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Trek jij al eens naar een natuurreservaat in je
buurt? Die groene parels die voor zuurstof
zorgen en een laatste toevluchtsoord vormen
voor onze bedreigde dieren? Als het van de
Vlaamse administratie afhangt, is het daar
binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plan-
nen opgedoken om het nu al ontoereikende na-
tuurbeleid voor verenigingen nog verder te
kortwieken. Daar komen vzw Durme, Limburgs
Landschap en Natuurpunt tegen in actie. 

“Red de natuur in je buurt.” Met die slogan voeren
de milieuverenigingen actie tegen recent opgedo-
ken plannen van de Vlaamse administratie om het
natuurbeleid te hervormen. Die plannen dreigen
een einde te maken aan het beheer van lokale, klei-
nere natuurgebieden. Die bieden rust en verpozing
voor de mensen uit de buurt en bieden een laatste
toevluchtsoord voor bedreigde planten en dieren. 
Wandelen, fietsen, speelbossen: 40% geschrapt.
Zo zal volgens de huidige plannen 40% van de
subsidies voor de openstelling van de natuurge-
bieden geschrapt worden. Speelbossen, paden
voor wandelaars, ruiters en fietsers: ze zullen niet
onderhouden en uitgebouwd kunnen worden, ter-
wijl ze er net voor zorgen dat natuurgebieden toe-
gankelijk worden voor iedereen. Ook verschillende
bezoekerscentra, waar jaarlijks honderdduizenden
bezoekers vertrekken voor hun wandel- of fiets-
tocht en er informatie en versnaperingen vinden,
zijn met sluiting bedreigd.
Kleine natuurgebieden ten dode opgeschreven.

De steun voor aankoop en beheer in erkende na-
tuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt ge-
schrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels
op wandelafstand van woonkernen. De meeste van
onze reservaten zijn organisch gegroeid op initiatief
van de buurtbewoners. Een aangesloten stuk van
10 hectare is in Vlaanderen nauwelijks te vinden.
Een waardevol natuurgebied als het Torfbroek zou
er in de toekomst niet meer kunnen komen.
Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen.
Natuur die niet onder bescherming van Europese
richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aan-
koop en beheer. Minstens een derde van onze 400
natuurreservaten zal op die manier in de kou blijven
staan. Voor natuurreservaten die we samen met
gemeenten beheren, wordt geen steun meer voor-
zien. In de praktijk zal dat vaak het einde beteke-
nen van lokale natuurgebieden.

Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte re-
gio’s van Europa, en de Vlaming die graag wandelt,
fietst en jogt in de natuur moet het dan ook vooral
hebben van de verschillende grote en kleine na-
tuurreservaten. De plannen van de administratie
dreigen al die mensen in de kou te zetten.

Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder
de petitie www.natuurpunt.be/petitie en overtuig
Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om
de voorstellen in de zogenaamde uitvoeringsbe-
sluiten ’betreffende de natuurbeheerplannen en de
erkenning van natuurreservaten’ en 'financiering'
aan te passen.

Maar niet enkel het Vlaams natuurbeleid is in ge-
vaar, zo blijkt nu. Ook op Europees vlak  is de aan-
val ingezet. De Europese Commissie wil de
bestaande wetgeving ondermijnen. Nochtans
horen de Vogel- en Habitatrichtlijn bij de beste na-
tuurwetgeving ter wereld. Jaren van voorzichtige
vooruitgang dreigen verloren te gaan.

Gelukkig  moet de Europese Commissie de mening
van de burgers vragen over het natuurbeleid voor
ze de wetgeving kan aanpassen. Jouw mening is
dus belangrijk !

Daarom zijn meer dan 100 Europese milieu-
en natuurverenigingen, waaronder Natuur-
punt en WWF, gestart met “Nature Alert”.
Dat is een grootscheepse online actie om de
Europese natuur te redden van de deregule-
ringsdrang van de Commissie Juncker. In de
28 andere EU-landen starten gelijkaardige
campagnes. Doe mee. Via deze actie kan  jij in
één minuut je steun voor de Vogel- en Habita-
trichtlijnen aan de Commissie kenbaar maken  
(www.natuurpunt.be/nature-alert).

(bron: persbericht Natuurpunt)



e e n  b o e i e n d  p r o j e c t

een boeiend en hoopvol

project 

Van droom naar realiteit. 
Op 27 en 28 april hebben vier vooraanstaande stu-
diebureau’s in de zaal Roma hun bijdrage aan de
plannen voor de overkapping van de Antwerpse
Ring voorgesteld.

De overkapping pakt het hart van de files aan (tot
50% extra capaciteit), wordt langer (15km), biedt
ruimte voor woningen voor 30.000 mensen en

geeft 350.000 Antwerpenaren gezondere lucht.
Deze doorslaggevende resultaten versterken het
idee van de volledige overkapping van de Ant-
werpse Ring, als een noodzakelijk project.
In het buitenland staan Londen, Maastricht,
Medellin, Basel en Amsterdam klaar met over-
kappingsplannen.
Antwerpen kan niet achter blijven. De positieve ef-
fecten op de stad en de regio zijn bewezen.

Prioriteit voor Ringland
De Ringlandplannen vragen om prioriteit. Het pro-
ject pakt op een integrale manier de problemen
van de Antwerpse Ring aan, dit in tegenstelling tot
de Oosterweelverbinding en het Masterplan 2020,
die geen oplossing bieden voor de mobiliteitspro-
blemen op de Ring zelf, de leefbaarheid en de
stadsontwikkeling.  

In dit nummer kunnen we enkel maar
eens laten proeven van de visie van Ring-
land. Voor veel meer informatie verwijzen
wij naar hun webstek :

www.Ringland.be
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RINGLAND = BETERE MOBILITEIT 

Ringland zorgt met enkele slimme ingre-
pen voor vlotter verkeer op de Ring. Door
het te verdelen over 4 tunnels, 2 in elke
rijrichting, verdwijnen de storende weef-
bewegingen en gaan veiligheid en capa-
citeit er op vooruit. 
Het doorgaande verkeer komt in de twee
buitenste tunnels terecht, op de Door-
gaande Ringweg (DRW) die vlot aansluit
op de andere snelwegen. Stedelijk ver-
keer rijdt op de Stedelijke Ringweg
(SRW), door de twee binnenste tunnels. 
De Nieuwe Singel komt pal op het dak
van de binnenste tunnels te liggen. Via
korte, veilige in- en uitritten kan het ver-
keer gemakkelijk uitwisselen tussen de
Stedelijke Ringweg en de Nieuwe Singel.
De huidige Singel die nu naast de Ring
ligt, zorgt de lokale ontsluiting. 

Er komen in elke rijrichting twee tunnels: de Door-
gaande Ringweg (DRW) en de Stedelijke Ringweg
(SRW). De Nieuwe Singel ligt bovenop de Stede-
lijke Ringweg en krijgt gemakkelijke op- en afritten.

Ringland wil het door-
gaand en stedelijk verkeer
van elkaar scheiden

De Antwerpse Ring vandaag: door-
gaand en stedelijk verkeer mengt
zich, met onveilige weefbewegingen
als gevolg.

RINGLAND = GEZONDERE OMGEVING 

Het vervuilende verkeer rijdt door de tunnels. Dat
verbetert de luchtkwaliteit bovengronds, ook de ge-
luidsoverlast valt weg. Het zorgt voor een sterke
verbetering van de volksgezondheid voor heel veel
bewoners rondom de Ring. 

Ais de vervuilde lucht uit de tunnels komt in de
buurt van woonwijken, kan en moet die vervuiling
worden aangepakt door innovatieve filtersystemen.
Op andere plekken kan de spreiding en verdunning
aanvaardbaar zijn. Ook andere milieu- en gezond-
heidsaspecten zorgen voor een verbetering van de
leefbaarheid in de hele stad: meer groen in de
woonomgeving, een beter systeem om het water
te kanaliseren, verkoeling van de stad. 

RINGLAND = MEER RUIMTE

Ringland creëert ontzettend veel ruimte tussen
voorstad en kernstad. Tot 80% groene ruimte,
wordt bruikbaar voor natuurontwikkeling en de
aanleg van parken, voor sport en recreatie, volks-
tuinen en stadslandbouw. 
Dit 1Oe district is groter dan de historische bin-
nenstad. Hier is voor de komende decennia genoeg
ruimte voor stadsontwikkeling, voor wonen en wer-
ken, sport en ontspanning, scholen, crèches en an-
dere voorzieningen. Er is ook ruimte voor openbaar
vervoer, fietsers en wandelaars. Duurzame mobili-
teit is namelijk essentieel, de verkeersproblemen
vragen een multimodale, gecombineerde aanpak,
met een evenwicht tussen autoverkeer en zacht
verkeer. 
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VRAGEN OVER RINGLAND

1 Wat houdt Ringland juist in? 
Het studiebureau OMGEVING verlengt de overkap-
ping van de hele Ring van 12  tot 15 km! Ringland
strekt zich nu uit van aan de Kennedytunnel tot voor-
bij Merksem en Luchtbal en voorziet tevens een
overkapping van de E313 tot voorbij het Rivieren-
hof. Niet alleen alle verkeerswisselaars gaan on-
dergronds, zelfs een deel van de Nieuwe Singel. Zo
wordt het natuurreservaat Brilschans-Wolvenberg
een geheel en komt het Rivierenhof tot tegen de bin-
nenstad. Van een barrière is geen sprake meer! 

2 Vermindert Ringland de files? 
Ringland biedt wei degelijk een mobiliteitsoplossing.
Het pakt het hart van de Antwerpse files aan, op de
Ring tussen Berchem en Borgerhout, de drukste
autosnelweg in Vlaanderen. De scheiding van de
tunnels op zich levert al 10% extra capaciteit op, 
het aantal rijstroken in het ontwerp doet er nog
bijna 50% bij. En de Ring wordt bovendien veel vei-
liger! Daarnaast moet meer en efficiënter open-
baar vervoer zorgen voor meer duurzame
verplaatsingen in een leefbare regio. 

3 Waarom overkappen als we binnen 10 jaar
bijna allemaal elektrisch rijden? 
Massaal overschakelen naar elektrische auto's lost
de luchtkwaliteit slechts gedeeltelijk op. Via hun
remmen en banden stoten ze nog steeds fijn stof
uit, tot 50% van een gewone wagen en voor vracht-
wagens is het geen alternatief. Ook blijven de files
even lang, houdt de geluidsoverlast aan en komt er
geen nieuwe ruimte voor stadsontwikkeling en
groen. Ringland pakt net alles tegelijk aan. De elek-
trische wagen werkt daar slechts deels aan mee,
maar is dus geen alternatief voor de overkapping. 

4 Wat is het effect van Ringland op mijn ge-
zondheid? 
Ringland verbetert de luchtkwaliteit voor meer dan
350.000 omwonenden, binnen een afstand van
1500 meter rond de Ring. Samen 'winnen' ze jaar-
lijks 1700 levensjaren en het levert jaarlijks 21
sterfgevallen minder op. Betere luchtkwaliteit in
356 scholen vermindert de kans op allergieën en
astma bij jongeren aanzienlijk! In een later onder-
zoek wil de Universiteit Gent nog het effect becijfe-
ren van de vermindering van geluidsoverlast en de
nabijheid van parken. 

5  Hoeveel mensen kunnen er wonen op Ring-
land? 
Ringland plant 10 nieuwe wijken in het 1Ode dis-
trict! Rond de stations en aan de rand van be-
staande wijken kunnen 38.700 Antwerpenaren
komen wonen, of 65% van de verwachte bevol-
kingsgroei tegen 2030! Er is ook ruimte voor meer 
dan 500.000 m2 kantoren (50% van de behoef-
ten), KMO-ruimte en een voetbalstadion. 
De huidige plannen voorzien 24% bebouwing op
Ringland, 76% of 297ha blijft groen. Want Ring-
land wordt het groenste district van de stad! 

6  Hoe betalen we de overkapping? 
Ringland is perfect betaalbaar. De ontwikkeling van
kantoren, scholen en woningen kan volgens bere-
keningen 600 miljoen Euro opbrengen. Daarnaast
levert 2 Euro tolheffing om de stadsregio binnen
te rijden, op 30 jaar tijd 7,1 miljard euro op, ge-
noeg om de bouwkost van Ringland, inclusief het
onderhoud, terug te betalen. Een publieke ontwik-
kelingsmaatschappij kan zowel overheden als de
bevolking en investeerders hierin betrekken en
mee laten delen in de winst. 

7  Stelt de overheid al geen overkapping voor? 
De Vlaamse Regering stelt dat de Oosterweelver-
binding op termijn kan overkapt worden, tegelijk wil
ze ook laten onderzoeken of een verdere overkap-
ping mogelijk is. Daarvoor wil ze op korte termijn een
intendant aanstellen. Ringland wil uiteraard mee-
werken en stelt al haar studiemateriaal rond de vol-
ledige overkapping van de Antwerpse Ring graag
ter beschikking. Ringland hoopt op een geïnte-
greerde oplossing, voor mobiliteit, leefbaarheid en
stadsontwikkeling in deze dichtbevolkte stadsregio. 

8  Is Ringland verenigbaar met Oosterweel? 
BAM stelt dat de Oosterweelverbinding perfect sa-
mengaat met Ringland, al is dit nog niet ten gronde
onderzocht. Vraag is hoe het 'Ringland-systeem
met twee tunnels' kan overgaan in het 'gemengd
Oosterweel-systeem'. Ringland wil dit wei verder
onderzoeken, maar stelt nu al dat de Hollandse
knoop en de Oosterweelknoop veel te veel ruimte in
beslag nemen, die ontwerpen zijn dus te herzien.
Voor een correcte afweging blijft ook de doorreke-
ning van andere opties (Meccano/Oosterweel-
noord) essentieel. 



“Een goed concept past op een bierkaartje”

Dit is een uitspraak van Peter Vermeulen, de
bedenker van de Ringland-idee. 
De huidige Oosterweel-plannen zijn veel te com-
plex, met ingewikkelde verkeersknopen en is
technisch vaak zeer moeilijk uit te voeren.

Boven
LINKS : de huidige knoop van de Plantijn en Mo-
retuslei: veel ruimtebeslag, veel lawaaihinder,
veel uitstoot van fijn stof, een barrière tussen
binnenstand en de “rand”stad
RECHTS : Ringland met water, natuur, bewo-
ning, kantoren, ..

Onder
LINKS : de aansluiting van de Boudewijnsnel-
weg E313 op de kleine ring R1.
RECHTS : Ringland

NU

NU



Wat zijn de gevolgen voor het Waasland?

De linkeropritten vlak voor de Kennedytunnel zor-
gen voor veel file-vorming. Hoe gaat men dit aan-
pakken?

Komt er in Zwijndrecht ook een goede oplossing
voor de huidige opdeling van de gemeente als ge-
volg van de E17, die op een verhoogde berm ligt?

Zullen  de Wase files verdwijnen of alleszins sterk
verminderen?

Kan Oosterweel of Oosterweel-Noord of Meccano
nog een rol spelen? Zijn deze dan overbodig of
vormen die een nuttige aanvulling?

In een volgend nummer komen we hierop terug.

Ideeën en suggesties zijn welkom bij : 
ABLLOvzw of bij

groene.waasland@gmail.com

DAN

DAN
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huismussentelweekend

2015

Jenny De Laet (jenny.delaet@ugent.be )

Het huismussentelweekend 2015 is alweer
even achter de rug.  De weergoden waren ons
goedgezind en in vergelijking met het huismus-
sentelweekend van 2014 mag deze activiteit
zeker een succes genoemd worden.  In 2014
werd de website van Vogelbescherming Vlaan-
deren gehackt en konden mensen nog enkel hun
gegevens invoeren via de website van ABLLO
vzw maar onze vernieuwde website vertoonde
ook nog enkele kinderziektes.  In 2015 stond
alles goed op punt en kwamen er net geen
3000 eenduidige meldingen binnen. Tijd dus om
er even bij stil te staan. 

Eerst en vooral moeten we naar voor brengen dat
het hier gaat om een steekproef en dat het geens-
zins onze bedoeling is om met dit tussentijds ver-
slag uitspraken te doen over de status van de
Huismus.  In 2012 verwerkten we ’10 jaar mus-
senteldag’ (De Laet et al 2012) en we zullen dit op-
nieuw doen in 2017.  
Kijken we eerst even naar de verschillende provin-
cies.  Zoals reeds vastgesteld in 2012 naar aan-
leiding van de verwerking  van 10 jaar
mussengegevens, zien we ook nu verschillen tus-
sen de verschillende  provincies (Fig.1 en Fig.2).  Zo
waren er in de provincies Oost-Vlaanderen en Ant-
werpen opvallend meer deelnemers of telinspan-
ningen dan in de provincies Limburg, Vlaams

Brabant en West-Vlaanderen. Dit heeft natuurlijk
niet zoveel te maken met de mussen zelf maar met
de bereidheid om te tellen of de manier waarop de
oproep de verschillende provincies bereikt.  Iets an-
ders is natuurlijk het aantal waargenomen huis-
mussen.  Het aantal tjilpende huismus mannetjes
geeft een goede schatting van het aantal broe-
dende koppels.  Aan de deelnemers wordt dus ge-
vraagd om het aantal tjilpende mannetjes onder te
brengen in een van de zeven categorieën (Tab.1).

Fig. 1
Het aantal tellocaties in de verschillende pro-
vincies.  Blauw: 
Rood: categorie 0

Fig. 2
Verdeling van de tellocaties over de verschil-
lende provincies
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Voor de gegevens van het jaar 2015  levert dit
geen belangrijke verschillen op tussen de provin-
cies (Fig. 3) wanneer we de nul tellingen niet mee
opnemen.  Terwijl in  OVL en Antw. het meest ge-
teld werd,  vertonen beide provincies de kleinste
groepsgrootte voor huismussen. In Limburg waar
minst geteld werd, komen toch iets grotere groe-
pen huismussen voor. 

Nul tellingen kunnen echter erg belangrijk zijn om
te begrijpen waarom huismussen op een bepaalde
plaats niet voorkomen.   Door een gewijzigde vraag-

stelling kregen we dit jaar voor het eerst, opvallend
meer nul tellingen binnen.  Die nul tellingen zouden
eigenlijk nog moeten opgesplitst worden in nul tel-
lingen waarbij er nooit mussen geweest zijn en nul
tellingen waarbij vroeger wel en nu geen mussen
meer voorkomen. Bekijken we de nul tellingen van
2015 even van dichterbij dan zien we  duidelijke
verschillen tussen de verschillende provincies (
Fig.4). 
Door de gewijzigde vraagstelling kregen we ook in-
formatie over het voorkomen van een broedende
koolmees en/of een broedende merel. (Fig.5).  Dit

leert ons dat over gans Vlaanderen de huismus
voorkwam op 79% van getelde locaties, zij het
hoofdzakelijk in kleine groepjes, de koolmees op
71% van de locaties uiteraard maar 1 koppel want
de koolmees gedraagt zich tijdens het broedsei-
zoen territoriaal.  De merel scoorde op 73 % van
de locaties.  

Fig. 3
De gemiddelde categorie grootte (= groeps-
grootte)  per provincie  zonder  nultellingen 

Fig. 4
procent nul tellingen in de verschillende pro-
vincies

Fig.5
Waargenomen broedvogels op de tellocaties.
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Om te besluiten is bij dit jaarlijks resultaat
vooral de uitspraak van ’s werelds mussenspe-
cialist, Denis Summers-Smith belangrijk.  Hij
stelt dat alle groepen kleiner dan 10 huismus-
koppels gedoemd zijn om uit te sterven o.a. we-
gens  een gebrek aan sociaal contact.  Het is
belangrijk dat overal maar vooral in urbane re-
gio’s gestreefd wordt naar een optimale groen-
connectiviteit vooral voor een soort zoals de
huismus die een uitgesproken plaatstrouw ver-
toont aan de broedkolonie (De Coster et al
2015, Van Gestel et al 2010).   In steeds klei-
nere en meer geïsoleerde populaties heeft dit
mogelijk een verlaging van de genetische uit-
wisseling tussen populaties voor gevolg, met
een verhoogde inteelt in kleine kolonies en daar-
aan gekoppelde gevolgen voor fitness en een
verder negatief effect (= extinctiespiraal).       

Literatuur. 
De Coster, G., De Laet, J., Vangestel, C., Adriaensen, F.

& Lens, L. 2015: Citizen Science in action – Evidence

for long-term, region-wide House sparrow declines in

Flanders, Belgium.  Landscape and urban planning

134: 139 – 146.

De Laet, J., Lens ,L., Adriaensen, F. & De Coster, G.

2012: Dossier Huismus.  De toestand van de Huis-

mus in Vlaanderen: resultaten van de eerste 10 jaar

‘nationale mussenteldag’: 1 - 14 

Van Gestel, C., Braeckman, B.P, Matheve, H. & Lens, L.

2010: Constraints on home range behaviour affect

nutritional condition in urban house sparrows (Passer

domesticus). Biological journal of the Linnean Society

101: 41-50.

foto: Roger Keppens

foto: Roger Keppens
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Vleermuisnieuws

In januari 2015 diende vzw Durme via het Regio-
naal Landschap Schelde-Durme (RLSD) bij de pro-
vincie Oost-Vlaanderen een aanvraag in voor een
soortenbeschermingsproject vleermuizen, meer
bepaald voor vleermuizen in het Waasland, met bij-
zondere aandacht voor de uitgestorven gewaande
mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) die in au-
gustus 2014 werd ontdekt in de streek (zie
Durme- en Scheldeland 2014 nr.4 en 2015 nr.1). 

Het projectvoorstel werd ondertussen goedge-
keurd door de provincie. Het betreft een pilootpro-
ject in 2015, beperkt in kosten (1.500 € waarvan
de provincie 80% terugbetaalt) en uitsluitend ge-
richt op inventarisatie en rapportage van de me-
tingen, incl. voorlopig advies. Het project loopt in
samenwerking met de Vleermuizenwerkgroep van
Natuurpunt. Voor de automatische monitoring en
deels in kader van het project werd onlangs voor
vzw Durme een professionele ‘SM3BAT’ vleermui-
zendetector van Wildlife Acoustics aangekocht.
We zullen dit jaar ook trachten om ten minste één
mopsvleermuis te zenderen en zo de verzamel-
plaatsen (kolonie, winterverblijf) gemakkelijker te lo-
kaliseren, in de hoop dat er althans een kolonie
aanwezig is.

De resultaten van dat pilootproject zullen gebruikt
worden als basis voor een groter vervolgproject in
2016 en/of 2017 waarbij ook inrichtings- en be-
schermingsmaatregelen zullen worden uitgevoerd.
Een dergelijk vervolg was ook een vereiste voor de
goedkeuring van het pilootproject. Voorbeelden van
maatregelen zijn o.m. inrichting van verblijfplaatsen
en lineaire landschapselementen, overeenkomsten
met eigenaars voor koloniebomen, eventuele nest-
kasten, advies inzake beheer en bescherming, sen-
sibilisatie van het grote publiek, gecombineerd met
nog een deel extra onderzoek voor concreet be-
heeradvies. 

Ondertussen zijn de mopsvleermuizen weer uit hun
winterslaap: op 8 maart kon ten minste één foe-
ragerend individu gedetecteerd worden. We kun-
nen er dus aan beginnen!

Joris Everaert

SM3BAT detector voor automatische monito-
ring, met beschermkist en bijhorende micro-
foons en kabels.



‘t  groene w
aasland   m

ei  2015  nr 191

12

Snelwegen  in Wase Velden

Je kent ze wel: onze smalle wegen  in landbouwge-
bied.  Oorspronkelijk waren  het karresporen of kas-
seibaantjes die afgelopen  jaar stelselmatig
geasfalteerd werden. Dit gebeurde vooral om de
berijdbaarheid en het rijcomfort te verhogen.  De
breedte van de  baantjes in  het Waasland werd
nauwelijks aangepast.  Eigendomsrechten en  bo-
menrijen hielden verbreding van deze wegen tegen.
Er was trouwens weinig nood  om deze wegen te
verbreden.  Het snelle verkeer verkoos de steen-
wegen en de landbouw werd nog beoefend door
veel  mensen  en uitgeoefend met  bescheiden mid-
delen.
Met  het toenemende aantal wagens, begonnen de
grote wegen  echter al snel dicht te slibben.  Door
de opkomst van de GPS  rijdt in de kleinste weg nie-
mand nog verloren. De schaalvergroting in de land-
bouw en het kleiner aantal landbouwende mensen
liet zich voelen  in grotere  landbouwvoertuigen. Ie-
dereen vond zo de weg naar de kleine wegen. 
De  autobestuurders verwachtten dat ze  langs de
landelijke wegen  even snel op hun bestemming
zouden geraken als via de  autostrades die verza-
digd geraakten  in de spits. Ze stoorden zich aan
de eigenlijke gebruikers van de landbouwwegen.
Bomen werden geveld, putten gedempt, maar dat
was nog niet genoeg.  
In Wase gemeenten rees de vraag  om her en der
langs de landelijke wegen uitwijkstroken aan te leg-
gen. De opzet  leek oprecht.  De uitwijkstroken laten
immers toe dat  voertuigen ruimte maken voor een
tegenligger. 
In de pioniergemeenten van de uitwijkstroken (Be-
veren en  later Kruibeke)  ziet men echter dat er
een  probleem is met de hoffelijkheid  van vele au-
tobestuurders. Door het verdwijnen van bomen-
rijen  langs de wegen en het idee dat de  baan

(mede door de uitwijkstroken) breed genoeg is,
wordt er op onze landelijke wegen veel te hard ge-
reden. Het gevolg is – en dat is  duidelijk te zien  in
Beveren  en Kruibeke- dat de uitwijkstroken al lang
niet meer volstaan en dat  men de landelijke wegen
op zeer vele manieren verbreed.  Men  verlengt de
bestaande uitwijkstroken,  men  legt er grotere en
meer uitwijkstroken aan,  men verhardt de weg-
bermen  en  gaat zo door  met het aantrekken van
nog meer verkeer en het opdrijven van de snelheid
van het autoverkeer op plaatsen en  in straten die
daar niet voor geschikt zijn. De verkeersveiligheid
neemt daardoor in sterke mate af.  Het verbreden
van  landelijke wegen is volgens ons een straatje
zonder einde.  
We pleiten daarom voor een zeer terughoudend
beleid voor  het landelijk wegennet.  Elke gemeente
zou een  visie  moeten ontwikkelen  over de toe-
komst van de landelijke wegen. Deze zouden  in de
eerste plaats gereserveerd moeten zijn voor land-
bouwvoertuigen. De gemeenten beschikken  met
de wegcode over voldoende mogelijkheden  om een
visie uit te werken. Het  is toch  onverdedigbaar dat
op brede gewestwegen  maar 70 km, 50 of 30 km
mag gereden worden, terwijl er op de smalle, boch-
tige  landwegen geen  snelheidsbeperking lijkt te
bestaan.  

We pleiten voor de invoering van landbouwstraten,
zo weinig mogelijk uitwijkstroken, geen verbreding
van landelijke wegen,  mooie wegbermen,  snel-
heidsbeperkende bomenrijen en alle andere mo-

de Blindstraat in Temse zien. De wegberm en
gracht zijn doodgespoten en de weg is ver-
breed tot bijna  in de gracht

de verbreding van de Kerkstraat  in Bazel. Het
bord  50 km is in de kant gegooid 
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gelijke ingrepen  om  onze landelijke wegen func-
tioneel en veilig te houden. 

ondanks  borden "gebruik de uitwijkstroken  is
de weg langs de ganse lengte verbreed ( ver-
breden van  landelijke wegen is een straatje
zonder einde)

particulieren werken graag mee aan het ver-
harden van de zijkant van de wegen : ze storten
allerlei afval  om putten te dumpen, maar heet
materiaal dat ze gebruiken is niet erg veilig ;
scherpe  tegels zijn nefast voor banden.

De zonnebloem illustreert wat er gebeurt als
men de weg smaller maakt. Er wordt trager
gereden. de zonnebloem  heeft de zomer en
herfst overleefd in de Blindstraat te Temse.

Reflectoren die langs een verbrede landelijke
weg gezet worden , zijn in een   mum van tijd
kapot gereden.
Dit is typerend voor het snelheidsverhogende
effect en de  toenemende verkeersonveilig-
heid   van de verbreding van landelijke wegen.
Van bovenstaande reflectoren staat er na en-
kele weken nauwelijks nog één recht.
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Drie jonge slechtvalk-

jes in Sint-Niklaas

Een controle van de nestkast op de toren van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in hartje Sint-Niklaas heeft
begin mei uitgewezen dat het slechtvalkenpaar mo-
menteel drie flink uit de kluiten gewassen jongen
aan het grootbrengen is. Eén van de vier eieren die
op 15 april 2015 in de kast werden gezien, is dus
niet uitgekomen. Volgende week zullen de drie kui-
kens een wetenschappelijke ring krijgen door een
medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen. Op die manier kunnen
de vogels in hun verdere leven worden gevolgd. Aan
de andere poot krijgen ze een kunststoffen ring
met een unieke code aangemeten, bestaande uit
één cijfer en één letter. Met behulp van een teles-
coop of via de beelden die gemaakt worden door
webcams in of vlakbij de nestkast, kunnen de vo-
gels vrij eenvoudig geïdentificeerd worden. Omdat
er nogal wat interesse was bij het grote publiek,
heeft onze vereniging het stadsbestuur van Sint-
Niklaas voorgesteld om twee webcams te plaat-
sen, één in de nestkast en één erbuiten met zicht
op de ingang van de kast. Op 13 april besliste het
college van burgemeester en schepenen om Vo-
gelbescherming Vlaanderen daarvoor een toelage
toe te kennen.

Als alles verloopt volgens plan, zal iedereen die over
een PC beschikt het doen en laten van het slecht-
valkenkoppel vanaf het broedseizoen van 2016 live
kunnen volgen. De livebeelden van het baltsen, het
paren, het leggen en bebroeden van de eieren, het
uitkippen van de jongen, het aanbrengen van
prooien, het verdelen van het voedsel, het op-
groeien van de jongen en uiteindelijk het uitvliegen,
passen mooi in onze campagne ‘Alleen uilen kopen
echte uilen’ en zijn zoveel leerrijker, boeiender en in-
teressanter dan het bijwonen van een roofvogel-
demonstratie van een of andere pseudovalkenier.
Tijdens de 'Dag van het Park' op zondag 31 mei
2015 zullen Vogelbescherming Vlaanderen en
haar partner 'Fonds voor Instandhouding van Roof-
vogels' (FIR) een observatiepost in de buurt van de
kerk opzetten. Alle praktische informatie verschijnt
binnenkort in de rubriek 'Activiteiten op stapel' in
het menu linksboven op deze pagina. Verrekijker
en/of telescoop kunnen handig zijn.

nestkast op de toren van de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk van Sint-Niklaas  © Jan Rodts

De drie flink uit de kluiten gewassen slechtval-
kenkuikens werden gezond en wel bevonden —
© Jan Rodts
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k a l e n d e r

Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender

Vrijdag 29 mei van 18u tot 20u

Velt Veggiecafé Huickstraat 6 9190 Stekene
Kom gezellig aan tafel schuiven met het ganse gezin voor
een (h)eerlijke vegetarische maaltijd naar ieders smaak.
Geniet van een gezellige babbel met thee en gebak toe.
Veggie bio buffet met voorgerecht , hoofdgerecht en des-
sert. Bijdrage : 10€ voor volwassenen 6€ voor kinderen
van 4 tot 12 jaar;  Reserveer tijdig via info@zomererf.be,
plaatsen zijn beperkt!

Zaterdag 30 mei   

Natuurpunt Zuid-Waasland Fietstocht: op zoek naar
steenuil, boerenzwaluw en torenvalk
Voor alle mensen, alleen of in groeps- of gezinsverband
die in vogels geïnteresseerd zijn. Grote kennis van de vo-
gelwereld is niet vereist, interesse wel !
Onder leiding van enkele natuurgidsen, een erkend vo-
gelringer en de verantwoordelijken van de plaatselijke ui-
lenwerkgroep,… fietsen we langsheen landelijke wegen
om vervolgens halt te houden op plaatsen waar uilen, to-
renvalken,… broeden. We krijgen uitleg over het werk van
de vogelringer, de vogels en hun biotoop. Afspraak: om
14u aan de sporthal te Belsele (einde rond 17u).  Meer
info:  0474 21 20 01 detaey@hotmail.com; 0485 38
19 87 marc.aerts@telenet.be

Vzw Durme Dagvlinderwandeling
14:00. Afspraak: om 14 uur aan de kasseistrook op het
einde van de Bookmolenstraat in Hamme-Zogge. 
Beschrijving: i.s.m. Dagvlinderwerkgroep en Natuurpunt
Hamme Dagvlinders, ze blijven één van onze meest ge-
liefde insecten met hun prachtige kleuren en speels ge-
fladder. Vandaag leren we meer over de voor jaarsvlinders
en andere insecten in Natuurreservaat de Gavers in
Hamme Zogge. Samen met de specialisten van de Dag-
vlinderwerkgroep bekijken we de mooiste exemplaren. 

Vzw Durme De natuurwereld voor kinderen
14:00. Afspraak: om 14 uur aan basisschool De Vinde-
rij (Bleekmeersstraat 17, Lokeren).
Beschrijving: Voor kinderen van 6 jaar tot... en ouders.
We gaan al lerend op stap door de natuur. We ontdek-
ken planten, vogels, vlinders en veel andere coole dingen.
We bezoeken zelfs "De verborgen vijver" waar bijna nie-
mand mag komen. Aagje (10 jaar) zal jullie samen met
de conservator op een tof avontuur in de natuur bege-
leiden. 

Zondag 31 mei

Natuurpunt Waasland Noord
Dagfetstocht langs onze natuurgebieden. 

Dagfietstocht (40 km) langs onze natuurgebieden ten
noorden van de expresweg (E34). Op deze laatste mei-
dag, trekken we er een dag op uit en fietsen op een rus-
tig tempo langsheen onze natuurparels ten noorden van
de expresweg. We houden meerdere keren halt om over
“onze natuur”, de typische kenmerken van het natuur-
gebied, zijn geschiedenis, de fauna & flora, het be-
heer,…te vertellen. 
We picknicken (eigen picknick) in het Speelhof (Stekene).
Afsluiten doen we in het Natuurhuis Panneweel (Meer-
donk); wie van al dat fietsen honger gekregen heeft, kan
inschrijven voor een lekker bord vegetarische spaghetti
(10 Euro), drank ter plaatse te verkrijgen.
Startplaats: Natuurhuis Panneweel om 10 u. Praktisch:
maximum aantal deelnemers 25
Info&inschrijven zowel voor fietstocht als voor spaghetti:
brigitte@panneweel.be of 03 7798931

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
Zomerwandeling aan het Etbos

Annemie Philips en Martine Macharis gidsen 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 vormen. Ook individuele en
gegroepeerde vogels laten zich bewonderen op de grote
aanpalende weiden in dit stiltegebied. Neem dus alvast
je laarzen en verrekijker mee!
Afspraak om 14u30 ter hoogte van Etboshoeve aan de
Zuidlede. Deelname is gratis.
Meer info: Annemie Philips, tel: 09/355 03 57 of 0494
152 854 

Velt Dag van het park van 12 tot 17u. P. De Vidt-
spark, Sint-Niklaas 
Natuur brengt je buurt op smaak.
Dat weten we bij Velt al langer. Elk jaar is de Dag van het
park een feestelijk gebeuren met allerlei culturele en cu-
linaire activiteiten. In onze “mini”pluktuin kan je terecht
om je picknick wat extra te garneren en onze ploeg heeft
weer aandacht voor thee uit eigen tuin. 
Info :
www.natuurenbos.be/nl-BE/activiteiten/campagnes

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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Velt Open Erf Zomererf
11u tot 15u. Brugstraat 33 9190 Stekene
info rond composteren, workshop aardbeientoren en na-
tuurbeleving.

Hortus ter Saksen Dag van het park  14 - 18 uur 
Op deze dag van het park wil groendienst Beveren op
een aangename manier kennis maken met de bezoekers
van de tuin Hof ter Saksen. De dag van het park schenkt
aandacht aan natuur en voeding. Volg een begeleid be-
zoek of doe mee met het natuuratelier, steeds de moeite
voor groot en klein.  Organisatie: groendienst Beveren.
Plaats: park Hof ter Saksen. 
Info: 03 750 18 60 of christa.maes@beveren.be
Gratis deelname 

woensdag 3 juni

Vzw Durme Kinderworkshop: Week van het Insect
13:30 – 16:30. Afspraak: van 13.30 uur tot 16.30 uur
in het bezoekerscentrum Donkmeer.
Beschrijving: Deze week staan de kleine kriebeldiertjes
in de schijnwerper, of & lsquo; onder de loep & rsquo; is
misschien een betere uitdrukking! We bekijken ze van
kop tot poot, en gaan er creatief mee aan de slag. Een
leuke middag die je niet mag missen! 

Zaterdag 6 juni

Velt ecotuindagen
Zelfoogsttuin 'De Tronk'  Stanislas Maczekpark, 9100
Sint Niklaas (zijstraat Tereken, achter freinetschool KTA)
Opgelet : enkel op zaterdag 6 juni van 10 tot 17u
"De sociale werkplaats, Jomi (jobs en milieu), geeft aan
een ploeg van zes mensen een boeiende job: voor 40 ge-
zinnen uit de buurt op een ecologische manier dagverse
groenten kweken. De gezinnen oogsten hun groenten
zelf en bepalen zo wat er thuis op tafel komt. Er kunnen
ook kruiden geoogst worden.
Bram Coupé begeleidt de werkploeg  en coördineert de
werking.  Dankzij een wekelijkse mail en een aanduiding
op het terrein weten de abonnees waar geoogst mag
worden. De 1 ha grote tuin is verdeeld in 8 blokken en
ieder blok nog eens in 8 percelen. Zo kan er aan wissel-
teelt gedaan worden en is er een grote verscheidenheid
aan groenten waaronder heel wat ‘vergeten’ soorten.
Zelfs in de winter zal er altijd wat te oogsten zijn. Er is
een grote natuurlijke vijver. Onder de nieuwe aanplant
van fruitbomen en kleinfruit is een bloemenakker  inge-
zaaid. Een lange composthoop ligt al klaar voor volgend
jaar.   Velt heeft een infostand

Zaterdag 6 en zondag 7 juni

Velt ecotuindagen
Marc en Miek Seeuws – Degelaen, Brandstraat 2A
9100 Sint Niklaas van 10 tot 18u
"Zeer mooie siertuin met planten aangepast aan de zan-

derige bodem. Het grootste gedeelte van de voortuin
wordt ingenomen door een grote verscheidenheid aan
heideplanten.
Marc is imker en hij heeft zijn beplanting zo gekozen en
opgebouwd dat er het hele jaar door voldoende bloei-
ende planten staan. Zo zijn er altijd kleur en geur in de
tuin. Waar de tuin vroeger volgens een strak patroon
was opgebouwd, is hij nu geëvolueerd tot een mooi or-
ganisch geheel met een grote variatie.
Het gazon is vervangen door graslandjes met hoger gras
waardoor kortgeschoren en kruidenrijke wandelpaadjes
slingeren. De verharding is tot een minimum beperkt
met enkele rijstroken. Het mooie insectenhotel is bedekt
met pannen waarop muurpeper groeit.
Een mooie gemengde haag met vooral gele kornoelje en
meidoorn vormt de scheiding met de buren. Deze haag
wordt geschoren volgens de groeikracht van de  strui-
ken: niet recht, wel golvend.
De vele klimplanten op huis en tuinhuis maken alles heel
gezellig. Langs de grote vijver van de buren heeft Marc
een moeraszone gecreëerd. Het betreedbare bosje met
gemengd loofhout en hakhout is zeer gevarieerd met
een goede kruid- en strooisellaag. Dit bosje is lager ge-
legen en veel vochtiger. Dat merk je aan de beplanting.
Hier vind je  overal takkenhopen, de bijenkasten en een
originele speelhut voor de kleinkinderen. Die is als een
lange gracht uitgegraven en op het einde ervan bedekt
met een dichte takkenhoop. 
Velt heeft een infostand

Samentuin “Op den Hof” van 10 tot 18u
(gelegen in het dreefje naast het huis aan Jef de Pauw-
straat 35 in Sint-Niklaas)
Achter De Ster in Sint-Niklaas ligt een mooie tuin met
een chaletje die eigendom is van een expat-familie die
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naar Singapore is overgeplaatst. Ernaast ligt een bos. In
de zoektocht er iets betekenisvol van te maken tijdens
de afwezigheid van de eigenaars, organiseert een groep
van zes gezinnen er nu een biologische samentuin. 
Deze zes gezinnen wonen in het centrum van de stad.
Dat is best ecologisch, want alles is met de fiets of te
voet te doen. Kinderen wandelen naar school, ze duwen
de kar van de supermarkt naar huis, het station is vlak-
bij. Maar plaats is vaak een probleem. Net als rust, een
beetje groen en speelruimte voor de kinderen.
Dat vinden de zes gezinnen in het stukje natuur, net bui-
ten de stad. Op een perceel dat bezoekers nodig heeft en
wil onderhouden worden op een zinvolle manier.
Een aantal bomen werden geveld, de laurier drastisch
gesnoeid, organisch materiaal ingevoerd, een compost-
hoop aangelegd, groentebedden uitgezet, speeltuigen en
een serre geïnstalleerd en tal van toekomstplannen ge-
tekend. Nu is er een tuin. 
Een samentuin die kindvriendelijk, duurzaam, bio-
logisch, samen, gezellig en zoveel meer is.

Zondag 7 juni

Natuurhuis Panneweel Tweede Openschuurdag 
Met gelegenheid tot picknicken in de boomgaard vanaf
11 u..  Een warme lentezon, een frisgroene boomgaard
en een lekkere picknick… meer moet dat niet zijn. Voor de
picknick zorg je zelf. Tafels en stoelen vind je in de schuur
en drank is ter plaatse te verkrijgen. Vanaf 14 uur star-
ten onze namiddagactiviteiten.  Samen met Mw. Marita
Meul, schepen van toerisme van Sint-Gillis-Waas, ver-
kennen we de ‘Kreken van Saleghem’ aan de hand van de
nieuwe interactieve wandelfolder. Met QR-codes en
smartphone op stap. We vertrekken om 14u15.  Blijf je

liever op het Panneweel dan hebben we voor het ganse
gezin waterdiertjes op het programma . Samen met
onze natuurgids ga je met het schepnetje op zoek naar
bijzondere waterdiertjes. De poel nabij het Natuurhuis
zit vol leven: waterkevers, wanterwantsen, larven van
eendagsvliegen of waterjuffers, waterpissebedden, slak-
ken,….Met de hulp van zoekkaarten vind je misschien wel
de naam van je waterbeestje. Er zijn ook nog onze klas-
siekers: de tuin van het Natuurhuis en het gelegenheid-
sterras met een hapje en een drankje.
Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk is  door-
lopend geopend van 14 u tot 17 u.  Meer info: Bert
Raets 03 7770402 of bert@panneweel.be

Hortus Ter Saksen Natuurtocht 
Luswandeling tussen Vesder en Hoëgne, deels GR5 &
573 (22 km).  Victor Hugo noemde de vallei van de Ves-
der “de bekoorlijkste ter wereld”! Valleien, bossen en
veen brengen ons naar het bedevaartsoord Banneux en
de Hoëgne. Vanaf Pepinster volgen we de Vesder terug
tot Nessonvaux. 
Afspraak : 9.30 uur parking aan het station in de Rue de
la Gare, 4870-Nessonvaux (E25, afrit 39, Chaudfon-
taine, Trooz.).   Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84
of freddy.moorthamer@skynet.be 

CVN Oude Durme Stiltewandeling, 19u00 Durme-
brug Waasmunster. Jeanpaul.debeleyr@hotmail.com,
052/46 21 10 L

Zaterdag 13 juni

Velt Kringloopweekend 
In samenwerking met de kringloopkrachten van Sint Ni-
klaas. “Red de restjes” is het thema. Voor het volledige
programma verwijzen we naar de website van vlaco en
die van de stad Sint Niklaas. Wij stellen de tuin van Marc
en Miek nogmaals open (zie ecotuindagen 6 en 7 juni)
van 14 tot 17u. 

Zondag 14 juni

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

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 noodzakelijk bij deze gra-
tis wandeling. Na de wandeling kan er nagepraat wor-
den in de schuur met frisdrank en het gekende
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natuurbier Gageleer. Afspraak: om 14u30 aan Ter-
westbrug te Moerbeke-Waas.
Meer info: Marc Martens, tel: 09/345 78 63 e-mail:
marcmartens1953@hotmail.com

Vzw Durme 
Wandeling in het mozaïeklandschap van de Linie

14:00. Afspraak: om 14 uur aan de kerk van Eksaarde.
Beschrijving: i.s.m. CVN-Natuurpunt Vandaag verkennen
we met onze gids Geert Braem de prachtige natuur van
Eksaarde gelegen tussen het spoorwegpad en de Moer-
vaart. 

Zondag 14 juni.

Natuurpunt Waasland Noord Groot Rietveld te Kallo
Het Groot Rietveld te Kallo is in ornithologische kringen
bekend om zijn rijke avifauna. Het is één van de top-ge-
bieden in Vlaanderen voor moerasvogels en juni is een
goede periode voor een bezoek. De meest iconische
soort is de woudaap maar ook de roerdomp, de bruine
kiekendief, de Cetti’s zanger, de snor en de baardman-
nen maken menig vogelkijker gelukkig. Vergeten we ook
niet te vermelden de talrijke blauwborsten, rietzangers
en rietgorzen.  We komen samen op de P&R te Melsele.
Afrit  nr 9 ( Melsele-Beveren) op de N49  (expresweg).
De P&R is gelegen naast het viaduct richting Melsele.
Kom je van de N 70 volg dan de richting Kallo.We spre-
ken daar af om 8u45 en rijden vervolgens naar het
Groot Rietveld. Einde: 11u45 u. Meebrengen: verrekij-
ker.  Info: Chris  0478 596260

Vrijdag 19 juni

CVN Avondwandeling, 20u00 Kerk Kastel. 
koendebudt@hotmail.com,   0474 912 499. S

Zondag 20 juni

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
Midzomernacht in het Heidebos 

Als je denkt dat er bij het vallen van de duisternis niets te
beleven valt in dit natuurgebied overtuig dan uzelf van
het tegendeel met deze gratis geleide sfeervolle
avondwandeling doorheen het Heidebos. De erva-
ren conservators gidsen deze wandeling. Traditio-
neel keuvelen we in de boshut aan de open haard
na over de opgedane ervaringen en waarnemin-
gen. Gezelligheid troef met frisdrank, Gageleer(bio-
streekbier van Natuurpunt) en koffie. Het Heidebos
is een Natuurgebied van Natuurpunt met een op-
pervlakte van 300 hectare dat zowel op grondge-
bied Wachtebeke als Moerbeke-Waas ligt.
Wegwijzers op de baan(Kalve, Peene, Wachtebe-
kesteenweg) tussen beide gemeenten tonen de
weg.         
Afspraak om: 21u30 op parking 2 van het Heide-
bos.    Info: Daniél Acke tel: 09/356.91.18. 
E-mail: danielheidebos@skynet.be

Velt Open Erf (speciale editie) Zomererf  11u tot
21u. Brugstraat 33 9190 Stekene
jaarlijks zomerfeest en Veggie Café op het Zomererf. 
Houd de website www.zomererf.be in de gaten voor in-
formatie.

Zondag 21 juni

Vzw Durme Sigma-fietstocht
14:00. Afspraak: om 14 uur aan 't Oud Brughuys (Brug-
straat 55, Berlare).
Beschrijving: De Sigmagebieden zullen de komende jaren
uitgroeien tot de mooiste stukken natuur uit onze streek.
We verkennen ze vandaag met de fiets. 

Dinsdag 23 juni

Vzw Durme Thee in de tuin - Gezondheid!
19:30. Afspraak: om 19.30 uur aan bezoekerscentrum
Donkmeer (Donklaan 119a, Berlare).
Beschrijving: i.s.m. VELT-Zele Tijdens een wilde planten
wandeling maak je kennis met heel wat eetbare planten.
Er worden enkele planten geoogst en daarvan worden
er 'wilde theeën' geproefd. 

Woensdag 24 juni

Vzw Durme Midzomernacht met stiltemuziek
20:00 – 21:30. Afspraak: om 20 uur aan bezoekers-
centrum Molsbroek (Molsbergenstraat 1, Lokeren).
Einde voorzien om 21.30 uur. Beschrijving: We maken
een sfeervolle avondwandeling in het Molsbroek en lui-
steren er tijdens deze langste dag naar de zelfgemaakte
taal en fantasierijke ritmes van de 'stiltemuziek' van vio-
list Edwin Vanvinckenroye. 

Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni 

Vzw Durme Viering 700 jaar Stekense Vaart 
In 1315 liet Graaf van Vlaanderen, Robbrecht III van Bet-
hune, een kanaal graven dat uiteindelijk Gent met Hulst
verbond. Dit jaar viert de gemeente Stekene, in samen-
werking met vele verenigingen, de 700ste verjaardag
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van de Stekense vaart. In het weekend van 26, 27 en
28 juni 2015 staan er verschillende activiteiten op het
programma. 
Op vrijdagavond 26 juni brengt men een ‘ode aan de Ste-
kense vaart’ in een combinatie van podiumkunsten en
audiovisuele kunsten en sluit men af met een volksre-
ceptie en vuurwerk. 
Op zaterdag gaat men de sportieve toer op en is men
welkom om in groep te strijden in, op en over de vaart.
’s Avonds is er de mogelijkheid om de beentjes te strek-
ken tijdens het volksbal. 
Op zondag kan je met de familie deelnemen aan een ac-
tieve wandeling langs de Vaart waar tal van verenigin-
gen op hun eigen wijze het belang van de Stekense vaart
voor de lokale fauna en flora en in de geschiedenis van
Stekene in de verf zetten.
Vzw Durme feest mee. Je vindt ons er op 28 juni met
een infostand waar je het waterleven van de vaart kan
bekijken en er aan het pompstation van een libellenwan-
deling kan genieten.

Vrijdag 26 juni 

Velt Kruiden culinair van 20u tot 22u
Huize de fortune, Dorpstraat 56, 9140 Elversele
Benieuwd hoe je met kruiden in de hoofdrol een aantal
lekkere hapjes kan maken? 
Croque met kruidenolie, kaasballetjes vol lekkere krui-
den, groentenbrochettes met een overheerlijke dipsaus,
paardebloemsiroop voor bij het aperitief, ... dat alles en
nog meer kan je komen ruiken, bekijken, proeven. 
Eva Engels geeft ons wat uitleg over hoe alles in zijn werk
gaat, we proeven van al het lekkers en de recepten krijg
je mee naar huis.
In samenwerking met Velt Hamme en Velt Dender-
monde (drie vormingen over kruiden)
Inschrijven via marc.temmermans@telenet.be of
037768689 voor 19 juni
Prijs € 7 (proevertjes en recepten inbegrepen) over-
schrijven op  BE75 97994813 1151 van Velt Waas-
land -   max 30 pers.

Zaterdag 27 juni

JNM Durmeland Dag Zee (11 tot 25 jarigen)

“De Noordzee doet zijn gore golven dreunen/ En laat ze
op 't strand in lange lijnen breken./ Zijn voorjaarswater
marmren groene streken/En schuim en zwart waaron-
der schelpen kreunen.” – A. Verwey
Het is zaterdag en je wekker gaat om 7u, dat kan maar
één ding betekenen. Ja, want je mag met de JNM mee
naar de zee, olé! Je opent onmiddellijk je ogen en springt
uit je bed. Je neemt snel een rugzak en propt er snel
zwemgerief, een handdoek, schepjes en een vlieger in.
Je zoeft naar beneden waar je snel nog een drinkbus
met je lievelingsdrank vult en je nog snel wat boterham-
men meegrist. Hop, sandalen aan en op uwen stalen ros

richting Lokeren station alwaar Fris en Monter de leiding
u staat op te wachten! 
Plaats van afspraak: voorkant station Lokeren. Van:
8u30 tot: 18u13
Meebrengen: zwemgerief, handdoek, schepjes, vlieger,
lunchpakket, drinkbus, 4-uurtje, geld voor de trein en
eventueel voor een ijsje 
Info milena.vandriessche@gmail.com,  0478/83.95.35)

Zondag 28 juni

CVN + Natuurpunt Zuid-Waasland Wandeling in de
Daknamse Meersen
Laarzen of stevig schoeisel noodzakelijk.
Afspraak: om 14u aan de kerk van Daknam (einde rond
17u).  Gids: Gunther Van Ruyckegem. Meer info: lou.roe-
landt@skynet.be, 0490 826 326

Natuurpunt Waasland Noord De Grote Geul
De Grote Geul is gekend voor zijn bijzondere planten-
groei.  Ben je geïnteresseerd in moeras-en oeverplanten
dan neemt de conservator je graag mee op ontdek-
kingstocht. Laarzen zijn zeker aan te raden. Afspraak
parking Tragel in Kieldrecht om 14 u.
Info: Bram  0495 372767  

Vzw Durme Libellenwandeling 
De meeste mensen geloven in de mythe die zegt dat li-
bellen kunnen steken of bijten. De gids van vzw Durme
stelt je gerust en vertelt fascinerende verhalen over die
wondermooie helikoptertjes en hun duizelingwekkende
duikvluchten. Misschien kunnen we er ook wel vangen
om ze van heel dicht te bekijken.
Afspraak: er vertrekt een wandeling om 10.30 uur en
om 14.30 uur aan het pompstation aan de vaart (aan
het einde van de Aartdreef, op 1,5 km van de tent).
Info: marieke.devos@vzwdurme.be of 09 348 30 20. 
De wandeling duurt 1,5 à 2 uur (4 km).

Zondag 05 juli

Natuurpunt Scousele   fietstocht.   Daguitstap. Picknick
meenemen. 
Rond de 40 km. We fietsen naar het Hof van Coolhem
in Puurs. De bedoeling is om op een ontspannen manier
van de natuur te genieten. Rustig aan genieten.
Afspraak om 10 uur Temse aan de kaai vlak aan de brug.
Terug rond 16 uur. Graag een seintje als je meerijdt.
Info : Ghislain Bruyenne  ghisbru@telenet.be 0474 392
050 of  03/296.35.95

Natuurhuis Panneweel. Open schuurdag met als thema
“Wriemelbeestjes in de tuin” 
Derde Openschuurdag. Onze tuin herbergt  meer leven
dan we zelf weten. We gaan op zoek naar kleine beest-
jes die een verborgen leven leiden onder stenen, blads-
trooisel of boomstronken. We gaan op zoektocht naar
pissebedden, duizend- en miljoenpoten, kevers, worm-
pjes,… Onze gidsen helpen je niet alleen met het op naam
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brengen van deze beestjes maar vertellen je ook hoe be-
langrijk deze miniwereld  is voor een natuurlijke tuin. Een
safari in het klein. Een super-kindvriendelijke activiteit.
Voor de liefhebbers is er ook een wandeling met gids, de
tuin van het Natuurhuis en het gelegenheidsterras in de
boomgaard. Je kan er rustig genieten met een drankje
en een hapje. Het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te
Meerdonk is  geopend van 14 u tot 17 u.
Info: Bert Raets 03 7770402 of bert@panneweel.be

Zondag 12 juli

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede 
BIG JUMP te Wachtebeke

Voor de zesde 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 TritonDivers Wachtebeke en onze vrienden van de
brandweer Zelzate zullen aanwezig zijn in duikersuitrus-
ting en met een boot voor professionele begeleiding in
het water.
Wil jij ook deelnemen aan deze ludieke activiteit breng
dan zeker zwemgerief en watersandalen mee. We
zwemmen ongeveer 100 m. Kinderen onder de twaalf
jaar worden afgeraden om alleen in het water te gaan.
Wil je met speciale outfit/uitrusting te water gaan? Dit
is geen probleem want ook ludiek verklede springers,
zowel de vertrouwde als nieuwe jumpers, zijn van harte
welkom.
Doorlopend verzorgen de Milieuadviesraad Wachtebeke
en Milieuadviesraad Lochristi een info-en demostand ivm.
kwaliteit oppervlaktewater van de Moervaart. Mogelijk-
heid om zelf de kwaliteit van het water te testen met snel-
tests en meetapparatuur, afhalen van gratis posters
rond de biodiversiteit rond en in het water, interessante
brochures van de Vlaamse milieumaatschappij en een
zoekstand naar de soorten waterdiertjes met het blote
oog en microscoop.
In de tent van Natuurpunt serveren wij vlaaien, frisdrank
van Wabeekse Drankenservice en de befaamde Gage-
leer, het vermaarde biostreekbier van Natuurpunt.
Afspraak: Vanaf 14.00u ter hoogte van Overledebrug
aan de Moervaart te Wachtebeke. Deelname is gratis.
Meer info: Jean-Pierre De Rycke GSM: 0477.562.226,
e-mail: drjean-pierre@scarlet.be of  www.bigjump.be

Zondag 19 juli 

Natuurpunt Waasland Noord Wandeling “ De
Fondatie van Boudelo”: natuur en verleden.
We gaan op stap door dit waardevol natuur- en stilte-
gebied, dat met een oppervlakte van 240 ha hoofdzake-
lijk op grondgebied Sinaai gelegen is, vlak ten zuiden van

de Stekense Vaart. Genietend van een gevarieerd, half-
open landschap met bossen en struwelen, dreven en we-
gels, weiden en hooilanden, sloten en poelen, blikken we
ook terug op de geschiedenis en evolutie ervan doorheen
de eeuwen. Bijzondere aandacht zal gaan naar het hui-
dige natuurbeheer door de vereniging vzw Durme, die
reeds ruim 80 ha van het gebied kon verwerven om het
beheer te optimaliseren, de biodiversiteit te bevorderen
en zeldzame soorten te beschermen.  Vertrek om 14 u.
aan de brug over de Stekense Vaart, dit is de overgang
van de Koebrugstraat (Klein-Sinaai) naar de Weimans-
straat (Sinaai).
Info:  hugo.de.beuckeleer@telenet.be / 0478 509635
Meer info over het gebied:
www.vzwdurme.be/index.php/natuurgebieden/de-fon-
datie-van-boudelo
www.klein-sinaai.be/geschiedenis/fondatie-van-boudelo

Vrijdag 24 juli

Natuurpunt Scousele Nachtwandeling en nachtvlin-
derinventarisatie
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.
Afspraak 20.30u  Vertrek Roomkouter Kapelstraat 170
9140 Steendorp aan de totem.
Info: Gerry Heyrman  0498 57 72 24 
of e-mail : gerry.heyrman@telenet.be

Zaterdag 25 en zondag 26 juli

Vriendenkring Panneweel 
Tweedehands boekenmarkt op het Panneweel. 

Tiende grote tweedehandsmarkt voor  boeken, strips,
oude langspeelplaten, CD’s en DVD’s moet je die dagen
op het Panneweel zijn. Het aanbod is net zoals vorige
jaren fenomenaal. De opbrengst van de verkoop is inte-
graal ten voordele van de natuur in het Waasland.  De
boekenmarkt is doorlopend geopend telkens van 10 u.
tot 17 u.  Deze boekenmarkt is slechts mogelijk  dankzij
de vele schenkers die wij hierbij uitdrukkelijk willen be-
danken. 
Info: Sylvain   sylvain@panneweel.be of 03 7755037 

Zondag 2 augustus

Vriendenkring Panneweel Vierde Open Schuurdag
Met vanaf 11u  picknick in de boomgaard. Breng een
mand vol lekkers mee  en installeer je in de boomgaard.
Tafels en stoelen staan in de schuur en drank is ter
plaatse te verkrijgen. Vanaf 14 uur starten onze namid-
dagactiviteiten.  De omgeving van het Natuurshuis is erg
aantrekkelijk voor vlinders, waterjuffers en libellen. Het
verhaal van een vretende, goed cecamoufleerde rups die
verandert in een prachtige, vliegende vlinder spreekt veel
mensen aan.  Libellen zijn met hun vliegkunst en kleuren
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de laatste jaren snel in populariteit gestegen.  Ga met
onze gidsen op stap en ontdek de wondere wereld van
vlinders en libellen. Op het Natuurhuis kan je ook  rustig
wandelen in de tuin of  lekker genieten van een hapje en
een drankje 
Het Natuurhuis Panneweel, krekeldijk 2 te Meerdonk is
geopend van 14 u tot 17 u.
Info: Bert Raets 03 7770402 of bert@panneweel.be

Zondag 09 augustus

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 om 14 uur. 
Roomkouter aan natuurhuis, Kapelstraat 170 . 9140
Steendorp
Info:  0473 72 66 15 nine.vanhoyweghen@gmail.com

Natuurpunt Waasland Noord het Steengelaag
We trekken vandaag het Steengelaag in, gewapend met
insectennet en loepepotjes. Door zijn verscheidenheid in
plantengroei is het Steengelaag bijzonder interessant
voor insecten. De talrijke schermbloemigen langs het
wandelpad  trekken vooral zweefvliegen,  penseelkevers
en  bladwespen  aan. Op de  zonnige hooilandjes vind je
verschillende soorten vlinders en de plassen staan dan
weer garant voor waarnemingen van verschillende soor-
ten waterjuffers en libellen.  Heb je een vlindernetje
en/of  loepepotje, zeker meebrengen.
Samenkomen  om 14 uur aan het ontmoetingscentrum
“De Statie”  stadionstraat 113 te 9190 Stekene.
Info: 03 7798931 of marc@panneweel.be.

Maandag tot woensdag 10, 11 en 12 augustus

Natuurpunt Zuid-Waasland
Kinderdriedaagse - 

Natuurbeleving voor 8 tot 12-jarigen
Meer info: Staf Lerno - O3 772 43 06.

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus 

Vriendenkring Panneweel Ambachtelijk Weekend
‘Water’ is het thema tijdens het Ambachtelijk Weekend 
Dit is natuurlijk een thema op het lijf geschreven van een
natuurvereniging zoals Natuurpunt.  Wij kunnen je dan
ook een interessante waaier aanbieden van ambachten
en nevenactiviteiten in de groene boomgaard rondom
de schuur. Deze keer laten we je kennis maken met de
kleinschalige waterzuivering van het Panneweel.  Car-
men zal je laten proeven van haar kruiden- en bloe-
menthee en laat je ook de werking zien van etherische
oliën terwijl Renier handtassen, broeksriemen en andere
lederen gebruiksvoorwerpen vervaardigt. Je kunt de
nieuwe colliers van Ingrid bewonderen en de handvaar-
digheid van onze kantwerkster.  Pim is dan weer een krak

in het mandenvlechten en wat verderop kan je proeven
van wat de bijtjes dit jaar aan honing hebben verzameld.
Het spinnenwiel van Huguette trekt ook zeker de aan-
dacht en Brigitte leert de kleintjes mooie dingen maken
met papier (origami). En Stefan…. die houdt je in zijn ban
met zijn heerlijke verhalen over de schaaphouderij in het
Verdronken Land van Saeftinghe.
Het Panneweel koortje zal ook dit jaar niet ontbreken en
brengt je in de sfeer met heerlijke waterliedjes.
We verwachten jullie zeker, even talrijk als altijd, op het
Panneweel, Krekeldijk 2 te Meerdonk op zaterdag van
12 tot 18 u en zondag van 10 tot 18u en zullen jullie,
ook zoals altijd, verwennen met een smakelijk hapje en
een drankje.

Zondag 30 augustus

Natuurpunt Scousele en CVN Rond het Fort
De wandeling wordt begeleid door een CVN natuurgids
en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven. Het is zo dicht-
bij en waarschijnlijk ben je er nog nooit geweest. De com-
binatie tussen de restanten van het Fort en de natuur
die er ongehinderd zijn gang mag gaan is uitermate boei-
end. Stapschoenen en indien regenachtig weer laarzen
gewenst  Afspraak om 14 uur.  Steendorp aan de hoofd-
ingang van het Fort, Kapelstraat 204  (kasseibaan t.h.v.
het bushokje).
Info :  0473 72 66 15  nine.vanhoyweghen@gmail.com

Zaterdag 5 september

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede Nacht van de
vleermuis te Overslag Wachtebeke, de spannendste
nacht van het jaar Waar: Zaal Snoopy te Overslag.
Afspraak: van 18.30u tot 0.00u. Start computerpre-
sentatie: om 19 uur, daarna wandelingen. 
De laatste wandeling start om 20u45!

Natuurpunt Waasland Noord 
en Vriendenkring Panneweel

P a n n e w e e l f e e s t .
Twintig jaar geleden gingen we met Natuurpunt Waas-
land-Noord, gesteund door ABLLO vzw, de uitdaging aan
om het oude boerenerf, Krekeldijk 2 te Meerdonk, aan te
kopen. Het was de start van de uitbouw van het Na-
tuurhuis Panneweel en op 5 september gaan we deze
belangrijke stap in de annalen van de afdeling vieren met
een uitgebreid en feestelijk koud buffet in de Panne-
weelschuur. We starten om 18 u met een aperitief. 
Inschrijven door storten van 25 Euro op BE31 7512
0303 2255 van Natuurhuis Panneweel. Laat tezelfder-
tijd telefonisch of per e-mail weten dat je komt en met
hoeveel personen sylvain@panneweel.be of 03
7755037. Schrijf tijdig in ( voor 1 september). We be-
perken het aantal tot 75 personen



k a l e n d e r

‘t  groene w
aasland   m

ei  2015  nr 191

22

Zondag 6 september

Natuurpunt Waasland Noord 
Natuurwandeling  Grote Geul. 

Samen met de conservator op verkenning. Vertrek par-
king Tragel te 9130 Kieldrecht om 14 u. Einde 17 uur.
Info: Bram  0495 372767 of bram@panneweel.be

Zondag 13 september

Hortus ter Saksen Natuurtocht
Nationaal Park Hoge Kempen : Van Station As naar Me-
chelse Heide (23 km) 
We stappen hier in een uniek natuurgebied van meer
dan 5000 ha bos en heide. We vertrekken vanaf één
van de 5 toegangspoorten : Station As en volgen de
Lange Afstandswandeling naar de Mechelse Heide. Daar
maken we nog een aangepaste luswandeling. Afspraak
: 9.00 uur aan het station van As, Stationsstraat 124, As 
Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of marc.caste-
lyns@scarlet.be 

Zondag 20 september

CVN Stropers St.-Gillis-Waas, 14u00 Kerkje van ’t
Kalf Zavelstraat Sint-Gillis-waas, ericenkarien@hot-
mail.com, 03/707 00 50. L

Natuurpunt Zuid-Waasland Bustocht naar Harchies 
met bezoek aan twee mooie natuurgebieden. 
Rond 9u30 komen we aan in het mooie natuurreservaat
van La Vallée de la Haine in Harchies.  In dit voormalig on-
diep steenkoolmijnengebied  maken we een mooie rond-
wandeling waarbij we oog hebben voor planten, vogels
en andere dieren. We picknicken bij droog weer daar in
het reservaat.
Na de middag trekken we naar La Forêt indivisee de
Stambruges, niet ver van Harchies. Het woud van Stam-
bruges is een meer dan duizend hectaren groot onver-
deeld bos.  Eiken, beuken en sparren worden afgewisseld
met stukken heide. Beide programmaonderdelen kun-
nen nog wisselen onder invloed van het weer.
Vertrek parking Syntra 8 uur,  terug 19 uur. picknick
meenemen - goede wandelschoenen. info: Johanver-
cauteren@telenet.be  03 777 89 26 of 0474 71 51 20

Zondag 27 september

CVN Eekhoutbos Lentewandeling, 14u00 Heideka-
pel Waasmunster, jeanpaul.debeleyr@hotmail.com,
052/46 21 10

Vriendenkring Panneweel
Dag van het Hoogstamfruit.  

Onze Panneweelboomgaard levert ieder jaar een over-
vloed aanlekker fruit op: appelen, peren, pruimen, kersen
en noten… oude en nieuwe rassen. Wie kent ze allemaal?
En wat kan je er allemaal mee bereiden? Je leert en
proeft het allemaal op 27 september in en om de Pan-
neweelschuur aan de Krekeldijk te Meerdonk vanaf 14

u. Heb je nog een oude onbekende appel- of perenboom
thuis staan? Laat hem op naam brengen door experten.
Breng enkele vruchten en bladeren mee en zij zullen je
alle geheimen van je appel of peer vertellen. Verder zijn
er rondleidingen in de boomgaard en kan je genieten van
allerlei versnaperingen.
Info: jan@panneweel.be

Van 1 oktober tot 7 november 

Natuurpunt Zuid-Waasland Cursus: "Natuurbeheer"
Een organisatie van Wakona i.s.m. NME.
Zie  onderaan

Zondag 4 oktober

CVN Hof ter Saksen, 14u00 Schuilhuis in het park,
Zandstraat Beveren, 
chrisisa@skynet.be, 03/775 74 79. L/*

Herfstwandeling, 9u00 Einde Grootbroek-
straat, gespoelde put Moerzeke, koendebudt@hot-
mail.com, 0474 912 499. S

Zondag 11 oktober 

Natuurpunt Waasland Noord 
Paddenstoelenwandeling in het Stropersbos-West. 

Vertrek om 14 u. aan de westelijke toegang tot de Li-
niedreef bij het voormalige Fort Sint-Jan = 1 km voorbij
de Expresweg E34 (richting Hulst) aan rechterzijde, 50
m voorbij Donckers Gereedschappen (= aan linkerzijde,
De Stropersstraat 73�). Einde voorzien rond 17 u. Bij
nat weer zijn laarzen nuttig. 
Aandacht: het wandelparcours doorkruist een zone waar
honden niet toegelaten zijn.
Info hugo.de.beuckeleer@telenet.be of 0478 509635

CVN Oost-Sivepolder, 14u30 Steenbakkerij, Wa-
randestraat Steendorp. 
Nine.vanhoyweghen@gmail.com, 0473/72 66 15

CURSUS NATUURBEHEER

Natuurpunt en Wakona

zeven theorielessen
drie praktijkuitstappen

Natuur beheren is … … keuzes maken. Waar willen we
heide, waar willen we bos, waar is het mogelijk om
bloemrijke graslanden te herstellen? Natuur beheren is
ook: proberen je gebied te kennen, te leren van anderen,
te overleggen met andere beheerders, met omwonen-
den, met kenners en met zelfverklaarde kenners.
De reeks “natuurbeheer” van Natuurpunt Educatie
voert je door de verscheidenheid aan natuurtypes, die
Vlaanderen rijk is: bos, grasland, moeras, maar ook ste-
delijke natuur, vlinders, gestreepte witbol, dotterbloem
en roerdomp. Waarom zijn fosfaten en nitraten be-
langrijk? Waar komt het water vandaan, waarvan plan-
ten en vegetaties leven, maar ook vissen en bevers?



k a l e n d e r
‘t  groene w

aasland   m
ei  2015  nr 191

23

Fietszoektocht van Na-

tuurpunt Moervaart-Zuidlede

Juli, augustus en september 2015    

Naar jaarlijkse gewoonte, en dit voor de zestiende maal,
richt Natuurpunt Moervaart–Zuidlede een gezellige
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 vrienden, en
waar bovendien ook nog prachtige prijzen mee te win-
nen zijn. Je kan op een plezante manier met het hele
gezin op zoek gaan naar 20 antwoorden en 10 foto’s.
Onder de leuze “combineer zelf de factoren vrije tijd,
mooi weer, zin om te fietsen, ontdekken van onbekende
fietspaden, antwoorden zoeken....”

De formulieren (in dossiervorm) zijn op een 20 tal ver-
kooppunten in de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke-
Waas, Lochristi, Eksaarde, Lokeren en Berlare te
verkrijgen aan 5 euro het stuk. Je herkent deze ver-
kooppunten aan de speciaal voor deze fietszoektocht
ontworpen affiche. Op het ongeveer zes blz. dikke for-
mulier vindt men alle gegevens over de tocht en de prijs-
uitreiking. Deze sterk gewaardeerde fietszoektocht
loopt in de maanden juli, augustus en september. Een
gouden raad: begin er op tijd aan.

Prijs: Per formulier € 5. Leden van Natuurpunt kunnen
op de avond van de prijsuitreiking (Vrijdag 23 oktober
2015) € 1 terug krijgen. Deze zal doorgaan in het
Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius in Zaffelare.

Meer info: vanackernorbert@gmail.be of www.heide-
bos.be en daar vind je al de verkoopadressen.

Hoe leg je best een poel aan? Hoe beheer je
een bosje van 2 hectare in een open landschap? Wan-
neer mag je in jouw gebied terug de veldparelmoervlin-
der verwachten? Wanneer is begrazing nodig?
In deze reeks – 7 theorieavonden en 3 plaatsbezoeken
– wordt je geïntroduceerd in de wereld van het na-
tuurbeheer, toegespitst op jouw streek. Deelnemers
krijgen de kans om zelf op voorhand een aantal vragen
voor te leggen, die worden behandeld in de reeks.

PRAKTISCH
Jens Verwaerde, educatief medewerker bij Natuurpunt
Educatie, wil met ons gedurende enkele weken, leren
hoe goed beheer er kan uitzien. Dit zijn de data en plaat-
sen :
 Theorie: donderdagavond : Hoge Kouter (Broeder-
school), Heimolenstraat 69, 9100 Sint-Niklaas
01 oktober ; 08 oktober; 22 oktober; 29 oktober;
12 november; 26 november; 03 december 

telkens van 19u30 tot 22u30
 Praktijk: zaterdagnamiddag 14u00-17u00
10 oktober 2015 Daknamse meersen (Kerk Daknam,
Daknamstraat)  
24 oktober 2015 Kreken van Saleghem (Natuurhuis
Panneweel, Krekeldijk 2, 9160 Meerdonk) 
07 november 2015 De Vaag (Oude heerweg – heide
(nabij brug over E17), Waasmunster) - 

Meer info  en inschrijven:
Tom Neels tomneels@telenet.be
Tineke Thijs 014/47 29 55 educatie@natuurpunt.be

Gratis wandelingen 

door Waterwegen en Zeeschelde 

Overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde
De opgeleide gidsen voor het overstromingsgebied heb-
ben zich verenigd in “De Barbiergidsen”  Je kan bij hen
terecht voor begeleide wandelingen 
Gratis wandelingen aangeboden door Waterwegen en
Zeeschelde :

Op zondag 07 juni : “Proeven van de polder”
Zondag 05 juli Stiltewandeling
Zondag 02 augustus Blauw(b)aert en Lampegemet
Zaterdag 12 september Kabouterwandeling

Meer info : www.barbiergidsen.be.
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Het Waasland 

één grote samentuin ?

Wil je een paar uur gelukkig zijn..
wordt dan een keer goed dronken!
Wil je een paar jaar gelukkig zijn..
treedt dan in het huwelijk.
Wil je een leven lang gelukkig zijn…
neem dan een tuin.
De Chinezen wisten het al langer. Nu hebben de
Wase gezinnen het ook begrepen. Nog nooit was
er zoveel vraag naar volkstuintjes. Tuincentra doen
goede zaken en de ervaren tuiniers worden bedol-
ven onder tuinvragen. Voor de nieuwe tuinders is
het belangrijk dat hun “lochting” geen blok aan het
been wordt. Ze kiezen bewust voor kleine percelen
waar het ganse gezin en de kinderen in het bijzon-
der kunnen meegenieten. Een bijzondere vorm van
tuinieren is het samentuinen.  Verschillende gezin-
nen bewerken samen één perceel. “Vele handen
maken het werk licht” en “twee weten meer dan
één”. Clichés, maar in de samentuin zijn ze juist.
Wie denkt dat de uitdaging ligt in het vervullen van
de verschillende verwachtingen en het verzoenen
van de verschillende karakters : in de praktijk blijkt
dat goed mee te vallen. Vaak zijn het groepen die al
een bepaalde band hadden. Buren, vrienden, colle-
ga’s of ouders met kinderen op dezelfde school.
Niet iedereen zal evenveel inbreng hebben maar

iedereen  wil betrokken zijn. In Stekene heeft het
zomererf zijn draai gevonden (er zijn nog tuiniers
welkom). In Sinaai en Kruibeke zetten kleine groe-
pen hun eerste stappen. Beveren heeft een zeer
dynamische groep en  de Sint Niklase groep “op
den hof” viel zelfs al in de prijzen. Zij ontvingen de
prijs voor duurzame wooniniatieven.
Voor wie het niet ziet zitten om zelf te zaaien, plan-
ten en wieden is er een alternatief onder de vorm
van zelfoogsttuin  De Tronk in Sint Niklaas. Als aan-
deelhouder mag je er zelf een deel van de oogst
komen halen.
“De tronk” kan je bezoeken enkel op 6 juni; de sa-
mentuin ”Op den Hof” op 6 en 7 juni tijdens de eco-
tuindagen van Velt (zie agenda).

Openingsuren van het secretariaat van ABLLOvzw:

abllo.waas@gmail.com of tel 03/777 01  58

Maandag: tussen 14u en  18u 

Dinsdag: tussen 14u en  18u

woensdag: tussen 14u en  18u 

Donderdag tussen 14u en 18u

Vrijdag tussen 14u en 17u

Dennenstraat 65,  9100 Sint-Niklaas.

Openingsuren van het secretariaat van 

't groene  waasland:

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

Maandag tussen 14u en 18u

Dinsdag tussen 14u en 18u

Perstraat 88, 9120 Haasdonk.
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Veenmol in vijvergebied

Fondatie van Boudelo.

Begin januari deed ik een eigenaardige waarneming
tijdens een bezoek aan ons vijvergebied in het reser-
vaat de Fondatie van Boudelo in Sinaai. Het was één
van de weinige vorstdagen van afgelopen winter en
er lag een dun laagje ijs op de vijvers. Ik was op er
zoek naar een zeldzame plantje - teer guichelheil - dat
tijdens de winterperiode in onder water staande oe-
verzones te vinden is. Plots zag ik net onder het ijs
drie levenloze veenmollen drijven. Hoe waren die daar
terecht gekomen?
De veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa) is een onder de
grond levende sprinkhaansoort die er met zijn graaf-
poten heel indrukwekkend uitziet. Hij is met zijn lengte
tot 5 centimeter één van de grootste insecten van
West-Europa. In Vlaanderen is de soort vrij zeldzaam
en zelfs beschermd. We wisten dat de veenmol in de
Fondatie van Boudelo voorkomt, maar de waarne-
mingen zijn beperkt. Als deze eigenaardige insecten al
eens werden aangetroffen, was het steeds nabij de
kale oevers van onze natuurlijk heringerichte vijvers.
Waarschijnlijk overwinteren ze daar eveneens in hol-
letjes en misschien zijn de drie exemplaren dan ook tij-
dens hun winterrust verrast geweest door stijgende
waterniveaus na dagen van neerslag. 
Ik nam de dode dieren mee naar het bezoekerscen-
trum om ze te tonen aan mijn collega’s en mijn ver-
assing was dan ook groot toen ik op de terugtocht
plots een gefriemel in mijn vestzak begon te voelen.
De dieren bleken niet dood te zijn! Ondanks het waar-
schijnlijk dagenlange verblijf in bevroren water, had-
den ze dit overleefd. Toen ik op het bezoekerscentrum
aankwam, waren ze reeds volop actief en genoten ze
onze aandacht. Door zijn verborgen levenswijze onder
de grond is een levende veenmol bewonderen slechts
weinig mensen gegeven. De dag na de vondst wer-
den de dieren opnieuw vrijgelaten vlakbij de plek waar
ze werden aangetroffen. 

Kristof Scheldeman

Sint Niklaas klimaat-

neutraal in 2050

Sint-Niklaas heeft het engagement opgenomen om
tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te sto-
ten en om een klimaatneutrale stad te worden in
2050. Een ambitieus doel dat de stad niet alleen
kan halen. Tijdens een aantal sessies met burgers,
bedrijven, verenigingen en instellingen werd een kli-
maatplan opgesteld. Concreet werden een 70-tal
maatregelen weerhouden rond onder andere mo-
biliteit en energie. Rode draad in het verhaal  is de
voorbeeldfunctie van de stad. Zonder twijfel moet
er nog een lastige weg afgelegd worden om ieder-
een mee te krijgen. Kick-off van het plan op 8 mei.
Download het plan:  www.sint-niklaas.be/leefom-
geving/milieu/klimaat/klimaatplan

Villa Pace duurzamer

Honderdduizend bezoekers produceren een
massa afval, zorgen voor een mobiliteitsprobleem,
verbruiken massaal water en energie en ze heb-
ben dus een gigantische ecologische voetafdruk.
De organisatoren van het stadsfestival waren zich
daar al van bewust en namen al een aantal maat-
regelen. Ze krijgen nu ook de medewerking van de
stad Sint Niklaas om het probleem structureler
aan te pakken. De bedoeling is om een meerjaren-
plan op te maken met extra aandacht voor pre-
ventie. Villa Pace is een open festival is op diverse
locaties. Dat  maakt het niet gemakkelijk. Boven-
dien bestaat de organisatie uit een complexe struc-
tuur met veel verschillende partners. Geïnspireerd
door het Gentse Boomtownfestival werden al en-
kele voorstellen gedaan. Uit een nulmeting blijkt dat
ondanks de beperkte middelen toch al heel wat ge-
realiseerd werd.

wereldmarkt Villa Pace
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Bijzondere 

Schoolnatuurdagen Tielrode 

niet zonder bijen!

Naar jaarlijkse traditie  organiseerden  Milieu-
werkgroep Ons Streven  vzw samen  met een aan-
tal zeer  gemotiveerde vrijwilligers en deskundige
CVN gidsen een  bijzondere  schoolnatuurdag voor
de leerlingen van de basisscholen  in Tielrode.
Zowel de  Vrije gesubsidieerde lagere school in de
Kaaistraat als de Freinetschool ‘De Kolibrie’ van
het Gemeenschapsonderwijs, werden getrakteerd
op een  korte natuurwandeling,  drie boeiende  leer-
momenten, speelse activiteiten en  een overheer-
lijke pannenkoek als afsluiter.

Elk jaar bereiden  onze medewerkers een  totaal-
programma rond een bepaald thema uit.  Dit jaar
stonden de insecten centraal.  De leerlingen en hun
leerkrachten  kwamen heel wat te weten  over de
grootste groep uit het dierenrijk. Zo leerden ze dat
niet alle  kleine beestjes  met meer dan  twee
poten, insecten zijn. Nerootje van Carmen van de
Kampioenen kan dus opgelucht ademhalen.
Met drie  inleeftoneeltjes liet Ilona de kinderen  ken-
nis maken  met de  levenscyclus en eetgewoontes
van  honingbijen,  hommels en solitaire bijen.  Ui-
teraard waren er massa’s vrijwilligers om  koningin
te spelen.  Zouden programma’s als  ‘Royalty’ en
‘Blauw bloed’ de verbeelding van kinderen dan toch
aanwakkeren?

Peggy en Kristina onderhielden de klasgroepen dan
weer over  het  leven van de wesp. Aangezien wes-
pen massa’s  insecten vangen  voor hun larven,  blij-
ken dit toch zeer nuttige diertjes te zijn. Als ze in
de zomer  op zoek gaan naar zoetigheid,  kan een
zoet hapje dat je strategisch ver van  het terras
plaatst heel wat overlast vermijden.  Van de wesp
hebben we de gevaarkleuren  geel en zwart over-
genomen.  De Sint-Jacobsvlinders hebben dan
weer zwart /rood als gevaarskleur.  Hun rupsen
houden het net als de wespen bij geel/zwart om
hun vijanden af te schrikken.  Van de insecten  leer-
den de mensen  ook  hoe ze zich goed kunnen ca-
moufleren met kleur en vorm. Een wandelend blad
is wel het toppunt van camouflage.  En je moet al
helemaal geen genie zijn om te zien dat de  libel
model heeft gestaan voor onze  helikopters. Met
een  soort stoelendans waarbij de stoelen vervan-
gen werden door bloemen,  zorgden Peggy en Kris-
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tina voor een leuk speeltje voor de jongste klassen.
De ouderen  mochten hun hoofd breken  over
spreekwoorden en gezegden waarin  insecten de
hoofdrol spelen.

Yvette, Christophe en  Kurt  wezen op het  belang
van insecten  voor de ganse wereld.  Zonder in-
secten, geen bestuiving, zonder bestuiving geen
vruchten, zonder vruchten geen voedsel.  Yvette
toonde handige  truukjes om nuttige  insecten
naar de tuin te lokken. Om de daad bij het woord te
voegen kregen de kinderen de kans  om een  grote
zandberg om te toveren tot een biodivers minire-
servaat.  De kinderen waren dolenthousiast  om
met een  rijk mengsel bloemzaden,  potgrond en
wit zand  heuse zaadbommen te maken. Ze waren
nog enthousiaster toen ze deze  zaadgranaten  op
de berg mochten  laten exploderen. Benieuwd hoe
die berg er over enkele weken zal  uitzien?  Kom
dan zeker eens langs voorbij het Milleniumbos in
de Paardenpolder.
Hongerig van het vele leren en spelen,  keken de
kinderen uit naar de ovenverse pannenkoek op het
einde van een alweer geslaagde en gesmaakte
schoolnatuurdag.

Milieuwerkgroep Ons Streven dankt graag het
gemeentebestuur voor het voorbereiden van de
zandberg, de schooldirecties en leerkrachten, de
kinderen en natuurlijk de vrijwilligers die op deze
dag  weer  prachtig werk leverden.

Dankjewel Staf, Jules, Yvette,
Christophe, Kurt, Kristina, Peggy,
Ilona, Herman, Michel, Katrien,
Monique, Martine,  Alex, …
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Paddenoverzet 2015

Ook dit jaar bleven de Temsese amfibieën niet in
de kou staan.
Letterlijk dan, want op maar liefst  4 verschillende
locaties werden er dieren overgezet; Kerkstraat te
Tielrode, Laagstraat & Hollebeek/Schauselhoek-
straat in de hoofdgemeente en tot slot te Steen-
dorp in de Scouselestraat.
Het aanhoudende kille weer zorgde dit jaar echter
voor een bijzonder laat trekseizoen. Daar waar in
een gemiddeld seizoen de hoofdtrek zich rond
begin maart situeert, was het dit jaar pas eind
maart het geval.
Met een totaal van 868 dieren voor de Scousele-
straat (+- 1500 voor Groot Temse) lagen de cij-
fers enigszins lager dan voorgaande jaren. Echter
zeer goed nieuws konden we noteren voor onze
populatie bruine kikker. Na een zware terugval in
2014 was deze terug op peil in de de Scousel-
straat met 150 exemplaren.
Een bijzonder woord van dank aan de vele vrijwilli-
gers die telkens opnieuw ’s ochtends en ’s avonds
op de juiste moment op de juiste plek waren om
de diertjes te redden van een platte dood.
Tevens vermeldenswaardig is de aangename sa-
menwerking met de gemeente Temse die instaat
voor de logistieke ondersteuning zoals o.a. de plaat-
sing van de schermen.

Natuurpunt Scousele, Dirk Meersman

’t Hangene in Temse 
Een klein stukje land, tegen de cuesta aan, van
en beheerd door Natuurpunt.
Op dit ogenblik staat het daslook in volle bloei.
Gewoon schitterend. 
Geniet van de mooie dingen in de natuur. Je
krijgt ze zo cadeau.

Nine Van Hoyweghen
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Voor eerlijke en heerlijke vlees-, vis en ve-
getarische gerechten (ingrediënten groten-
deels van biologische afkomst) kunt u
terecht in Bistro Den Bascuul. Maandelijks
kunt u er genieten van een nieuw 3- of 4-
gangen-menu. Elke 2e vrijdag van de maand
is het tapasavond.
Je kunt er terecht voor huisgemaakte pannen-
koeken, wafels, warme appeltaart en zelfs ijs op
basis van geiten- en koeienmelk. Ook fairtrade-
koffie, trappisten, lokale bieren, biowijn,...op een
zonovergoten terras tijdens de zomer of in het
gezellige interieur binnen. Puur genieten …

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

De Canteclaer fietsroute

Deze fietsroute biedt alle fietsers de gelegenheid
het centrum van het Land van Waas te ontdek-
ken of te herontdekken. Het is een van die zeld-
zame streken waar je op zo'n kleine oppervlakte
zo'n grote variatie vindt.

Vanuit Klein-Sinaai fietsen we afwisselend tussen
bossen en weidse akkerlanden richting Stekene.
Vervolgens gaat het via het residentiële Puivelde
en de prachtige Dries van Sinaai tot aan de rand
van Lokeren. Langs een oude spoorwegberm
loopt de route in alle rust over het pittoreske
Daknam naar Eksaarde en Moerbeke. Vanaf hier
brengt de dijk van de Moervaart ons terug rich-
ting Klein-Sinaai.

De naam Canteclaerroute verwijst naar het
dierenverhaal "Van den Vos Reynaerde" dat in
de Wase regio speelt. De haan Canteclaer is
een van de personages.

Onze bistro bevindt zich ongeveer halverwege
deze mooie fietsroute en je kan van de gele-
genheid gebruik maken om tijdens een korte
pauze van een lekkere koffie, pannenkoek,
wafel of iets geestrijkers te genieten. Een
ruime parking biedt ook de mogelijkheid om
aan onze bistro te vertrekken en dan ’s avonds
met onze heerlijke maandmenu uitgebreid ken-
nis te maken.

Je vindt deze route terug op volgende website :
http://www.vlaanderen-fietsland.be

Amand De Vosstraat, 9 te Eksaarde 

Openingsuren : van maandag tot en met zondag
van 10.30 u. doorlopend tot ’s avonds

Donderdag : sluitingsdag 
(ook op woensdag tijdens wintermaanden).
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kabouterwandeling en  

interactieve dorpswandeling

op de erfgoeddag in Tielrode
Op 26 april 2015 mochten we  met  Milieuvereni-
ging Ons streven  14 kindjes en 12 volwassenen
verwelkomen op de Erfgoeddag. De kleine en grote
mensen stonden te  popelen aan het  hek van het
provinciaal domein Roomakker.
De kinderen gingen met onze deskundige gidsen
Inge en Jules  op zoek naar volkswijsheden.  Van
dit duo  leerden ze leuke trucjes waarmee kinde-
ren vroeger zich amuseerden en die ze ook ge-
bruikten om te overleven.  Tijdens deze toffe doe-
en speelwandeling vertelden de gidsen  ook over
sprookjes, volksverhalen, liedjes en spreuken die
we hebben overgeërfd van onze voorouders. De
wandeling was  bedoeld voor kinderen van 5 tot 12
jaar. Onze gids Gert zorgde voor  ouderopvang   in
de vorm van een  interactieve dorps- en folklore-
wandeling. Op die manier  konden de kinderen  ge-
nieten van  een vrij moment en  hoefden ze zich
niet te bekommeren over hun ouders.  Die waren
immers  bij Gert in veilige handen. 
De dorpswandeling werd op smaak gebracht met
foto’s uit de oude doos en werd gekruid met  leuke,
bizarre  en opmerkelijke weetjes over Tielrode.
Gert vertelde ook een aantal  volksverhalen en  ver-
klaarde een aantal spreuken  en gezegden die   van
generatie op generatie werden doorgegeven.
De deelnemers aan de  ouderwandeling werden

iets  na vier  keurig bij hun kindjes afgeleverd.
Zowel de mensen van de kabou-
terwandeling als de  ouders van de
dorpswandeling waren zeer en-
thousiast  over deze boeiende,
leuke  en toffe namiddag. 

Meer informatie  over arti-
kels en ook de  website-link’s
of URL’s van die artikels uit ‘t
groene waasland vindt U op
www.abllo.be klik dan op de
knop

Klik op www.abllo.be
en KLIK voor meer info !!
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Gemeente Temse en de

zorg voor bomen

G. Gezellelaan: 6 x Prunus, + 10 jaar exit
Reden: klacht van 2 bewoners wegens ‘donker in
huis’.

Hogenakkerstraat: 8 x Zoete kers, + 10 jaar exit
Reden: na rioleringswerken verbreden van de
straat. Was echter niet nodig, de bomen hadden
kunnen blijven staan, ruimte genoeg.

Burgem. A. Heymanstraat: 13 x Zomereik, + 25
jaar exit
Reden: klacht van één (1) bewoner wegens ‘don-
ker in huis’      gegrond(?), toch heel de rij weg!

Dit is een greep uit de acties en het beleid rond
boomzorg in Temse. Het is niet eenvoudig om een
boom te zijn in Temse.
Als een boom, boom begint te worden is de kans
reëel dat hij in de open haard belandt.
Er zijn jaren nodig om een boom (zeg maar straat-
boom) te begeleiden en te laten uitgroeien tot een
volwaardig exemplaar. Maar het duurt maar lut-
tele minuten om dit leven te vellen.
Dergelijk beleid is wraakroepend, niet duurzaam en
toont geen respect voor het bomenleven, noch
voor de boomliefhebbers.
Maar … het blazoen wordt jaarlijks
opgeblonken door het officieel aan-
planten van geboortebossen.
Het is zeer de vraag of deze bomen
een lang leven beschoren zijn???
Maar wij, wij blijven doorbomen.

IS Stekene Verkocht ?

Op woensdag 25 maart 2015 werd de tweede
fase van het provinciaal RUP reconversie week-
endverblijven in Stekene in de provincieraad voor-
lopig vastgelegd.  Een hoogdag voor de bewoners
van weekendhuizen in deze clusters  want nu
mogen ze  permanent wonen en krijgt hun eigen-
dom een bestemming tot zone voor recreatief
wonen.  In feite is dit een gewone woonzone  met
strengere stedenbouwkundige voorschriften
De actiegroep Stekene Verkocht heeft zich steeds
tegen deze plannen verzet.    
Mits betaling van een heffing op de meerwaarde
van ongeveer 1000 euro krijgen de eigenaars een
opwaardering van een (relatief) goedkoop week-
endgrond naar een peperdure bouwgrond  Een
mooie beloning voor diegene die  jarenlang de wet
hebben overtreden.
Dit plan is een kaakslag op de ruimtelijke ordening.
Het open landschap wordt definitief versplinterd en
de natuur komt onder zware druk te liggen.  Het is
de vraag of de strengere stedenbouwkundige voor-
schriften, die het nadelig milieueffect moeten mil-
deren, zullen afgedwongen worden.  Het verleden
leert ons dat dit nauwelijks gebeurd.
Bij de opmaak van de eerste visietekst in 2009
hanteerde men planologische criteria om te bepa-
len welke cluster kon omgezet worden naar zone
voor recreatief wonen.  Een goede bereikbaarheid
en aansluiting op een woonzone waren hierbij be-
langrijke criteria.  De actiegroep Stekene Verkocht
merkt dat men in de uiteindelijke plannen alsnog
bijkomende clusters heeft toegestaan voor een
herbestemming naar zone voor recreatief wonen.
Onbegrijpelijk want deze clusters sluiten niet aan
bij een woonzone en het milieu effecten rapport
geeft duidelijk aan dat deze optie  negatief is voor
het milieu.  Als de actiegroep Stekene Verkocht
naar de argumentatie van deze beslissing vraagt
krijgt het droogweg te horen dat men tot dit ‘poli-
tiek besluit gekomen is na contact met de betrok-
ken actoren’ .   Duidelijker kan het nauwelijks.

Stekene, 25 maart 2015
Er is een nieuw stukje gebouwd op de fiets-
route Sint-Niklaas - Hulst: het deel  Klinge Hulst
(1,2 km) is  open sinds 11 april. De foto  toont
het begin aan de grens kijkend naar Hulst.
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