze er in
het najaar of op het
einde van de winter
geen gebruik van
maken. Door enkele
eenvoudige ingrepen
zou de kelder verder
ingericht kunnen wor-
den. 

De opslagkelder van 
St-Helena  in St-Gillis

Baardvleermuizen in de ijskelder 
van de  Zwartzusters  (p10)
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Zwartzusters (Sinaai) 

In de tuin van de zwartzusters in Sinaai ligt een ijs-
kelder die reeds lang geleden werd ingericht met
twee deuren. De Watervleermuizen, die de eerste
jaren nog gevonden werden, zijn verdwenen. De
laatste 2 jaar nemen de aantallen Baardvleermui-
zen sterk toe in deze kelder. De oorzaak hiervan is
echter onduidelijk, is er een ander onbekend win-
terobject verdwenen, is de tuin beter verbonden
met de omliggende bossen of nemen de lokale pop-
ulaties van Baardvleermuis gestaag toe?

Hof ter Saksen (Haasdonk)  

In dit kasteelpark liggen 2 ijskelders naast elkaar.
Beiden werden al eerder ingericht met twee deu-
ren. Jammer genoeg werd de grote ijskelder rond
2000 tijdelijk opengesteld voor het publiek en ver-
dwenen de vleermuizen. Het duurde tot 2005 voor-
aleer er terug een eerste vleermuis kwam
overwinteren. In de kleine ijskelder merken we op-
nieuw dat de Watervleermuizen zijn afgenomen en
de Baardvleermuizen zijn gestegen. Vroeger werd
ook de kelder van het kasteel  geïnven tariseerd en
werden er doorgaans een 2-tal vleermuizen ge-
vonden tot het er te gevaarlijk werd om te inven-
tariseren; momenteel is het kasteel gerenoveerd.
Op de zolder van de orangerie verblijft in de zomer
een kolonie Grootoorvleermuizen en ook in de win-
ter kan er af en toe een Grootoorvleermuis gevon-
den worden. De Dwergvleermuis is een zeer
algemene vleermuissoort die we in de zomer op al-
lerhande plaatsen zien jagen. In de winter over-
wintert hij op droge plaatsen en is dus zelden te

vinden in onder-
grondse bouwsels. Ze
overwinteren wellicht
overwegend in daken,
spouwmuren, rolluik-
kasten, in schuurtjes
en andere niet ver-
warmde gebouwen.
Ook op de zolder van
de orangerie werd
vroeger af en toe een
Dwergvleermuis ge-
vonden.

Wissekerke (Bazel) 

Ook deze ijskelder
werd al eerder inge-
richt, maar hier is er
maar één deur. Ook
hier nemen de Wa-
tervleermuizen af en
is er mogelijks een stij-
ging vaan de Baard-
v l e e r m u i z e n . D e
aanwezigheid van Wa-
tervleermuis, is een
teken dat de kelder
goed is ingericht en
een stabiele tempera-
tuur heeft. Er is dus
geen nood om een
tweede deur te plaat-
sen. Zoals in verschil-
lende eerdere kelders
zijn de aantallen
Grootoorvleermuizen

steeds beperkt en zeer wisselvallig.
Deze soort overwintert op allerhande
plaatsen (bv. zolders, holle bomen) en
enkel bij strenge vorst zullen ze naar
ondergrondse overwinteringsplaat-
sen verhuizen. Hun aantal hangt dus
sterk af van de vorst tijdens de voor-
afgaande periode. 

Graventoren (Rupelmonde)

Naast de Graventoren ligt een grote
voorraadkelder en onder de toren zelf
is een ondergrondse gang met 2 his-

Telling in de grote ijskelder in Hof ter Saksen
met 3 vleermuizen vrijhangend aan het plafond



n a t u u r s t u d i e
‘t  groene w

aasland   m
ei  2014  nr 185

11

torische gevangenissen in natuursteen gemetst.
De aantallen en
soorten die we
aantreffen in de
G r a v e n t o r e n
s c h o mm e l e n
zeer sterk, wel-
licht door versto-
ring en onder
invloed van wisse-
lende weersom-
standigheden. De
aantallen in de
voorraadkelder
zijn de laatste
jaren echter
sterk gestegen
omdat de kelder
niet langer ge-
bruikt word. 

Nieuwbouwkel-
ders (Belsele,
Velle)

In Belsele en de Velle werden twee nieuwe ‘ijskel-
ders’ gebouwd specifiek voor vleermuizen. In beide
kelders staat vrij veel water zodat ze gebufferd zijn
tegen sterke temperatuurschommelingen. Ze wor-
den respectievelijk, nog maar drie en een winter
opgevolgd. Tot nu toe werden er nog geen vleer-
muizen in aangetroffen maar de periode is wellicht
te kort voor de vleermuizen om deze ijskelders te
leren kennen. 

2   Bunkers en schansen 

Bunkers staan bovengronds of zijn in het beste
geval slechts gedeeltelijk ingegraven.  Omdat ze
enorm dikke muren hebben zijn ze echter ook ge-
schikt voor overwinterende vleermuizen. Een
schans kan je als een klein fort beschouwen met
een 20tal kamers en 2 verdiepingen. In de Ant-

Grootoorvleermuis in een bunker in Haasdonk.
De grote oren zitten onder de vleugels ge-
plooid, enkel het binnenoor steekt naar bene-
den. (Natan Bolckmans)

Zijaanzicht van de Lauwershoekschans
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werpse fortengordel werden tussen de forten ver-
schillende schansen gebouwd waarvan er twee
tussen het Fort van Haasdonk en Steendorp liggen.

Bunkerlinie (Steendorp-Vrasene)

Tussen Vrasene en Steendorp ligt een bunkerlinie
van bijna 200 bunkers. Op één bunker na vonden
we in geen enkele bunker vleermuizen. Vele bun-
kers zijn dicht gemetst en dus niet toegankelijk
noch voor vleermuizen noch voor mensen. De
enige interessante bunker ligt in bos, deels ver-
zonken in het landschap, waardoor de tempera-
tuur er beter gebufferd is; één van de toegangen is
afgesloten zodat er
geen tocht is. We
weten dat in deze bun-
ker, in de jaren 60
reeds vleermuizen
zaten. De aantallen
vleermuizen die we hier
aantreffen zijn beperkt
en schommelen wel-
licht ten gevolge van
verstoring. 

Bunkerlinie (Stekene-Mendonk) 
Een andere bunkerlinie loopt vanaf het Zwin tot aan
Stekene. De laatste jaren werden de bunkers tus-
sen het kanaal Gent-Terneuzen en Stekene gere-
geld geteld. Deze bunkers zijn groter dan deze
tussen Steendorp en Vrasene.  Hoewel het land-
schap vaak vergelijkbaar is in beide regio’s, zitten
hier in de meeste bunkers vleermuizen. Het is on-
duidelijk of dit enkel door de grote en vorm van de
bunkers kan verklaard worden of door de afwezig-
heid van betere overwinteringsplaatsen zoals for-
ten en schansen. De aantallen zijn beperkt en het
gaat steeds om eerder weinig eisende soorten
zoals Grootoorvleermuis en Baardvleermuis. De
stijgende resultaten worden vooral verklaard door
een stijging in het aantal getelde bunkers en niet
door een toename aan vleermuizen. 

Landmolenschans (Kruibeke)

De Landmolenschans ligt net ten zuiden van de
E17, verscholen in een klein bosje. De vleermuizen
in deze schans worden nog niet zo lang geteld. We
vonden er 7 tot 10 vleermuizen maar deze locatie
heeft zeker meer potenties. 

Grootoorvleermuizen in de Landmolenschans.
De grote oren zitten onder de vleugels ge-
plooid, enkel het binnenoor steekt naar voren.
(Natan Bolckmans)
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Lauwershoekschans (Temse)
De Lauwershoekschans (foto boven) ligt ten zuiden
van de Landmolenschans maar ligt in een eerder
open landschap. Deze locatie wordt sinds 1975
met enige regelmaat opgevolgd. Er werden echter
nog nooit meer dan 3 vleermuizen gevonden. Dit
is vooral te wijlen aan het open landschap en het
open karakter van de schans. In 2011 werd de
schans ingericht door een aantal deuren en ramen
af te sluiten. Nog dezelfde winter vonden we 8
vleermuizen, sindsdien verdubbelden de aantallen
nagenoeg elke winter. Ik vermoed dat de resulta-
ten nog verder zullen stijgen tot een 50 tal. Door
het aanplanten van bomenrijen in de omgeving zou-
den de resultaten nog verder kunnen stijgen. De
snelle stijging kan deels verklaard worden door de
nabijheid van het fort van Steendorp. Hier over-
winteren zeer veel vleermuizen die de nieuw inge-
richte locatie snel leren kennen.

Forten

Tenslotte  zijn er in het Waasland nog een aantal
forten die belangrijk zijn voor grote aantallen over-
winterende vleermuizen (fort van Haasdonk, fort
van Steendorp, fort van Kruibeke of Eepoel). In de
forten Liefkenshoek, St-Marie en Zwijndrecht (Bro-
sius) werden maar een beperkt aantal overwinte-
rende dieren gevonden. Het groot aantal
vleermuizen in de forten wil niet zeggen dat de bun-

kers en ijskelders onbelangrijk zijn. Ze zorgen voor
een grotere ruimtelijke spreiding. Elke winter wordt
de overgrote meerderheid van de Grootoorvleer-
muizen in bunkers gevonden, andere soorten over-
winteren dan weer uitsluitend in forten.   

Conclusies

Na 10 jaar vleermuizen tellen is het tijd voor en-
kele conclusies. In de winter vinden we slechts een
fractie van de vleermuizen terug. Er overwinteren
dus heel wat vleermuizen op allerhande andere
plaatsen zoals holle bomen, oude rioolbuizen, kel-
dertjes en andere ondergrondse structuren.
Omdat we deze plaatsen niet kennen, zijn de vleer-
muizen hier dus kwetsbaar wanneer dergelijke lo-
caties  bv. in de winter worden afgebroken. Door
de gekende vindplaatsen te beschermen en ideaal
in te richten, kunnen we vleermuizen hier naartoe
lokken en een betere overlevingskans bieden. Het
beschermen van overwinteringsplaatsen of het
bouwen van nieuwe locaties kan dus op lange ter-
mijn bijdragen tot een betere bescherming van de
vleermuizen. Het bouwen van nieuwe bouwsels
heeft het meeste succes in de buurt van bossen,
waterlopen of andere locaties waar reeds veel
vleermuizen komen jagen. Wanneer er graafwer-
ken gebeuren in natuurgebieden kan er gemakke-
lijk een ondergrondse tunnel gebouwd worden voor
overwinterende vleermuizen. 
Dit verklaart ook de vrij opvallende stijging van het
aantal vleermuizen in een aantal bouwsels (Voor-
hout, Lauwershoekschans). Door het afsluiten van
tocht of verminderen van verstoring zijn er dus
meer vleermuizen naar de overwinteringsplaats
gekomen en zijn de totale aantallen die in die regio
leven niet noodzakelijk gestegen. In een groot aan-
tal andere objecten daalt het aantal Watervleer-
muizen opvallend (Zwartzusters, Hof ter Saksen,
Wissekerke), vaak zijn ze van jaarlijkse gast naar
uitzonderlijke vondst geëvolueerd. Ook in de meeste
forten zijn de aantallen Watervleermuizen opval-
lend gedaald, al hebben we er nog geen sluitende
verklaring voor. Daartegenover staat een opmer-
kelijke stijging in het aantal Baardvleermuizen
(Zwartzusters, Hof ter Saksen, Wissekerke). Voor
Grootoorvleermuizen kan er geen stijgende of da-
lende trend vastgesteld worden. 

Arno Thomaes

Baardvleermuis in een bunker in Haasdonk
(Natan Bolckmans)



d u u r z a m e  m o b i l i t e i t

‘t  groene w
aasland   m

ei  2014  nr 185

14

Geen late verbindingen

met de trein naar Sint-Ni-

klaas en het Waasland.

ABLLO vraagt herstel van laatavondtrein van
Oostende naar het binnenland.

Een aantal jaar terug heeft de NMBS zichzelf om-
gedoopt tot NMBS-Mobility. En De Lijn doet aan
“mobiliteitsplanning” in samenwerking met de ge-
meenten. In het gevoerde mobiliteitsbeleid zitten
toch nog grote hiaten. Neem nu de late verbindin-
gen met de trein naar Sint-Niklaas en aansluitend
naar het Waasland. NMBS-Mobility sluit de winkel
op het ogenblik dat het nog druk is op de ver-
voersmarkt. En De Lijn is dan ook al gaan slapen.

We gingen een kijkje nemen in alle Spoorboekjes
sedert 1975. Toen was de spoorlijn Antwerpen –
Gent nog maar net geheel gemoderniseerd: lees
dubbelsporig en elektrisch gemaakt. In de begin-
periode is er ooit trein geweest met aankomst om
0.24 uur in Sint-Niklaas (zie tabel). Het Wase za-
terdagnachtnet van De Lijn bood toen nog in zes
richtingen een aansluitend vertrek aan naar 1. Ste-
kene, Moerbeke, 2. Sint-Gillis, De Klinge, Meerdonk, 
3. Haasdonk, Beveren, 4. Belsele, Sinaai, 5.
Hamme, 6. Temse. Niets blijft daarvan over. De
laatste aankomsten van de trein schoven op tot
voor middernacht. Het aansluitend nachtnet van
De Lijn is afgeschaft. Geen wonder, wanneer

staatsbedrijven niet samenwerken.

Is er in een regio Waasland met ruim 200.000 in-
woners dan geen nachtelijke mobiliteitsbehoefte ?
Komend van theater, van zee, van feest, van Thalys,
van de luchthaven, van een late dienst ? Alleen al op
de E17 telden we rond middernacht een auto-
drukte van circa 1000 auto’s per uur in één rich-
ting, vanuit de taxi onderweg van Antwerpen –
Berchem naar Sint-Niklaas. 

Neem nu de laatste trein uit Oostende naar Sint-Ni-
klaas, die vertrekt er nu al jaren om 22u01 en in de
weekends zelfs om 21u50 (!!!). Op dat ogenblik
staan er in de zomer nog ellenlange autofiles op de
E40 naar het binnenland. In de jaren 70 was de
laatste trein uit Oostende naar Antwerpen een uur
later! ABLLOvzw vraagt dan ook aan alle betrokken
Vlaamse steden (Oostende,Brugge,Aalter, Gent,
Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren en Antwerpen) om
bij de NMBS aan te dringen op het herstel van deze
laatavondverbinding tussen al deze Vlaamse ste-
den. Zo wordt een dag én een avond aan zee in de
zomermaanden opnieuw mogelijk zonder auto, én
kan je nog terugkeren uit Brugge of Gent naar het
Waasland, na een concert, film of theater. ABLLO
vzw zal aan alle betrokken Vlaamse steden vragen
om hiertoe bij de NMBS aan te dringen.

Fred Van Remoortel, 
raadgever openbaar vervoer voor ABLLOvzw.
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Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Zondag 25 mei

Vzw Durme + natuurpunt Zuid-Waasland
Vlinderwandeling Lippenbroek

i.s.m. NP Hamme en de gemeente Hamme
Dit jaar vindt de vlinderwandeling plaats in de omgeving
van het Lippenbroek te Hamme.
Gidsen Kurt Jonckheere en Jurgen Couckuyt vertellen
welke dagvlinders hier voorkomen en waarom juist zij
hier hun biotoop kiezen. Dit allemaal tijdens een zeer
boeiende wandeling in een prachtige natuur. Deze wan-
deling kadert eveneens in het project dagvlinders van
Durme en Schelde. Afspraak: om 14u aan het veer van
Driegoten, Hamme (GPS: Driegoten 95). 
Info: frans.van.havermaet@telenet.be

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
De Turfmeersen op zijn Zondags.

Waar is de tijd dat zowat elke weide vol bloemen stond?
In de Turfmeersen vind je nog dit rijk bloementapijt. Al-
lerlei bijen, hommels en vlinders komen er nectar halen
en vliegen van de ene bloem naar de andere. Ook in de
Moerenloop, de kleine kreek in het midden van de Turf-
meersen, valt er heel wat te beleven. We nemen enkele
flinke scheppen uit het heldere water en tonen je wat er
zoal in leeft. De wandeling start aan de Terwestbrug,
Moervaart te Moerbeke-Waas. Laarzen zijn noodzake-
lijk bij deze gratis wandeling. Na de wandeling kan er na-
gepraat worden in de schuur met frisdrank en het
gekende natuurbier Gageleer.
Afspraak: om 14u30 aan Terwestbrug te Moerbeke-
Waas. Meer info: Marc Martens, tel: 09/345 78 63 e-
mail: marcmartens1953@hotmail.com

Donderdag 29 mei, vrijdag 30 mei, zaterdag 31 mei en
zondag 1 juni

Vzw Durme Cursus Natuurschilderen en teke-
nen in de Franse Gaume i.s.m. Natuurpunt Hamme
Net over de Belgische grens schilderen en tekenen we
4 dagen in de prachtige natuur van de Franse Gaumes-
treek. Ervaring met schilderen of tekenen mag, maar is
geen vereiste.
Je schildert en tekent met materiaal naar keuze, acryl-
verf, aquarel, bister, houtskool of inkt zijn mogelijk, op pa-
pier of doek. We verblijven in het pittoreske dorp Aviot
met slechts 130 inwoners maar met een gigantische
'Basiliek de NotreDame'. 
Afspraak: De cursus gaat door van donderdagnamiddag

29 mei om 14u tot zondag 1 juni om 17u.
Info: De cursus kost 200 euro (voor leden van vzw
Durme) of 220 euro (voor niet leden van vzw Durme). In
deze prijs is inbegrepen: 3 keer lunch, ontbijt, warme
maaltijden, professionele begeleiding gedurende de les-
sen en een verzekering tijdens de sessies
Blijf je graag een nacht langer. Dat kan mits bijbetaling
van 25 euro (incl. ontbijt). Graag een seintje dan alvo-
rens in te schrijven en over te schrijven.
Samen rijden is mogelijk.
Heb je een partner die zelf niet schildert? Maar er toch
graag bij wil zijn? Dat kan voor 135 euro (voor leden van
vzw Durme) of 145 euro (voor niet leden).
Inschrijven:  marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30
20. Na bevestiging schrijf je het juiste bedrag over op
BE52 0012 2999 0009 met de mededeling 'naam
schildert in de Gaume'. Meebrengen: Handdoeken, was-
handjes, linnengoed voor het bed en kussensloop. De
deelnemers zorgen zelf voor alle schilder- en tekenma-
teriaal. Meer info:  09 348 30 20. 
Voor meer praktische info over het schilderen en teke-
nen:  teresa.de.smet@telenet.be of 09 228 99 05 of
0478 23 46 07.

Zaterdag 31 mei

Vzw Durme Open-tuindag bezoekerscentrum Donk-
meer  i.s.m. VELT
Vzw Durme stelt vandaag de ecologisch ingerichte tuin
van het bezoekerscentrum Donkmeer open voor bezoe-
kers. Kom genieten van al het leven in de tuin.
Meer info: www.vzwdurme.be of donk@vzwdurme.be

Vzw Durme + Natuurpunt Zuid-Waasland
Info-sessie Sinusbeheer,

maaibeheer op maat van dagvlinders   
i.s.m. VVE WG Dagvlinders 

Tijdens deze infosessie wordt een kleine theorie gege-
ven over oorsprong en uitvoeren van Sinusbeheer, een
soort maaisysteem. Nadien wandelen we naar het re-
servaat ‘De Venne’ waar de praktijk voor het eerst werd
uitgevoerd. Op het moment van bezoek staat het dot-
terbloemgrasland in volle bloei en kan je genieten van de
typische voorjaarsbloeiers. 
Afspraak: om 13.30 uur in de Nieuwpoorthoeve, Nieuw-
poortstraat 14, Lokeren. www.denieuwpoorthoeve.be
Info: couckuyt.jurgen@telenet.be of  frans.van.haver-
maet@telenet.be

C.V.N. wandelingen : De deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.
De wandelingen duren tussen de 2 en 3 uur.  
L = Laarzen gewenst, zeker bij vochtig weer.  * = Geschikt voor wagentjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!
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Natuurpunt Zuid-Waasland
Ringen van Ooievaars en inhuldiging van vogelkijkwand
10.00u.  Samenkomst aan voetbalstadium Daknam
11.00u.  Inhuldiging vogelkijkwand langs de Daknam-
straat.
Info: paul_durinck@skynet.be of tel: 0478 27 93 05

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni

VELT Ecotuindagen.
Ben je vorig jaar niet in één van deze tuinen geraakt ?
Tijdens de ecotuindagen krijg je opnieuw de kans om
deze 3 tuinen te bezoeken.  

- Guido Schelfhaut, Hogenakkerstraat 28, 9170 De
Klinge.
- Sint-Michielsdijkje, Vandekerkhove - Van Renterg-
hem, Sint Michielsstraat 4,  9130  Verrebroek .
- Panneweel Meerdonk, Krekeldijk

Meer info: zie kalender-info

Zondag 1 juni

Vzw Durme + CVN Wandeling in het Molsbroek
Een ervaren CVN-gids neemt je mee op een boeiende
wandeling rondom het natuurreservaat Molsbroek. 
Afspraak: om 14.30 uur aan het bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1 in Lokeren.
Info: gratis wandeling met natuurgids. Graag een seintje
vooraf indien je met een groep aanwezig zal zijn.
Contact: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij con-
servator André Verstraeten, 09 348 18 59. 

CVN Oude Durme Stiltewandeling, 
19u  Durmebrug Waasmunster, Jeanpaul.debeleyr@hot-
mail.com, 05246 21 10 L/S

Natuurpunt Zuid-Waasland
Happening 25 jaar Daknamse Meersen

Afspraak: om 13u30 aan   "Dacknamdak", Daknam
Dorp, Lokeren.

Vriendenkring Panneweel Open Schuurdag  in het
Natuurhuis Panneweel.  Zie kalender-info

Zondag 08 juni

Natuurpunt Scousele Veren-fietstocht
Daguitstap. Picknick meenemen. Rond de 30 km.
De bedoeling is om op een ontspannen manier van de
natuur te genieten. Rustig aan genieten.
Afspraak om 09.30 uur Steendorp aan de hoofdingang
van het Fort, Kapelstraat 204 (kasseibaan t.h.v. het bus-
hokje). Graag een seintje als je meerijdt.
Info : 0473 72 66 15  nine.vanhoyweghen@gmail.com

Ons Streven + CVN Wandeling Klei en Vallei 
Tielrode is meer dan dat pittoreske dorp aan de mon-
ding van de Durme in de Schelde.
Tijdens deze gegidste rondleiding, kan je genieten van de
verscheidenheid aan interessante en unieke biotopen.
Het provinciaal domein Roomacker bevat de littekens

van de vroegere kleiontginning, en is sedert de jaren 90’
geëvolueerd tot een waardevol gebied met een bijzon-
dere flora, samen met de dominantie van de waterpar-
tijen. 30 meter boven de zeespiegel garandeert een
adembenemend vergezicht op de vallei van Tielrode en
op … het Atomium in Brussel (? echt waar!). In de vallei
vinden we de dynamische Durme en Schelde, een uit-
zonderlijk zoetwatergetijdengebied, enig in West-Europa.
De wandeling verloopt voor 90% op luwe wegen en langs
gezellige voetwegels. Wees erbij, de gidsen staan te po-
pelen. Vertrek aan het Veer, einde Sint Jozefstraat  Tiel-
rode om 14.15u,   marc.lamont@belgacom.net,
03/778 03 15     L

Vzw Durme + CVN 
Wandeling doorheen het Liniereservaat

Samen met gids Geert Braem maken we een wandeling
door een prachtig mozaieklandschap, dat gekruid is met
een vleugje historisch verleden.
Afspraak: om 14 uur aan de hoofdkerk Eksaarde. De
wandeling zal duren tot ongeveer tot 17 uur.
Meer info: Geert Braem (09 348 47 78). Stevige wan-
delschoenen zijn aan te raden, bij regenweer laarzen.

Hortus ter Saksen Natuurtocht:  “Koninginnentocht”
op het dak van de Hoge Venen.
Vanaf de Baraque Michel op 674 m hoogte dalen we
langzaam via de Vequée en de bovenloop van de Polleur
naar het Monument Fredericq en het dorpje Mont tot
op 500 m hoogte. Vervolgens terug gestaag opklimmen
langs de schilderachtige Trôs Maretsvallei en uitge-
strekte hoog-veen-plekken naar het brongebied van de
Polleur. Een echte “kuitenbijter” van 25 km doorheen in-
drukwekkende top-natuur met een krachtig natuurbele-
vingsgehalte!   NIET TE MISSEN !
Afspraak : 9.30 uur aan ” La Baraque Michel”, 4845-Jal-
hay (N68 tussen Eupen en Botrange)
Inschrijven bij Freddy T 0475 92 34 84 of freddy.moort-
hamer@skynet.be

VELT Kringloophappening.
van 10.00 u tot 18.00 u. Zomererf, Brugstraat 33, Ste-
kene. Jaarlijks feest op het Zomererf. Kringloop je mee?
Meer halen uit de biologische kringloop. Laat de natuur-
lijke kringloop voor jou werken en kies voor tuinieren of
kokerellen met minder afval én minder werk! Tijdens de
Kringloophappening ontmoet je kringloopkrachten op het
Zomererf.  Zij staan paraat om je in te wijden in de kring-
looptechnieken voor keuken en tuin en tonen hoe je voor-
deel haalt uit het toepassen van de biologische kringloop.
Meer info volgt op www.zomererf.be

Maandag  9 juni

Natuurpunt Zuid-Waasland Groengrijs-project
Geleide wandeling te Belsele met fotografen.
Afspraak om 9.30u aan het gemeentehuis te Belsele
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Zondag 15 juni

CVN Etbos Zomerwandeling, 14u00 Brug Zuidlede
Moerbeke-Waas, lou.roelandt@skynet.be, 0494 826
326 L

De Linie, 14u00 Hoofdkerk Eksaarde;
g.braem@telenet.be, 09/348 47 78 L/S

Stropers, St.Gillis-Waas, 10u00 ingang Stro-
persstraat tegenover Donckers Stekene, Ericenka-
rien@hotmail.com, 03/707 00 50 L

Hof ter Saksen, 14u00 Schuilhuis in het park,
Zandstraat Beveren, chrisisa@skynet.be, 03775 74 79

L/*

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Zomerwandeling aan het Etbos.

Lou Roelandt gidst ons door dit prachtige natuurgebied
waar de Zuidlede zich een weg zoekt tussen bossen en
drassige weiden. Deze oase van rust komt in elk seizoen
verrassend over. Diverse planten tonen hun betoverende
schoonheid dmv. hun specifieke kleuren, geuren en vor-
men. Ook individuele en gegroepeerde vogels laten zich
bewonderen op de grote aanpalende weiden in dit stil-
tegebied. Neem dus alvast je laarzen en verrekijker mee!
Je kan de Etbos het best bereiken vanuit Wachte-
beke/Moerbeke via Terwestbrug (over Moervaart) voor-
bij kasteel Wulfsdonck tot aan Zuidlede. Of vanuit
Lochristi/Lokeren/Eksaarde richting Etbos tot aan de
Zuidlede. Afspraak om 14u30 ter hoogte van Etbos-
hoeve aan de Zuidlede. Deelname is gratis.
Meer info: Lou Roelandt, 09 348 70 31 of 0494 826
326 lou.roelandt@skynet.be

VELT  Boekenmarkt aan de bib.
In de voormiddag. Verkoop van onze tweede- handsboe-
ken over tuinieren. Moestuinvragenuurtje. 

Natuurpunt Waasland Noord
Natuurwandeling rond het Groot Eiland.

Ten westen van Hulst ligt het Groot- Eiland. Het centraal
gelegen landgoed wordt omringd door landbouwgron-
den, verscheidene kreken met riet en enkele bossen. En-
kele jaren geleden werden de natte weilanden hersteld
en werd er een nieuw wandelpad met uitkijktoren aan-
gelegd. Via polderwegen en het nieuwe wandelpad met
uitkijktoren wandelen we rond het gebied. Afstand: 8 km
. Samenkomen om 14 uur op de parking in de 8 ste Ver-
korting te Hulst. Op de  N258 ( richting Axel) na het rond
punt (tuincentrum) rechts de Stellestraat indraaien en
vervolgens via de Fransestraat naar de 8 ste verkorting.
Info: Hugo 0478 509635  hugo.de.beuckeleer@tele-
net.be

Vrijdag 20 juni   

VELT Veggie Café
van 18.00 u tot 20.00 u. Droomatelier, Huickstraat 6 ,
Stekene Kom gezellig aan tafel schuiven met het ganse
gezin voor een (h)eerlijke vegetarische maal(jd naar ie-

ders smaak. Geniet van een gezellige babbel met thee
en gebak toe. Veggie bio buffet met  voorgerecht , hoofd-
gerecht en dessert doorlopend van18.00 u tot 20.00
u.  Bijdrage : 10 euro voor volwassenen 6 euro voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar.  Reserveer tijdig, plaatsen zijn
beperkt, via email : info@zomererf.eb

Natuurpunt Waasland Noord 
Natuurwandeling  Grote Geul. 

Kom kennis maken met het nieuwe plankenpad. Ben je
geïnteresseerd in moeras- en oeverplanten dan is dit het
moment om samen met de conservator op ontdek-
kingstocht te gaan. 
Samenkomen  parking Tragel in Kieldrecht om 14 uur.
Mee te brengen: laarzen
Info: Bram  0495 372767

Ons Streven 8e editie van Leren van Elkaar 2014
Dit jaar trekken we naar het Scheldepark, een voorma-
lig kasteelpark gelegen in het centrum van Temse. Naast
de interessante verzameling van bomen, zijn hier de ran-
den van het park de moeite waard.  Vanaf 19u.  Sa-
menkomst aan de ingang van het Scheldebad,
Kasteelstraat 85 9140 Temse.

Zaterdag 21 juni

Natuurpunt Zuid-Waasland
Werkdag in de Daknamse Meersen

Afspraak: om 9u OF 13u30 aan de kerk van Daknam.

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Midzomernacht in het Heidebos 

Als je denkt dat er bij het vallen van de duisternis niets te
beleven valt in dit reservaat overtuig dan uzelf van het
tegendeel met deze gratis geleide sfeervolle avondwan-
deling doorheen het Heidebos. De ervaren conservators
gidsen deze wandeling. Traditioneel keuvelen we in de
boshut aan de open haard na over de opgedane erva-
ringen en waarnemingen. Gezelligheid troef met fris-
drank, Gageleer (biostreekbier van Natuurpunt) en koffie. 
Het Heidebos is een Natuurgebied van Natuurpunt met
een oppervlakte van 300 hectare dat zowel op grond-
gebied Wachtebeke als Moerbeke-Waas ligt. Wegwij-
zers op de baan (Kalve, Peene, Wachtebekesteenweg)
tussen beide gemeenten tonen de weg.
Afspraak om: 21u30 op parking 2 van het Heidebos.    
Meer info: Daniél Acke tel: 09/356.91.18. E-mail: da-
nielheidebos@skynet.be of Marc Martens, tel: 09/345
78 63 e-mail: marcmartens1953@hotmail.com

Zondag 22 juni

CVN Stiltewandeling, 07u00 Kerk Kastel, koende-
budt@hotmail.com, 0474 912 499 S

Natuurpunt Waasland Noord
Natuurwandeling  Grote Geul. 

Kom kennis maken met het nieuwe plankenpad. Ben je
geïnteresseerd in moeras- en oeverplanten dan is dit het
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moment om samen met de conservator op ontdek-
kingstocht te gaan. 
Samenkomen  parking Tragel in Kieldrecht om 14 uur.
Mee te brengen: laarzen.  Info: Bram  0495 372767

Zondag 29 juni 

Ons Streven Gildefeesten  

CVN Daknamse Meersen, 14u00 kerkje Daknam,
louroelandt@skynet.be, 0494 826 326 L

Natuurpunt Zuid-Waasland
Kalender-wandeling in de Daknamse Meersen

Afspraak: om 14u aan de kerk van Daknam.
Gids: Gunther Van Ryckegem.

Zondag 6 juli

Vzw Durme +CVN Wandeling in het Molsbroek
Een ervaren CVN-gids neemt je mee op een boeiende
wandeling rondom het natuurreservaat Molsbroek. 
Afspraak: om 14.30 uur aan het bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1 in Lokeren.
Info: Gratis wandeling met natuurgids. Graag een seintje
vooraf indien je met een groep aanwezig zal zijn.
Contact: Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of bij con-
servator André Verstraeten, 09 348 18 59. 
Vriendenkring Panneweel Open Schuurdag  in het
Natuurhuis Panneweel.  Zie kalender-info

Natuurpunt Zuid-Waasland
Op zoek naar rietzangers in Tielrode

Afspraak om 9.30u aan ’t Veer van Tielrode
Gids: Staf Lerno: 0495 49 13 91

Zondag 13 juli

Natuurpunt Scousele Bezoek ecologische tuin
Herman Boons heeft zijn 3 ha grote tuin omgebouwd tot
een schuiloord voor insect, spin, amfibie, zoogdier, vogel
of zelfs roofvogel. De planten, bloemen en bomen zijn ge-
kozen in functie van dit opzet. Een mooie vijver en een
prachtige uitkijktoren zijn zeker ook de moeite waard. Wil
je graag eens een kijkje komen nemen en wat ideetjes op-
doen voor je eigen tuin, schrijf dan in bij 
helgavanput@hotmail.com 03 771 29 67
Afspraak : 14 uur  Schauselhoekstraat 57 9140 Temse

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
BIG JUMP te Wachtebeke 

Voor de vijfde maal organiseert Natuurpunt Moervaart-
Zuidlede met volledige medewerking van College van Bur-
gemeester en Schepenen, zowel gemeente Lochristi als
gemeente Wachtebeke, deze ludieke grensoverschrij-
dende Big Jump voor iedereen die propere en levende ri-
vieren wil. ArcelorMittal Gent, Bond Beter Leefmilieu,
GoodPlanet Belgium en Aquafin verlenen eveneens hun
medewerking en ondersteuning bij de organisatie. Duik-
club de TritonDivers Wachtebeke en onze vrienden van
de brandweer Zelzate zullen aanwezig zijn in duikersuit-
rusting en met een boot voor professionele begeleiding

in het water. Afspraak: vanaf 14.00u ter hoogte van
Overledebrug aan de Moervaart te Wachtebeke. Deel-
name is gratis.
Meer info: Jean-Pierre De Rycke GSM: 0477.562.226,
e-mail: drjean-pierre@scarlet.be of www.bigjump.be of
Mia Van Streydonck GSM: 0474.435.789, e-mail:
vsmia@scarlet.be. Meer info: zie kalender-info

Vzw Durme Big Jump in Lokeren en Berlare
Maak je borst maar nat! Op 13 juli springen we in Loke-
ren en Berlare voor proper water. Op precies hetzelfde
tijdstip springen in heel Europa duizenden mensen in ri-
vieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker
liggen van proper water, én dat ze daar iets willen aan
doen. Vzw Durme springt samen met jou in de Durme
(Lokeren) en het Donkmeer (Berlare). Doe je mee?
Meer info volgt!

Vrijdag 18 juli

Ons Streven 8e editie van Leren van Elkaar 2014
Dit jaar trekken we naar het Scheldepark, een voorma-
lig kasteelpark gelegen in het centrum van Temse. Naast
de interessante verzameling van bomen, zijn hier de ran-
den van het park de moeite waard.  Vanaf 19u.  Sa-
menkomst aan de ingang van het Scheldebad,
Kasteelstraat 85 9140 Temse.

Zondag 20 juli

Natuurpunt Waasland Noord Bezoek aan het
‘Noordelijk begrazingsblok’ in  het Stropersbos. 
Samenkomst westelijke ingang van het bos aan de Li-
niedreef  schuin tegenover gereedschappen Donckers,
De Stropersstraat 73 te Kemzeke. Start om 9.30u.
Einde 12 u. Honden niet toegelaten.
Door plaggen, maaien en begrazen groeit dit begra-
zingsblok uit tot een mozaïek van schrale biotopen met
tal van interessante planten, vlinders, libellen en vogels.
Geen lange wandeling maar een echte studietocht.
Info: Jan Dhollander  03 7706426 

Vrijdag 25 juli

Natuurpunt Scousele
Nachtwandeling en nachtvlinderinventarisatie

We maken een mooie wandeling in de omgeving.
Wanneer het donker genoeg is komen we terug ter
plaatse en installeren we een nachtvlinderlichtval. Onder
deskundige begeleiding bekijken we de nachtvlinders. Een
speciale wereld zal voor u open gaan. Dit is een absolute
aanrader. Afspraak 20.30u  Groene wandeling Holle-
beek 156 Temse. Info  meersman.dirk@skynet.be of
0478 28 21 61. 

Zondag 27 juli

Natuurpunt Zuid-Waasland
Bosbeheer op maat van dagvlinders

i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen.
Afspraak: om 14h00 in het provinciaal domein.
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Meer info en registratie: filip.vandevelde@skynet.be.

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede + Vzw Durme V l i n -
ders in het Heidebos i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen.
Meer info: Marc Martens, tel: 09/345 78 63 e-mail:
marcmartens1953@hotmail.com
Sedert 3 jaar is er een populatie van de zeer zeldzame
keizersmantel (Argynnispaphia) aanwezig in de bossen
van het provinciaal domein te Wachtebeke. Het bosbe-
heerplan houdt rekening met de aanwezigheid van deze
soort en er werden reeds een aantal maatregelen uit-
gevoerd die specifiek gericht zijn op het behoud van deze
soort. Door de beheerder zal er een toelichting gegeven
worden over het bosbeheerplan. Gewapend met deze
kennis trekken we naar de bossen om te genieten van de
prachtige glijvluchten van één van onze grootste dag-
vlinders. Afspraak: 14h00 in het provinciaal domein.
Meer info volgt later ivm de exacte locatie.
Info: filip.vandevelde@skynet.be

Woensdag 30 juli

Natuurpunt Waasland Noord Avondfietstocht
naar de Weelkens (Clinge), een natuurgebiedje net over
de grens, en de Koningsdijk die richting Kieldrecht langs
de Belgisch-Nederlandse grens loopt. Een ontspannend,
sportief evenement met aandacht voor natuur en verle-
den. Jong en oud zijn welkom. 
Start 19 uur aan Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2,
9170 Meerdonk. We maken een fietslus van ± 30 km
en zijn tegen 22 u. terug aan het Natuurhuis. 
Deelname is gratis.
Info: hugo.de.beuckeleer@telenet.be / 0478 509635

Zondag 3 augustus

Vriendenkring Panneweel Open Schuurdag  in het
Natuurhuis Panneweel. Zie kalender- info

CVN Molsbroek, 14u30 Bezoekerscentrum Loke-
ren, patrick.despiegeleir@b-holding.be, 09/348 83 18 *

Vrijdag 8 augustus

Ons Streven 8e editie van Leren van Elkaar 2014
Dit jaar trekken we naar het Scheldepark, een voorma-
lig kasteelpark gelegen in het centrum van Temse. Naast
de interessante verzameling van bomen, zijn hier de ran-
den van het park de moeite waard.  Vanaf 19u.  Sa-
menkomst aan de ingang van het Scheldebad,
Kasteelstraat 85 9140 Temse.

Zaterdag 9 augustus

Natuurpunt Waasland Noord
Werken voor een rijkere natuur in het Steengelaag. 

Maaien hooilandje. Voor het afvoeren van het hooi kun-
nen we alle hulp gebruiken. 
Samenkomen om 13u30 aan de ingang van het Steen-
gelaag aan de IJzerhandstraat te Stekene. Info: Marc
Bogaerts 03 7798931 of marc@panneweel.be

Zondag 10 augustus

Natuurpunt Zuid-Waasland
Dagvlinderwandeling Berlare  i.s.m. Vzw Durme.

Natuurpunt Waasland Noord
Insectenwandeling in het Steengelaag. 

Samenkomen om 14 u aan het ontmoetingscentrum
“De Statie” in de stadionstraat 113 te Stekene.  Info:
Marc Bogaerts 03 7798931 of marc@panneweel.be

Natuurpunt Scousele 20 jaar Schausselbroek
We bezoeken de percelen van Natuurpunt binnen het
Schausselbroek. Voor de liefhebbers, na de wandeling,
eten we onze picknick op aan de Roomkouter.
Lange broek, stevige stapschoenen of laarzen. 
Afspraak om 10 uur. Steenbakkerij Warandestraat z/n
Steendorp
Info 0473 72 66 15 nine.vanhoyweghen@gmail.com

Natuurpunt Scousele Vlinder- en insectenwandeling
Wij gaan weer op stap met een gespecialiseerde na-
tuurgids. Voor wie meer wil weten over insecten is dit
dé wandeling! Aangepast schoeisel gewenst. 
Afspraak 14 uur Steendorp aan de hoofdingang van het
Fort, Kapelstraat 204 (kasseibaan t.h.v. het bushokje)
Info 0473 72 66 15 nine.vanhoyweghen@gmail.com

Maandag 18 tot woensdag 20 augustus

Natuurpunt Zuid-Waasland 
Kinderdriedaagse Natuurbeleving

Meer info : Staf Lerno, tel. 03/ 772 43 06 en Liliane
Verbeke  03/771 17 43.

Dinsdag 19, woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22
augustus

Vzw Durme Zomerkamp ‘De Bezige Bijtjes’
Tijdens dit zoemend zomerkamp ontdek je de geheimen
van het magische leven van de bijenkoningin en haar ge-
volg. Afspraak: om 13.30 uur aan bezoekerscentrum
Molsbroek, einde om 16.30 uur. Opgelet. De namiddag
is reeds volzet! Maar geen nood, bij voldoende inschrij-
vingen gaat de cursus ook door van 9-12 uur.
Info: voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De prijs is 28 euro
voor leden van vzw Durme, 38 euro voor niet-leden. 
Inschrijven: marieke.devos@vzwdurme.be of via 09 348
30 20 en schrijf na bevestiging het bedrag over op BE52
0012 2999 0009 met vermelding ‘naam kind is een
bezig bijtje’.

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus

Vriendenkring Panneweel

Ambachtelijk weekend Waasland met als
thema “ De Groote Oorlog” 
op het Panneweel, Natuurhuis Krekeldijk 2  te Meerdonk
zaterdag van 12 tot 18 uur en zondag van 10 tot 18
uur. Demonstraties van oude ambachten en technieken
zoals: maken van juwelen, mandenvlechten, bijenteelt, ar-
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tistiek schilderen, kantklossen, schapenteelt, rietsnijden,
wolspinnen, knutselen met allerlei materialen en werken
met leder. Voor de animatie zorgt Gaston en zijn team,
zij brengen  regelmatig een soldatenlied. Natuurlijk kun-
nen we ook dit jaar onze op ambachtelijke wijze bereide
pannenkoeken of een bordje met biologische geitenkaas
met groentengarnituur aanprijzen.  

Zondag 31 augustus

Ons Streven Jaarlijkse uitstap = ledenuitstap (ook
voor niet-leden) in samenwerking met vzw Durme.
Fiets - wandeltocht  naar het Donkmeer in Berlare. 
Deze uitstap is een combinatie van fietsen (naar het
Donkmeer), een geleide wandeling ter plaatse en terug
fietsen. We maken hierbij gebruik van fietsknooppunten.
De totale fietsafstand heen en terug bedraagt ongeveer
50km. Je kan uiteraard ook enkel aansluiten bij de wan-
deling. Je zorgt zelf voor je picknick. Uitgebreide info en
dagindeling volgen in het julinummer. Hou alvast deze
datum vrij. Vertrek aan het veer, einde Sint Jozefstraat
Tielrode om 9.30u, terug thuis rond 18u-18.30u.  Jef
Verspecht 03/711 04 43

Natuurpunt Scousele Wandeling naar het Gelaagpark
We wandelen langs Roomkouter-Noord naar het Ge-
laagpark.  Dit gebied is een pareltje van rust en natuur-
schoon. Vele vlinders, libellen en waterdiertjes hebben
het hier echt naar hun zin. We wandelen ook voorbij de
oude spoelput en nemen even een kijkje op de Kiep.
Afspraak 14 uur  Steendorp aan de hoofdingang van het
Fort, Kapelstraat 204 (kasseibaan t.h.v. het bushokje).
Info : 0473 72 66 15  nine.vanhoyweghen@gmail.com

Zaterdag 6 september 

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
Nacht van de Vleermuis 

Activiteit in het kader van een nationale actie  
Europese Nacht van de Vleermuis
Meer info: Maatje den Herder GSM:0498/084874  e-
mail: maatje.den.herder@telenet.be

Zaterdag 6 en zondag 7 september

Vriendekring Panneweel 

5de Tweedehandsboekenmarkt 
Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk.  Za-
terdag en zondag telkens van 10 u. tot 17 u.
Gedurende het weekeinde van 6 en 7 september orga-
niseren wij onze  tweedehands boekenmarkt. Het aan-
bod aan boeken, strips, CD’s, DVD’s, tijdschriften en
papieren curiosa is zoals altijd fenomenaal. We zijn za-
terdag en zondag telkens open van  10 u. tot 17 u. Je
kan bij ons ook terecht voor een natje en een droogje.
Onze fameuze Gageleer staat al te koelen en de pan-
nenkoeken zijn uiteraard ook van de partij. De opbrengst
is integraal ten voordele van de natuur in het Waasland

en daar gaat het tenslotte om. We verwachten jullie met
vrienden en familie. Laten we samen de natuur een
boost geven. Tot dan…    

Zondag 7 september

CVN Molsbroek,14u30 Bezoekerscentrum Loke-
ren.  patrick.despiegeleir@b-holding.be, 09/348 83 18*

Zaterdag 13 september

Natuurpunt Waasland Noord Natuurwande-
ling  Grote Geul. 
Samen met de conservator op verkenning. Vertrek par-
king Tragel te Kieldrecht om 14 u.

Zondag 14 september

CVN Waterwingebied, 14u00 Parking Vossenhol,
Kruispunt Breedstraat/St-Janssteenstraat, Stekene.
mariedm80@hotmail.com, 03/779 59 77 L

Dijk en Broek, 09u00 Veer Driegoten, Hamme.
marc.lamont@belgacom.net, 03/778 03 15. S

Hortus ter Saksen Natuurtocht:  Vielsalm, de valleien
van de Salm & Glain, luswandeling, deels GR 571 en GR
5. Tussen Vielsalm en de dorpjes Cierreux en Rogery
wordt het landschap gedomineerd door de Glain en z’n
zijriviertjes, een lappendeken van weilanden en bospar-
tijen, rijk aan merkwaardige natuursteen en historisch
patrimonium. Afspraak : 9.30 uur op de parking van het
station van 6690-Vielsalm, Rue de la Station (E42 afrit
12 Vielsalm).  Inschrijven bij Marc T 0494 12 86 81 of
marc.castelyns@scarlet.be
Bijdrage voor alle tochten, excl. wandelweekend: 1,25
euro per persoon of 2,5 euro per gezin.

Zondag 21 september

CVN Eekhoutbos Paddenstoelenwandeling, 14u00
Heidekapel Waasmunster. jeanpaul.debeleyr@hot-
mail.com, 052/46 21 10. S

Maandag 22 september 

Ons Streven Infoavond  over Dorpsraden in het Gilde-
huis. 

Zondag 28 september

CVN Stropers Stekene, 14u00 Ingang Stropers-
straat tegenover Donckers, Stekene, ericenkarien@hot-
mail.com, 03/707 00 50 L

Natuurpunt Scousele Paddenstoelwandeling
Het Fort van Steendorp bezit een grote verscheidenheid
aan paddenstoelen. Het juist determineren van padden-
stoelen is een moeilijke zaak. Paddenstoelenexpert
Freddy Moorthamer neemt ons mee op stap. Ook leuk
voor kinderen. Afspraak 14 uur Steendorp aan de hoofd-
ingang van het Fort, Kapelstraat 204 (kasseibaan t.h.v.
het bushokje). Info : 0473 72 66 15  nine.vanhoyweg-
hen@gmail.com
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Fietszoektocht

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Juli, augustus en september 2014

Naar jaarlijkse gewoonte, en dit voor de vijftiendetiende
maal, richt Natuurpunt Moervaart–Zuidlede een ge-
zellige fietszoektocht in die individueel en op eigen ritme
kan gereden worden op een moment dat dit het best
past voor jong en minder jong, onder familie of vrien-
den, en waar bovendien ook nog prachtige prijzen mee
te winnen zijn.
Info: vanackernorbert@gmail.be of www.heidebos.be en
daar vind je al de verkoopadressen.

Ecotuindagen  

zaterdag 31 mei en zondag 1 juni:

VELT 
- Guido Schelfhaut, Hogenakkerstraat 28, 9170 De
Klinge.
Van 10.00 u tot 18.00 u. In deze 400 m2 grote dorps-
tuin vind je een zeer verzorgde moestuin met courante
en minder courante groenten. De eigenaar is erg trots
op zijn tomaten, courgettes en paprika’s die hij suc-
cesvol kweekt uit eigen zaden. De siertuin focust op bij-
envriendelijke planten. Waarschijnlijk zal er in de
gloednieuwe bijenhal voor het eerst een bijenvolkje hui-
zen. In het dozijn hoogstamfruitbomen en de vele klim-
planten krioelt het van de vogels die vanuit een intiem
zithoekje kunnen worden bekeken. Kippen en konijnen
verwerken de tuin- en  keukenresten. Zonnepanelen zor-
gen voor energie voor de knusse woning.

- Sint-Michielsdijkje, Vandekerkhove - Van Renterg-
hem, Sint Michielsstraat 4,  9130  Verrebroek .
Van 10.00 u tot 18.00 u. Uitbundige bloementuin met
vele rozen in het zonnige gedeelte en varens en andere
schaduwminnaars in de minder zonnige stukken. De
planten zijn aangepast aan de zware  kleigrond. Gras-
en snipperpaden leiden naar verborgen hoekjes. De tuin
is volledig omringd door hagen om de soms felle pol-
derwinden tegen te houden. In de tuin zelf geven kleine
hagen mee structuur en nestgelegenheid. Overal is lek-
kers te vinden: velerlei bessen, vijgen, moerbei, mispel,
appel, peer, pruim, sleedoorn, meidoorn, vlier... .  Vele
dieren hebben hier hun eigen plekje, zowel de tamme
als de wilde. De bijen vinden veel voedsel in eigen tuin,
het jaar rond zijn er bloeiende planten. De vijvertjes zit-
ten vol kikkers en salamanders.  “Afgelopen jaar is het
landschap achter ons huis sterk veranderd. Op 3 maan-
den tijd is er een ‘nieuw’ natuurgebied gemaakt. Het
sluit achteraan aan onze tuin aan. We zijn nu omzeg-
gens omringd door natuur.” 

- Panneweel Meerdonk, Krekeldijk. Zondag 1 juni van
10.00 u tot 17.00 u. Ontdek de vele natuurvriendelijke
elementen tijdens een wandeling in onze boomgaard,
onze ecologische waterzuivering met vijver, de bijenho-
tels, etc. Verder zijn er info- en doe-kramen rond en over
composteren, snoei en onderhoud van fruitbomen en
druivenstokken.   

Dit jaar gaat het VELT-bestuur zelf op verkenning en zul-
len we dus geen standje bemannen in deze tuinen. Op
zaterdag staan Zoersel, Zandhoven en misschien Sta-
broek op het programma.  Voor zondag bekijken we het
programma nog. Er zijn nog een paar plaatsjes vrij om
mee te rijden. 037768689 

Openschuurdagen  2014

Vriendenkring Panneweel

Ook in 2014 gaan onze openschuurdagen door, dit elke
eerste zondag van de maand, van juni tot en met au-
gustus. Telkens werken we rond een centraal thema.
Om het ook voor iedereen wat duidelijker te maken zal
het stramien van elke openschuurdag er gelijk uit zien.
Het  Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk is
open van 14 uur tot 17 uur.  Start begeleide wande-
ling: 15 uur (duurt maximaal 1.5 uur)
Doorlopend Natuurstudie-activiteiten van 14u30 tot 17
uur (met speciale aandacht voor kinderen): 
- 1 Juni: Wilde bijen. Met deze vroege lente zijn de met-
selbijen volop in gang geschoten. De larven van vorig
jaar zijn verpopt tot volwassen bijtjes en vliegen volop
uit. Ze gaan direct aan het werk om zelf voor het nage-
slacht te zorgen. Maar ook in juni is er nog volop be-
drijvigheid, hun soortenrijkdom is erg groot en hun
levenswijze erg divers. We leren jullie hoe je onze wilde
bijen een handje kunt helpen door bijenhotels te maken
en op te hangen.
- 6 Juli: Waterleven. De poel nabij het Natuurhuis zit
vol leven, waterkevers, waterwantsen, larven van een-
dagsvliegen of waterjuffers, waterpissebedden, slakken,
bloedzuigers, … Gewapend met een schepnetje gaan
we op zoek naar al dit waterleven. Ook dit is een activi-
teit die door kinderen erg gesmaakt wordt. Zie dat je
erbij bent.
- 3 Augustus: Vlinders en libellen. De omgeving van
het Natuurhuis is erg aantrekkelijk voor vlinders, wa-
terjuffers en libellen. Dat vlinders eerst als rups leven
om daarna te verpoppen tot vlinder is goed geweten.
Maar dat de larven van waterjuffers en libellen (nymfe
genoemd) leven in het water, en daar geduchte rovers
zijn is minder geweten. Maar dit moet ook gezegd wor-
den van de volwassen individuen, met een enorme be-
hendigheid plukken ze kleine insecten uit de lucht om
ze te verorberen.
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Zomerzoektocht   1914 

Den Grooten Oorlog

Ons Streven

van 1 mei tot en met 30 september 

Begin vorige eeuw leefde bij heel veel mensen de hoop
op een betere wereld voor iedereen. Wetenschap en
techniek gingen met reuzenstappen vooruit. De werk
en leefomstandigheden verbeterden langzaam, maar
zeker.  Mensen konden dromen van een mooie toe-
komst.  Op 4 augustus 1914 sloeg de ijzeren vuist van
het sterke Duitse leger deze droom aan diggelen. Er
zouden 4 verschrikkelijke jaren volgen.  'In Vlaamse vel-
den' (In Flanders Fields) is een wereldbekend begrip ge-
worden van de hel en de waanzin van een totale oorlog.
Het Waasland deelde in het onnoemelijke leed dat deze
oorlog bracht. We mogen deze duistere periode nooit
vergeten.

Tijdens de zomerzoektocht van het jaar 2014 -
van 1 mei tot 1 oktober- gaan we op zoek naar
sporen die herinneren aan 1914.

De zoektochtboekjes zijn tot 30 september gratis te
verkrijgen :
-   In café ’t Veer, Sint-Jozefstraat 35 te Tielrode,
- bij milieuwerkgroep Ons Streven  vzw, p/a Gert
Hooftman,    Bettehemstraat 40 te Tielrode (tel 03
711 16 83), gert.hooftman@hotmail.be
- via de website van de Milieuwerkgroep www.ons-
streven.be
- in het Toeristisch Infokantoor,  Markt 1, Temse.   

Ingevulde antwoordbladen mogen tot en met 6 oktober
2014 ingeleverd worden op dezelfde adressen. Per
gezin mogen meerdere formulieren worden ingestuurd.
Per gezin kan evenwel slechts 1 persoon winnaar wor-
den.  Prijsuitreiking op vrijdagavond 24 oktober 2014. 
Allen die willen genieten van een leerrijke avond, krijgen
een antwoord op vele vragen over Wereldoorlog I in
onze gemeente. Niet alleen de deelnemers, maar ie-
dereen is welkom. Onder de aanwezigen worden trou-

wens mooie
prijzen verloot.
Plaats : Gilden-
huis, Kaai-
straat ,
Tielrode
Datum : vrijdag
24 oktober om
20 uur.

Poelenonderzoek 

Temse – Steendorp 

Natuurpunt Scousele      mei - juni

We gaan kijken wat er leeft in onze poelen.

Wil je graag mee op pad neem dan contact op met
Nine Van Hoyweghen nine.vanhoyweghen@gmail.com
0473 72 66 15 . Je wordt verwittigd wanneer we er
op uit trekken. Deze activiteit is zeker ook voor kinde-
ren zeer aangenaam.

CVN Cursus  Natuur-In-Zicht

CVN Cursus  Natuur-In-Zicht. Vanaf  25 september.
Meer info in het volgende groene waasland of bij

joelle.laes@c-v-n.be 03 205 17 53   
of bij   chrisisa@skynet.be   -   03 775 74 79
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Tijdelijke tentoonstel-

ling Molsbroek - Keramiek

Vliegt

vzw Durme   Van 6 april t.e.m. 14 juli

Voor deze tentoonstelling koos sculpturaal keramist
Lucien Tinck het thema VOGELS, symbool voor vrijheid.
De enige grens die vogels kennen, is de horizont.

Vogels bestaan reeds
langer dan de mens.
Ondanks hun enorme
variëteit in kleur en
vorm zijn ze erin ge-
slaagd in harmonie
samen te leven. De
ene soort is sterk in
vliegen, de andere in
zingen. Is de ene
daarom beter dan de
andere?
L. Tinck is sinds 1980
voltijds bezig met kera-
miek. Als gastdocent
geeft hij glazuurschei-

kunde en decoratie-technieken. 
Afspraak: de tentoonstelling is te bezichtigen tijdens
de openingsuren van bezoekerscentrum Molsbroek.
Opening op zondag 6 april om 14.30 uur. Welkom!
Info: de werken worden ook te koop aangeboden.
Meer info bij  marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348
30 20.

Gratis werfwandelingen

Barbierpolder Groot-Kruibeke

Gratis werfwandelingen aangeboden door Waterwe-
gen en Zeekanaal en begeleid door de Barbiergidsen.
Meer info op www.barbiergidsen.be 

klik maandelijkse-werfwandelingen

1 juni Voel, hoor, zie, ruik en smaak de polder
6 juli Stiltewandeling
10 augustus Polderkiemen
13 september Kabouterwandeling

Cursus vogels herkennen

2014 - 2015

Natuurpunt Zuid-Waasland 

Cursus vogels herkennen  Vanaf oktober 2014.
De plaatsen op deze cursus zijn beperkt (40p).
Neem contact op met Wim De Backer, telefoonnum-
mer :  0472/74 19 95 of 03/772 27 97

 Happening  
Daknamse Meersen 

 

31 mei en 1 juni 2014 
 

 

Zaterdag 31 mei  
Ringen ooievaarsjongen & inhuldiging kijkwand 
10u samenkomst aan het voetbalstadion van Daknam 
11u inhuldiging vogelkijkwand langs de Daknamstraat 
 
 

Zondag 1 juni  
Ontdek de Daknamse Meersen en opendeur 
13.30u  deuren open in Dacknamdak en De Teerling, 
Daknam-Dorp 89 
14u verwelkoming en voorstelling nieuwe wandelfolder 
Doorlopend geleide wandelingen in de meersen en in 
biologische groententuin (laatste vertrek 16u), 
postertentoonstelling, kinderanimatie, drank en  ijsjes 
  

nav  25 jaar Daknamse Meersen

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

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

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

Voor het tweede jaar van het succesvolle Project
Dagvlinders Durme- en Scheldegebied zullen op-
nieuw dagvlinders uit de regio worden belicht. Als eer-
ste soort komt het Landkaartje aan bod. Die vlinder
is een buitenbeentje in onze vlinderwereld, want hij
ziet er in de lente heel anders uit dan tijdens de zo-
mermaanden. Je zou zelfs denken dat het een an-
dere vlindersoort is. Door de vlinders te kweken kan
je eenvoudig aantonen dat dit niet het geval is. De vol-
gende generatie tovert immers die opvallende ver-
schillende vormen naar voor.
De onderzijde van deze vlinder heeft een kaartach-
tig patroon vanwaar zijn naam afkomstig is. De bo-
venzijde van de lentegeneratie, de forma levana, is
oranje met zwarte vlekken. Bij de zomergeneratie, de
forma prorsa, is de bovenzijde van de vier vleugels
zwart met een wat witte lijnvormige tekening. Tus-
senvormen komen vrij regelmatig voor. Beide seksen
zien er vrij gelijk uit, al is de vleugeltop bij de manne-
tjes iets spitser. Het Landkaartje is een vrij kleine dis-
crete vlindersoort die in de vlucht niet steeds
makkelijk met de ogen te volgen is. Van half april tot

begin juni kan je de vlinder best zoeken op plaatsen
waar grote brandnetels groeien op relatief vochtige
en schaduwrijke plaatsen.
De tweede generatie vliegt dan in volle zomer en
wordt veel talrijker gezien. In structuurrijke tuinen
maak je in de zomer een grote kans om Landkaart-
jes te vinden. Op het einde van lange warme zomers
is het niet ongewoon om tijdens de septembermaand
nog frisse Landkaartjes te vinden van een partiële
derde generatie.

Het Landkaartje heeft een vrij grote affiniteit voor
paden en randen in vochtige bossen en meer be-
paald bij ruigten met brandnetels. Het is geen soort
van open gebieden; steeds is de veilige beschutting
nabij. Na het eerste jaar werking van het Project Dag-
vlinders Durme- en Scheldegebied wordt de concen-
tratie nabij bosgebieden mooi geaccentueerd op de
verspreidingskaart. Deze nieuwe kaart toont ook
mooi aan (rode bolletjes zijn nieuwe plaatsen van
2013) dat het loont om intensief naar vlinders te zoe-
ken.
De aantallen fluctueren van jaar tot jaar, maar het is
zeker dat deze vlinder die vroeger in grote delen van
België niet voorkwam, nu al vele jaren deel uitmaakt
van onze standvlinders. Wijfjes gaan - voor het leg-
gen van eitjes - op zoek naar grote brandnetels die uit
de volle zon staan. De eitjes worden op een heel
aparte wijze aan de onderzijde van het blad gelegd.
Het ene eitje wordt op het andere gestapeld en zo
ontstaan er precies torentjes. In een halfuur kan een
wijfje zo een honderdtal eitjes leggen. Dikwijls worden
daarbij meerdere torentjes op hetzelfde blad naast el-
kaar gebouwd. Na slechts enkele dagen komen de
kleine rupsjes al uit. Ze zijn zwart en net zoals bij an-
dere soorten Schoenlappers zijn ze over het hele rup-
senlijf bezaaid met stekelige doornen. Ze kunnen

foto boven : bovenzijde lentegeneratie Land-
kaartje (♂). © Jurgen Couckuyt 
foto onder : bovenzijde zomergeneratie Land-
kaartje (♂). © Philippe Van de Velde

Onderzijde Landkaartje met kaartachtig pa-
troon. © Jurgen Couckuyt



verward worden met de rupsen van de Dagpauwoog.
Twee duidelijke doorntjes op de kop van het Land-
kaartje maken het mogelijk om deze twee soorten te
onderscheiden. De rupsjes vertoeven in kleine groe-
pen aan de onderzijde van het netelblad. Na enkele
vervellingen gaan ze verder solitair door het leven.
De rupsen van de lentegeneratie ontwikkelen heel
snel en het duurt niet lang vooraleer ze in een heel
andere zwarte uitvoering rondvliegen tijdens de
zomer. De rupsen van de zomergeneratie groeien
verder door als rups en verpoppen nog vóór de win-
ter start. In dat stadium komen ze de winter door
tot de volgende lente. Brandnetels zijn de enige
waardplant van de rupsen, maar de vlinders zijn
vaak te zien op bloemen van akkerdistel, braam, kat-
tenstaart en koninginnekruid. Ook witte scherm-
bloemigen worden regelmatig door Landkaartjes
bezocht.
De mannetjes zijn zeer territoriaal en verdedigen
hun gebiedjes van op alleenstaande struiken en lage
uitstekende vegetatie. Ze vliegen zelden ver weg en
komen snel terug naar hun uitgangspositie op zoek
naar een voorbijvliegend wijfje.

De komende lente is het uitgelezen
moment om met de lentegeneratie
van het Landkaartje kennis te
maken. 
Om het vóórkomen van alle dagvlin-
dersoorten in de eigen regio beter
te leren kennen, doen we in 2014
opnieuw een oproep: meld én alle
observaties én alle stadia op
www.waarnemingen.be en neem
ook veel foto’s. Zo werk je mee met
het grote dagvlinderproject in het
Durme- en Scheldegebied. 
Schrijf je in op de dagvlinderflash bij
filip.vandevelde@skynet.be en/of
couckuyt.jurgen@telenet.be, en wie
weet komt jouw eigen foto in de vol-
gende editie.

VVE WG Dagvlinders  
Sylvain Cuvelier

Rupsennest Landkaartje op brandnetel. © Jur-
gen Couckuyt

foto boven : eitjes van het Land-
kaartje op brandnetel © Jurgen
Couckuyt
foto onder : pop van het Land-
kaartje. © Jurgen Couckuyt



v e r s l a g

Erfgoeddag 2014 : 

Grenzeloos

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Milieu-
werkgroep Ons Streven voor de kleintjes een  ka-
bouterwandeling. Opdat de kindjes zich niet te
veel zorgen  moeten maken  voor hun  mama’s
en papa’s en  oma’s en  opa’s  zorgt de Milieu-
werkgroep ook voor een  ‘adultsit’ . Dit is  zo iets
als een babysit,  maar dan voor de volwassenen.
Een behoorlijk grote groep volwassenen werd  door
onze gids getrakteerd op een dorpswandeling in
het kader van de erfgoeddag. Het thema was ‘gren-
zeloos’.  Met de gids gingen ze  op zoek naar de tal-
rijke grenzen die  de mensen  in  Tielrode en
daarbuiten verdeelden.  Het verhaal ging terug tot
de tijd van de Oude Belgen.  In het Waasland  leef-
den toen de Menapiërs . Deze landbouwers deden
ook aan handel en legden de basis voor de eerste
landwegen in de streek.   Uiteraard  werd er aan-
dacht besteed aan de voormalige gemeentegren-
zen : Durme en Schelde in het zuiden, de
Schrijnwegel  op de grens met Temse,  de Moortel-
en Hogenakkerstraat  die de grens vormden met
Elversele en de  oeroude weg in het noorden . Deze
vormde de grens met Sint-Niklaas en naargelang
de gemeente sprak men van  de  Oude heirbaan
(Tielrode)  of Hoge Heerweg (Sint-Niklaas) . Door-
dat deze weg twee verschillende  namen  had,
leidde dit af en toe wel eens  tot problemen.  
Op de top van de cuesta leek het panorama wel

grenzeloos te zijn.  Het vormde het ideale decor
om te vertellen hoe de Duitsers in 1914 de  na-
tuurlijke grenzen van de Schelde  (bij Dender-
monde) en de Durme (voorbij Waasmunster)
overstaken.
Bij het kasteel in de Kerkstraat werd de grens tus-
sen arm en rijk  heel duidelijk. De kleuren van het
kasteel zijn nog duidelijk te zien  op de poort , deu-
ren en  vensterluiken. Men vond dezelfde kleuren
en motieven terug  op alle huizen die eigendom
waren van het kasteel. Tralies voor de vensters en
een  hoge  muur rond het park vormden een on-
overkomelijke grens tussen de weelde van het kas-
teel domein en de armoede buiten. De kasteelmuur
vormt –ondanks de  verkaveling van het stadspark-
,nog steeds een  mooi relict. 
Dat politieke  beslissingen  in het verre Brussel
nieuwe grenzen  opwierp tussen de dorpsmensen
bleek duidelijk tijdens de schoolstrijd.  Op 21 juni
1879 werd de “ongelukswet “gestemd waardoor
het verboden was  om  in officiële scholen gods-
dienstonderwijs  aan te bieden.  Dit leidde ertoe dat
in de gemeenteschool maar één kind zat, terwijl
alle andere kinderen  in de vrije school van de zus-
ters zaten. Het éne  kind in de gemeenteschool
werd  bovendien  ook nog eens gesponsord door 2
rijke families opdat het toch maar naar de ge-
meenteschool zou gaan. 
In de dorpskern werd  aandacht besteed aan de
grenzen tussen de rijke industriële en de arme ar-
beiders , knechten en  meiden.  Een leuk detail is
het  kruis dat in het metselwerk van  het voorma-
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lige klooster van de meisjesschool is  ingewerkt. De
zusters hadden immers hun intrek genomen in de
woning van een brouwersfamilie en het grote kruis
maakte duidelijk dat  daar nu iemand  anders
woonde.

De grenzen in Tielrode  werden ook  sterk bepaald
door de  rivieren. Toen in de 13e eeuw door een
grote vloed de Schelde een deel van de bedding van
de Durme innam en een doorbraak van de lan-
dengte tussen de Westerschelde en de Noordzee
ervoor zorgde dat de getijdenwerking  plots tot ver
in het binnenland  te voelen was, had dit een
enorme impact op het dorp.  Tijdens de  dorps-
wandeling werd verteld waarom men na vele  over-
stromingen besloot  om de oude kerk bij de Durme
gedeeltelijk af te breken en een nieuwe kerk te bou-
wen op de uiterste  overstromingsgrens van de
Durme.  De oude kerk werd omgebouwd tot het
Heiligdom van Sint-Jozef.  De sporen van het oude
kerkhof –dat  rond de oude kerk lag – zijn nog dui-
delijk.  De hekpalen  tonen de  grens tussen  leven
en dood en tussen  goed en  kwaad  en  illustreren
nogmaals  het ‘grenzeloze’  thema van de erf-
goeddag. 
De  vogels deden  ook  hun best om het thema van
de Erfgoeddag meer luister te geven.  Twee vogels
zongen  uit volle borst  om de grenzen van hun ter-
ritorium af te bakenen en de talrijke deelnemers
aan de dorpswandeling  mochten gratis van dit
spetterend concert genieten.

De schaduw onder het dichte bladerdek van het
kasteelpark  liet duidelijk zien dat ook  planten  aan
grenzen gebonden zijn.  Zonder het gebruik van
enige vorm van  pesticide is de  wegel hier on-
kruidvrij.  Door het gebruik van  doornige en steke-
lige planten in de gemengde haag konden  onze
voorouders  duidelijk hun grenzen afbakenen. 
Ze deden dat  ook met voetwegels die grens vorm-
den  tussen  de verschillende wijken van het dorp
of zelfs tussen verschillende gemeenten. Doordat
deze voetwegels  al door een  wet uit 1841  een
zeer goede bescherming genieten.  Zijn ze mis-
schien wel uitstekende   getuigen van de vele gren-
zen die het dorp verdeelden.  
De volwassenen werden zoals beloofd  netjes op
tijd  bij hun  kindjes afgeleverd. Gelet  op de talrijke
enthousiaste reacties  hebben ze even  veel deugd
gehad van de dorpswandeling als de kinderen van
hun  kabouterwandeling. 

Kabouterwandeling  
Met 15 kinderen, vooral van de leeftijd tussen 5 en
8 jaar, gingen we op pad in de Roomacker te Tiel-
rode, op zoek naar grenzen in de natuur en in ons-
zelf.
Inge had gezorgd voor een koffer vol onderzoek- en
spelmateriaal.

Bij de poelen ontdekten we wat er leeft onder de
grens van het wateroppervlak : kikkervisjes, rug-
zwemmers, poelslak, watervlooien, enz . . .
Bij de vorming van duootjes ontdekten de kinderen
hun eigen grenzen : er was iemand blind, vastge-
bonden, zonder stem, zonder gevoel . . .
Rond het insectenhotel zochten we naar bloemen
die de nectar voor de honing leveren.
Op weer een andere plek maakten we grote oor-
schelpen met onze handen, speurend naar alle
aanwezige geluiden.
We ontdekten ook welke eigenschappen een goed
roofdier nodig heeft.
We hebben ons een paar uurtjes grenzeloos ge-
amuseerd.

Ondertussen werden de 30-tal volwassenen, die
met de kinderen waren meegeko-
men, opgevangen door Gert tij-
dens de erfgoedwandeling.

Jules Rothier
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Op pad met Kikker en Pad.

Voor het 7e jaar op rij, hielpen we met een ploeg
van 7 vrijwilligers, in de Kerkstraat in Tielrode de
padden een veilige oversteek te maken. Opvallend
verschillend met vorig jaar, is het grotere aantal
slachtoffers t.o.v. levend overgezette exemplaren.
2013: 292 levend - 78 slachtoffers, 2014: 232
levend - 107 slachtoffers. Voor een uitgebreider
overzicht kan u terecht op de site van Hyla, de am-
fibieënwerkgroep van Natuurpunt. 
Dit jaar was het een zeer gespreide periode met
kleine aantallen per dag, op enkele uitzonderingen
na. Slechts één avond was het echt paddenweer,
zacht en regen.
Vorig jaar was door de strenge koude de oversteek
kort en gebald. Dat maakt het makkelijker om pre-
sent te zijn op het juiste moment. 
Algemeen lijkt er zich door ziektes een terugval
voor te doen in de amfibieënwereld. In 2011 heb-

ben we meegewerkt aan een onderzoek door de
faculteit diergeneeskunde van de UGent, door dode
padden in te vriezen en te bezorgen voor onder-
zoek. Toen werd hier nog geen be-
smetting vastgesteld maar wel op
3 plaatsen in Oost-Vlaanderen
waaronder Beveren. Reden om
bezorgd te zijn en dat zijn we.

Koppel ooievaars doet broed-

poging op ooievaarspaal

Op 14 januari plaatste vzw Durme een ooievaars-
paal in natuurreservaat de Buylaers in Lokeren.
Nadat drie weken geleden een mannetje het nest
had goedgekeurd, is er sinds deze week ook een
vrouwtje gespot. De twee lijken alle voorbereidingen
te treffen voor een broedgeval.
De mannelijke ooievaar, een geringd exemplaar van
4 jaar oud, zat al enkele weken te klepperen op de
paal. Hij kwam terug van zijn wintertrek uit het zuiden
en koos, net zoals vorig jaar, de Buylaers als foera-
geergebied. De ooievaar heeft de paal uitvoerig geïn-
specteerd, goedgekeurd en verdedigd tegen andere
ooievaars.
Zoals dat de gewoonte is bij ooi-
evaars, kwam het vrouwtje en-
kele weken later dan het
mannetje terug van het zuiden.
Ze vond ons mannetje, en sinds-
dien werken de twee samen ver-
der aan het nest.
In de lente van 2013 maakte
deze ooievaar al een nest op een
schouw in de Rozenstraat, vlak-
bij het natuurgebied, maar het
broedsel mislukte. Nu, voorjaar
2014, hoopt vzw Durme wel op
een succesvol nest. Het gaat
zeker om het zelfde mannetje

dan vorig jaar, van het vrouwtje kunnen we dit niet
met zekerheid zeggen, aangezien ze niet geringd is.
Het blijft een bijzonder broedgeval, omdat deze paal
heel dicht bij het drukbevolkte centrum van Lokeren
staat. Bovendien worden deze ooievaars niet bijge-
voederd, en hebben ze volledig spontaan de Buyla-
ers als thuisbasis gekozen. 
De ooievaars zijn te zien vanop de Durmedijk of
vanop de wandelpaden doorheen de Buylaers. Ze zit-
ten bijna continu op het nest, dat ze enkel nog ver-
laten om eten te zoeken.
Vorige week kwam zelf TV Oost een kijkje nemen! Te
bekijken op  http://www.tvoost.be/nl/2014-03-27

foto: Christophe Hillaert
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Update kleurringonder-

zoek in MolsbroeK

Sinds 2009 loopt een kleurringonderzoek naar
kokmeeuwen in het Molsbroek. 

Aan de basis van dat project lagen enkele prangende
onderzoeksvragen: “Waar overwinteren ‘onze Mols-
broekmeeuwen’? Waar blijven ze tijdens de trek plei-
steren? Wat is het aandeel van vogels die naar hun
geboortekolonie terugkeren om er zelf te broeden?
Met welke kolonies is er uitwisseling? Is er eventueel
overlap tussen overwinterende vogels en de broed-
vogelpopulatie? Wat met dispersie van juveniele vo-
gels in vergelijking met eerder ringonderzoek
(Roggeman, 1967)? 
Behalve een wetenschappelijk ring gebruiken we een
gele kleurring met zwarte inscriptie. Die kleurring is
met telescoop vlot af te lezen, wat het aantal terug-
meldingen fors verhoogt. De voorbije vijf jaar breidde
dit kleurringprogramma zich verder uit naar ver-
schillende meeuwenkolonies in Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, Limburg, Vlaams Brabant en
Henegouwen (zie Audenaert T., 2010, 2011, 2012,
2013). 
Wanneer u dit, leest is het broedseizoen 2014 al-
weer volop aan de gang. Dit artikel geeft een be-
knopte update van het project.

Enkele resultaten 

Tijdens het afgelopen broedseizoen (2013) zijn 453
kokmeeuwen voorzien van een kleurmerk. In totaal
zijn sinds 2009 1.461 meeuwen gekleurringd (toe-
stand 1 maart 2013): Molsbroek (553), Waas-
landhaven (290), Antwerpse haven (273), Harchies
(158), Lommel (126), Het Vinne (41) en Gent (20). 
Tot op heden hebben we 1.022 terugmeldingen van
380 verschillende meeuwen ontvangen. Dat bete-
kent dat ca. 26% van de gekleurringde vogels al ten
minste één maal werden terug gezien. Dat is een be-
hoorlijk percentage aangezien we bijna enkel nest-
jongen kleurringen (96%) en er nog een grote uitval
is onder jonge vogels. Onze dataset is nog te beperkt
om harde conclusies te kunnen trekken, maar een
aantal trends tekenen zich toch af. 
De belangrijkste overwinteringsgebieden van onze
kokmeeuwen zijn de Bretoense kusten, de Loire-
regio en centraal Spanje (WZW-waartse verplaat-
sing na broedseizoen). De hoofdmoot overwintert er
aan de kust of op vuilstorten. 
Een ander belangrijk gegeven is de uitwisseling tus-
sen de verschillende kolonies, zowel in overwinte-

rings- als in broedgebieden. Op bepaalde - druk be-
keken - Franse en Spaanse binnenlandse vuilstorten
overwinteren kokmeeuwen uit de verschillende Bel-
gische kolonies samen. 
Anderzijds treedt er ook uitwisseling op van broe-
dende vogels tussen de kolonies onderling, maar de
meerderheid van terugmeldingen uit de broedkolo-
nies betreffen duidelijk plaatstrouwe vogels.
Het aantal ontvangen terugmeldingen is het hoogst
uit België (463, hoofdzakelijk in broedseizoen en trek-
periode), vervolgens uit Frankrijk (284, vooral in win-
ter- en trekperiode) en Spanje (183, vooral winter).

Molsbroek

Molsbroek blijft cijfermatig de belangrijkste ringlo-
catie. Tussen 2009 en 2013 voorzagen we 553
kokmeeuwen van een kleurring (94% nestjongen).
Daarvan ontvingen we 404 terugmeldingen van 127
verschillende in Molsbroek gekleurringde meeuwen.
De opmerkelijkste vogel is ongetwijfeld het adult wijfje
hybride Kokmeeuw x Zwartkopmeeuw (kleurring
EEVY). Dat houdt ondertussen al voor het 4e op-
eenvolgende broedseizoen territorium in Molsbroek
op exact dezelfde pol van Scherpe zegge (nest ge-
markeerd in 2011 met bamboestokje) en ondernam
al ten minste één mislukte broedpoging.

Dank & info

Een dergelijk project is behoorlijk arbeidsinten-
sief en gebeurt 100% in de vrije tijd. Hartelijk
dank aan iedereen die meewerkt of ons onder-
steunt! Meer info over ons project en over-
zichtskaartjes met terugmeldingen per kolonie
zijn te vinden op onze website www.bhgull.be.
Specifiek over onze activiteiten in Molsbroek
wordt beknopt een blog bijgehouden in het
‘Meeuwenseizoen’:

www.durmevallei.be/kokmeeuw 

Tim Audenaert

foto: Javier Marchamalo
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GEBOORTEBOS TIELRODE 

TRADITIE GESTART IN  2000

Ook dit jaar mochten wij ons verheugen op een grote be-
langstelling van de ouders wier kind geboren werd in
2013.
Niet minder dan veertien ouders wensten ‘hun boom’ te
planten op de locatie in de Weelstraat.
Het werd een zeer aangename boomaanplanting dank-
zij de aanwezigheid van gedeputeerde Peter Hertog, en
enkele schepenen en gemeenteraadsleden van Temse,
die zich niet onbetuigd lieten en mede de handen uit de
mouwen staken bij het aanplanten van de essen.
Ook de weermaker was ons dit jaar gunstig gezind.
Hij/zij tapte uit een ander vaatje dan zijn/haar collega
van vorig jaar.
Toen heerste wintersonweer.
Het werd bovendien een zeer genietbare afsluiter van
deze geboorteboomaanplanting dankzij de Gezinsbond
van Tielrode die had gezorgd voor me-
nige versnaperingen, warm en koud.
En ja, ook de ‘Bokma’ stond koud!
De volgende afspraak: april 2015 in
de Weelstraat.

SCHELDEHAPPENING: 

EEN IMPRESSIE

Jules en Jef zijn de twee gidsen van dienst en ver-
welkomen vijftien enthousiaste deelnemers voor
een wandeling rond het Tielrode Broek.
Beter gekend als ‘de potpolder’ of ‘het gecontro-
leerd overstromingsgebied’.

Dit traject is volledig geasfalteerd om de wandeling
te kunnen openstellen voor rolwagens.
Het was dan ook een verademing voor die ene
vrouw in een rolstoel om ook eens te kunnen deel-
nemen aan een geleide natuurtrip.

Tijdens de twee paasdag staat de Schelde in de kij-
ker. Jules en Jef wisten dan ook de mensen te
boeien door de aandacht te vestigen op deze
machtige rivier, gekoppeld aan haar wijds land-
schap. Met oog voor de gevarieerde flora, verge-
zellen ons verschillende vogelgezangen onder een
stralende zon, weliswaar met een dreigend on-
weer. Maar we kunnen ruimschoots droog het
einde halen.

Inderdaad, de afwezigen hadden weer eens onge-

lijk, al was het maar om de spindotterbloem volop
in bloei te zien.
De spindotterbloem, de paradeplant van zoetwa-
tergetijdengebieden.

Jef Verspecht, Ons streven

foto Peggy Verdonck.
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’t Hangene in Steendorp

Een bijzonder plaatsje, goed verborgen vol na-
tuurpracht : ’t Hangene. Het is een weide, eigendom
en beheerd door Natuurpunt (zie foto rechts). Ze situ-
eert zich langs de Scouselestraat in Steendorp, wat ver-
borgen achter meidoorn- en sleedoornhagen. De weide
bezit een steile zijde met kwelwater. Deze cuesta staat
op dit ogenblik vol daslook. In de vroege lente vindt men
er de gewone sleutelbloem en het muskuskruid. Das-
look is een plant uit de lookfamilie. De specifieke geur
komt je tegemoet. De mooie witte schermen van de
plant staan te pronken tussen het groen. Je vindt deze
plant in het Hallerbos maar dus ook in Steendorp. 
Ook het Muskuskruid is het vernoemen waard. Dit is pas
een speciaal plantje. Zo speciaal dat het plantje heel al-
leen is ondergebracht in een plantenfamilie. Elke bloei-
wijze bestaat uit 5 bloemetjes die in een kubusje
gerangschikt zijn.  Eén bloemetje kijkt omhoog, de an-

dere kijken elk een andere kant op. Zeer merkwaardig.
Het plantje is zo klein en tenger dat je er zo overkijkt. 
En de kleur : groen! 
Ook dit plantje is te bewonderen op ’t Hangene. Nog even
…en dan verdwijnen ze weer tot volgend voorjaar.

Nine Van Hoyweghen, Natuurpunt Scousele

boven : muskuskruid   foto  Dirk Meersman
onder :  daslook  foto  Nine Van Hoyweghen

Zelfoogsttuin  De Tronk
Stanlislaw Maczekpark ( Tereken), Sint-Niklaas
Initiatief van Sociale Werkplaats  JOMI 
De zelfoogsttuin DE TRONK is een initiatief van de
Sociale Werkplaats JOMI vzw.
In een notendop: je betaalt een bijdrage voor 1
jaar en je kan gans het jaar lekkere, verse, lokaal
en met zorg gekweekte  bio groenten komen oog-
sten! Je wenst meer informatie? 
Mail naar zelfoogsttuin@jomi-vzw.be en we sturen
je een uitgebreid infopakket.

JOMI werkt

Pakketje groenten 
Een initiatief van de Sociale Werkplaats  JOMI 
Stel: 
-we komen 1x per week met de groentekar 
-op de locatie waar je werkt 
-met verse biologische en lokaal geteelde groen-
ten …

Dan zou mij volgende formule interesseren

Een jaarlijks abonnement  KLEIN  groentepakket
(1-2 pp) 12 euro/week ☐

Een jaarlijks abonnement  MEDIUM  groentepakket
(3-4 pp) 15 euro/week ☐

Een jaarlijks abonnement  GROOT  groentepakket
(+4 pp) 18 euro/week ☐

Vrije aankoop aan de groentekar ☐

Stuur je antwoord terug naar: 
pakketjegroenten@jomi-vzw.be

Bedankt voor je medewerking! 
Miet Feys, JOMI vzw, Driegaaienstraat 160, 9100
Sint-Niklaas, 03 776 10 59
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