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In de loop van de voorbije weken zijn weer enkele
warmterecords gebroken.  De opwarming van
onze planeet gaat in sneltreinvaart door.  De
hoogste tijd om drastische maatregelen te tref-
fen. Op lokale schaal is de transitie naar een
duurzame en klimaatvriendelijke samenleving al
ingezet. Verschillende artikels in ons tijdschrift ge-
tuigen over creatieve  initiatieven in die zin. Het
voorbije jaar is er ook wereldwijd voor het eerst
meer hernieuwbare dan vuile, fossiele energie bij
gekomen. Het aantal groene jobs groeit jaar na
jaar. De transitie naar een klimaatvriendelijke sa-
menleving is dus ingezet, maar moet dringend
meer vaart krijgen.  
Van 30 november tot en met 11 december
2015 jaar vindt in Parijs een cruciale interna-
tionale klimaattop plaats.
Samen met tal van andere middenveldorganisaties
en honderdduizenden mensen, trekken de milieu-
organisaties  op 29 november naar Parijs om er
deel te nemen aan een gigantische klimaatmani-
festatie. 
De inzet is dan ook niet gering.  Iedereen die met
het klimaat begaan is, verwacht dat de onderhan-
delaars daar voor de cruciale versnelling zorgen. 
Want de klimaatverandering bedreigt niet enkel
een gezond klimaat, maar ook de sociale rechten

en ontwikkelingskansen van velen. Zonder dras-
tisch ingrijpen dreigen in het Zuiden honderden mil-
joenen mensen klimaatvluchteling of –slachtoffer
te worden. Door extreem weer, mislukte oogsten,
jobverlies, biodiversiteitsverlies en ontwrichte sa-
menlevingen. Ook bij ons zullen de gevolgen van

overstromingen en extreem weer snel oplopen.
Onze beleidsmakers dragen hierin dus een grote
verantwoordelijkheid. Aan hen om een globaal en
stimulerend kader te scheppen. De gevestigde en
opkomende industrielanden moeten de voortrek-
kers zijn zodat de klimaattop een globaal, ambiti-
eus én bindend klimaatakkoord oplevert dat de
fundamenten legt voor een leefbare toekomst.
We wachten dus in spanning de resultaten
van deze klimaattop af.

Beste lezer,

Als er een uitnodiging tot betaling van  't groene waasland (=GW) in dit
nummer zit, gelieve dan Uw abonnement te hernieuwen door 7 euro over
te schrijven op het rekeningnr BE64 0001 7098 7152 (BIC BPOT BE B1)
met vermelding,  abonn.  GW, samen met de (voor-)namen van alle ge-
zinsleden. Door de reorganisatie van het subsidiestelsel voor verenigingen
is het belangrijk zoveel mogelijk (gezins-)leden te hebben. 
U kan deze namen eventueel ook mailen naar  groene.waasland@gmail.com

Let op : Het kan zijn dat U dit tijdschrift ontvangt via een andere vereni-
ging en dat Uw abonnementsgeld geïnd wordt via die vereniging: (Ons
Streven; Vzw Durme; De Raaklijn; Ring-comité; JNM; Hortus Ter Saksen;
CVN; Wase Imkersbond, .. ). Dan hoef je niets te doen.
Indien U vragen heeft kan U steeds telefoneren (03/775 19 31) of een mailtje
sturen (groene.waasland@gmail.com)

Zie ook achterkaft en www.abllo.be
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Een provinciale fietssnelweg

van Sint-Niklaas naar Hulst ?

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen over-
weegt om op de oude spoorwegbedding van Sint-
Niklaas / De Klinge / Hulst (NL) het bestaande
veelgebruikte fietspad te verbreden tot een
heuse fietssnelweg. ABLLO vzw heeft naar aan-
leiding van deze plannen een aantal bedenkingen:

1. De oude spoorwegbedding Mechelen-Terneu-
zen is op het grondgebied van de gemeente Sint-Gil-
lis Waas over de volledige breedte beschermd als
landschap (10-03-1997). Dat betekent dat de
breedte van het nieuwe fietspad hoe dan ook be-
perkt moet worden tot maximaal 2,2/2,5 meter
(zoals het verlengde onlangs vernieuwde fietspad
aan Nederlandse zijde/Clinge) en dat betekent ook
dat de verbreding dient te gebeuren met maximaal
respect voor het bij wet beschermde landschap,
voor de houtkanten en (knot)bomen op en langs de
bermen. De geplande herinrichting van het fiets-
pad vormt dan ook het uitgelezen ogenblik om de
juiste perceelgrenzen opnieuw vast te leggen en te

handhaven tegen al te opdringerige aanpalende ei-
genaars, die hier en daar delen van de berm heb-
ben ingelijfd. Vooral ter hoogte van het
natuurreservaat ‘Stropersbos’ valt er op deze ma-
nier flink wat oppervlakte aan bloemrijke schrale
bermen te herwinnen. (*)

2. Om het fietspad te verlichten pleit ABLLO vzw
ervoor om bescheiden LED verlichting op aanvraag
in te zetten (die aan- en weer uitgaat nadat de fiet-
ser/jogger is gepasseerd) en die bovendien au-
tonoom werkt op zonne-energie. Daardoor kunnen
graafwerken voor bekabeling worden vermeden in
de bloemenrijke waardevolle bermen. Ter hoogte
van het natuurreservaat de Stropers is uiteraard
geen verlichting gewenst (zoals in het Nederlandse
gedeelte in het natuurgebied bij Clinge).  (**)

3. Asfaltering van het fietspad ter hoogte van het
kwetsbare natuurreservaat De Stropers is hoe dan
ook uitgesloten (zoals trouwens ook op het Neder-
landse gedeelte, dat ook door natuurgebied loopt).
Een verharding met asfalt door dit bosgebied wordt
trouwens binnen korte tijd beschadigd door de
boomwortels. Een sintelverharding (die natuurlijk
goed onderhouden wordt, zodat er geen water op
blijft staan) heeft daar geen last van.

4. Buiten het natuurreservaat kan opnieuw een
verharding met fluisterasfalt worden gebruikt . Dat
is het zogenaamde zeer open asfalt (ZOA). Derge-
lijke ZOA verharding heeft als groot voordeel dat

Reepstraat Sint-Gillis Waas.
Geen voorrang voor fietsers op de oude spoor-
wegbedding. Bovendien ligt de gemarkeerde
oversteek helemaal niet in de as van de fiets-
route !

Grensovergang De Klinge (B)
In de voorgrond het veel te smalle fietspad aan
de Belgische zijde. In de achtergrond het re-
cent vernieuwde fietspad (breedte 2,2 meter)
aan de Nederlandse zijde, niet verlicht, door-
heen het natuurgebied Clingse bossen.
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het erg doorlaatbaar is voor water, zodat er veel
minder ijzelvorming (en rijmplekken) op gevormd
worden. Daardoor blijft  winteronderhoud met we-
genzout beperkt en komt er veel minder van dat
schadelijke wegenzout terecht in de kwetsbare ber-
men. Overigens werd de oorspronkelijke smalle as-
faltering van dit fietspad destijds ook met
fluisterasfalt uitgevoerd (later werd helaas geslo-
ten asfaltbeton gebruikt bij herstellingen). ABLLO
vzw vraagt speciale aandacht voor de zijkanten van
de verbrede fluisterasfalt: vandaag zijn die op-
staande kanten vaak veel te hoog, zodat regelma-
tig fietsers ten val komen.

5. Tenslotte wil ABLLO vzw het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen erop wijzen dat een fiets snel-
weg uiteraard maar een snelweg is als de fietsers
op alle kruispunten met wegen absolute voorrang
krijgen op het autoverkeer. Die voorrang moet niet
alleen met verkeersborden worden gesignaleerd,
maar ook door de inrichting van de kruispunten
worden afgedwongen (as-verschuivingen, verkeer-
stafels, versmallingen met afgewisseld autover-

keer, etc.). Zo behoren deze gevaarlijke hindernis-
sen voor fietsers eindelijk tot het verleden en wordt
dit fietspad - dat erg veel gebruikt wordt voor woon-
school fietsverkeer en recreatief fietsverkeer - een
volwaardig en veilig alternatief voor de auto.

(*)  De bermbreedte van deze oude spoorwegzate is
namelijk erg beperkt. Dat komt omdat de in 1861 op-
gerichte spoorwegmaatschappij Société Anonyme du
Chemin de Fer International de Malines à Terneuzen,
een private maatschappij was , die met de steun van
talrijke gemeentebesturen  heel erg zuinig tewerk ging
en dus onder meer de oppervlakte aan onteigeningen
zo minimaal mogelijk heeft gehouden, met een heel
smalle berm als gevolg.

(**)  Indien toch verlichting wordt overwogen, kan on-
derzocht worden of er natuurvriendelijke autonome dy-
namische LED verlichting op aanvraag, met speciale
amberkeurige kleurtemperatuur kan worden ingezet.
Vleermuizen, nachtvlinders, glimwormen, en allerlei an-
dere dieren hebben erg veel last van felle continue ver-
lichting in natuurgebieden. Dergelijke natuurvriendelijke
LED verlichting werd recent geplaatst in het Heverlee-
bos bij Leuven. Onderzoek dient uit te wijzen of derge-
lijke verlichting ook in het natuurreservaat De Stropers
kan worden ingezet.

Ter hoogte van Klingspoor (De Klinge, B) lijkt
het eerder op een hindernissen-parcours dan
op een fietspad. Nergens hebben fietsers voor-
rang, en dat wordt stevig afgedwongen.
Op drukke fietsdagen is filevorming (en valpar-
tijen) op het fietspad het gevolg

Buitenstraat, De Klinge
Paaltjes halverwege op het fietspad !
Auto’s hebben voorrang, duidelijk ?
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salariswagens

Open brief aan minister Johan Van Overtveldt

Beste minister Van Overtveldt,
Eerder deze week wijdde The Financial *Times
naar aanleiding van Dieselgate een groot stuk
aan onze nationale trots: salariswagens. Het ar-
tikel beschrijft hoe bedrijfsauto’s de drijvende
kracht zijn achter de verdieseling van het Belgi-
sche wagenpark. Ook uw woordvoerder komt
aan bod. Het viel ons op dat zij geen poging deed
om het huidige systeem te verdedigen. In plaats
daarvan legt ze uit dat de hervorming van de au-
tofiscaliteit deel moet zijn van een grotere be-
lastinghervorming.

Die reactie is symptomatisch voor waar we met
het debat zijn aanbeland. Eigenlijk is de echte dis-
cussie over salariswagens voorbij. Weinigen spre-
ken nog tegen dat het onverstandig is om mensen
in diesel en auto’s uit te betalen. Zo gaf uw
partijvoorzitter Bart De Wever on-
langs toe dat je ‘puur rationeel’
iets aan de bedrijfswagens moet
doen.

De vraag is dus niet langer óf we
van salariswagens afmoeten, maar
hóe. Het grootste probleem is na-
tuurlijk dat ondertussen zoveel men-
sen een auto van de zaak hebben dat
het dossier politiek dynamiet is geworden.

Toch is er een uitweg. Wat we nodig hebben is een
plan dat de hervorming over een lange periode
spreidt. Zo’n plan zou er als volgt kunnen uitzien:

1. Op korte termijn wordt er een einde gemaakt
aan de gratis diesel, de tankkaarten dus. De die-
selaccijnsverhoging moet ook voelbaar zijn voor
werknemers met een salarisauto. Daarom voeren
we een systeem in waar je voor alle privéver-
plaatsingen zelf betaalt. De meeropbrengsten
vloeien terug naar de werknemers.

2. Tegelijkertijd zetten we het voordeel voor sala-
riswagens om in een mobiliteitsbudget. Dat is es-
sentieel om mensen vrij te laten kiezen of ze wel
een salarisauto willen. Als je bijvoorbeeld in hartje
Antwerpen of dicht bij je werk woont, is een elek-

trische fiets, Cambio of trein-tram-busabonnement
plus een beetje extra loon wellicht interessanter.

3. Op langere termijn bouwen we het aandeel van
de auto binnen het mobiliteitsbudget stap voor
stap af. Elk jaar wordt het voordeel voor salaris-
wagens met een bepaald percentage verminderd
volgens een duidelijk afgesproken tijdspad. Op het
eind van de rit bestaat er dan geen subsidie/voor-
keurstelsel meer voor salariswagens. Werkne-
mers krijgen het verschil in extra loon, jaar na jaar,
op hun loonbriefje.

Het grote voordeel van zo’n gefaseerd plan is dat
de hervorming geleidelijk en voorspelbaar verloopt.
Op korte termijn doe je er mensen geen pijn mee.
Op lange termijn geef je ze een echte keuze. Als je
de hervorming goed plant en inbedt in een bredere
taxshift kan je – zoals u zelf wil – eerst de loon-

kosten verlagen, dan pas het voordeel
voor de salarisauto verminderen. Op
het einde van de rit heb je dan een win-

win-win voor het milieu, het filepro-
bleem en de economie.

De N-VA levert zowel de federale
minister van Financiën als de
Vlaamse minister van Mobili-

teit. Ze speelt dus een belangrijke rol
in dit debat. Maar uw partij zendt gemengde

signalen uit. Willen jullie een rationele oplossing
zoeken voor een complex probleem? Of probeert u
gewoon de boel op de lange baan te schuiven?

Daarom dit concrete en constructieve voorstel:
roep een commissie van onafhankelijke experts
bij elkaar – naar analogie van de pensioencom-
missie – die aanbevelingen doet voor een lange-
termijnplan om ons uit het bedrijfswagenmoeras
te leiden. Die aanbevelingen kunnen dan dienen
voor een plan dat over de partijgrenzen heen ge-
dragen wordt. Het debat is voorbij. Het is tijd
voor actie.

William Todts en Elien Raport, Programmadirec-
teur bij onderzoeksinstituut ‘Transport &

Environ ment’ en beleids medewerker mobiliteit
bij Bond Beter Leefmilieu

nog zeer recent :

Bedrijfswagen voor ieder-

een bij ArcelorMittal Gent
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Cohousing Waasland 

op zoek naar laatste buren

Cohousing, dat is…
Een spontante barbecue op een zonnige zaterdag,
je buur een handje helpen met wat klusjes in huis,
even op de kinderen van je buren passen terwijl zij
boodschappen gaan doen – en zo kunnen ze me-
teen iets voor jou meenemen. ’s Avonds na het

werk even een pintje drinken vooraleer je aan de
was en de plas begint, regelmatig samen eten met
een bende toffe mensen, maar je ’s avonds in je
eigen huis terugtrekken voor kostbare tijd met je
gezin. Spullen die je niet dagelijks gebruikt delen
met je buren, in plaats van nodeloze aankopen te
doen. Het klinkt misschien utopisch – of net her-
kenbaar, zoals ‘in den ouden tijd’ – maar dat is zo
ongeveer wat cohousing zou moeten zijn. Sociaal
en duurzaam. Sinds het najaar van 2011 zijn en-
kele gezinnen en alleenstaanden op weg om zo’n
project te realiseren in Sint-Niklaas. 

Cohousing in Sint-Niklaas

Cohousing Waasland bestaat op het moment van
schrijven uit 13 gezinnen en alleenstaanden die
samen gaan bouwen op een grond van ongeveer
4600 m² in de groene, autoluwe uitbreiding van

de Clementwijk. Ze tekenden een optieovereen-
komst met grondeigenaar Matexi en hopen in het
voorjaar van 2017 te verhuizen. De architecten,
Blaf Architecten uit Lokeren en Denc-studio uit
Gent, die drie jaar geleden als winnaars van de ar-
chitectuurwedstrijd werden gekozen, werkten in-
tussen een volledig siteplan uit in nauw overleg met
de groep. Voor de individuele woningen gaan zij met
alle bewoners persoonlijk in gesprek.

De groep wil nu zo snel mogelijk volledig zijn en
zoekt de komende maanden nog naar mensen die
de resterende negen ‘units’ willen bewonen. Ieder-
een is welkom, dat toont alvast de huidige samen-
stelling van de groep: alleenstaanden, koppels en
gezinnen, van twintigers tot zeventigplussers. Ie-
dereen heeft in dit project een volledig uitgeruste
woning op één of twee verdiepingen en een tuin of
terras. Er wordt gebouwd rond een grote ge-
meenschappelijke tuin en er zijn gedeelde voorzie-
ningen, zoals een paviljoen met een goed
uitgeruste keuken en een grote polyvalente ruimte,
een werkatelier, een wasplaats en logeerkamers. 

Waarom kiezen voor cohousing? 
Zoals hierboven al vermeld, is de sociale dimensie
veruit de grootste troef. Onder het mom van ‘beter
een goede buur dan een verre vriend’ is op elkaar
kunnen rekenen iets waar veel mensen nood aan
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hebben. Een sociaal vangnet, niet enkel voor
op onze oude dag, maar ook als koppel zon-
der kinderen of als druk bezette ouders, is
het goed om een helpende hand – of een lui-
sterend oor – vlakbij te hebben. 
Ten tweede is het ook een duurzame keuze.
Cohousing is een woonvorm met toekomst,
die antwoorden biedt op de uitdagingen waar
we voor staan. We kunnen het ons niet ver-
oorloven om de schaarse open ruimte ver-
der vol te bouwen met (te) grote huizen en
allemaal op ons eigen ‘eilandje’ te leven. Co-
housing Waasland kiest ervoor om – naar
Vlaamse normen – compacte woningen te bou-
wen, passief of lage-energie, om zo energie te be-
sparen en ruimtes en spullen die weinig worden
gebruikt te delen en onder te brengen in gemeen-
schappelijke ruimtes. 
Cohousing past voor velen van de groep vooral in
een bewuste keuze voor een duurzame, ecologi-
sche levensstijl: consuminderen, minder spullen
kopen en meer delen, geen eigen wagen kopen
maar een auto huren of lenen wanneer het eens
nodig is, energie besparen waar mogelijk, maar ook
moestuinieren en zelf dingen te maken.

Een groepsproces
Na heel wat infosessies groeide de groep gestaag.
De effectieve leden en verschillende kandidaat-
leden komen maandelijks samen voor een ‘coses-
sie’: tijdens die vergadering worden belangrijke
knopen doorgehakt. Discussies worden regelma-
tig al deels gevoerd op het online forum, maar uit-
eindelijk worden alle beslissingen in consensus
genomen. Tot een stemming moest het nog nooit
komen en ook conflicten zijn er tot dusver nog niet
geweest. Het is een aangenaam en vooral heel
leerrijk groepsproces waarin iedereen zijn of haar
talenten inzet voor de groep en de voortgang van
het project. Die talenten worden ook benut in de
verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld de tech-
nische of de juridisch-financiële, of de werkgroepen
groepsvorming, communicatie en visie. Om elkaar
ook op een informele manier beter te leren ken-
nen, gaan de toekomstige bewoners twee keer per
jaar op weekend
Cohousing is voor ons land een nieuwe vorm van
wonen, waar zowel bij overheid als burgers nog te
weinig kennis over is. Het blijft dus timmeren aan
de weg, maar deze groep is vastberaden om hun

project te doen slagen en het eerste cohousing-
project van het Waasland te realiseren.

Cohousing Waasland organiseert twee-
maandelijks een infosessie, maar komt ook
graag langs voor een privé-infosessie om het
hele project uit de doeken te doen. Meer info
en nieuws is te vinden op www.cohousing-
waasland.be. Aanmelden voor de nieuwsbrief
kan ook via de website.

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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provinciale milieuvergunning

voor alweer 20.000 kippen

ABLLO vzw en Natuurpunt zijn verbijsterd
over de afgeleverde provinciale milieuver-
gunning voor alweer 20.000 kippen in de
Rode Moerpolder te Sint-Gillis Waas.

Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaan-
deren maakt haar eigen klimaatplan ‘Oost-Vlaan-
deren klimaatgezond’ belachelijk.

Op 4 mei 2015 heeft het college van burgemees-
ter en schepenen van Sint-Gillis Waas de aange-
vraagde vergunning voor het exploiteren van deze
nieuwe veeteeltinrichting geweigerd. Het gaat over
alweer bijkomende stallen met plaatsen voor
20.000 slachtkuiken ouderdieren, in een gebied (‘t
Kalf/Eeckbergstraat/Rode Moerpolder/ Reep-
straat) dat vandaag al kreunt onder de stank- en
vliegenoverlast van de nu al bestaande megastallen
in deze omgeving. Het gemeentebestuur was
onder de indruk van de 119 ingediende bezwaren
uit deze buurt en motiveerde haar negatieve be-
slissing met het argument dat de inplanting van al-
weer bijkomende stallen in een open poldergebied
in strijd is met de beleidsvisie van de gemeente,
zoals in het (door de provincie Oost-Vlaanderen
goedgekeurde !) gemeentelijk structuurplan van de
gemeente Sint-Gillis Waas is opgenomen.

Op 25 augustus 2015 heeft de Provinciale Milieu-

vergunningscommissie (PMVC), na een hoorzitting
met alle betrokkenen in een ongunstig advies aan
de bestendige deputatie van de provincie, de ge-
meentelijke weigering van de vergunning bevestigd.
Ondanks al deze ONGUNSTIGE beslissingen en ad-
viezen heeft de Oost-Vlaamse bestendige deputatie
op 8 oktober 2015 deze bijkomende kippenstallen
toch een milieuvergunning toegekend.
Dat is ergerlijk en onbegrijpelijk.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft
namelijk heel recent (in Gent op 29 september
2015) met veel feestgedruis een ambitieus kli-
maatplan voor de toekomst voorgesteld. De pro-
vincie zegt daarin de klimaatverandering heel
serieus te nemen, en engageert zich daarin voor
het realiseren van Oost-Vlaamse klimaatbesten-
dige, blauw-groene landschappen waarin het ver-
lies aan milieukwaliteit en biodiversiteit wordt
gestopt en hersteld (pagina 23)
http://kg.loket-oost-vlaanderen.be/klimaatbe-
stendige-blauw-groene-landschappen/ ).

Dat dit opnieuw gebakken lucht is, wordt met dit
soort onbegrijpelijke beslissingen - dan nog tegen
de negatieve adviezen van de eigen provinciale mi-
lieu ambtenaren in – duidelijk.
Wil de provincie  Oost-Vlaanderen écht werk
maken van een klimaatgezonde provincie, dan moe-
ten deze nobele doelstellingen vertaald worden
naar het dagelijkse vergunningen- en subsidiebe-
leid. Dat is hier niet gebeurd.

ABLLOvzw en Natuurpunt hebben noch-
tans een sterk dossier.

De verwachte toename van de verzurende en ver-
mestende depositie van deze nieuwe veehouderij
vormt een ernstig en groeiend probleem voor de

Deze recent gebouwde megastallen voor kip-
pen (foto langs de Veldstraat, SGW) in de open
ruimte in van de Rode Moerpolder.
Nochtans wenst de gemeente Sint-Gillis Waas
de open polders te vrijwaren, zo staat te lezen
in het ruimtelijk structuurplan.
De nieuwe aangevraagde vergunning zal nog
meer stallingen opleveren en nog meer toe-
name van de stankoverlast.
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Moeder Aarde is 

de enige boekhoudster

Thomas Heylen, o.a. actief binnen Greenpeace,
schreef onlangs voor de nieuwsbrief van ‘Mo’ haarfijn
hoe onze politici handelen. We kunnen er niets aan
toevoegen en sluiten er ons volledig bij aan: 

Of je nu luistert naar de debatten over de fameuze
taxshift, kijkt naar de afhandeling van de Griekse crisis
of het boeiende debat volgt over
het vrijhandelsakkoord tussen de
EU en de VS (TTIP), telkens weer
lijkt het alsof het hier om techni-
sche en boekhoudkundige kwes-
ties gaat. Termen zoals ‘BNP’,
‘inflatie’ en ‘duurzame schuldgraad’
zijn niet meer weg te denken uit

ons dagdagelijkse leven.
Het lijkt wel alsof onze politici zich massaal hebben om-
geschoold tot volleerde boekhouders. De wetten van
de vrije markt bepalen of we bij de goede of de slechte
leerlingen van de klas horen. Of we moeten boete
doen, of worden beloond.
Het vreemde is dat we zo totaal voorbijgaan aan de
natuurwetten van onze planeet. Moeder Aarde hecht
namelijk geen belang aan de abstracte waarde van
geld, of holle begrippen als ‘duurzame staatschuld’.
Neen, ze rekent in harde valuta, namelijk de leefbaar-

heid van onze aardbol.
Indien we ons aan haar wetten
houden, voorziet ze ons van
drinkbaar water, voldoende
voedsel, prachtige natuur om in
te ontspannen en zoveel andere
onbetaalbare diensten.
Wanneer we in de schuld gaan

www.mo.be

vlakbij gelegen natuurgebieden (De Gavers, De
Stropers én het krekengebied Saleghem).

Nu al krijgen landbouwers in de omgeving de mel-
ding in het kader van de PAS (Programmatische
Aanpak Stikstof) dat een hernieuwing van hun eer-
der toegekende milieuvergunning in het gedrang
komt wegens een te hoge stikstofdepositie in het
natuurgebied. Een extra vestiging van dit kippen-
bedrijf zal het halen van de normen voor stikstof-
neerslag alleen maar bemoeilijken en de toekomst
van al bestaande bedrijven hypothekeren.
In alle MIRA rapporten van de Vlaamse milieu-
maatschappij (VMM) wordt erop gewezen dat om-
wille van het bereiken van de Europese
milieudoelstellingen inzake vermesting, verzuring
én fijn stof, ook de landbouwsector bijkomende in-

spanningen zal moeten leveren. Ook de Bond Beter
Leefmilieu haalde recent aan dat de Landbouw is
verantwoordelijk voor 10% van de broeikasgase-
missies in Europa en klaagde een veel te laks mi-
lieubeleid in de landbouwsector aan.

http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/86
8/15806?utm_source=MailingList&utm_medium=em
ail&utm_campaign=Beleidsbabbel+151030

ABLLO vzw en Natuurpunt roepen het gemeentebe-
stuur van Sint-Gillis Waas en de bestendige Deputa-
tie dan ook op om deze onvergeeflijke fout alsnog
recht te zetten. Dat kan nog, door alsnog de bouw-
vergunning voor deze stallen te weigeren.

ABLLO vzw en Natuurpunt zullen ook
bekijken wat de Raad Van State in dit
dossier nog kan betekenen.

Bestaand Kippenbedrijf Zaman, foto langs de
Eeckbergstraat (Sint-Gillis Waas)
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en haar reserves uitputten, toont ze zich een harde
tante. Ze bespaart op onze leefbaarheid. Ze installeert
een streng regime van droogte in Afrika, onze gewas-
sen worden geteisterd door tropische ziektes en ook

de ijskappen moeten het ontgelden. De steeds accu-
ratere klimaatmodellen zijn het er over eens dat busi-
ness as usual betekent dat onze aarde binnen dit en
een eeuw onleefbaar is geworden voor ons, mensen.

Gekende recepten
Toch lijkt deze ongemakkelijke waarheid niet door te
dringen tot onze politici. Ze houden liever krampachtig
vast aan gekende recepten zoals besparen, privatise-
ren en economische groei, dan te moeten erkennen
dat we ongeveer alles aan onze samenleving moeten
veranderen om deze uitdaging het hoofd te bieden.
Deze transitie richting een nieuwe en duurzame sa-
menleving hoeft nochtans geen doemscenario te zijn.
We zullen meer tijd spenderen aan dagdagelijkse taken
zoals ons verplaatsen, zorg voor elkaar en de teelt en
verwerking van ons voedsel. We zullen minder moeten
produceren en consumeren, maar dus ook minder
werken. Tijd wordt geen luxe meer, maar een kenmerk
van deze nieuwe samenleving. Tijd om er te zijn voor
elkaar, tijd om te genieten van hetgeen we hebben, tijd
om na te denken over hoe we onze maatschappij ver-
der kunnen verbeteren, tijd om aan politiek te doen en
ga zo maar door.
Hoewel technologische innovaties een belangrijk on-
derdeel zullen uitmaken van de transitie richting deze
duurzame samenleving, is het onmogelijk om onze
Westerse levensstijl te handhaven indien we ook de
rest van de wereld een eerlijk aandeel willen geven van
onze geliefkoosde planeet.

Waarde politici, wanneer gaan jullie dit eindelijk erken-
nen? Wanneer gaan jullie ophouden om economie en
natuur voor te stellen als twee tegengestelden? Wan-
neer gaan jullie boeren niet langer wurgen met jullie

vervuilende agro-industriële landbouw-
model? Wanneer gaan jullie het verband
zien tussen de burn-out epidemie en jul-
lie constante honger naar hogere pro-
ductiviteit en winst? Wanneer gaan jullie
eindelijk erkennen dat het onzinnig is om
elk individu in zijn gesubsidieerde be-
drijfswagen over de Brusselse Ring te
laten puffen? Wanneer gaan jullie de
grenzen van onze aarde aanvaarden?

Gedaan met wachten
Waarde politici, ik wacht niet langer op
jullie uitblijvende antwoorden. Jullie dog-
matische geloof in de ‘vrije markt’ ver-
lamt jullie handelen. Daarom heb ik voor
mezelf beslist om niet langer bij de pak-
ken te blijven zitten. Ik kom op straat om
mijn stem te laten horen, maar veel be-
langrijker ik timmer zelf aan deze
nieuwe samenleving.

En ik ben niet alleen, steeds meer burgers steken de
handen uit de mouwen en tonen elke dag opnieuw dat
het anders én beter kan. Landbouwcoöperatieven,
denk maar aan de Wassende Maan in Gent, schieten
uit de grond en heroveren zo terug de macht over ons
voedselsysteem.
Mensen sluiten zich aan bij duurzame banken, zoals
Triodos Bank, en roepen de investeringen in fossiele
brandstoffen en de wapenindustrie op deze manier
een halt toe. Ondernemende zielen, zoals Ecopower,
richten energiecoöperatieven op en gaan voluit voor
hernieuwbare energie. Steeds meer mensen gaan sa-
menhuizen en slagen er in om op beperkte ruimte een
maximale leefbaarheid te garanderen. En voor onze
verplaatsingen rekenen we op het openbaar vervoer
en doen we aan autodelen.
Deze burgerbeweging is niet meer te stoppen, waarde
politici. Wij gaan jullie tonen hoe het wél kan deson-
danks jullie tegenwerking en passiviteit. Blijf deze ini-
tiatieven niet stiefmoederlijk behandelen, maar omarm
ze en ondersteun ze. Misschien gaan jullie op termijn
dan ook echt geloven dat er alternatieven zijn voor jul-
lie pensée unique. Laat ons terug de krachten bunde-
len in plaats van elkaar tegen te werken, laat ons gaan
voor een samenleving 2.0 op maat van mens en na-
tuur. Waarde politici, doe terug aan politiek in plaats
van jullie te verliezen in boekhoudkundige sommen.

www.mo.be/opinie/moeder-aarde-een-boekhoudster
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Diesel doodt niet alleen mensen

maar doet ook bijen sterven

Dit artikel  werd overgenomen uit de nieuwsbrief
van ‘De wereld morgen’
w w w . d e w e r e l d m o r g e n . b e / a r t i -
kel/2015/10/20/diesel-doodt-niet-alleen-men-
sen-maar-ook-bijen-sterven 
Wie hierover nog meer wil lezen kan terecht op
www.abllo.be 

Stikstofoxiden, de hoofdrolspelers in het recente
Volkswagenschandaal, zijn niet alleen schadelijk
voor de mens. Britse onderzoekers meldden on-
langs dat ze ook een rol spelen in de gestage ach-
teruitgang van de bijenpopulaties, omdat ze hun
levensbelangrijke reukvermogen aantasten.

Bijen gebruiken zowel hun zicht als hun reukzin om
bloemen te vinden en de exemplaren met het
meeste nectar op te sporen. Bloemengeur bestaat
uit chemische stoffen die reageren met andere
substanties in de lucht. Helaas blijken nu ook stik-
stofoxiden daarbij betrokken:
Uit onderzoek aan de universiteiten van Reading
en Southampton blijkt dat vijf van de meest voor-
komende stoffen in bloemengeuren chemisch ver-
anderd worden bij blootstelling aan stikstofoxiden

uit dieselrook. Het onderzoek werd gepubliceerd in
het Journal of Chemical Ecology (Lusebrink et al
2015).
Bijen bestuiven drie kwart van de belangrijkste land-
bouwgewassen, waaronder appels, citrusvruchten,
tomaten en druiven. Ze hebben daardoor wereld-
wijd een geschatte economische waarde van
265 miljard euro (!!!) per jaar. Zij verrichten deze
ecosysteemdienst helemaal gratis.  Ook voor het
behoud van de biodiversiteit zijn ze onmisbaar.

"Mensen vertrouwen op bijen en andere bestuivers
voor het grootste deel van hun voedsel, maar we
betalen ze terug met vernieling van hun habitat
door insecticiden, door de klimaatverandering en
de luchtvervuiling", zegt Girling, één van de mede-
werkers aan het onderzoek. "Dit onderzoek laat
zien dat vervuiling uit voertuigen niet alleen ge-
vaarlijk is voor de menselijke gezondheid, maar ook
een impact heeft op natuur en economie."
Ook medeauteur Guy Poppy wijst op de toene-
mende bedreigingen voor bijen wereldwijd. “Ons on-
derzoek toont aan dat de toenemende uitstoot van
(diesel)voertuigen een bedreiging vormt. In combi-
natie met zoveel andere bedreigingen kan dit wel
de spreekwoordelijke druppel vormen."

Referentie 
Lusebrink, I., Girling, R.D., Farthing, E., Newman,T.A.,
Jackson, C.W. & Poppy,G.M. 2015: The effects of diesel
exhaust pollution on floral volatiles and the consequen-
ces for honey bee olfaction.  Journal of Chemical E cology
41: 904-912

De honingbij (Apis Mellifera - de 'honingdra-
gende bij') vervult een essentiële taak in de na-
tuur bij het bestuiven van planten
(WikiMediaCommons) 
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Prijsuitreiking Zomerzoektocht

’70  jaar vr ij ’

Vrijdag 22 oktober 2015 vond de prijsuitreiking
plaats van de Zomerzoektocht “70 jaar vrij”. Tien-
tallen deelnemers verzamelden zich vol spanning
in het Gildenhuis van Tielrode, benieuwd om het
antwoord te horen op de vragen die hen een ganse
zomer in de ban hielden en ze waren uiteraard ook
vol verwachting naar de mooie prijzen die ze kon-
den winnen. 

Milieuwerkgroep Ons Streven organiseert in sa-
menwerking met het gemeentebestuur van Temse
en Toerisme Temse al 15 jaar een gratis zomer-
zoektocht in de gemeente Temse. Het thema “Den
Grooten Oorlog” sprak vorig jaar al honderden
mensen aan. Het thema van de zoektocht van
2015 (70 jaar vrij) verwijst naar de tweede we-
reldoorlog en kon ook rekenen op een massale

belangstelling. Ruim 1000 brochures werden via
het toeristisch informatiekantoor, café ’t Veer , via
de organisator of de website van de milieuwerk-
groep verdeeld. Deze brochures kenden zo’n groot
succes omdat ze een schat aan weetjes en anek-
dotes over de tweede wereldoorlog in en rond
Temse vermelden. Met tekst en beeld wordt in de
brochures deze verschrikkelijke periode opnieuw
in herinnering gebracht. 

Het gemeentebestuur werd op de prijsuitreiking
vertegenwoordigd door schepen Hugo Maes en
burgemeester Luc De Ryck, schepenen Lieve Truy-
man en Franky De Graeve waren verontschuldigd.
In zijn openingswoord bracht de organisator van
de zomerzoektocht, Gert Hooftman voorzitter van
Milieuwerkgroep Ons Streven, hulde aan de voor-
treffelijke samenwerking tussen de 3 partners van
de zomerzoektochten in Temse : Milieuwerkgroep
Ons Streven vzw, de cultuurdienst van Temse en
de Toeristische dienst van Temse. Honderdtwintig
mensen brachten een ingevuld antwoord formulier
binnen bij de organisatie. Een veelvoud haalde een
brochure op en deed de zoektocht ‘voor de fun’. In
de zomer kwamen we tal van mensen – gewapend
met pen en brochure- op het traject van de zoek-
tocht tegen. Met een deelneemster uit Westdorpe
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(Nederland) kon men dit jaar van een internatio-
nale zoektocht spreken. Opvallend waren de deel-
names uit Vlaams Brabant (Leuven en
Grimbergen). Menno Laenen uit Moerbeke, was
met 8 jaar de jongste deelnemer. Gerarda De Rijck
uit Temse was de oudste deelneemster. 
De zomerzoektocht oogstte enorm veel bijval en
de organisatie kreeg tal van enthousiaste reacties.
Heel wat deelnemers zegden dat ze enorm veel
over de tweede wereldoorlog hebben bijgeleerd en
dat ze heel wat feiten in hun eigen gemeente
(her)ontdekt hebben. Velen waren onder de indruk
van de verschrikkelijke impact van de oorlog op de
bevolking en onze dorpsgeschiedenis. 

In zijn toespraak prees Schepen Hugo Maes Mi-
lieuwerkgroep Ons Streven, toerisme Temse en de
cultuurverantwoordelijke Sophie Vermeire voor de
schitterende organisatie. 
Tijdens een prachtige PowerPointpresentatie gaf
de ontwerper van de zoektocht , Gert Hooftman,
voorzitter van Milieuwerkgroep Ons Streven, het
antwoord op de 30 vragen. Deze presentatie werd
doorspekt met historisch beeldmateriaal en aan-
gevuld met interessante achtergrondinformatie. 
Zowel bij het opstellen van de zoektocht, in de bro-
chure en tijdens de prijsuitreiking werd duidelijk dat

zowat alle aspecten van deze verschrikkelijke we-
reldoorlog , ook op plaatselijk niveau doorwerkten.
De eigen gemeente werd tijdens de oorlog getrof-
fen door oorlogsgeweld, door de deportatie van
Joodse inwoners, door honger en nood. Temse
kende collaborateurs en verzetsmensen. Er wer-
den in Tielrode een tijdlang Russische krijgsgevan-
genen ondergebracht, de Wehrmacht bezette het
kasteel in Temse. In Elversele werden burgers als
gijzelaars meegenomen door terugtrekkende Duit-
sers en werden genadeloos vermoord. De bevol-
king kreeg af te rekenen met gijzelneming door de
Duitsers, de verschrikking van de V1 en V2 bom-
men en rantsoeneringen. Er waren Oostfronters
en mensen die onderdoken om de verplichte ar-
beid in Duitsland te ontlopen. De brigade Piron ves-
tigde een tijd een opleidingscentrum in Temse. In
Tielrode stortte de B-17 bommenwerper Lucky
Lady II neer,...

Voor de eerste maal in 15 jaar legde een groot
aantal deelnemers een foutloos parcour af. Deze
mensen mochten een keuze maken uit de rijk ge-
vulde prijzentafel. Omwille van het thema “70 jaar
vrij” zorgde Milieuwerkgroep Ons Streven voor
prachtige boeken over de tweede wereldoorlog in
ons land. Het gemeentebestuur van Temse en toe-
risme Temse zorgden voor waardevolle boeken
over de lokale geschiedenis en schitterende ge-
schenkbonnen.
De andere aanwezigen werden voor hun deelname
aan de zomerzoektocht en voor hun aanwezigheid
beloond met een praktische troostprijs. 

Tijdens de prijsuitreiking legde een familielid van
de verloofde van de Philémon Hauman een ge-
tuigenis af over deze verzetsheld die op de laat-
ste dag van de oorlog vermoord werd door de
Duitsers. De zoon van oorlogsheld sergeant
Didier Dufrane van de brigade piron was tijdens
de prijsuitreiking eveneens aanwezig. Sergeant
Didier Dufrane werd tijdens de achttien daagse
veldtocht gevangen genomen. Hij wist echter uit
krijgsgevangenschap te ontsnappen en vocht
zich een weg naar Engeland om van daaruit met
Brigade Piron deel te nemen aan de bevrijding.

tekst foto
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Nacht van de Duisternis  verslag     

Op zaterdag 10 oktober 2015 nam Milieuwerk-
groep Ons Streven vzw andermaal deel aan de
‘nacht van de Duisternis’. Jaarlijks  vraagt de Mi-
lieuwerkgroep samen  met de Bond Beter Leefmi-
lieu aandacht  voor de enorme verlichting van ons
land.  De verenigingen vragen al vele jaren aan de
overheden om slimmer en zuiniger  om te sprin-
gen  met openbare verlichting.  Er wordt  nog altijd
te veel energie verspild aan  energieverslindende ,
verouderde en onoordeelkundig  geplaatste ver-
lichting. Deze zorgt niet alleen voor een enorme
energiefactuur,  maar  ook voor lichtvervuiling en
negatieve effecten op mens,  dieren en  planten.
In Tielrode doofde  het gemeentebestuur de ver-
lichting op de kerktoren van  Tielrode. 

Een twintigtal  mensen  ging in op de uitnodiging
van Milieuwerkgroep Ons Streven om tijdens een
avondwandeling kennis te maken  met de duistere
kantjes van Tielrode en  naar verhalen,  legendes
en weetjes  te luisteren.

Bij de oevers  van de Durme maakten de deelne-
mers het muisstil en  hoorden een grommend,
kreunend geluid. Dit was een ideaal aanknopings-
punt  met de legende van  de ‘Knudde of waterdui-
vel’, die volgens oude volksverhalen  onvoorzichtige
mannen  besprong  en ze zelfs het water  in trok.
Het  griezelige geluid werd overigens veroorzaakt
door het ponton van de veerdienst die door de op-
komende vloed tegen de pijlers werd gestuwd. 
De  verlichting van het standbeeld van ‘de Toeter’
werd  aangehaald als schoolvoorbeeld van  een
overdadige en  onoordeelkundige verlichting. De
spots die het standbeeld zouden moeten verlich-
ten, schijnen tot diep  in de potpolder .  De deelne-
mers  zagen hun schaduw nog  tot voorbij de
houtkant  in het Broek. Daar werden ze ook ge-
trakteerd op een concert door  krekels. 

Het Broek is de plaats waar op het einde van de
eerste wereldoorlog  terugtrekkende Duitse troe-

pen  honderden  koeien die ze op hun terugtocht
gestolen hadden samen brachten.  Toen de Duit-
sers de strijd opgaven, maakte de plaatselijke be-
volking – die al  jaren  honger leed-   van de
gelegenheid gebruik om eindelijk nog eens vlees te
eten. 

Bij het  eeuwenoud kapelletje van Sint-Elooi aan de
Antwerpse steenweg, vertelde  onze gids  één van
de vele legendes over deze populaire volksheilige.
Via de Molenstraat kwamen we in de Kouterwegel
terecht.  Bij nacht werd het voor de wandelaars
duidelijk,  waarom de maïsakkers mee zorgen voor
de flinke verspreiding van de ree in Vlaanderen.
Voor deze kleine dieren  lijken de maïsakkers wel
echte bossen.  De wandelaars   belandden even
verder in een bijzonder donker hoekje, waar ze
even  konden genieten van de duisternis.  In de
Kerkstraat leerde Astrid ons met een  leuk woord-
spel  over alles wat  ‘te’ was.  

In de Paardenpolder  vertelde Gert nog een ver-
haal over  Pol De Bleke en zijn avonturen met een
hellepaard. Hij verklaarde meteen de naam van
Frank De Bleeckere , waarom de  muur  tijdens een
vrijschop  op negen stappen wordt geplaatst,
waarom men in het voetbal werkt met  gele en
rode kaarten en hoe  de Paardenpolder zijn naam
gekregen heeft. 
De wandeling werd afgesloten bij een  feeëriek
feesttentje,  dat door Michel en  kleinzonen  zuinig
verlicht werd . Peggy en Astrid  hadden voor  over-
heerlijke soep gezorgd.  Bij  deze lekkernij werd  nog
zalig nagepraat en keukengeheimen ge-
deeld.  Het deed  in ieder geval smaken
naar meer.
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k a l e n d e r

Zie ook  de webstek  : www.abllo.be klik dan op      kalender
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!!
Zaterdag 05 december 

JNM Durmeland PIEP Dierentuin
Om het najaar in schoonheid af te sluiten trekken we een
dagje naar de zoo! We gaan ons best doen om onze ken-
nis over de exotische dieren een beetje op te krikken in
deze 19e eeuwse dierentuin.
OPGELET: zorg voor kledij aangepast aan het weer, we
zullen namelijk vaak buiten lopen en vergeet niet om bij
het vertrek 10 euro (voor het toegangsticket) aan de lei-
ding te betalen. (Afspreek)plaats: Station van Lokeren
(Stationsplein 30, 9160 Lokeren); van 09u50 tot 17u45
(wees op tijd, de trein wacht niet). Meebrengen: €10,
aangepaste kledij aan het weer, lunchpakket, een vier-
uurtje of wat zakgeld om in de dierentuin een snack te
kopen, een goed humeur… Info: 0474341483
anna.coppieters@gmail.com, en Femke 0491186630

Natuurpunt Waasland Noord Knotten wilgen
Start van het knotseizoen. Om onze knotwilgen in goede
konditie te houden is het nodig dat ze om de drie tot vijf
jaar geknot worden. Een geknotte wilg is een monument:
ze zijn prachtig in het landschap en onmisbaar als schuil-
plaats voor tal van dieren.   Bij het knotten kunnen we
alle hulp gebruiken, veel handen maken immers het werk
licht.  We komen samen aan het Natuurhuis Panneweel,
krekeldijk 2 te Meerdonk om 13u30.  Best kom je met
stevige schoenen en werkhandschoenen.
Info:  jan@panneweel.be

Zondag 6 december

Vzw Durme Maandelijkse Molsbroekwandeling
Een ervaren gids neemt je mee op een boeiende wan-
deling rondom het Molsbroek.
Elke maand valt er wel iets nieuws te ontdekken!
Afspraak: elke eerste zondag van de maand om 14.30
uur aan bezoekerscentrum Molsbroek.
Meer info: bij Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of André
Verstraeten, 09 348 18 59. Graag een seintje vooraf in-
dien je met een grote groep aanwezig zal zijn. 

Natuurpunt Moervaart 
Winterwandeling naar de Turfmeersen

We nemen je mee naar de Turfmeersen door de uitge-
strekte vlakte van de Moervaart-Zuidlede vallei. In de win-
ter kan het hier behoorlijk koud zijn. We bevelen dan ook
een extra trui aan en aangepast schoeisel (veldweg en
weide). Onderweg kijken we uit naar winterse waarne-

mingen, breng eventueel je verrekijker mee.
We hebben extra aandacht voor het middendeel van de
Moereloop dat gesaneerd werd, de grote betonblokken
werden er verwijderd. Het terug schuin afgraven tot een
natuurlijk profiel zorgt voor een positief resultaat voor
dieren en planten. Na de wandeling voorzien wij enkele
lekkere opwarmertjes in de schuur van de Turfmeersen.
Deze gratis geleide wandeling start aan de Terwestbrug,
om 14u00. Meer info: marcmartens1953@hotmail.com
09/345 78 63 of dirk@heidebos.be 09 346 95 68, 

Zaterdag 5 en zondag 6 december

Oxfam Wereldwinkels Cadeaudagen in Beveren.
Van 10 tot 17u30     Gratis inkom.
Tal van originele, eerlijke geschenkjes en cadeautjes met
een verhaal. Wijnproefsatnd met deskundig advies. In de
gezellige cafetaria (h)eerlijke dranken en hapjes.
Beveren: Polyvalente zaal Koninklijk Atheneum, Donkvij-
verstraat 30
Melsele: Kapel OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat
31A. 
Natuurpunt Waasland-Noord   

Uitzonderlijke verkoop uit Nalatenschap

Natuurpunt Waasland-Noord organiseert een uitzon-
derlijke en éénmalige verkoop van boeken uit de nala-
tenschap van priester, Ignace De Kesel . Het rijkelijk
aanbod omvat werken ivm met kunst, literatuur, weten-
schappen, filosofie ( met zeer mooie klassieke werken),
religie, toerisme ,biologie, geschiedenis  e.a.
Groene PutteIn ons Natuur.huis Panneweel te Meerdonk
op de Krekeldijk 4 valt steeds iets te beleven. 
Dat weekeind organiseren we telkens van 10 - 16 uur
een zeer uitzonderlijke verkoop uit de nalatenschap van
Ignace De Kesel. Ignace woonde als Gentse priester-le-
raar te Stekene en was jarenlang trouw lid van Natuur-
punt, liet een aanzienlijk legaat na aan Natuurpunt. Zijn
liefde voor de natuur uitte hij door middelen te schenken
voor de aankoop en het beheer van natuurgebieden van
afdeling Waasland-Noord rond Stekene. 
Derhalve gaat de voledige opbrengst van deze verkoop
naar aankoop van nieuwe natuurgebieden. Meer con-
creet zal het o.a. besteed worden aan de financiering
van onze nieuwe natuuur-
aankoop "De Groene Putte". 
In onze schuur zullen wij de
ruimte aangenaam verwar-
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men zodat u er kan genieten van een lekkere tas koffie
met een stuk taart.
Bij deze gelegenheid worden ook schilderijen, aquarellen
en tekeningen van kunstschilder Jef Deyaert, die we eer-
der ontvingen, te koop aangeboden.
Meer info: Jan Dhollander   voorzitter@panneweel.be

Vrijdag 11 december 

Velt Ledenfeest en algemene vergadering
19u , Parochiecentrum Belsele, Hof Van Belsele 2,
9111 Belsele
Met optreden van Picus V. Info 037768689

Zaterdag 12 december

JNM Durmeland INI&GROTE Filmavond
Omdat het examens zijn/waren (hangt er van af of je ini
of grote bent), doen we het een beetje rustig aan. We
kijken vanavond een film. Welke, dat weten we nog niet,
dus breng zeker je lievelingsfilm/-documentaire mee en
dan houden we een stemming. Afspreek)plaats: ons lo-
kaal. Meebrengen: dessert om met iedereen te delen,
film, kussen, … Contactpersoon: Jana Schelfhout (jana-
schelfhout@telenet.be, 0471653790)

Vzw Durme 2de Grote vzw Durme Quiz
Hou je klaar, want hier is de tweede editie van onze quiz
al! Schrijf je in met een ploegje van maximum 6 deelne-
mers en stel je kennis bij. Algemene kennisrondes wor-
den opnieuw afgewisseld met ludieke tussenrondes. Wie
weet val je in de prijzen?!
Afspraak: om 19 uur in Basisschool de Vinderij (Bleek-
meersstraat 17, Lokeren)
Meer info: en inschrijven bij sarah.geers@vzwdurme.be.
Stuur een mailtje met je groepsnaam en het aantal deel-
nemers en schrijf na bevestiging 4 euro per persoon
over op BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme).
Maximum 6 deelnemers per ploeg.

Zondag 13 december 

Natuurpunt Scousele Watervogeltelling
Afspraak Wilfordkaai Temse met de fiets. Wil je graag
meegaan? Geef een seintje aan Gerry Heyrman  0498
57 72 24 of e-mail : gerry.heyrman@telenet.be

CVN Landschapswandeling, 09u00 kerk Moerzeke,
koendebudt@hotmail.com, 0474 912 499

Hortus ter Saksen natuurtocht
luswandeling Sint-Pieters-Leeuw – Sint Laureins-Ber-
chem – Gaasbeek – Kasteel Groenenberg (21 km) Een
wandeling net buiten Brussel door het golvende Pajot-
tenland.  Een afwisselend landschap door pittoreske dor-
pen, verrassende panorama’s en voorbij de prachtige
kastelen van Gaasbeek en Groenenberg.
Afspraak : 9.30 uur  aan de kerk van Sint-Pieters-Leeuw
Inschrijven bij  Freddy M 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be

Zaterdag 12 en zondag 13 december 

Oxfam wereldwinkels Creatief voor Natuur op de
Oxfam Cadeaudagen in Sint-Gillis-Waas
In de  Bibzaal, Kerkstraat 67, zaterdag van 9 tot 17u,
zondag van 10 tot 17u. Gratis inkom.
Voor de tiende maal vinden de Oxfam cadeaudagen
plaats. Dé geschikte gelegenheid om een gepast einde-
jaarscadeautje te vinden! Naast de gekende Oxfam We-
reldwinkel voedingsproducten, vind je er een ruim
assortiment aan aardewerk, juwelen, sjaals, enz... kortom
keuze te over om een geschenk te kiezen! Zoals steeds
zijn er verschillende gaststanden aanwezig. Je kan ge-
nieten van live muziek op zaterdag – en zondagnamid-
dag en in de wijnbar kan je komen proeven van de
verschillende kwalitatieve wijnen. Kom gerust een kijkje
nemen op de geschenkenbeurs, van een stukje taart met
(h)eerlijke koffie of thee genieten of gewoon gezellig bij-
praten met een Fairtrade sapje of wijn.
Voor het derde jaar op rij is 'Creatief voor Natuur' samen
met Broederlijk Delen een gaststand op de Oxfam Ca-
deaudagen 2015

Vrijdag 18 december 

JNM Durmeland INI&GROTE Kerstfuif nationaal 
Zoals elk jaar is er ook nu weer de geweldige Kerstfuif!
Een avond waarop wat JNM-zaken voorgesteld zullen
worden, maar waarop vooral gevierd kan worden, nu de
examens gedaan zijn of nog niet helemaal begonnen! Dit
is geen afdelingsactiviteit, maar ongetwijfeld zullen er wel
een aantal mensen van onze afdeling naar toe gaan.
Meer info: www.jnm.be/kerstfuif  JOC Gentbrugge,

Zaterdag 19 december 

Lezing 'Stad van de toekomst', door . Erik Rombaut:
Voor de vierde maal organiseren de Vrienden van het M
HKA en ARGUS een conferentie naar aanleiding van Re-
birth Day, een wereldwijde bezinning over de evolutie van
de maatschappij, op en rond de kortste dag van het jaar. 

Zie ook  KALENDER_INFO

Zondag 27 december

Vzw Durme Kerst in de Buylaers
Bij al het feesten hoort er ook ontspanning. In deze
drukke tijd nemen we je mee op een iets uitgebreidere
winter wandeling. We stappen niet alleen door de Buy-
laers maar ook het Verloren bos en het Bospark en
slaan je niet om de oren met te veel uitleg, wandelen, ge-
nieten en ontspannen.
Afspraak: om 14 uur aan basisschool De Vinderij (Bleek-
meersstraat 17, Lokeren).
Meer info: bij Christophe (christophe.hillaert@telenet.be).
Reservatie gewenst maar niet verplicht.
Wandelschoenen zijn voldoende. Buggyvriendelijk on-
danks wat modder, honden toegelaten.
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Zondag 3 januari

Vzw Durme Maandelijkse Molsbroekwandeling
Een ervaren gids neemt je mee op een boeiende wan-
deling rondom het Molsbroek.
Elke maand valt er wel iets nieuws te ontdekken!
Afspraak: elke eerste zondag van de maand om 14.30
uur aan bezoekerscentrum Molsbroek.
Meer info: bij Michaël Crapoen, 09 348 30 20 of André
Verstraeten, 09 348 18 59.
Graag een seintje vooraf indien je met een grote groep
aanwezig zal zijn. 

Zaterdag 09 januari

JNM Durmeland PIEP Filmavond
Er was eens… een filmavond! Of is dit niet echt en is de
filmavond geen filmavond? Wat voor een avond? Zullen
er dieren zijn? Als er dieren zijn, hoe zien die er dan uit?
Is er een verhaal? Als het een verhaal zou zijn, is dat dan
echt? Of is het allemaal een illusie? Kom het allemaal te
weten op deze saaie filmavond die liever een winter-
avond, of nee, wacht, de saaie winteravond die liever een
filmavond wou zijn, ja, dat is het! Afkomen dus! (Af-
spreek)plaats: In ons lokaal; van 17u30 tot 20u30. Mee-
brengen: iets waarop je zacht kan zitten/liggen,
dekentjes, hapjes om te delen. Info:: Milena Van Dries-
sche (milena.vandriessche@gmail.com, 0478/839535)

Zondag 10 januari

Hortus ter Saksen Natuurtocht
Luswandeling Damme – Oostkerke – Hoeke (23 km)
We vertrekken vanuit het cultuur-historisch Damme en
wandelen vervolgens langs kanalen en met populieren
beplante dijken. Ingepolderde gronden en kreekrestan-
ten getuigen hier van de eeuwenlange strijd tussen mens
en water. Afspraak : 9.30 uur  parking aan de Damse
Vaart Zuid, zo’n 300 m voor het centrum van Damme
langs de weg Brugge - Damme
Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of marc.caste-
lyns@scarlet.be

Zondag 17 januari.

Natuurpunt Waasland Noord en Vriendenkring Pan-
neweel Winterse krekenwandeling
We starten het jaar met onze klassieke winterse kre-
kenwandeling. Vanuit het Natuurhuis Panneweel gaat
het voor een stevige wandeling richting  Sint-Jacobs-
straat en Rietland.  In het open polderlandschap is er al-
tijd kans op een groep grauwe ganzen of een buizerd op
een paaltje. Een laag over de velden jagende kiekendief
maakt je dag compleet.  Na de wandeling wacht er  in de
schuur een dampende kom soep of een lekkere kop kof-
fie. Voorzie warme kledij en goede stapschoenen.  Lief-
hebber van soep, graag een seintje aan Marc.
Afspraak om 13u30  aan het Natuurhuis Panneweel,
krekeldijk 2  te Meerdonk.
Info:  marc@panneweel.be of 03 7798931

Natuurpunt Scousele Voeren en beloeren
14-16.00u,  Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp

Vrijdag 22 januari 

Natuurpunt Scousele Kruger park
20-22u Reisverslag met computerpresentatie Kruger
park Z-Afrika
Natuurhuis Kapelstraat 170A Steendorp
Graag een seintje vooraf aub. 
Nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15

Zondag 24 januari 

Natuurpunt Zuid-Waasland en Waasland-
Noord en Natuurpunt Scousele 

BUSTOCHT NAAR ZEELAND 
met bezoek aan  interessante ganzengebieden en

waadvogel-pleisterplaatsen…

Vertrekplaatsen :
• 7u30 : Syntra Sint-Niklaas
• 8u00 : park-and-ride zone expressweg,
afrit Kemzeke – kant Sint-Gillis/Kemzeke

Terug rond 20u00.

Rond 9u00 rijden we de Oesterdam op waarna we ver-
schillende stops inlassen om o.a. naar de ganzen en wa-
tervogels te kijken : Oud-Vossemeer, Krammersluizen,
Den Bommel,…  Hierna gaan we middagmalen in Stel-
lendam.

Vervolgens trekken we naar Brouwersdam om er naar
de zeevogels te kijken,  waarna we de Prunjepolder in-
trekekken.

Meenemen : picknick voor ’s middags, een natje en een
droogje voor onderweg (ook ’s avonds?), verrekijker, evt.
telescoop, goede waterdichte wandelschoenen.

INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je door het on-
line-formulier in te vullen 
https://docs.google.com/forms/d/1JoRxrz5OluJ7Qv
xHYNaq9YsA3HOoqwKOrk_yNcNlBcE/viewform
Je kan ook contact opnemen met Marc Smet  03/778
16 18  marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com 
Daarna stort je 17 euro (ledenprijs) of 19 euro (niet-
leden) op het rek.nr. BE04 8804 7094 3131 van Na-
tuurpunt Zuid-Waasland, met vermelding bustocht
Zeeland.  Meer info over de tocht zelf  03/777 89 26
of JohanVercauteren@telenet.be

Velt Moestuinadvies. 
Bib Sint Niklaas, H.  Heymanplein.
We helpen je met je vragen over de tuin. We geven een
overzicht : wat kan je zoal zaaien en planten (met door-
lopende computerpresentatie)
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Zondag 31 januari 

Natuurpunt Scousele tellen meeuwenslaapplaatsen
17 u Wilfortkaai Temse 
Wil je graag meegaan? Geef een seintje aan Gerry Heyr-
man  0498 57 72 24 of  gerry.heyrman@telenet.be

Zaterdag 13 februari 

Velt Afhalen zadenbestelling
van 10 tot 12u
Watermolendreef 151 (autoboxen)

Roofvogeltelling

Natuurpunt Scousele 

Roofvogeltelling Groot-Temse tussen 01/01 en
20/01.  Wil je graag meegaan? Geef een seintje aan
Gerry Heyrman  0498 57 72 24 of: gerry.heyrman@te-
lenet.be

nestkasten voor uw tuinvogels

Natuurpunt Moervaart
Winterperiode, denk nu aan nestkasten voor uw tuin-
vogels. Voor het ophangen van nieuwe nestkasten is
het nu de ideale periode. Een duurzame, mooie en
knusse nestkast in de winter geeft perspectief op be-
woning in lente en zomer. Hoog tijd dus dat we preven-
tief te werk gaan en wat aandacht schenken aan onze
gevleugelde vrienden zodat zij ons na de winter terug
kunnen gunstig stemmen met hun specifiek gezang en
het vangen van insecten in onze habitat.
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede verkoopt diverse duur-
zame nestkasten waar zowel tuinvogels als mensen
beter van worden.
Het hout, dikte 22mm, van de nestkasten is Noors gre-
nen dat onbehandeld is en het FSC of PEFC label draagt.
Voor de bescherming, die de nestkasten hebben mee-
gekregen na samenbouw, werd natuurverf van Aqua-
marijn of de Taninbeits op waterbasis van Galtane
gebruikt. Per aankoop gratis volgende folders: Waar
best de nestkast ophangen, Wintervoedering voor de
tuinvogels en de nieuwe Heidebosfolder.
Alle nestkasten voor Roodborst, Pimpelmees, Kool-
mees, Winterkoning, Ringmus en Boomklever aan € 14
stuk.
Tip: cadeau voor onder kerstboom?
Zelf afhalen is een mogelijkheid. Er kan ook gratis thuis
geleverd worden in gemeenten Lochristi, Wachtebeke
en Moerbeke-Waas.
Zoals steeds wordt de opbrengst gebruikt voor de aan-
koop en onderhoud van natuurgebieden in onze streek.
Meer info en bestellen: Mia Van Streydonck,
vsmia@hotmail.com of 0474/435 789 na 17.00u.

Gratis kalenderwandelingen

In de polders van Groot-Kruibeke
Aangeboden door Waterwegen en Zeekanaal en be-
geleid door de Barbiergidsen. 
Meer info op: 
www.barbiergidsen.be/index.php/maandelijkse-werf-
wandelingen  
Zondag 06 december   14.00 u Kooi wandeling

Vertrek hangbrug kasteel Wissekerke 
Zondag 10 januari 14.00 u Winterpoldervogels
Zaterdag 06 februari    16.00 u Bomengabarit

Paddenoverzetactie

Ons Streven

Februari-maart: Paddenoverzetactie in de Kerkstraat.
Een gemeentelijke activiteit gedragen door leden van
Ons streven. Info  astrid.martens@telenet.be 

of christophe@optimalog.be

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.

De website-link’s of URL’s die  in artikels
van ‘t groene waasland vindt U op
www.abllo.be klik dan op de knop

Klik op www.abllo.be en de KLIK -knop !!
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Lezing 

'Stad van de toekomst'

door MSc. Erik Rombaut

zaterdag 19 dec 2015  om 15 u, 
KBC-toren, Auditorium 3de verdieping – Schoen-

markt 35 – 2000 Antwerpen

Enkele gidsprincipes voor het inzetten van ecosys-
teem-diensten in stedenbouw en ruimtelijke planning.

Toegang is gratis - Inschrijving verplicht.

w w w . ar g u smi l i e u . b e / N L / i nd e x . p h p ?p ag e = 9& d e -
tail=13714&g_uid=27e7d2d0048122fae0f4eb401077df0d

In het kader van The Third Paradise 
en Rebirth Day 2015

Voor de vierde maal organiseren de Vrienden van het
M HKA en ARGUS een conferentie naar aanleiding van
Rebirth Day, een wereldwijde bezinning over de evolutie
van de maatschappij, op en rond de kortste dag van het
jaar. Gastspreker is Erik Rombaut, bioloog en profes-
sor aan de architectuuropleiding KULeuven, campus-
sen Sint Lucas Gent en Brussel. Hij zal zijn inzichten
delen over de stad van de toekomst, over de steden-
bouw die we nodig hebben om tegen 2050 het gros
van de wereldbevolking – naar schatting 70% - op te
vangen en een aantrekkelijke, klimaatbestendige en bio-
diverse leefomgeving met beperkte ecologische voet-
afdruk te bieden.
Van harte welkom op deze bijzondere lezing!

Programma

14.30 uur: deuren open
15.00 uur: verwelkoming en inleiding door Helga Van
der Veken, directeur ARGUS
15.10 uur: lezing door Erik Rombaut
15.50 uur: vragenronde
16.10 uur: conclusies door Prof. dr. Staf Van Tendeloo,
Universiteit Antwerpen
16.20 uur: presentatie publicatie n.a.v. 5 jaar Rebirth
Day door Ernest Van Buynder, voorzitter van de Vrien-
den van het M HKA. Daarin onder meer de publicatie
van de inzichten van Erik ROMBAUT:  SOME GUIDELI-
NES FOR APPLYING ECOSYSTEM-SERVICES IN URBAN
AND RURAL PLANNING.
16.30 uur: receptie aangeboden door ARGUS met ver-
rassing aangeboden door de Vrienden van het M KHA
18.00 uur: einde

Over Erik Rombaut
Erik Rombaut (Sint-Niklaas 1955) is bioloog (UGent
1977). Tot 1984 werkte hij als (deeltijds) weten-
schappelijk medewerker aan de UGent. Hij doceert  mi-
lieukunde, ecologie en ‘environmental sustainability’ aan
het departement Architectuur van de KULeuven (voor-

heen het Hoger Architectuur Instituut Sint-
Lucas) en milieukunde aan de Technologiecampus van
de Odisee Hogeschool in Gent.

Zijn academische interesse gaat vooral naar ecologisch
verantwoorde stedelijke en rurale ontwikkeling, met het
concept van de lobbenstad als gidsprincipe. Zijn on-
derzoek houdt zich onder meer bezig met de voorde-
len van blauwgroene netwerken in urbane en rurale
omgeving (met een doordachte public-private gradiënt)
voor het herstel van sociale en biodiversiteit, voor het
oplossen van mobiliteits-, energie- en waterproblemen
en het verminderen van het stedelijk hitte-eiland effect.
In zijn cursussen beschrijft hij theoretische gidsprinci-
pes en praktijkvoorbeelden voor de transitie van sa-
menlevingen naar een ecopolis. Dergelijke
klimaatbestendige steden zijn beter geschikt om de glo-
bale klimaatverandering en socale uitdagingen op te
vangen.

Over Rebirth Day

Rebirth Day is een initiatief van de Italiaanse Arte Po-
vera-kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Het is een dag
die ons moet doen stilstaan bij de nood aan een Derde
Paradijs, een evolutie, een transitie naar een duurzame
samenleving, waarin de menselijke intelligentie een co-
existentie realiseert met de intelligentie van de natuur
en waarin alle bewoners van de planeet hun verant-
woordelijkheid nemen om de omslag waar te maken.
Het Derde Paradijs biedt een antwoord op het Tweede
Paradijs waarin de mens zich onttrok aan een leven in
harmonie met de natuur - het Eerste Paradijs - om te-
recht te komen in het industriële tijdperk, dat sinds en-
kele decennia niet meer in evenwicht is met de
draagkracht van de aarde.
De samenhang tussen de drie fases stelt Pistoletto
voor in een nieuw oneindigheidsteken: twee kleine cir-
kels aan de buitenkant, waarvan de ene staat voor na-
tuur en de andere voor het artificiële, met een centrale
ring waarin die beide versmelten tot een Derde Para-
dijs.
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Opening 

Natuurhuis Steendorp

Op vrijdag 02 oktober werd het natuurhuis in
Temse officieel geopend door Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Land-
bouw, door burgemeester Luc De Rijck en door
schepen Hugo Maes.

Het is vooral deze laatste die de bloemetjes op zijn
hoed mag steken, samen met zijn zeer actieve
ploeg van natuur en milieu. Deze mensen hebben
enorm hard gewerkt om dit gerealiseerd te krijgen.
Zij verdienen allen een dikke pluim. Ook de spon-
soring van de Mina-raad mag zeker vernoemd wor-
den.
De avond werd geopend door 2 als vleermuizen

verklede natuurpunters. Zij brachten de sfeer er
meteen in door een “natuurhuislied” met een mee-
zingrefrein. En ja, ook Joke zong mee. 
Het natuurhuis staat op de Roomkouter in Steen-
dorp. Dit domein is gelegen vlak achter de Kapel-
straat. 2 grote totems (bomen met wortels als
kruin en een lange uitstekende tong) en een uit-
hangbord met een gestileerde vleermuis tonen de
ingang : Kapelstraat 170 a  9140 Steendorp. Par-
keren doe je langs de straatkant of nog beter kom
met de fiets!
Het natuurhuis is in hout opgetrokken. Het dakter-
ras heeft een prachtig uitzicht op Roomkouter-Zuid.
Binnen is er een knusse ruimte waar allerlei activi-
teiten kunnen gebeuren. Tot een 50-tal mensen
kunnen hierin terecht. Buiten die ruimte zijn er nog
een klein keukentje, een stockageplaats en 2 WC’s.
Er zijn grote ramen die uitgeven op de omliggende
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natuur. Buiten is er ook nog een houten terrasje
en boven een pas aangelegd groendak.
Op zaterdag 03 oktober werd dit natuurhuis dan
ook ingehuldigd met een echte leuke natuurna-
middag. Klein en groot werden allerlei activiteiten
aangeboden, en dat op een schitterende zonnige
namiddag. Het was een leuke drukte. Iedereen ge-
noot van het najaarszonneke.
Ondertussen is dit Natuurhuis al flink in gebruik.
Zowel de Dag van de Trage Weg, de toeristische
wandeling van de gemeente Temse, het onthaal
van een groep Oud-scouts uit Nieuwkerken, de
voordracht door de werkgroep uilen Z-Waasland
als het onthaal van een bus wandelaars uit Zwijn -
drecht konden hier plaats vinden. Ook vergaderen

kan je hier op een rustige, ongestoorde manier.
Wat een luxe!
Langzaam maar zeker worden alle kleine proble-
men of tekortkomingen opgelost, komen procedu-
res tot stand en worden er afspraken gemaakt. Dit
moet nog even groeien. 
Voor ons kan dit niet meer stuk. We zijn er ape-
trots op. 

Natuurpunt Scousele

Overgrootmoeders 

sleedoorngenever

Men nemen ene liter van jonge ende klaterige je-
never ofte brandenwijn naar uwer keuze. Vervol-
gens trekken men ter bos ende veld en zoeken ene
sleedoornige boom met beskens ende vruchtekens
aan. Zorge er wel voor dat op de beskens niet ge -
kakt ende gescheten is door vogelen. Liefst bij een
heldere ende mooie volle maan, waar de achteloze

ende godsvruchtige reiziger uit moet kijken voor
lodder met zijn keet.
Enemale weder aande huis ende haard steken men
de vruchtekens in uwe magische vries ende vorst
bak tot zij hard ende bevroren zijn. 
Eenmaal de vorst ende vrieskou zijn werk heeft ge-
daan moet men de beskens inprikken met naald
ofte vork. Ene hard en langdurig labeur. 
De uitgepute ende moede man verwijderen daarna
terstond de wijven ter huize die onrein zijn, zo de
bessen niet zurig ende flets worden.
Hierna neme men ene vierde deel van ene liter wa-
tere en maken met driehonderd grammen suiker
er ene smeuige ende zoete siroop van. 
Doe deze siroop bij een halven kg sleedoornige bes-
kens en een literke van de klaterige jenever. 
Zette de pot ofte kom op een niet te vorstige ende
vriezige plaatse neder. Af ende toe roere men twee
keer met en drie keer tegen de klok in onder het
mompelen en het bezweren van volgende woorde-
kens: beskes schoon en beskes blauw, jeneverke
sterk en jeneverke lauw, hier stade veilig ende
goed, bezorg mij later een vrolijk gemoed.
Nog voor het jare om is ende rond de geboortedag
van onzer lieve heer is uwen brouwsel goed ende
klaar om genuttigd te worden.
Men houde er rekening mee dat de inquisitie beter
niet geheel en terstond ter ore mag komen welke
snode brouwsel gijle maakt.

Kevin Trappeniers
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Dagvlinderfiche: de

kleine vuurvlinder 

Een nieuwe dagvlinderfiche (zie ook gw 15 mei
2014 en van 15 maart 2013) handelt over de
kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas), een kleine
dagvlinder met glanzend oranjerood gekleurde
vleugels. Op de voorvleugels komen onregelmatig
verdeelde zwarte vlekjes voor op de vurige grond-
kleur. De achterrand van de voorvleugel is zwart
gezoomd. De bovenkant van de achtervleugels is
donker en heeft een smalle oranje submarginale
band waarin zwarte stipjes voorkomen. Soms zijn
er ook blinkende blauwe stipjes aan de rand van
die smalle band te zien: dat is de niet zo zeldzame
forma caeruleopunctata. Heel uitzonderlijk ont-
breekt de vurig oranje grondkleur zelfs totaal. In de
zomer heeft de vlinder dikwijls een kort staartje aan

de achtervleugels. De onderzijde van de voorvleugel
is minder fel oranje gekleurd en heeft een verge-
lijkbaar patroon van zwarte stipjes. De onderkant
van de achtervleugel is grijsbruin waarin soms don-
kere stippen voorkomen. De twee geslachten ver-
schillen weinig van uiterlijk en zijn moeilijk te
onderscheiden. De voorvleugelpunt van de man-
netjes is ietwat scherper en de vlekjes op zijn voor-
vleugels zijn ietwat kleiner. 

Van de kleine vuurvlinder zijn er twee tot drie ge-
neraties per jaar en dat is de laatste jaren vrij veel
voorgekomen door het warmere klimaat. In de
lente komt de kleine vuurvlinder doorgaans in klei-
nere aantallen voor, want vermoedelijk is tijdens de
winter de sterfte bij de rupsen, in de strooisellaag
of op de voedselplanten, vrij hoog. Bovendien over-
winteren de rupsen in diverse stadia en dat laat
zich tijdens de lente voelen in een gespreide vlieg-
periode. 

♀  kleine vuurvlinder: bovenzijde.
© Foto: Philippe Van de Velde

kleine vuurvlinder    foto  Jurgen Couckuyt

♂ kleine vuurvlinder: bovenzijde.
© Foto: Fonny Schoeters

♂ kleine vuurvlinder: onderzijde.
© Foto: Wesley Poelman
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Kort na de paring leggen de wijfjes de eitjes afzon-
derlijk, op de onderkant van de bladeren van ver-
scheidene zuringsoorten, vooral op schapenzuring,
maar ook op  veldzuring. De daaropvolgende zo-
mergeneratie is doorgaans al talrijker en vertoont
een piek in de tweede helft van de maand juli. Bij
goede nazomers laat een derde generatie niet lang
op zich wachten en in september kunnen de aan-
tallen hoog oplopen. 

De kleine vuurvlinder kan je in het pro-
jectgebied op veel plaatsen zien (zie
kaart hiernaast). Vooral schrale gras-
landen, heidegebieden, pioniersvegeta-
tie en spoorwegbermen genieten de
voorkeur. Het is een zenuwachtige en
heel actieve vlinder, wat veel energie
eist. De kleine vuurvlinder wordt dan ook
heel dikwijls voedend gezien op bloemen.
De mannetjes zijn ook opvallend territo-
riaal en verdedigen hardnekkig hun
kleine gebiedjes. Als andere mannetjes
hun gebied doorvliegen, zitten ze die di-
rect achterna. En als de indringer ver-
jaagd is, komen ze frequent naar de
oorspronkelijke plaats terug.

Net als andere graslandvlinders heeft
de kleine vuurvlinder het moeilijk om in
de streek te overleven. Verruiging, ver-
mesting en nalatig beheer zijn nefast
voor de geïsoleerde populaties. Exten-
sieve begrazing, gefaseerd maaien van
hooiweiden en mogelijk ook sinusbeheer

zijn gunstig voor de soort. Vlindervriendelijk weg-
bermbeheer kan verschillende kleine populaties
met elkaar verbinden en verstevigen.

Wil je ook de aanwezigheid van alle
dagvlindersoorten in de eigen regio
beter leren kennen, geef dan gevolg
aan onze herhaalde oproep: meld én
alle observaties én alle stadia op
www.waarnemingen.be en maak ook
veel foto’s. Zo werk je mee met het
grote dagvlinderproject in de 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 foto in de volgende editie.

Sylvain Cuvelier - VVE WG Dagvlinders 

Verspreiding van de kleine vuurvlinder. © Pro-
ject Dagvlinders Durme- en Scheldegebied.

Legende  kaar t :

Rode bol: waarneming kleine vuurvlinder
(2004 - 2013)

Blauwe lijnen: Schelde, Durme, Dender &
Moervaart

Groen: boscomplexen

Zwarte lijnen: spoorlijnen

Rode lijnen: E34 - E17

Lichtgrijs: stads- en dorpskernen
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Natuurbeheerplan

Roomakker te Tielrode

In  opdracht van  de provincie Oost-Vlaanderen
werd door het bedrijf Greenspot een  ontwerp na-
tuurbeheerplan  voor  het provinciaal domein
Roomakker opgesteld.  Dit ontwerp werd op een
informatie avond op 8 oktober en een wandeling
op 10 oktober toegelicht en de aanwezigen kregen
de kans om opmerkingen te maken en suggesties
te geven.  Dit ontwerp lag  tijdens een openbaar
onderzoek  van 1 tot 30 oktober  ter inzage en
mensen die bezwaar wilden indienen konden dat
doen. Schepen van natuur, Hugo Maes, was de

gastheer voor de informatieavond en de wandeling.
Volgens de provincie zal het gebied, als de plannen
worden uitgevoerd een grotere ecologische
waarde krijgen. Het moet een domein worden waar
het aangenaam wandelen en sporten is, met re-
spect voor de natuur. Fietsen, zwemmen en vissen
blijft er wel verboden.
Volgens José De Laender, van de directie sport en
recreatiedomeinen van de provincie behoort
‘Green spot vof’  dat het natuurbeheerplan  ont-
wierp tot de top  van de studiebureaus. Zowel wat
betreft het aantal studies dat dit bureau uitvoert,
als  wat betreft de kwaliteit en de omvang van deze
studies. 

Bijzonder waardevol gebied

‘Greenspot  vof’ erkent dat  de Roomakker  een bij-
zonder waardevol  gebied is.  In de Roomakker
komt de tweede grootste populatie van de  Bosor-
chis in Vlaanderen voor. Bovendien  groeit  er ook
het Bosvogeltje. Dit is een zeer zeldzame orchidee
die  in gans Vlaanderen  maar  op 2 plaatsen voor-
komt. Er komt  ook nog de zeldzame Kikkerbeet
voor.  Vera Declercq, expert op het gebied van pad-
denstoelen , trof er niet minder dan 240 verschil-
lende soorten paddenstoelen aan. Daaronder
enkele zeldzamere soorten zoals de stinkende was-
plaat. Er werden zelfs soorten aangetroffen die nog
nooit eerder in België  waargenomen werden ,
zoals de Jokerinktzwam, en een soort waarvoor er
zelfs nog geen Nederlandstalige naam bestaat : La-
siobelonium lanceolatum. In het gebied komt ook
de  Europees beschermde  Kamsalamander voor.
In het gebied  kwam tot zeer recent de Europees
beschermde Rugstreeppad voor.  Met de Veenmol
is ook een  insect, dat op de Rode Lijst staat,  in
het gebied waargenomen.  Op de biologische waar-
deringskaart (basis versie 2, INBO 2010), is het

Bij dit artikel : sfeerfoto’s van het domein
Roomakker en omgeving
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volledige domein ingekleurd als biologisch waar-
devol. 
Het gebied is  maar 12.3 hectare groot maar
werd in dit ontwerp natuurbeheerplan  ingedeeld
in maar liefst  28 beheereenheden. Slechts 4.3
hectare bestaat uit bos en bosopslag,  de rest be-
staat vooral  uit vijvers: 7.08 hectare. 

Knelpunten

Tijdens de zomermaanden wordt er in de vijvers
regelmatig gezwommen. Door de diepte van de
vijvers en de aanwezigheid van ondergedoken tak-
ken is dit gevaarlijk en is zwemmen dan ook verbo-
den. Door de geplande ontwikkeling van een nieuwe
woonwijk ten zuiden van het domein is te verwach-
ten dat de recreatieve druk op het gebied zal toe-
nemen en is een strikte sturing en handhaving van
ongewenste recreatieve activiteiten dan ook nodig.
Volgens  de ontwerpers is de aanleg van een kleine
parking aan de overkant van de Hofstraat gewenst.
Ze vinden ook dat de  informatieborden  moeten
vernieuwd worden. Men  vindt dat  exoten zoals Ca-
nadese ganzen,  soepeenden, parkeenden  en
schildpadden een probleem vormen voor het ge-
bied.
De uitzonderlijk omvangrijke populatie Bosorchis-
sen staan beperkt onder druk door betreding langs
de wandelpaden en op de randen van de vijvers. De
kleine populatie van de zeer zeldzame orchidee, Wit

Bosvogeltje, staat onder druk door kwaliteitsverlies
(afname pioniersituatie, beschaduwing) van de
groeiplaats.

Plannen

Het ontwerp natuurbeheerplan  heeft een  horizon
van  24 jaar.  De ontwerpers willen de ecologische
waarden van het gebied versterken en  extra aan-
dacht besteden aan de symboolsoorten die er
voorkomen en het domein verder afstemmen  op
wandelen en sporten. Die symboolsoorten zijn :

Kamsalamander, wit Bosvogeltje,  Bosorchis, stin-
kende Wasplaat.  Men wil de  putten via een  open
doorsteek  tussen de  middelste en noordelijke  put
laten  afwateren  naar de Vlierbeek  ten westen
van de Hofstraat . De bossbestanden wil men door
selectieve kappingen en afzettingen meer natuur-
lijk en structuurrijk  maken. In het gebied wil men  2
nieuwe poelen graven  om de Kamsalamander
meer kansen te geven. De invasieve  exoten –zowel
planten als dieren- wil men zo veel mogelijk verwij-
deren.  Men wil het wandelpad  langs de westelijke
oever van de middelste put  afsluiten om de druk
op de Bosorchis te verlagen. Door de aanleg van
een  takkenril en het aanplanten van stekelige strui-
ken zoals de eenstijlige Meidoorn en Sleedoorn
wenst men vertrapping van de Bosorchis tegen
gaan.

Standpunt van Ons Streven vzw.

Voor het ontwerpen  van een natuurbeheerplan
werd  een oproep gedaan aan  onze vereniging en
aan  het CVN om deel uit te maken van een stuur-
groep. De  zeer beperkte  correspondentie met
deze stuurgroep en  onze vereniging verliep  per e-
mail. In kader van het GNOP Temse werd een ad-
viesgroep opgericht, waarin het provinciebestuur,
het gemeentebestuur, de natuurvereniging Ons
Streven, CVN Waasland en andere belangengroe-
pen vertegenwoordigd zijn. Deze adviesgroep werd
afgelopen jaren nauwelijks samen geroepen en
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werd zelfs niet geïnformeerd – laat staan gecon-
sulteerd- over de aanleg van de Fit-O-meter  op het
domein. Onze vereniging  diende de aanleg via  de
pers  en verkiezingsdrukwerk te vernemen.  Op het
al kleine domein  nemen de fit-o-meter  stations
een aanzienlijke ruimte in. Uiteraard vinden we dat
zachte recreatie mogelijk moet zijn en dat de men-
sen  moeten kunnen genieten van de natuur.  De
aanleg van de fit-o-meter vinden we nog steeds
geen  goede ingreep.  Precies de hoge natuur-
waarden van het gebied, de zeer beperkte opper-
vlakte van het domein en de groot uitgevallen
ruimte voor de stations zijn voor ons geen ge-
schikte combinatie.  Wij ondersteunen uiteraard
het voorstel  om vissen en zwemmen te verbieden.
Naast het veiligheidsaspect en de druk op de na-
tuur zijn de overlast en het achterlaten van zwerf-
vuil bijkomende argumenten  om dit verbod te
handhaven. We vragen  daarom meer toezicht om
deze zaken te vermijden. Het Waesmeer zou daar-
bij  zijn functie als  recreatiegebied  opnieuw  moe-
ten  opnemen . 
In het ontwerp beheerplan is de inventaris van  in-
vertebraten, vissen, vogels en zoogdieren uiterst
summier te noemen.  Bovendien  is er volgens  ons
opzettelijk  verzwegen dat men  de  populatie  Rug-
streeppad in het gebied door translocatie heeft
doen verdwijnen.  Opmerkelijk is dat men de pop-
ulatie verplaatst heeft naar een biotoop die veel
minder geschikt is dan de  kleiputten van Tielrode.
Voor deze translocatie werd onze vereniging  niet

geraadpleegd.  We blijven ons uitspreken tegen
deze translocatie. Het gebied ten westen van de
Hofstraat is nog meer geschikt  als biotoop voor
de Rugstreeppad dan het gebied waarheen men
de populatie gebracht heeft. Het natuurbeheerplan
zou dan  ook  betrekking moeten hebben  op de to-
taliteit van het voormalige ontginningsgebied.  Op
de terreinen van de steenbakkerij  aan de overzijde
van  de Hofstraat vinden overigens nog steeds
niet-vergunde activiteiten plaats. Onze vereniging
dringt er  bij de administratie en de overheden  op
aan  om  het gebied ten westen van de Hofstraat
te beschermen. Dit gebied  is minstens even waar-
devol als het domein Roomakker. Door zijn omvang
is dit gebied ontegensprekelijk zelfs  van groter be-
lang.  We kunnen ons niet van de indruk ontdoen
dat in dit  ontwerp natuurbeheerplan  uitspraken
gedaan worden die –voor de natuur schadelijke –
ontwikkelingen in het gebied ten westen moeten
rechtvaardigen.  
Onze  vereniging steunt de vraag van de buurtbe-
woners om  de bestaande wandelpaden te behou-
den.  De beperkte druk op de Bosorchis door het
wandelpad is niet te vergelijken  met de enorme
impact die ontwikkelingen  in  het gebied aan de
overkant van de  Hofstraat zullen  hebben en ook
niet te vergelijken  met de  impact van de aanleg
van de Fit-O-meter. Zoals blijkt uit onze  contacten
met de buurtbewoners en zoals  tijdens de  infor-
matieavond en de hoorzitting duidelijk door de
buurtbewoners werd  opgebracht, genieten  men-
sen  uit de buurt van deze wandelwegen en zorgen
ze met hun dagelijkse wandelingen  ook voor een
sociale controle.  
Onze vereniging  is uiteraard verheugd  over het
feit dat  men wil investeren  in de natuur en dat
men een gedetailleerd plan voor het gebied  heeft
opgemaakt.  We willen echter ook opmerken dat
de bestaande informatieborden  van  uitstekende

kwaliteit zijn en  bestand bleken
te zijn tegen vandalisme.  We vra-
gen ons af of het plaatsen van
nieuwe borden en het verwijde-
ren van de halfoverdekte banken
bij de grote informatieborden
niet enkel een bijkomende kost
zullen zijn.  
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FDME-Fonds steunt projecten 

met een lokale focus 

tot maximaal 2.500 euro

Steeds meer mensen willen in hun eigen omgeving
aan de slag rond duurzaam materialen- en ener-
giebeheer. Lokale gemeenschappen zijn een broed-
plaats van ideeën. Het Fonds wil die creativiteit
aanboren.
Hebt u samen met enkele buren een goed idee om
materialen te hergebruiken? Broedt u met de
school van uw kinderen, of met een lokale vereni-
ging of jeugdhuis op een plan om efficiënter om te
gaan met energie? Het Fonds kan u daarbij helpen.
Het biedt dergelijke kleinschalige ideeën tot 2 500
euro steun.
Tot 16 december kunt u een opnieuw dossier in-
dienen voor kleinschalige initiatieven, die met de
steun van het Fonds misschien kunnen dienen als
inspiratiebron voor anderen of die vanuit de luwte
kunnen uitgroeien tot initiatieven met een grote im-
pact. Ook als ze alleen goed doen voor uw kleine
stukje Vlaanderen, is het goed. Zolang de projec-
ten maar vernieuwend zijn en gedragsverandering
stimuleren. En bovenal: ze moeten een aantoon-
baar milieueffect hebben op het vlak van materia-
len en energie. Dat is voor het Fonds het doel van
alle projecten die het steunt.

Het Fonds bestaat dit jaar 10 jaar en heeft
daarom uitzonderlijk 100.000 euro ter beschik-
king voor lokale projecten. Na de eerste oproep dit
voorjaar, is dit een tweede oproep voor lokale ini-

tiatieven.

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebe-
heer helpt al sinds 2007 vernieuwende projecten
die Vlamingen willen leren duurzamer om te gaan
met energie en materialen. Het is een samenwer-
king van Indaver, de Bond Beter Leefmilieu Vlaan-
deren en ABLLOvzw

Voor wie?
Lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur enz),
jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, in-
stellingen, lokale milieu- en transitiegroepen enz…

Welke selectiecriteria zijn er?
Hoe uw aanvraag indienen?
Bekijk de voorbeeldvideo op www.fdme.be
Als u niet zo vertrouwd bent met computers: 
02-500 4 555  of  proj@kbs-frb.be
of  www.abllo.be dan KLIK kiezen.

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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Komt herinrichting van de

Weimanstraat in Sinaai te

laat voor de boommarter?

Begin augustus werd er in de Weimanstraat op-
nieuw een dode boommarter gevonden. Ditmaal
ging het om een wijfje dat het slachtoffer werd
van het voorbijrazende verkeer. Op de autopsie-
tafel van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek) werd duidelijk dat het om Madeleine
ging. Dat dier werd op 8 november 2012 gezen-
derd in de Fondatie. Twee jaar later werd het zen-
dertje terug verwijderd. Dankzij de zendermarters
werd duidelijk dat boommarters moeiteloos de
Moervaart overzwemmen en ook in de Vette
Meers en het Liniereservaat (Lokeren) actief zijn.

Madeleine had duidelijk gezwollen tepels en op de
baarmoeder werden twee recente placentalitte-
kens aangetroffen. Het vrouwtje moet dit jaar dus
2 jongen grootgebracht hebben. Aangezien het
dier gestorven is begin augustus zullen de 2 jon-
gen waarschijnlijk al voldoende in staat geweest
zijn om zichzelf te beredderen.
De Weimanstraat is in Vlaanderen de plek waar
boommarters het vaakst het slachtoffer worden
van het verkeer. De voorbije jaren werden over een
afstand van slechts honderden meter zes (!) dode
boommarters ingezameld.

De zeer drukke weg loopt tussen de Fondatie en
de Heirnisse. Met een gezamenlijke oppervlakte
van 160 hectare vormen die twee bosgebieden
samen met de Vette Meers (80 hectare) en De
Linie (30 hectare) het territorium van de boom-
marters in het Waasland. Tot ongeveer 15 jaar ge-
leden gold de boommarter als “waarschijnlijk
uitgestorven in Vlaanderen”. Het was Paul Ver-

cauteren, de onlangs overleden conservator van
de Fondatie, die kon bewijzen dat dit zeldzame zoog-
dier nog aanwezig was in onze streek en, sterker
nog, zich er ook voortplantte.

Hoe groot de populatie boommarters in het Waas-
land is, heeft het INBO tijdens het vier jaar durende
onderzoek niet kunnen vaststellen. Waarschijnlijk
gaat het maar om tien tot twintig dieren. Dat be-
tekent dat elk verkeersslachtoffer er één teveel is.
Vzw Durme en de conservators van de Fondatie
en De Linie hebben daarom met aandrang aan de
stad Sint-Niklaas en de bevoegde schepenen ge-
vraagd om zo snel als het kan maatregelen te
nemen om die uiterst zeldzame zoogdieren in het
Waasland voor uitsterven te behoeden. Er kan
onzes niet gewacht worden op de start van de her-
inrichting van de Weimanstraat, die gepland staat
voor het voorjaar van 2016. 
De aanleg van een fietspad en enkele verkeers-
drempels zal bij die herinrichting voor een grotere
veiligheid zorgen voor mens en dier. En extra voor-
zieningen (“luchtbruggen”) zouden de boommar-
ters een veiliger oversteek moeten bezorgen. Het
zou echter enorm spijtig zijn dat tegen het einde
van de werken er wel veilige oversteekplaatsen zijn,
maar geen boommarters meer… Temeer daar er
in Vlaanderen geen dieren herintroduceerd mogen
worden!
Een eenvoudige ingreep in de plaatselijke ver-
keerssituatie zou echter nu al een enorm verschil
kunnen betekenen. De maximumsnelheid in de
Weimanstraat bedraagt op verschillende plaatsen
50 kilometer per uur. Maar net op het traject waar
alle dode boommarters gevonden worden, be-
draagt de maximum toegelaten snelheid 70 kilo-
meter per uur. Het is duidelijk dat wanneer de
snelheid ook in die zone naar 50 gebracht zou wor-
den, overstekende dieren meer overlevingskansen
zouden hebben. Ook fietsers en wandelaars zou-
den nu al van die ingreep profiteren. Het is van
groot belang die maximumsnelheid ook ’s nachts te
respecteren omdat boommarters vooral dàn ac-
tief zijn.
Hopelijk ziet de stad Sint-Niklaas in dat enkel snelle
actie op het terrein de toekomstkansen van de
boommarterpopulatie maximaal kan vrijwaren. 

De conservators van De Linie en de Fondatie: Geert
Braem, Bart Roels, Tommy Vercauteren, Jo Vervaet

foto :  INBO
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De droge zomer van 2015

Afgelopen zomer was uitzonderlijk droog. Het uit-
blijven van neerslag zorgde voor historisch lage
waterstanden in onze vijvers, sloten en moeras-
gebieden. Hoewel lage grondwaterstanden voor
veel van onze grondwaterafhankelijke vegetaties
zoals dotterbloemgraslanden, natte elzenbossen
en moerasspirearuigtes heel nefast zijn voor hun
botanische ontwikkeling, kan een tijdelijke droogte-
periode voor bepaalde moerasvegetaties ook po-
sitieve effecten hebben. Op droogvallende oevers
kunnen rietvegetaties zich gemakkelijk uitbreiden.
Hun meterslange uitlopers palmen dergelijke ge-
bieden snel in en vestigen zich zodoende voorgoed
in diepere vijvergedeeltes die normaal gezien
steeds onder water staan. In die zones ontwikkelt
zich dan waterriet, riet dat met uitzondering van
zeer droge periodes quasi heel het jaar met zijn
voeten in het water staat. Zeldzame rietvogels
zoals snor, grote karekiet, roerdomp en waterral
zijn heel kieskeurig wat hun broedbiotoop betreft
en verkiezen waterriet boven het minder natte lan-
driet om in te broeden.

Een droge zomer zorgt er eveneens voor dat in
moerasgebieden modderzones of slikken tijdelijk
droog komen te liggen. Dergelijke slikplaten zijn het
favoriete foerageergebied voor tal van steltlopers.
Zo kwamen afgelopen zomer elke avond meer dan
80 wulpen en 70 watersnippen op de vrijgekomen
slikplaten van het Molsbroek overnachten. Ook zeld-
zame bezoekers zoals de grauwe franjepoot of het
porseleinhoen waren er te bewonderen.

Veel mensen weten niet dat zich op droogvallende
slikplaten zich eveneens zeldzame vegetatiege-
meenschappen van het type slijkgroen-associatie
(Eleocharito acicularis- Limoselletum) ontwikkelen.
Die pioniersvegetaties hebben maximum enkele
maanden tijd daarvoor en herbergen Rode Lijst
kensoorten zoals bruin cypergras en slijkgroen. Dat
zijn kleine onopvallende plantjes die dus enkel tij-
dens droge zomers op de slikplaten van het Mols-
broek waar te nemen zijn.

Eveneens positief aan zo’n uitzonderlijke droge
zomer als die van 2015 is dat die ons in staat stelt
om specifieke beheerwerken uit te voeren. Zo heb-
ben we afgelopen zomer een sterk dichtgeslibde
en drooggevallen trekgracht in het Molsbroek kun-
nen ruimen. Ook werd de drooggevallen slibbodem
van een turfput in ons reservaat de Linie in Ek saar -
de afgeplagd. Die maatregel was noodzakelijk voor
de instandhouding van het superzeldzame gegolfd
fonteinkruid (Potamogeton zizii), een waterplant die
in de Linie haar enige standplaats in België heeft!
De soort ging de laatste jaren sterk achteruit door
de toenemende verslibbing van de turfputbodem.
Daar de turfput deze zomer volledig uitgedroogd
was, hebben we een 5 cm dikke organische sli-
blaag kunnen afplaggen en de minerale bodem op-
nieuw vrijmaken.

Zo zie je dat droge zomers niet enkel kommer en
kwel betekenen voor onze natte natuur.

Kristof Scheldeman

Koeien op de loop in het reservaat de Buylaers
zie pagina 31
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Kolonies uitgestorven ge-

waande mopsvleermuis ont-

dekt in Sint-Niklaas

Het begon in augustus 2014 met één toevallige
geluidsopname van een mopsvleermuis (Barbas-
tella barbastellus) nabij een natuurgebied van
vzw Durme in Waasmunster (zie tijdschrift
Durme- en Scheldeland 2014 nr. 4). Joris Everaert
deed daarmee één van de meest opvallende ont-
dekkingen in jaren. Eerder dat jaar werd de mops-
vleermuis namelijk nog officieel als uitgestorven
verklaard in Vlaanderen. De laatste waarneming
dateerde al van 13 jaar geleden.

Sinds die herontdekking werd heel wat veldonder-
zoek verricht. Dat gebeurde vooral met behulp van
vleermuizendetectoren, zogenaamde batdetec-
tors, die de ultrasone geluiden van vleermuizen kun-
nen opnemen en omzetten in een voor de mens
hoorbaar geluid. Al snel bleek het om verschillende
individuen te gaan die 's nachts op zoek gingen
naar voedsel in de bossen van Waasmunster,
langs het vzw Durme- reservaat de Durmemeer-
sen en de schorren van de Durme in Waasmun-
ster en Hamme. Enkele mopsvleermuizen vlogen
hierbij zelfs elke dag over de E17!

Met behulp van de batdetectors was het niet dui-
delijk of het om enkele individuen ging of dat de
mopsvleermuizen zich hier ook voortplanten. In het
voorjaar van 2015 startte vzw Durme daarom in
samenwerking met de Vleermuizenwerkgroep van
vzw Natuurpunt een soortenbeschermingsproject
op met steun van de provincie Oost-Vlaanderen. En
met succes.

Allereerst werd door bijkomend onderzoek in de
vroege zomer van 2015 vastgesteld dat de soort

ook aanwezig is in de meer noordwestelijk gelegen
bosgordel rond de Moervaartdepressie in Sint-Ni-
klaas, Eksaarde, Moerbeke en Wachtebeke, met
o.m. de natuurreservaten De Linie en Fondatie (be-
heer vzw Durme), Heirnisse (beheer ANB), Heide-
bos (beheer vzw Natuurpunt) en het provinciaal
domein Puyenbroeck.

Tijdens het weekend van 24 juli konden in twee ver-
schillende boscomplexen vier vrouwtjes en één
mannetje mopsvleermuis gevangen worden. Drie
vrouwtjes werden van een tijdelijk zendertje voor-
zien. Op die manier konden de dieren door middel
van zogenaamde telemetrie gevolgd worden tot
aan 2 kraamkolonies in Sint-Niklaas. Eén kolonie
zat achter een luik aan een huis. Daar werden 's
avonds 19 mopsvleermuizen geteld: 14 uitvlie-
gende dieren terwijl nog ten minste 5 juveniele die-
ren achter het luik bleven zitten. Een tweede kolonie
werd gevonden achter loshangende schors van op-
eenvolgend twee dode populieren in een verlaten
bos. Daar werden 's avonds tot 9 uitvliegende
mopsvleermuizen geteld. Aangezien de gezenderde
dieren zogende vrouwtjes waren, zullen er onge-

foto:  Bram Conings

foto :  David Galens
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twijfeld ook jongen achter de schors gezeten heb-
ben.

De ontdekking van de mopsvleermuiskolonies in het
Waasland is opmerkelijk nieuws omdat deze soort
erin geslaagd is zich te blijven handhaven in het ver-
lichte en verkavelde Vlaanderen. Maar het is geen
toeval dat ze precies in deze regio nog enigszins
kunnen gedijen: het Waasland is naar Vlaamse nor-
men een deels donkere en relatief dunbevolkte
streek met verschillende bossen op zandbodem.

Helaas is de ontdekking van de kolonies niet meer
dan een lichtpuntje in de duisternis voor de
Vlaamse vleermuizen. De soort zal nu een status
‘met uitsterven bedreigd’ krijgen i.p.v. ‘regionaal uit-
gestorven’. Hoewel ze allemaal wettelijk be-
schermd zijn, hebben 10 van de 17
vleermuissoorten die in Vlaanderen voorkomen,
een bedreigde status. Oorzaken zijn het verdwijnen
van geschikt leefgebied en natuurlijke verbindingen,
het gebruik van pesticiden (vergiftiging en afname
aan prooien) en het kappen van koloniebomen.
Maar ook verlichting, lawaai, aanvaringen met
windturbines en predatie door katten zetten de
populaties onder druk.

In het kader van het soortenbeschermingsproject
zullen dit jaar al eerste aanbevelingen geformu-
leerd worden die tot een betere bescherming van
de mopsvleermuis moeten leiden. Ook andere
vleermuissoorten zullen daarvan profiteren.

Help de mopsvleermuis!

Vzw Durme is verheugd dat de mopsvleermuis in
verschillende natuurgebieden aanwezig is, zoals de
Durmemeersen, Fondatie van Boudelo en De Linie.
Om de mopsvleermuis te kunnen helpen is het be-
langrijk dat de vereniging ook in de toekomst haar
natuurgebieden verder kan uitbreiden. Er zal ook
een vervolg komen van het provinciaal soortenbe-
schermingsproject waarbij alle hulp voor de eigen
financiering van het project meer dan welkom is.
Meehelpen kan door een gift te doen met vermel-
ding 'gift mopsvleermuis'. 

Meer foto's en links naar enkele filmpjes zijn te
vinden op www.vzwdurme.be.

Joris Everaert

Koeien op de loop

In het reservaat de Buylaers in Lokeren verliep
het begrazingsbeheer afgelopen zomer heel
moeilijk. Op een avond kregen we van de politie
van Lokeren het bericht dat de 6 koeien - die in-
stonden voor het begrazingsbeheer in ons re-
servaat - uitgebroken waren en de buurt rond het
bospark onveilig maakten. Samen met de land-
bouwer die ons de koeien levert, werden de koeien
terug in hun begrazingsblok gedreven en dachten
we dat de klus geklaard was. Nauwelijks een dag
later echter hadden de dieren onder het motto
‘Het gras lijkt altijd groener aan de overkant’ op-
nieuw ons begrazingsblok verlaten. Ditmaal kon de
politie er niet meer mee lachen en dreigde zelfs
met een GAS-boete. Omdat een op hol geslagen
kudde runderen geen optie is voor het centrum van
Lokeren (de Lokerse Feestweek uitgezonderd)
werd beslist om het begrazingsbeheer in de Buy-
laers voor dit jaar stop te zetten. 

De oorzaak voor de ontsnapping van de koeien is
volgens mij tweevoudig: ten eerste is de afraste-
ring sterk verouderd en dringend aan vernieuwing
toe en ten tweede werkten we dit jaar voor het
eerst met het Franse koeienras Blonde d’Aqui-
taine, een ras dat uitermate geschikt is voor be-
grazing op natuurterreinen, maar eveneens een
‘avontuurlijkere’ ingesteldheid heeft dan onze mak-
kere dikbillen van het type Belgisch wit-blauw. De
politieagent meldde me dat hij één van de koeien
over de prikkeldraad had zien springen. Een leven-
dig ras dus.

We hopen alvast dat tegen volgend jaar een
nieuwe afrastering zal kunnen geplaatst wor-
den in de Buylaers. Het extensief gevoerde be-
grazingsbeheer is vooral faunistisch van
belang. Een grote populatie van de zeldzame
moerassprinkhaan houdt stand in onze ‘ver-
ruigde’ weides en ook woelmuizen, het favo-
riete voedsel voor ons ooievaarskoppel, zijn er
massaal aanwezig. 

Kristof Scheldeman
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