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Groen om ons te wapenen

tegen hitte zomers

In de zomer van 2019 werd de 40graden meer-
maals ruim overschreden.  Je moet maar eens
rondkijken: heel wat bomen beginnen nu al bla-
deren te verliezen, herfst in juli en augustus. Die
zomer zou wel eens de geschiedenisboeken in kun-
nen gaan als het keerpunt van de klimaatverande-
ring en krijgen we nu het roekeloos klimaatgedrag

van de voorbije 200 jaar op ons dak;  dat zal dus
nog jaren doorgaan zelfs als we nu onmiddellijk het
roer omslaan.  Toch zijn een aantal bomen er nog
beter tegen gewapend: onze bijna 50 jarige zo-
mereik staat er nog altijd fleurig bij (Fig 1).  

Na de tweede hitte golf van 2019 is het ook dui-
delijk dat we vooral in onze steden moeten zorgen
voor meer en divers groen: Bomen, struiken, muur-
begroeiingen en dakgroen.  Enerzijds zorgt het
groen   voor een betere afkoeling en het terug-
dringen van het stedelijke hitte effect; nu kan het in
steden tot 9 gr warmen zijn dan in het buitenge-
bied. Anderzijds   zorgt groen voor een beter in-
sectenaanbod voor onze gevleugelde vrienden.
Onder de bomen spant de zomereik de kroon met
een aanbod van gemiddeld 423 insectensoorten
maar ook bomen zoals berk, wilg, meidoorn, den,
beuk… zijn belangrijk.  Veel belangrijker dan exo-
ten zoals Amerikaanse eik, tamme kastanje….

Ook in het buitengebied is er meer nood aan
bomen langs de Vlaamse wegen. In de regio
Zwolle is het aangenaam fietsen langs al de kleine
buitenwegen die afgezoomd zijn met eiken; iets wat
hier zo goed als niet voorkomt.  

In steden waar het niet altijd makkelijk is om bomen
te planten kan muurgroen de straten veel levendi-
ger maken. Geveltuinen kunnen zelfs in de meest
verstedelijkte stadswijk veel extra’s bieden voor
vogels. Met een geschikte beplanting vinden vo-
gels er alles in wat ze nodig hebben (Fig 2).   Ook

Bij het schrijven van dit voorwoordje wordt er nog
volop onderhandeld over de inhoudelijke lijnen van
de volgende Vlaamse regering. Maatregelen
tegen de klimaatopwarming, behoud van open
ruimte, versterken van de biodiversiteit, ver-
groening van onze woonomgeving zouden daarin
een belangrijke plaats moeten krijgen. Maar dat
is nog af te wachten, want de politieke moed om
ingrijpende maatregelen in te voeren om ons leef-
milieu en de toekomst van onze kinderen beter te
beschermen, lijkt in Vlaanderen te ontbreken.
Onder het mom “we doen al genoeg” of “er is geen
draagvlak voor” worden hoog noodzakelijke maat-
regelen  van de tafel geveegd of op de lange ter-
mijn geschoven.   
Maar misschien ben ik te pessimistisch en zullen
de Vlaamse politici toch even opmerkelijke ele-

menten in het akkoord opnemen als hun Waalse
collega’s. De aanleg van 4000 km hagen, ge-
spreid over de komende vijf jaar is in het Waalse
regeerakkoord een verrassende maatregel die
zowel de biodiversiteit als het klimaat ten goede
komt. Over de taalgrens heeft men blijkbaar wel in-
gezien dat meer natuur een krachtig antwoord is
op het klimaatvraagstuk!  Dat wij in het Waasland
ook nog steeds moeten vechten om de laatste
stukjes groen en open ruimten te behouden,
blijkt jammer genoeg uit verschillende artikels in
dit nummer. Petje af voor al die vrijwilligers die
steeds weer opnieuw de moed hebben om op te
komen voor een natuurlijk, gezond en toekomstbe-
stendig Vlaanderen!

www.abllo.be/klik

Fig. 1 Deze natuurlijk uitgegroeide eik is bijna
50 jaar oud.   
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groene daken kunnen vogels voedsel bieden, nest-
gelegenheid maar ook een veilige plek door het ont-
breken van rovers en verkeer.  Vroeger had
iedereen een haag als grensafscheiding.  Ook in
het buitengebied omzoomden houtkanten agra-
rische percelen en hielden het vee op het eigen
land.  Zowel in de steden als erbuiten verdwijnen de
hagen en houtkanten in een snel tempo.  Hagen en
houtkanten bieden nochtans vogels alles wat ze
nodig hebben: nestgelegenheid, voedsel en veilig-
heid. 

Nog geen enkel jaar hebben jonge mezen in juli  en
aug zo intens gebruik gemaakt van aangeboden
voedsel zoals zonnepitten, nootjes, gedroogde
meelwormen.  Vroeger tijdens mijn doctoraats-
studie probeerde ik elk jaar, in juli en augustus
jonge mezen naar een voedertafel te lokken, om

hun dominantiepositie te bestuderen.   Dat lukte
slechts zeer uitzonderlijk (1x/10jaar).  Daarna ben
ik dat in min eigen tuin blijven doen en de laatste
jaren neemt de voederintensiteit, in een periode
waarin ze normaal ruim voldoende natuurlijk voed-
sel moeten vinden, opvallend toe.  Ik ben er dus
zeker van dat dit jaar tuinvogels algemeen een te-
kort hebben aan natuurlijk voedsel (insecten).  

Groene stapstenen voor Huismussen.

In ons project ‘groene stapstenen voor huismus-
sen’ richten we ons vooral op huismussen in de
steden Sint-Niklaas en Dendermonde maar ook
alle andere stadsvogels (merel, roodborst, hegge-
mus….) zullen er goed mee zijn.

De Huismus is een uitermate sedentaire stadsvo-
gel die zich doorgaans amper 500m verplaatst en
tijdens het broedseizoen zelfs maar 200m.  In het
verleden vertoonde de huismus een duidelijke al-
gemene verspreiding en werden migranten uitge-
wisseld via een ‘stapsteen-mechanisme’ (Fig 3).
Hierdoor werd een dispersie (beweging) tussen
kernpopulaties mogelijk via kleine tussenliggende
eenheden, geschikt voor huismussen (stapstenen).
Zowel de uitbreiding als het compacter maken van
onze steden zorgt ervoor dat de omstandigheden
veranderen en minder gunstig worden.  Het ver-
dwijnen van een braak veldje, een oude muur, een
dichte muurbegroeiing,….. zorgen ervoor dat vooral
deze kleinere eenheden verdwijnen.  Hierdoor
wordt het landschap omgevormd in nog meer ge-
scheiden en geïsoleerde kernpopulaties waartus-
sen geen uitwisseling meer mogelijk is.  Zowel in
het buitengebied als in de stedelijke omgevingen
zijn houtkanten, hagen, diverse stadstuintjes,
groene ruigten …sterk in aantal afgenomen.  Hier-
door wordt vooral bij minder mobiele soorten zoals
de huismus,  de uitwisseling van individuen beperkt.     

In ons project ‘Groene stapstenen voor huis-
mussen’ willen we in 2 pilootsteden: Sint-Niklaas
en Dendermonde, daarop inspelen door het aan-
bieden van ‘stapstenen’ aan de burgers. Elke in-
woner van Sint-Niklaas of Dendermonde kan bij ons
een plantenpakket aanvragen om een ‘groene stap-
steen’ te realiseren voor de ronde prijs van 10€.
Zie   www.abllo.be/stapstenen

Jenny De Laet

www.abllo.be/klik

Fig. 3 Groene stapsteen in Vlissingen.  Naast
de stoeltjes bevindt zich een dichte haag waar
de mussen regelmatig induiken. 

Fig. 2 Deze bruidssluier is minstens 5 jaar oud
en biedt beschutting en afkoeling. Ook de haag
verderop biedt beschutting en nestplaats voor
heel wat vogels. 
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Historische aankoop 

in de Buylaers

Eind april kon vzw Durme een zeer belangrijke
aankoop van 2,5 hectare realiseren in haar na-
tuurgebied de Buylaers in het centrum van Lo-
keren. Deze aankoop is op verschillende vlakken
uniek: niet alleen was dit het ontbrekende puzzel-
stuk in de Buylaers, ook op ecologisch en historisch
vlak én naar waterbergend vermogen is de waarde
van dit meersenlandschap niet te onderschatten.

Uniek in Vlaanderen

Door de aankoop zullen deze historische graslan-
den nu een volwaardige natuurbestemming krijgen
gezien de zeer grote potentie aan natuurwaarden
die zij bieden. Door de aankoop wordt de huidige
natuur in de Buylaers veiliggesteld en wordt het na-
tuurgebied een aaneengesloten geheel van topna-
tuur en dit pal in het centrum van een stad. Uniek
in Vlaanderen!

Hotspot van biodiversiteit

De Buylaers is een echte hotspot van biodiversiteit
en is bij wandelaars, joggers en fietsers bekend
door het ooievaarskoppel dat er jaarlijks broedt en
door het bloemrijke karakter van haar hooilanden
in het voorjaar met plantensoorten als dotter-

bloem, grote ratelaar, echte koekoeksbloem. Daar-
naast herbergt de Buylaers een heel belangrijke
populatie rietorchis en is het natuurreservaat de
woonplaats voor de zeldzame moerassprinkhaan.
Ook onder meer de blauwborst, de rietgors, het
oranjetipje en de bunzing vinden hier hun plekje. De
Buylaers kan dan ook met trots het Groene Hart
van de Durmestad genoemd worden.

Één uit de duizend

Om dit groene hart kloppende te houden en deze
unieke aankoop mee te realiseren, is vzw Durme
op zoek gegaan naar 1.000 gezinnen die deze aan-
koop mee willen financieren. Vzw Durme heeft nl.
meer dan 40.000 euro van haar eigen middelen
ter beschikking gesteld om deze aankoop rond te
krijgen. Aangezien het minimale fiscaal aftrekbare
bedrag 40 euro bedraagt, kwamen we al snel uit bij
1.000 gezinnen.

Duizend maal dank

Deze boodschap werd in en rond Lokeren al heel
snel opgepikt door radiozenders, diverse kranten
en sociale media. Zo werd in een mum van tijd
meer dan 50 % van het beoogde bedrag binnen-
gehaald en kunnen we bij het ter perse gaan van dit
artikel met trots melden dat vzw Durme reeds 90
% van haar middelen voor deze aankoop heeft kun-
nen terugverdienen. Wij willen alvast alle donateurs
uitgebreid bedanken voor hun steun aan de Buyla-
ers.
Storten voor deze actie kan trouwens nog steeds
op BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme). Vergeet
zeker niet de vermelding ‘Gift Buylaers’. Giften vanaf
40 euro zijn fiscaal aftrekbaar, het fiscaal attest
wordt je eind dit jaar door ons bezorgd.

Thomas Van Lancker

Hooiland  foto :  Christophe Hillaert

moerassprinkhaan  foto :  Christophe Hillaert

Rietorchis    foto :  Christophe Hillaert
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Energiewijzer van ABLLO 

De winter staat opnieuw voor de deur.
Dit betekent dat na een afname van ons energie-
verbruik tijdens de zomermaanden, dit verbruik op-
nieuw geleidelijk zal toenemen. 
In Vlaanderen is de Elektriciteitsvraag sedert 2014
gedaald van 96 Twh naar 86 Twh in 2017.  De
warmtevraag ligt echter 3 maal hoger.  

Bekijken we een woning, dan kunnen we die indelen
in: 

- Een buitenschil met dak, muren, ramen en
vloeren; dit resulteert hoofdzakelijk in een warm-
tevraag. 

- De interne vraag van de woning heeft vooral
betrekking op elektriciteit (toestellen en verlich-
ting) wat gemiddeld zo’n 2800kwh/jaar betekent.  

De warmtevraag van de woning kunnen we sterk
beperken door goed te isoleren.  Indien de finan-
ciële kost dit verhindert, kan ook door gedragsver-
andering en kleine investeringen de warmtevraag
aanzienlijk beperkt worden.  

De elektriciteitsvraag zal door elektrificatie van
onze maatschappij (elektrische auto’s, elektrische
fietsen, warmtepomp,….) enkel toenemen.  Elektri-
citeit is Vlaanderen is bovendien zeer duur.  

De productie van Elektriciteit gaat in Vlaanderen
gepaard met een aanzienlijk warmteverlies (60%
tegenover 40% Elektriciteit).  Reden te meer om
er zuinig mee om te springen.  In Denemarken
krijgt een elektriciteitsproducent enkel een ver-
gunning bij een optimale warmterecuperatie (via
warmtenetten en powergas).  Nucleaire stroom is
daar bij wet verboden.  Hierdoor daalt het warm-
teverlies tot max 20%. 

Om nu mensen aan te zetten en te helpen bij het
streven naar een energiezuinige levensstijl, heeft
ABLLOvzw in 2018 een Energiewijzer  gerealiseerd
(Fig 1).  In de wijzer staan een aantal gedrags- en
kleine investeringstips om te besparen op Elektri-
citeit (zelfs een lage energiewoning
kan nog veel elektriciteit verbruiken),
verwarming en water.  

Deze Energiewijzer kan op verschillende
manieren verkregen worden: 

- Elke Vlaamse gemeente, OCMW, Vereniging,
Buurtgroep kan onze workshop ‘Klimaatneutraal
huishouden, hoe doe je dat?’ aanvragen tussen
sept en maart.  Elke deelnemer aan de workshop
krijgt gratis een energiewijzer. 

- Elke burger die zich registreert op EnergieId
onder onze groep ‘ABLLO’ krijgt gratis een ener-
giewijzer. 

- Elke gemeente, OCMW, vereniging, buurt-
groep… kan gratis op EnergieId onder ‘ABLLO’ een
groep naar keuze laten aanmaken (info jenny.de-
laet@ugent.be).  Hierop kunnen zich eigen burgers,
leden… registeren en krijgen dan van ons gratis
een energiewijzer.  

- Elke gemeente, OCMW, vereniging, buur-
groep… kan gratis folders krijgen om onze ener-
giewijzer te promoten (Fig 2).

- Elke gemeente, OCMW, vereniging, buurgroep,
burger…. kan zonder enige verplichting energie-
wijzers aankopen (5€/stuk+ verzending) om zelf
verder te verspreiden.  

Jenny De Laet , Project coördinator 

Figuur 2 Folder over energiewijzer die gratis
kan verkregen worden om verder te versprei-
den.  Zie  www.abllo.be/energiewijzer

Figuur 1 De energiewijzer van ABLLO vzw, 
(met actienaam : Wijze(r)Energie) 
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In dit nummer gaan we wat dieper in op de ordes
van  kakkerlakken, sprinkhanen en oorwormen.
We blijven dus nog even bij deze insecten die als
gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze een
onvolledige gedaanteverwisseling kennen. Zij het
wel dat bij deze zowel het onvolwassen als volwas-
sen stadium op het land leeft.

Kakkerlakken

Ik zie jullie al huiveren bij het beeld van een weglo-
pende kakkerlak ergens in een horeca-zaak met
een wat lager niveau aan hygiëne.  Dan spreken we
over de huiskakkerlak of bakkerstor. Dit is eigenlijk
een exoot uit het Oosten die in het spoor van de
mens de wereld heeft veroverd. Ze leven vooral
van afval en voedingsresten.

Maar we kennen ook vier inheemse soorten, deze
kan je aantreffen in het strooisel van voedselarme
bossen, op de heide of in de duinen. Twee soorten
die je bij ons kan aantreffen zijn de bleke kakkerlak
en de boskakkerlak. Als je nog eens op bodemsa-
fari gaat toch maar eens goed zoeken. En vergeet
vooral niet om ze eens onder de loepe te leggen.
De kleur varieert van goudgeel naar bruin, en het
halsschild bedekt zowel het borststuk als de kop.

In tegenstelling tot de exoten zijn ze een maatje klei-
ner, tussen de 7 en de 11 mm groot, maar met
opvallend lange sprieten, deze zijn langer dan het li-
chaam.

Nauw verwant aan de kakkerlakken is de bid-
sprinkhaan, maar hiervoor moet je naar het uiter-
ste zuiden van ons land. In de Gaume en de vallei
van de Viroin kan je deze tegen komen.

Sprinkhanen

Dit is een wat uitgebreidere groep, in ons land kan
je zo’n 60 soorten aantreffen, maar sommige zijn
wel beperkt tot een bepaalde regio (Kempen, Wal-
lonië). Het is ook een zeer diverse groep en niet al-
leen wat betreft hun uiterlijk. Je hebt de
langsprieten (sabelsprinkhanen en krekels), de
kortsprieten (veldsprinkhanen en doorntjes) en dan
nog een buitenbeentje, de veenmol.

Volwassen sprinkhanen vind je pas in de zomer,
een uitzondering zijn de doorntjes, deze kan je al
vanaf maart vinden. Dit heeft te maken met hun
voortplantingscyclus.

Het herkennen van sprinkhanen kan ook op het ge-
hoor, maar in sommige gevallen is wel een batde-
tector nodig om het geluid te kunnen waarnemen.

foto boskakkerlak (Brigitte Van Passel)

boskakkerlak
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blauwvleugel

gewoon doorntje

krasserman

www.abllo.be/klik
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De bekendste vertegenwoordiger van de Sabel-
sprinkhanen is zeker de grote groene sabel-
sprinkhaan.  Het is ook één van onze grootste
sprinkhanen, een volwassen vrouwtje kan zo’n 4
cm groot worden, de legboor niet meegerekend.
Een algemene soort die houdt van ruigtes met riet
en distels.  Sabelsprinkhanen maken geluid door
de voor- en achtervleugel tegen elkaar aan te strij-
ken. De functie hiervan is om vrouwtjes te lokken
naar een paringsbereid mannetje.

Bij ons kan je met regelmaat nog an-
dere langsprieten tegenkomen
zoals; sikkelsprinkhaan, struik-
sprinkhaan, (zuidelijke) boom-
sprinkhaan, zuidelijk (spitskopje).

Krekels, blijven zeldzaam in onze
regio, maar als je in de maanden
april – juni naar het Stropersbos
trekt kan je op stukken met heideve-
getatie of kale gronden de veldkre-
kel horen zingen. Hem zien wordt
wat moeilijker, bij de minste versto-
ring (trillingen) kruipen ze veilig in
hun holletje onder de grond. 

Veenmol, zeker de meest mysteri-
euze , maar ook onze grootste ver-
tegenwoordiger (35 tot 50 mm
groot). Hun uiterlijk is wat krekel-
achtig, met deze groep zijn ze ook
nauwst verwant. Was je aanwezig
op de laatste Wakona-soortendag in
de Fondatie, dan heb je hem zeker
gezien. De veenmol heeft een voor-
keur voor vochtige, goed doorgra-
vende venige bodems. Het
inventariseren van deze soort doe je
best in mei – juni, dan zingen de
mannetjes volop. De veenmol komt
verspreid bij ons voor, maar blijft wel
een zeldzaamheid. 

Veldsprinkhanen, maken ook geluid,
maar het wordt op een andere ma-
nier geproduceerd. Hier gebeurt het
door met de richels op de achter-
poot tegen het plectrum op de voor-
vleugel te strijken. Determinatie is

hier al wat moeilijker, en bij een aantal soorten kan
je enkel mannetjes met zekerheid op naam bren-
gen. De krasser is waarschijnlijk de meest alge-
mene, en hij heeft zijn naam niet gestolen. Hij
brengt een soort krassend geluid voort.  Ook der
ratelaar is bij ons zeer algemeen, ook hij heeft zijn
naam niet gestolen, hij maakt een ratelend geluid
dat zo’n 2 à 4 seconden aanhoudt. Maar ook de
bruine sprinkhaan, snortikker kan je met regel-
maat aantreffen.

www.abllo.be/klik

knopsprietje
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Maar er komen hier ook wat zeldzamere soorten
voor, bvb. de blauwvleugelsprinkhaan en het knop-
sprietje op Blokkersdijk (Linkeroever) of de moe-
rassprinkhaan in de Daknamse Meersen. In de
Bazelse Polder werd ook al enkele malen de kust-
sprinkhaan waargenomen, die ondanks zijn naam
laat vermoeden, niet enkel aan de kust voorkomt. 

Doorntjes zijn onze kleinste vertegenwoordigers,
ze zijn maar 8 à 15 mm groot en leiden een wat
verborgen bestaan. De naam doorntje verwijst
naar het lang naar achter uitstekend halsschild.
Het op naam brengen van deze groep vergt wat
ervaring, en een goede loepe. Doorntjes produce-
ren geen geluid, dit kan dus niet helpen bij het op
naam brengen. Ze leven op de bodem, vaak in voch-
tige omstandigheden waar ze zich voeden met
algen en mossen en ook plantendelen. Ze kunnen
niet alleen vliegen (wel enkel de langvleugeligen),
maar ze kunnen ook goed zwemmen.

Zoals we bij vele soortgroepen zien worden ook
meer en meer zuidelijke soorten bij ons waarge-
nomen, ook bij de sprinkhanen is dit zo. Dus toch al-
tijd maar goed opletten.

Oorwormen

Nog een groep met maar enkele vertegenwoordi-
gers, en met vaak niet zo’n goede reputatie. Maar
het tegendeel is waar, ze voeden zich o.a. met blad-
luizen en zijn dus nuttige biologische bestrijders
hiervan. Maar in feite zijn het alleseters, zowel dood
als levend materiaal. Bij ons komen zo’n 4 soorten
voor waarvan de gewone oorworm de meest al-
gemene is. Het onderscheid tussen mannetjes en
vrouwtjes is makkelijk te maken. Bij de mannetjes
zijn de achterlijfsaanhangsels (cerci) iets gekromd
en bij de vrouwtjes recht. Met deze cerci kunnen ze
niet steken, ze dienen ter afschrikking van moge-
lijke belagers. Oorwormen hebben 2 paar vleugels,
bij een aantal soorten zijn deze gereduceerd. Vlie-
gen doen ze bijna nooit, maar als ze tocht eens hun
vleugels uitstrekken is het een hele karwei om deze
terug opgevouwen te krijgen, hierbij worden de
cerci als hulpmiddel gebruikt.

Tot zover dit artikel, volgende nummer belichten
we de luizen, wantsen en cicaden, een wat uitge-
breidere groep.

Marc Bogaerts
Foto’s : Brigitte Van Passel

www.abllo.be/klik

gewone oorworm
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Exotische planten veroveren

het Wase land en water.

(deel 1)

In de loop der eeuwen is het Waasland meer-
maals onder de voet gelopen door vreemde le-
gers. Al jaren veroveren exotische planten stil en
geruisloos, maar onverbiddelijk het Wase land
en water.

Mensen voeren al sinds vele eeuwen planten uit
verre streken in. Sommige van deze planten wor-
den nu als inheems beschouwd zoals de tamme
kastanje, die door de Romeinen in onze streken
werd ingevoerd. Ingevoerde landbouwgewassen
zoals aardappelen betekenden een verrijking van
ons voedselaanbod. Rijke mensen etaleerden heel
fier hun status met exotische sierplanten in hun
parken en tuinen. Buitenstaanders vergaapten zich
aan de vormen en kleuren van deze ongekende
planten. Met de komst van de tuincentra kwamen
exotische planten in het bereik van het grote pu-
bliek. De levenskracht van deze planten, het gebrek
aan kennis over deze tuinplanten en de noncha-
lance van hun eigenaars, vormen echter een
enorme bedreiging voor onze natuur. 

De overheid is zich hier heel goed van bewust. De
Europese Unie heeft een grootschalig onderzoek
uitgevoerd en heeft meer dan twaalfduizend uit-
heemse organismen in Europa waargenomen. Het
aantal invasieve soorten wordt geschat tussen de
twaalf- tot achttienhonderd. Het gaat dan niet al-
leen over planten, maar ook over micro-organis-
men, algen, planten en dieren. 

Op de website www.ecopedia.be/pagina/uit-
heemse-invasieve-planten vind je uitleg over exoti-
sche planten die een grote bedreiging vormen voor
de natuur in Vlaanderen.

Op de Europese lijst van invasieve uitheemse plan-
ten staan er momenteel vijfendertig soorten ver-
meld. Deze soorten mogen niet gehouden,
verhandeld, getransporteerd, of geteeld worden,
en niet worden vrijgesteld in de natuur. Daarnaast
heeft elke terreinbeheerder de plicht deze soort te
bestrijden. 

De overheid tracht de verspreiding van deze exoten
te verhinderen door een drietrapsaanpak. 

De eerste en de beste maatregel is de preventie.

Door een verbod op de invoer, de verkoop, het bezit
en het uitzetten in de natuur, voorkomt men dat
deze soorten zich kunnen verspreiden. Ook jij kunt
meehelpen door enkel inheemse of niet-invasieve
planten te kopen. In de schitterende brochure ‘Al-
ternatieven voor invasieven’ vind je heel wat tips
voor een hogere biodiversiteit in de tuin. www.alte-
rias.be/images/stories/downloads/Neder-
lands/brochure_definitief_nl.pdf

Dit is zeer belangrijk want het vrijwillig aanplanten
van exoten, of dumpen van tuinafval is de voor-
naamste oorzaak van de verspreiding van deze ge-
vaarlijke planten. 

Waar voor de ‘ergste invasieve soorten‘ een to-
taalverbod is opgelegd door de overheid, werd er
met de groensector in België een akkoord bereikt
om, op vrijwillige basis, bepaalde invasieve soorten
uit de handel te nemen of niet meer aan te plan-
ten. Het gaat daarbij om de invasieve soorten ver-
meld in de “consensuslijst”, een lijst die unaniem
werd goedgekeurd door de belangrijkste beroeps-
verenigingen van de Belgische groensector. Het
goede nieuws is dat de invasieve plantensoorten
nog geen procent van het marktaanbod vertegen-
woordigen. Er zijn dus meer dan genoeg alterna-
tieven voor deze boosdoeners. 

De tweede maatregel is het snel opsporen van in-
vasieve plantensoorten in de natuur en zo snel mo-
gelijk in te grijpen om de verdere verspreiding
tegen te gaan. Ook hier kun je helpen, door het ge-
meentebestuur zo snel mogelijk te verwittigen wan-
neer je een exoot in de vrije natuur tegenkomt. 

In de ergste gevallen dringt zich de derde maatre-
gel op. Wanneer de exoten zich massaal in een ge-
bied gevestigd hebben, dringt een beheer- en
terugdringstrategie zich op.

Drie opvallende invasieve soorten hebben het
Waasland gekoloniseerd. In dit nummer bespre-
ken we de Amerikaanse vogelkers. In het volgend
nummer (van november) gaan we verder met Ja-
panse duizendknoop en Reuzenbalsemien. 

De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)

In Vlaanderen heeft men met een planmatige aan-
pak op vele plaatsen de Amerikaanse vogelkers
kunnen bestrijden. Zo werd onder andere in het
Heidebos in Moerbeke deze indringer succesvol
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onder controle gebracht. Je vindt een volledig ver-
slag op het internet in een artikel van Bosrevue 12
(april-mei-juni 2005). Zie www.abllo.be/klik
De Amerikaanse vogelkers werd in de jaren dertig
van vorige eeuw massaal ingevoerd voor de bos-
bouw. Men dacht dat deze soort snel zou uit-

groeien tot bomen met
mooie rechte stammen en
het loof zou de bodem verrij-
ken. In het thuisgebied van de
Amerikaanse vogelkers
wordt de soort in toom ge-
houden door een schimmel.
Deze komt in Europa echter
niet voor. In een razendsnel
tempo veroverde de Ameri-
kaanse vogelkers de schrale
bossen ten koste van de in-
heemse flora. Onder het
dichte bladerdek van de Ame-
rikaanse vogelkers kan geen
enkele andere boom ontkie-
men. In bovenvermeld artikel
bleek chemische behandeling
met glyfosaat(Roundup) ui-
terst effectief te zijn. Het De-

creet van 8 februari 2013 en Besluit van 15
maart 2013 inzake duurzaam gebruik van pestici-
den, regelen onder meer het gebruik van pestici-
den op terreinen en de uitzonderingsmogelijkheden
voor de bestrijding van invasieve exoten. Gelet de
kennis die we nu hebben, is het een geluk dat er
ook nog meer milieuvriendelijke bestrijdingsmidde-
len gevonden werden. Het handmatig verwijderen

van zaailingen blijkt nog het
meest intensief, maar ook
het meest effectief te zijn. De
bestrijding van de Ameri-
kaanse vogelkers is boven-
dien een werk van lange
adem. Een effectieve bestrij-
ding moet twintig tot dertig
jaar volgehouden worden. 

www.ecoped ia .be/p lan -
ten/amerikaanse-vogelkers

In het novembernummer
komen de Japanse duizend-
knoop en de Reuzenbalse-
mien aan de beurt.

Gert Hooftman

Amerikaanse vogelkers : bloesem 

Amerikaanse vogelkers : bessen 
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VELT  bezocht MIRA

In de buurt van de Zweedse stad
Malmö wordt in openlucht aan wijn-
bouw gedaan. Waarom zou Vlaande-
ren dan niet geschikt zijn ? Dat dacht
ook Matthias Temmermans uit
Hamme en hij nam een bestaande aan-
plant over van Roger, een gepassio-
neerd hobbyist. De sleutel voor
wijnbouw zit grotendeels bij kennis. Mat-
thias ging dus cursussen volgen, ging
rondkijken in buitenlandse en binnen-
landse wijndomeinen en nam de nodige
literatuur door. Omdat half werk slecht werk is, in-
vesteerde hij samen met echtgenote Nancy in pro-
fessioneel materiaal en kochten ze een nieuw
perceel aan om op grotere schaal druiven te ver-
bouwen. Ze plantten er 1100 nieuwe stokken die
hij zelf selecteerde.

Onder een stralende lentezon kregen we een rond-
leiding. Het oude domein ligt temidden van volks-
tuintjes in een meander van de Oude Durme.
Microklimaat, zware kleigrond,... volgens Matthias
maakt het allemaal niet zoveel uit. Rassenkeuze,
snoeiwijze en goede timing zijn meer bepalende fac-
toren dan het zogenaamde terroir. Qua werksfeer
zit het in ieder geval goed. Het uitzicht is fantas-
tisch. Rietzangers, karrekieten en blauwborsten
zorgen voor een weergaloos concert. Ook de buren
zijn allerhartelijkst en gaven ons een spontane
rondleiding op de ecologisch beheerde Velttuintjes. 

Als je een naam zou moeten bedenken voor het do-
mein kom je spontaan bij "paradijs" terecht, maar
Matthias verdient als regisseur de kost in de film-
wereld en dus werd het domein genoemd naar een
film : Mira. Begin jaren zeventig bracht Willeke Van
Amelrooy Vlaanderen aan het blozen
met gedurfde scenes in de Durme-
meersen. De link naar de nabijgelegen
brug over de Durme was daarmee ge-
legd.  Ook de naam van de rode wijn die
op wijndomein Mira wordt geprodu-
ceerd, is met de rivier verbonden.
"Mascaret" is de naam van de minit-
sunami die enkele keren per jaar te
zien is op de  Durme.

2018 was een voortreffelijk jaar. Zowel
de witte als rode wijn  werden door de

proevers bijzonder goed bevonden. Voor de ken-
ners: Solaris, Johanitter, Sauvignier gris, Rondo,
Regent, Phoenix, Orion, Cabarnet Jura, Léon Mil-
lot, Bianca en Chardonnay zijn de verbouwde drui-
ven. De wijnstokken op de nieuwe aanplant werden
gekozen in functie van de productie van mousse-
rende wijnen. Daar heb je minder zon-dagen voor
nodig. Milieubewust als we zijn, stelden we een aan-
tal kritische vragen over sulfiet, pesticiden en duur-
zaamheid. Ze werden deskundig beantwoord.
Onder het genot van enkele glazen kregen we heel
wat technische bagage mee, maar ook de ge-
schiedenis en de ups en downs van de wijnteelt in
Vlaanderen werden belicht. Matthias gaat met zijn
wijngaard om zoals met zijn films. Beginnen met
een goed script, strakke regie, ruimte voor cre-
ativiteit en indien nodig improvisatie.

De wijn is vanaf volgend jaar te koop bij de pro-
ducent. Korter kan de keten niet zijn.

Marc Temmermans - VELT

De wijngaard van Matthias ligt verscholen tus-
sen de meanderarmen van de Oude Durme. 

Op een zwoele 1 juni op bezoek gaan in een
Wase wijngaard : een provinçiaalse sfeer !

www.abllo.be/klik
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k a l e n d e r

Zondag 6 oktober 2019

Natuurpunt Waasland CVN en Scousele Wandeling
Steendorp Oost-Sive polder van 14u00 tot 16u00
Steendorp, Natuurhuis
De wandeling wordt begeleid door een CVN-natuurgids
en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven. De wandeling
gaat gedeeltelijk langs het Fort, de Roomkouter en 't Han-
gene. Langs de Lange Dreef en de Oost-Sive polder en
het schorregebied het Kijkverdriet keren we terug.
Natuurhuis  Kapelstraat 170, 9140 Steendorp
Begeleider Mario Smet 016 43 95 80
Mario.smet@kuleuven.be

Natuurpunt Waasland Noord Paddenstoelenwande-
ling in waterwingebied (bossen van Sint-Jansteen, Ka-
pellebrug, NL).
Samenkomst op parking net over de grens: voorbij Le-
onidaswinkel, derde afslag op rondpunt (in verbinding
met Van Hogendorplaan, 4565 EP Kapellebrug, Neder-
land).
We komen samen om 14u. We wandelen tot 17u
Om optimaal te kunnen waarnemen, komen een loep en
een klein spiegeltje van pas. Bij nat weer zijn laarzen nut-

tig. Iedereen is welkom. In-
schrijving is niet vereist, tenzij
men met meer dan 3 perso-
nen zou deelnemen. 
Contact: hugo.de.beucke-
leer@telenet.be
0478 509635

Woensdag 09 oktober  

Natuurpunt Waasland – Scousele Plantenstu-
diegroep Scousele Van 19.30 tot 22 u
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een Flora, leren determineren en graag mee op plan-
tenuitstap gaan. En dit alles in een zeer gemoedelijke
sfeer, waar je je onmiddellijk thuis mag voelen!
Info:  freddy.moorthamer@skynet.be 0475 92 34 84

Zaterdag 12 oktober 

Natuurpunt Waasland – Scousele vogeltrektelling
AC De Zaat van 08.45 u tot 12.00 u. 
Inschrijven is gratis maar verplicht.
Op het terras van de zesde verdieping AC De Zaat
Temse.
De vogeltrek komt terug op gang. Veel vogels trekken
over onze gebieden. Kom ze bekijken samen met vogel-

specialisten. De telescopen staan klaar en uitgebreide
uitleg kan je zonder probleem bekomen.
Inschrijven: gerry.heyrman1@telenet.be 0498 577224

Ons Streven Nacht van de Duisternis 
DE TOVERSCHOOL

Wie durft er mee te gaan langs duistere paden en ver-
geten wegen? Wie is dapper en onbevreesd genoeg om
deze unieke tovenaarswandeling met spel en opdracht-
jes te voltooien? Wie slaagt er in om de juiste ingre-
diënten voor onze toverdrank te verzamelen? Geniet met
de ganse familie van een magische nacht van de duis-
ternis in Tielrode. Onze gidsen vertellen je heel veel over
de belangrijkste vakken van de toverschool. Wil je meer
te weten komen over uilen, fabeldieren, toverdranken,
spreuken en toverstokken dan mag je deze avond niet
missen. Tijdens een geanimeerde wandeling kun je je to-
verkennis uitbreiden of opfrissen. De beloning zal groot
zijn! Een heus tovenaarsdrankje voor allen (te drinken op
eigen verantwoordelijkheid) en een tovenaarsassisten-
tendiploma voor de allerdappersten!
Draag zeker een reflecterend fluohesje om duistere be-
zweringen af te weren. Aangepast schoeisel en kledij hel-
pen je zeker om je leerrijke te overleven. We starten aan
standbeeld Den Toeter en eindigen in het speelbos
(Paardenpolder) waar een lekker soepje wordt aange-
boden.
Plaats van afspraak: standbeeld Den Toeter, einde Sint-
Jozefstraat 
Datum: zaterdag 12 oktober om 19 uur. 
Deelname: gratis en geschikt voor alle leeftijden. Bug-
gies hier en daar lastig bestuurbaar.

Vzw Durme Paddenstoelenwandeling in de Hemelse Rij
om 14.00 uur
Het is volop paddenstoelentijd. Gids Glen kent deze won-
dere wereld van binnen en van buiten. Hij neemt je mee
door de schitterende Hemelse Rij. Benieuwd wat we al-
lemaal vinden! Niet geschikt voor kinder- en rolwagens. 
Afspraak: 14 uur t.h.v. het groene infobord van vzw
Durme aan de Hemelse Rij, Donklaan, 9290 Berlare
Info: Glen Dierickx, dierckxglen@hotmail.com

Zie ook : www.abllo.be/kalender of   www.abllo.be/klik
NPW ==  Natuurpunt Waasland
NP CVN wandelingen : L = Laarzen gewenst  * = Geschikt voor wagentjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!!



k a l e n d e r

‘t  groene w
aasland   septem

ber  2019  nr 213

14

Zondag 13 oktober

Natuurpunt Waasland Kern Zuid & Lokeren Werk-
groep NME GEZINSWANDELING  in de Bossen
van Puivelde met natuuropdrachtjes voor kinderen.
We sluiten af met drank en pannenkoeken.
Wil je op een aangename manier kennismaken met an-
dere Natuurpunters? Samen met gelijkgezinden op
stap? Of heb je interesse om een bezoek te brengen aan
een prachtig stukje natuur in onze contreien?   Mis-
schien wil je meer weten over planten en dieren in de
bossen van Puivelde.
Kom dan zeker met ons meewandelen in deze prachtige
omgeving in Puivelde.
Bovendien geven twee gidsen een boeiende uitleg voor
klein en groot. Je hoeft echt niet veel van natuur te ken-
nen, onze gidsen weten je zeker te boeien.
Iedereen dus van harte welkom !!!  
En voor de kinderen zijn er heel leuke opdrachtjes.  
Eén van die natuuropdrachtjes geeft hen zelfs de kans
om een gratis pannenkoek te winnen! 
Wij bestellen in elk geval mooi weer en maken het ge-
zellig die dag!!  Tot dan? 

Afspraak: 14.00u  Sint-Jobcentrum  Kruisstraat 52
9111 Puivelde-Belsele
14.00u - 16.00u : wandeling
16.00u - 18.00u : drank en pannenkoeken 
Schoeisel: goede wandelschoenen, bij regenweer mis-
schien laarzen 
Info : christelstrybos@hotmail.com 052/46 00 58
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com  03/778 16 18
Inschrijven via digitaal formulier (www.natuurpunt-zuid-
waasland.be)    of bij
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com, 03/778 16 18

Hortus ter Saksen 
luswandeling  Groede – Cadzand bad – Groede (NL)

(20,1 km, knooppunten, deels GR)
Deze maal trekken we terug de grens over, na Frans-
Vlaanderen nu Zeeuws-Vlaanderen. Via een verborgen
bunkerdorpje uit de tweede wereldoorlog wandelen we
langs de Zeeuwse kust met onderweg de verdronken
zwarte polder.

Afspraak:9.30 uur op de parking Groede podium, Ger-
ard de Moorsweg 4, 4503 PD Groede (NL)
Inschrijven  werner.stuer@scarlet.be of 0494 75 84 87

Vzw Durme  Taartenfestijn om 14.00 uur
Feest! Al 9 jaar kan jij bij ons vandaag de heerlijkste taar-
ten komen eten, gebakken door onze vrijwilligers. Smul-
len, én de natuur in je buurt steunen, de ideale
combinatie vinden wij. Zoek een plaatsje op ons terras of
binnen in ons gezellige bezoekerscentrum, en geniet. Per
verkocht stuk taart kunnen wij 1 m² natuur aankopen en
beschermen. Want daar gaat de opbrengst van deze
actie naartoe: naar de aankoop van nieuwe stukken na-
tuur.   Bedankt!
Afspraak: Kom een stukje taart eten tussen 14 en 18
uur in bezoekerscentrum Molsbroek.
Info of wil jij ook een taart bakken? sarah.geers@vzw-
durme.be 09 348 30 20

woensdag 16 oktober 

Uilenwerkgroep Waasland 

5de infoavond met als thema’s:
“Ringwerk Uilenwerkgroep Waasland” en “Muizen &
Uilen”   in CC De Kouter in Belsele vanaf 18u45
Uilenwerkgroep Waasland werd opgericht in 2014 en is
nu vijf jaar actief. Het kriebelt om kort terug te blikken.
Daarnaast komen twee thema’s aan bod.  
1) Ringwerk Uilen:  Hoe is dit de voorbije jaren geëvolu-
eerd? Welke informatie levert het op? Wat hebben we
meegemaakt en geleerd?
2) Muizen& Uilen:  uilen kunnen niet zonder muizen. Het
steengoede muizenjaar 2019 vertaalde zich in een on-
gezien broedsucces bij voornamelijk kerkuil in de door
ons opgevolgde nestkasten. Welke muizen komen vooral
voor in onze regio en op welke manier werkt(e)  het mui-
zenmeetnetwerk?
Programma:
18u45 deuren open – welkom in Cultuurlokaal De Kou-
ter, Koutermolenstraat 8 b, 9111 Belsele
19u00 – Terugblik op 5 jaar Uilenwerkgroep Waasland
19u15 – Ringwerk Uilenwerkgroep Waasland
Geert De Smet is vogelliefhebber in hart en nieren.  Bijna
dagelijks vindt hij wat tijd voor zijn hobby: het ringen van
vogels. Niet enkel uilen maar ook o.a.
huiszwaluwen en heel wat vogels op
trek kregen van hem en zijn collega’s
van onze lokale Wase ringgroep
“Durme” al een ring om de poot.  Hoe is
het ringwerk van de uilen de voorbije vijf
jaar geëvolueerd? Kunnen we er naast
wat interessante weetjes ook al infor-
matie uithalen die ons kan helpen bij bv.
het uitwerken van beschermingsmaat-
regelen?
20u15 – pauze en informeel contact
met o.a. streekbier Steenuilke – winst

www.abllo.be/klik
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uit de tap gaat naar de werking van Uilenwerkgroep
Waasland.  
20u45 – 22u15  Muizen & Uilen   
Leo Bulkmans en Mark Staut werkten als vrijwilliger mee
aan het Muizenmeetnet. Zij brengen een boeiend over-
zicht van de muizen in onze regio. Ze nemen u mee in de
boeiende wereld van de muizenvangers en observators.
Voor wie? 
Ben je geïnteresseerd in vogels en uilen in het bijzonder?
Of misschien ben je eerder een muizen-liefhebber?  
Toegang gratis. Inschrijven voor  voor 8/10/2019 :
marc.aerts@uilenwerkgroepwaasland.be  0485 38 19 87
eddy.detaey@uilenwerkgroepwaasland.be 0479 28 73 84

Vrijdag 18 oktober

Vzw Durme    Imkerswerkgroep:
'De huisgenoten van de bij'  om 19.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst van de imkerswerkgroep komt
Gino Bauw spreken over "de huisgenoten van de bij".  In
een bijenkast zitten meer dan bijen en varroa.  Een hele
reeks andere insecten, bacteriën, schimmels enz... leven
in harmonie met de bij.  Door chemische behandeling
worden deze meestal ook gedood en is het evenwicht in
kast verstoord waardoor weer andere problemen ont-
staan.  Gino leert ons over die andere kastbewoners en
hun plaats in het geheel van de kast.
Afspraak: Bezoekerscentrum Molsbroek 
Info: Gratis voor leden. Niet-leden betalen 2€.

Zaterdag 19 oktober 

Natuurpunt Waasland – Scousele 
vogeltrektelling AC De Zaat van 08.45 u tot 12.00 u. 

Inschrijven is gratis maar verplicht.
Op het terras van de 6de verdieping AC De Zaat Temse.
De vogeltrek komt terug op gang. Veel vogels trekken
over onze gebieden. Kom ze bekijken samen met vogel-
specialisten. De telescopen staan klaar en uitgebreide
uitleg kan je zonder probleem bekomen.
Inschrijven : gerry.heyrman1@telenet.be 0498 577224 

Velt Boomsoorten, houtsoorten en hun toepassing
van 14:00 tot 16:00  
Hof ter Saksen (Haasdonkbaan 101, 9120 Haasdonk).
In deze interactieve les, in het park van Hof ter Saksen,
leer je heel wat bij over de link tussen bomen en de mo-
gelijke toepassingen met hun hout. Welke houtsoort is
waarvoor geschikt, zowel in huis als in de tuin? Wat is
spinthout en kernhout? Wat kan je in de tuin meer doen
met een gevelde boom dan er brandhout en hakselhout
van maken? Je leert ook een aantal houtsoorten her-
kennen. Leuk om na de les realisaties in hout te kunnen
linken aan een levende boomsoort in je omgeving. Onder
leiding van Joris De Winter.
Prijs € 5, Velt leden en leden Hortus ter Saksen € 3. In-
schrijven niet nodig.
http://www.hortus-ter-saksen.be/hof-ter-saksen.html 

Natuurpunt Waasland Noord 
Paddenstoelenwandeling in Stropersbos-Noordoost

Samenkomst aan kruising Koningstraat-Stropersfiets-
pad, 9170 De Klinge
We komen samen om 14u. We wandelen tot 17u
Om optimaal te kunnen waarnemen, komen een loep en
een klein spiegeltje van pas. Bij nat weer zijn laarzen nut-
tig. Iedereen is welkom. Inschrijving is niet vereist, tenzij
men met meer dan 3 personen zou deelnemen. 
Contact: hugo.de.beuckeleer@telenet.be 0478 509635

Vzw Durme 
Bijeenkomst VVE WG Dagvlinders om 13.00 uur

Afspraak: 13 uur in Bezoekerscentrum Molsbroek
(Molsbergenstraat 1, Lokeren)
Meer info en programma volgt op de website: www.phe-
gea.org. Ook bij : couckuyt.jurgen@telenet.be

Zondag 20 oktober 

Natuurpunt Waasland – Scousele
Dag van de Trage weg. ‘Graag traag vandaag’

van 14 u tot 17 u
Vertrek Natuurhuis Kapelstraat 170a  9140 Steendorp
Traditioneel gaan we op stap langs onze trage wegen.
Deze keer zoeken we de omgeving van de Lauwers-
hoekschans op. Maar we gaan eerst toch nog even langs
de Roomkouter, het Fort en het Schausselbroek. Afstand
6,5 km. We zorgen onderweg voor een rustplaats en
een drankje. Best stapschoenen en indien mogelijk een
verrekijker meenemen. 
Info: nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15

Ons Streven  Dag van de Trage Weg   
Steenbakkerswandeling

We nodigen je graag uit op de Dag van de trage Weg. In
Tielrode nemen we je mee op pad langs trage wegen
voor een heuse steenbakkerswandeling, waarbij we een
bezoek brengen aan het Waesmeer en de kleiputten op
het provinciaal domein Roomacker. Op beide locaties
werd tweeduizend jaar geleden al klei ontgonnen en ste-
nen, tegels en pannen gebakken. 
In de ondergrond trof men heel veel artefacten aan. Bij
deze wandeling genieten we vooral van het prachtige
landschap, de levendige natuur en de rust langs de trage
wegen van het steenbakkersdorp Tielrode.
Plaats van afspraak: standbeeld Den Toeter, einde Sint-
Jozefstraat 
Datum: zondag 20 oktober om 14 uur. 
Deelname: gratis en geschikt voor alle leeftijden. Bug-
gies hier en daar lastig bestuurbaar.

Vrijdag 25 oktober

Velt Voor elke tuin een geschikte kip
van 20:00 tot 22:00
Hof ter Saksen (Zandstraat 101, 9120 Haasdonk).
Kippen zijn bijzonder nuttige diertjes voor je huis en tuin.
Ze verwerken je groente-, tuin- en keukenafval en ze zor-

www.abllo.be/klik
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gen bovendien voor lekkere eitjes. Maar hoe houd je op
een gezonde manier kippen en hoeveel plaats heb je
daarvoor nodig? Welk kippenras is het meest geschikt
voor jouw situatie? Een antwoord op deze vragen, én
meer, krijg je in deze interactieve lezing. Johan Deblaere
is auteur van het kippenboek van Velt. Er is tijd voorzien
om je vragen te stellen.
Ruime parking via ingang Zandstraat.
Prijsinfo: prijs € 5. Velt leden en leden Hortus ter Sak-
sen € 3. Inschrijven niet nodig. 

Natuurpunt CVN  Comedyvoorstelling: Flirten in 't groen
(Sint-Pauwels) van 14u00 tot 16u00
Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het.
Wie wil weten waar Casanova de mosterd haalde, kijkt
best eens naar de dierenwereld. In onze tuinen en na-
tuurgebieden vinden we immers voorbeelden van de
meest uiteenlopende verleidingsstrategieën, die vaak
verrassend herkenbaar zijn. Voldoende inspiratie dus
voor een heerlijk avondvullend programma waarin na-
tuureducatie flirt met comedy. Durf in de spiegel kijken en
laat je verleiden ...
In deze natuureducatieve comedy-voorstelling gaat Joeri
Cortens op zoek naar de gelijkenissen tussen mensen
en dieren.
Inschrijven via Rita Van Remoortere  0479 59 20 56 
Deelnameprijs  12€ (inclusief koffietafel).
In De Zoal, Klapdorp 9 A, 9170 Sint-Pauwels

Zondag 27 oktober

Velt Zero Waste Cooking van 10:00 tot 12:00
Bib Sint-Niklaas (Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Ni-
klaas). Zondagskind | EcoBib | Zero Waste Cooking.
Ben je het ook beu om voor elke maaltijd een berg afval
af te ruimen? Liggen al die overbodige verpakkingen je
ook zo zwaar op de maag? In deze lezing krijg je 20 sim-
pele recepten voorgeschoteld die ook in jouw keuken kun-
nen zorgen voor een afvalvrije revolutie. Ga met Vanessa
Debruyne aan tafel en keer terug naar huis met heel wat
lekkere inspiratie. I.s.m. Bib Sint-Niklaas. Gratis. 

Vzw Durme  Wintervoedsel voor onze gevederde vrien-
den maken om 14.00 uur
Maak zelf je mezenbollen en gebruik je creatief vermo-
gen om onze gevederde vriendjes te helpen de winter te
overleven. Toegankelijk voor klein (vanaf 8 jaar) en groot.
Inschrijven noodzakelijk uiterlijk tegen 20 oktober. Deel-
name in de onkosten €2/persoon voor grondstoffen.
Afspraak: 14 uur BC Donkmeer, Donklaan 123, 9290
Berlare
Inschrijven  couge@telenet.be 0474 97 60 41 

Vrijdag 1 november

Ons Streven  Prijsuitreiking zomerzoektocht   
‘Het Heilig Land’

Afgelopen zomer deden heel wat mensen mee aan de

Zomerzoektocht ‘ het Heilig land in Temse’. Overal waar
men kwam langs de Vlaamse wegen, kwam men tal van
heiligen tegen. Met een afstand van 46 kilometer - twee-
maal de Wegom van Temse - en tal van vragen, was het
voor veel mensen een echte uitdaging om deel te nemen.
Ben je net als ons benieuwd naar de oplossing van de
vragen over het religieus verleden langs Schelde en
Durme? Kom dan zeker naar de prijsuitreiking op vrij-
dagavond 1 november 2019 om 20 uur in het Gilden-
huis, Kaaistraat 10 te Tielrode (einde Pastorijstraat). 
Enkel wie persoonlijk aanwezig is, heeft kans op een prijs.
Onder alle aanwezigen - deelnemer of niet - worden er
ook een aantal passende prijzen verloot. Mis dus zeker
de prijsuitreiking op Allerheiligen niet! Naast de ant-
woorden op de vragen, krijg je meer dan één boeiend
heiligenverhaal.
Plaats van afspraak: Gildenhuis Pastorijstraat 10,  Tiel-
rode  om 20 uur.  
Deelname: gratis en iedereen is welkom

Zaterdag 2 november

Puytvoetgidsen Ha l l oweentocht om 19 u
In het Puitvoetbos (Puitvoetstraat 91A, Sint-Niklaas) 
Bijdrage : 10 euro met warme oproep want de wande-
ling kadert in de warmste week met opbrengst voor het
kankerfonds. Zie     www.abllo.be/klik of 
www.uitinvlaanderen.be/agenda ZOEK Wase Hallo-
weentocht voor de Warmste Week

Natuurpunt Waasland Noord 
Algemene    k e n n i s q u i z

met een knipoog naar de natuur
NP Waasland Noord organiseert voor de tweede keer
een 'Algemene kennisquiz met een knipoog naar de na-
tuur'  in de zaal van de bibliotheek te Sint-Gillis-Waas. Wil
jij graag eens testen hoe goed het gesteld is met je ken-
nis? Of heb gewoon zin in een leuke quizavond? Dan is de
deze quiz iets voor jou!
Vorm met 4 deelnemers een ploeg, en schrijf je in via de
website. De quiz heeft ook vragen over cultuur, muziek,
sport,... en is dus zeker niet enkel bedoeld voor natuur-
kenners. Bedoeling is dat iedereen een leuke avond be-
leeft. Schrijf je snel in, de plaats is beperkt tot max 30
ploegen.
De opbrengst van de quiz zal gebruikt worden voor de
aankoop van natuurgebieden in de regio.
Afspraak: vanaf 19u30 in de Bibzaal, Kerkstraat 67,
9170 Sint-Gillis-Waas
Praktisch: € 20 per ploeg 4 deelnemers per ploeg
Aanmelden: Inschrijven via de website www.panne-
weel.be met betaling op rekeningnummer BE38 0000
1056 0872
Info: Marcel Van Puymbroeck  0468 26 07 84

Vzw Durme Werfbezoek NIP-Donkmeer – Eendenkooi
om 14.00 uur
Grote delen van de Reservaatzone en de Eendenkooi krij-

www.abllo.be/klik
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gen een grondige make-over om zo de natuur- en na-
tuureducatieve waarden te verhogen. Tijd voor een eer-
ste evaluatie ten velde. Laarzen zijn noodzakelijk.
Afspraak: 14 uur aan het 'brugsken', Donklaan (thv nr
73), 9290 Berlare

Zondag 3 november

Natuurpunt Waasland Noord Paddenstoelen-
wandeling in omgeving van Natuurhuis Panneweel
Samenkomst aan Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2,
9170 Sint-Gillis-Waas
We komen samen om 14u. We wandelen tot 17u
Om optimaal te kunnen waarnemen, komen een loep en
een klein spiegeltje van pas. Bij nat weer zijn laarzen nut-
tig.
Iedereen is welkom!!  Inschrijving is niet vereist, tenzij
men met meer dan 3 personen zou deelnemen. 
Contact: hugo.de.beuckeleer@telenet.be 0478 509635

Dinsdag 05 november 

Natuurpunt Waasland – Scousele
Het mysterie van de gallen ontrafeld door Hans

Vermeulen van 19.30 tot 22.30 u
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
INSCHRIJVEN VERPLICHT
Als een galmug of -wesp een eitje legt in een blad of
ander deel van een boom, groeit op die plek als reactie
een abnormale zwelling: een gal. De larve die uit het eitje
komt, vindt in de gal een beschermd onderkomen en
volop voedingsstoffen. De galvorming kan duidelijk zicht-
baar zijn en allerlei vormen aannemen maar ook zo klein
zijn dat het alleen met de microscoop te zien is. Galappel,
knikkergal of ananasgal zijn meer bekende gallen, maar
er zijn veel meer soorten. Tijdens deze lezing legt Hans
Vermeulen ons uit hoe de levenscyclus van de galvor-
mende insecten in elkaar zit en passeren een aantal be-
kende en minder bekende gallen en hun waardplanten
de revue.
Leden Natuurpunt 8 euro, niet-leden 10 euro. Inschrij-
ven : nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15

donderdag 7 november 

Natuurpunt CVN Vrijwilligersopleiding: EHBO in de na-
tuur (Belsele) van 19u30 tot 22u00
Als vrijwilliger aan het onthaal, als begeleider van groe-
pen, als gids in de natuur, of gewoon als toevallige pas-
sant, word je soms geconfronteerd met kleine of grotere
ongelukjes.
Na een zeer geslaagde avond vorig jaar en op vraag ven
heel wat vrijwilligers, hebben we de heer Etienne Ruys,
lesgever van het Rode Kruis, gevraagd om dat nog eens
over te doen. Hij staat je met raad en daad bij om een
antwoord te geven op allerlei vragen zoals: wat te doen
bij aanraking met brandnetels en berenklauw,
wat mag je nog doen bij EHBO en wat niet, hoe reageren
bij zonnesteek, wat moet je meenemen op een wande-

ling, wat als iemand een hartaanval, epileptische aanval
of hypo krijgt… en nog veel meer.
Workshop van 2,5u. 
Maximum aantal deelnemers: 20.
Prijs: De opleiding is gratis voor actieve vrijwilligers.
In Ons Heem, Watermolenstraat 22, 9111 Belsele

Zondag 10 november 

Natuurpunt Waasland – Scousele
Paddenstoelwandeling van 14.00 tot 16.00 u

Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Het natuurgebied rond het Natuurhuis is rijk aan pad-
denstoelen. Freddy Moorthamer en De Barbiergidsen
helpen ons ze te ontdekken. Ook zeer leuk voor kinderen.
Stapschoenen.
Info: nine.vanhoyweghen@gmail.com  0473 72 66 15

Hortus ter Saksen 
luswandeling  Tongeren – ’s Herenelderen - Tongeren

(21,5 km, deels GR 128 variante en GR 128)
Tongeren, de stad van Ambiorix is de oudste stad van
België. We doen de Romeinse restanten van de stad aan
en lopen langs een drietal prachtige kastelen. 70 % zijn
onverharde goed begaanbare wegen. Afspraak:9.30 uur
aan de Moerenpoort, Leopoldwal 49, 3700 Tongeren
Inschrijven  werner.stuer@scarlet.be of 0494 75 84 87

Oxfam Wereldwinkel Beveren   Ontbijt tvv 11.11.11,
met Fair Trade producten, indien mogelijk korte keten
en bio van 8u tot 11u30, in de Sint Maarten Boven-
school, Kallobaan 1 te Beveren
Inkom €12, kinderen jonger dan 10jaar €6
Ontbijtpakket aan huis €10
Inschrijven in Wereldwinkel Beveren of
mail naar  beveren@oww.be of 03 775 10 20
De deelnemers krijgen ook de nodige informatie ivm de
energiewijzer van ABLLOvzw

Zondag 17 november

Velt Sinterklaasspeelplein van 13:00 tot 17:00
Sinterklaas arriveert op de Grote Markt in Sint-Niklaas,
de grootste Sint-spelenmarkt van het land.
Bij ons kunnen de kinderen gratis kleuren. Wij sturen de
tekening op naar de Sint. Bij ons kan je biosoep of bio-
pannenkoeken kopen. 

www.abllo.be/klik
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Woensdag 13 november  

Natuurpunt Waasland – Scousele
Plantenstudiegroep Scousele van 19.30 tot 22 u

Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een Flora, leren determineren en graag mee op plan-
tenuitstap gaan.   Alles in een zeer gemoedelijke sfeer!
Info: freddy.moorthamer@skynet.be 0475 92 34 84

Zondag 17 november

Natuurpunt Waasland – Scousele Watervogeltelling
Watervogeltelling op volgende locaties : wachtbekken
Temse, Waesmeer en Tielrode broek. Breng zeker een
verrekijker mee. Indien je graag meegaat contacteer:
gerry.heyrman1@telenet.be 0498 57 72 24 

Zaterdag 23 november

Natuurpunt Waasland Noord Dag van de natuur
Op deze dag laat Natuurpunt op vele plaatsen in heel
Vlaanderen het publiek kennis maken met natuurbeheer.
Waasland-Noord laat dan zien hoe een waardevol bio-
toop, " de veenlens ",  aan de Grote Geule in Kieldrecht
kan behouden blijven door het maaien van riet en het
kappen van boomopslag. De veenlens is een rond eiland
in een moerassige rietzone gevormd uit afgestorven
planten en overgroeid door mossen en veenmossen.
Men vindt er zeldzame planten als kamvaren, veenpluis,
waternavel en veenmossen. 
Afspraak: We starten om 13u50 aan de brug over de
Grote Geule in de St-Kornelisstraat in Meerdonk of om
13u30 aan het Natuurhuis Panneweel op de Krekeldijk.
Praktisch: Breng laarzen en werkhandschoenen mee
Meer info: jan@panneweel.be of 0494 668445

zaterdag 23 november

Natuurpunt Waasland Kern Zuid & Lokeren  
wintervogelexcursie  Prosperpolder   Doel

Tijdens de winter worden de mooie gebieden langs Ant-
werpen Linkeroever, Doel, Prosperpolder door tal van
trekvogels bevolkt.  Het loont altijd de moeite om langs
de dijk van Saeftinghe op zoek te gaan naar onze geve-
derde wintervrienden. JNM zal tijdens deze excursie de
kinderen en jongeren begeleiden.Er is een apart par-
cours voor kinderen & volwassenen.
Afspraak:  
• 7.45u Syntra Sint-Niklaas
• 8.10u Station Nieuwkerken

• 8.30u Parking ad expressweg, afrit Verrebroek 
Vanaf Verrebroek rijden we kostendelend (€1 per 25
km) met zo weinig mogelijk wagens verder.  We lassen
verschillende stop- en kijkplaatsen in tussen Prosper-
polder en Paal.  Indien je niet over een wagen beschikt
kan je steeds contact opnemen met Marc Smet.
• Einde voorzien tussen 12.30u en 13.00u.
Meenemen: Aangepaste kledij; Verrekijker, vogelgids, …
zijn altijd handig.
Inschrijven is gratis, maar verplicht bij Marc.smet.na-
tuurpuntzw@gmail.com
(om voldoende gidsen te kunnen voorzien)
Info christel.strybos@hotmail.com 052 46 00 58

Vzw Durme Bijeenkomst VVE WG Dagvlinders
om 13.00 uur  in Bezoekerscentrum Molsbroek

Meer info en programma volgt op de website: www.phe-
gea.org. Ook bij    couckuyt.jurgen@telenet.be

Zondag 24 november

Velt Maak je eigen schoonmaakmiddelen 
van 10:00 tot 12:00 

In Bib Sint-Niklaas (Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Ni-
klaas). Zondagskind | EcoBib | Zero Waste Cooking. 
Je eigen ecologische schoonmaakproducten maken is
niet alleen supersimpel en spotgoedkoop, maar ook goed
voor het milieu: verpakkingsvrij en zonder schadelijke
stoffen. Vanessa Debruyne krijgt met slechts zeven in-
grediënten alles in huis kraaknet. In deze workshop toont
ze hoe het kan. Naast de kennis en de recepten, ga je
naar huis met een resem schoonmaakproducten.
Prijs: € 20. I.s.m. Bib Sint-Niklaas.

Vrijdag 29 november 

Natuurpunt CVN  Comedyvoorstelling: Flirten in 't groen
(Hamme)
Zie ook 25 oktober 2019 (Sint-Pauwels)    
in Zaal Den Bond, Kleinhulst 4, 9220 Hamme

Zaterdag 30 november en zondag 1 december

Oxfam Wereldwinkel Beveren cadeaudagen
van 10u tot 17u30

Tal van originele, fair trade kunst- en gebruiksvoorwer-
pen, speelgoed…, cadeautjes met een verhaal, wijn-
proefstand met deskundig advies, (h)eerlijke proevertjes,
in onze gezellige cafetaria (h)eerlijke dranken en zelf ge-
maakte hapjes 
Cadeaudagen gemist?     Kom naar de wereldwinkel!
Meer info: mariavandevyver@gmail.com of 03 775 19
31

Zondag 1 december

Natuurpunt   Waasland Zuid  
UITSTAP naar  HOGE DIJKEN en IJZERMONDING : 

bezoek aan  prachtige natuurgebieden

www.abllo.be/klik
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In de voormiddag bezoeken we het natuurgebied De
Hoge Dijken in de gemeente Oudenburg.  Dit 52 hectare
groot gebied is een waar vogelparadijs dat men kan ont-
dekken via het wandelpad rond de plas en via de kijkhut-
ten.  Voor de lunch regelen we een locatie waar we onze
boterhammetjes kunnen nuttigen.
In de namiddag bezoeken we de IJzermonding waar zout
en zoet water elkaar ontmoeten en zich een bijzondere
biotoop met slikken, schorren, duinen, strand en polders
ontwikkelde. We kunnen dus genieten van de natuur-
pracht van de IJzermonding.
Vertrek om 7.30 u aan Syntra Sint-Niklaas, kostende-
lend (€ 1,00 per 25 km).  Terug te zijn rond  18.30 u.
Meenemen: Aangepaste kledij,  schoenen, lunchpakket,
telescoop, verrekijker, vogelgids.
Gratis, wel inschrijven bij:
marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com 03/778 16 18
Info  geert_bussens@hotmail.com 0474/73.69.39 

Zaterdag 7 december

Ons Streven vzw Spaghetti-benefiet Roomacker  
Zie ook blz 31.

Vzw Durme   6de Grote Vzw Durme Quiz  om 19.15 uur
Info en inschrijven voor 1 december bij sarah.geers@vzw-
durme.be.  Maximum 6 deelnemers per ploeg.

Zondag 08 december 

Natuurpunt Waasland – Scousele Winterwande-
ling in Steendorp van  13.30 tot 15.30 u
Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Even buitenkomen doet deugd. Een flinke wandeling in
onze mooie omgeving. Iedereen welkom. We wandelen
langs het Gelaagpark, de Kiep, het Kijkverdriet, een deel
van het Fort van Steendorp en de Roomkouter.
Stapschoenen. Verrekijker meebrengen indien mogelijk.
Info: nine.vanhoyweghen@gmail.com 0473 72 66 15

Natuurpunt Waasland Noord Natuur in de stad 
ten tijde van de Romeinen (Wijnegem) We wandelen
in de vallei van de Klein Schijn in Wijnegem.
Op de Zandrug tussen de Groot en de Klein Schijn waren
er in die streek al zeer vroeg nederzettingen.  Vanaf de
bronstijd was er op deze plaats al bewoning met zelfs
een vrij grote begraafplaats.  In de jaren 60-50 v. CH.
veroverde Rome onze streken. Van dan af is hier in Wij-
negem en omstreken stilaan de Romeinse beschaving
begonnen.  Hiervan zijn door archeologen vele overblijf-

selen gevonden. Men is door pollenonderzoek (palynolo-
gie) te weten gekomen hoe de natuur er in die tijd onge-
veer uitzag.
We vertrekken aan de ingang van het natuurgebied Het
Wijtschot. Dit is een eigenaardig hobbelend landschap
als gevolg van zandwinning. We wandelen daarna in zeer
oude Middeleeuwse dreven. Hier in de buurt werden
vroeger verschillende kastelen gebouwd. We komen
daarna aan op de plaats van een Romeins openlucht-
tempelcomplex uit de 2de en 3de eeuw na Christus. Dat
is een zeldzaam gegeven. Er zijn er zo maar een paar be-
kend in Europa. Via het kasteel Kijckuit gaan we terug
naar de parking. Helemaal op het laatste is er een lek-
kere verassing.
Afspraak: Samenrijden is mogelijk. Samenkomst om
13u15 op de parking 'Park and Ride', Zuid, afrit 11 van
de E34 in de Trompstraat in Kemzeke.
Diegenen die het wensen kunnen rechtstreeks naar Wij-
negem rijden. De afspraak daar is om 14u00 aan de
witte balustrade van de Klein Schijn tegen het Albertka-
naal.  Het juiste adres is daar, Albertkanaalbaan, waar ze
overgaat in de Hoogmolendijk. Daar is de ingang van het
natuurgebied Het Wijtschot. De Wijtschotbaan is een
wegel die hier begint.
Meer info: Edwin Thoen, tel 03 252 93 64 of 0496 32
03 78, thoen.smeets@telenet.be

Hortus ter Saksen 
luswandeling  Duffel – Waarloos – Walem

(23,7 km, deels GR 12)
Ingeduffeld tussen een snelweg, een spoorlijn, de Nete en
de Babbelkroonbeek ligt…Duffel. ‘Pastorale wegen langs
groene weiden’ vertellen een beetje historie, een beetje
cultuur en véél natuur. En we maken kennis met de au-
teur van het allereerste Nederlands verklarend woor-
denboek!  Afspraak:9.30 uur op de parking van het
NMBS-station van 2570 Duffel
Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be

Woensdag 11 december  

Natuurpunt Waasland – Scousele
Plantenstudiegroep Scousele van 19.30 tot 22 u

Natuurhuis Kapelstraat 170a   9140 Steendorp
Voor alle plantenliefhebbers die willen gebruik maken van
een Flora, leren determineren en graag mee op plan-
tenuitstap gaan. Alles in een zeer gemoedelijke sfeer. 
Info: freddy.moorthamer@skynet.be 0475 92 34 84

Zondag 15 december 

Natuurpunt Waasland – Scousele Watervogeltelling 
Watervogeltelling op volgende locaties : wachtbekken
Temse, Waesmeer en Tielrode broek. Breng zeker een
verrekijker mee.
Indien je graag meegaat contacteer :
gerry.heyrman1@telenet.be 0498 57 72 24 

www.abllo.be/klik
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Natuurpunt Waasland Noord 
Bezoek “Huis van de evolutie”, Sint-Gillis-Waas

Ook uitgestorven natuur kan interessant zijn. De Waas-
landers die dit museum nog niet bezocht hebben zullen
verbaasd staan. Een klein maar propvol modern mu-
seum vol fossielen uit binnen- en buitenland.
Er is tevens extra aandacht gegeven aan de vondsten
uit de Waaslandhaven. Die kregen 4 goed gevulde vitri-
nes. Het archeologisch materiaal is eerder beperkt en
bestaat voornamelijk uit bewerkte silex uit België, Frank-
rijk en Afrika. Tevens fungeert het museum als zetel van
de Belgische Vereniging voor Paleontologie. 
Oprichter en fervent fossielverzamelaar Luc Van Gysel
zal ons gedurende 90 min rondleiden. Daarna is er be-
zoek aan  de cafetaria mogelijk.
Afspraak: Om 13.30 aan de deur van het museum Lage
Kerkwegel 5, Sint-Gillis-Waas (dat is een betonbaantje
naast Lage Kerkwegel 3, recht over het nieuwe ge-
meentehuis)
Praktisch: De toegang is ter plaatse te betalen 4 euro
(drank niet inbegrepen). Foto’s nemen is toegelaten
Inschrijven: Let op : voor een goede organisatie minstens
een week vooraf inschrijven per mail marc.de.meire-
leir@telenet.be  of gsm 0487 68 49 79.  Indien nodig
splitsen we in twee of drie groepen: Groep 1 om 13.30h;
groep 2 om 15.00h, groep 3 om 16.30h

Zondag 19 januari 2020

Natuurpunt Waasland Noord Polderwandeling in het
Krekengebied van Saleghem
We zetten het nieuwe jaar traditioneel in met een wan-
deling langs kreken en plassen doorheen het Rietland,
de Koey en de Saleghempolder van Sint-Gillis-Waas en
Meerdonk. Er is aandacht voor natuur en historie. We
maken kans om enkele wintergasten onder de vogels te
zien, zoals koperwieken en kramsvogels, ganzen en prooi-
vogels.   We sluiten af met een kom warme soep in het
Natuurhuis Panneweel.
Afspraak: Samenkomst om 13u30, aan het natuurhuis
op de Krekeldijk 2 te Meerdonk
Praktisch: Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aan-
geraden, een verrekijker voor wie die heeft
Graag een seintje voor 13 januari aan jan@panneweel.be
zodat onze kookploeg voldoende soep kan voorzien.

www.abllo.be/klik

Mindfulness training in

connectie met de natuur
5Oktober tot december

Natuurpunt Waasland – Scousele

Te veel stress en drukke gedachten?
We ervaren veel stress in onze huidige maatschappij.

“In het hoofd zitten” en te veel gedachten hebben is
soms lastig.  We genieten niet meer van het leven of
hebben het daar af en toe moeilijk mee.
In de 8 weken Mindfulness training (MBCT) leer je om-
gaan met stress, drukke gedachten en (soms heftige)
emoties. Je verhoogt je zelfkennis en je ontdekt hoe je
gelukkiger en veerkrachtiger kan zijn.
De training gaat door in het Natuurhuis in Steendorp
Kapelstraat 170a, telkens op dinsdag (en 1x op maan-
dag): 29/10, ma 4/11, 12/11, 19/11, 26/11,
3/12, 10/12 en 17/12. Van 19u30 tot 22u15.
We starten dus in de herfstvakantie en eindigen de
week voor de kerstvakantie.  Het is noodzakelijk om alle
lessen te kunnen volgen aangezien ze op elkaar verder
bouwen.
De begeleidster Rika Van de Walle is mindfulnesstrai-
ner en natuurgids.  Ze houdt van de natuur en vooral
van bomen. Het is wetenschappelijk bewezen dat het
verblijven in de natuur goed is voor je gezondheid.
Daarom is het Natuurhuis een mooie locatie voor het
geven van de training en kunnen we de natuur af en toe
integreren in de oefeningen.
64 euro voor leden Natuurpunt     80 euro niet-leden. 
We houden de groep beperkt: maximum 6 deelnemers.
De bijdrage wordt besteed aan sponsoring voor de aan-
koop door Natuurpunt van een perceel grond in de
Vuurkouter in Steendorp.
Contact: rikavandewalle@hotmail.com
Graag opgave van je naam, adres, e-mail, telnr en even-
tueel lidnummer Natuurpunt.
Je bent pas ingeschreven na bevestiging en storting
van het inschrijvingsbedrag. 

Natuurhuis in Steendorp

Het Natuurhuis is in de maand oktober open op zondag
van 14 tot 18 u.
Ook open op zondag 10 november van 14 tot 17 uur en
op zondag 08 december van 13.30 u  tot 17 u.
Je kan er terecht voor een sanitaire stop, een drankje,
een gezellige babbel en info over de streek en je hebt
een prachtig uitzicht van op het dakterras.
Kom wandelen in onze mooie streek en spring eens bin-
nen! De vrijwilligers van Natuurpunt Scousele ver-
wachten je.

Noteer reeds : 
Natuurpunt  Waasland 

VOGELS  
HERKENNEN 

VOOR BEGINNERS
februari-mei 2020
drie theorielessen, 

drie praktijkuitstappen
Info johan.vercauteren.npzw@gmail.com 

0474 71 51 20
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Polders van Groot-Kruibeke

Gratis polderwandelingen aangeboden door De
Vlaamse Waterweg en begeleid door de Barbiergidsen. 
Meer info op : www.barbiergidsen.be/index.php/maan-
delijkse-werfwandelingen

Zondag 06 oktober    14.00 u   Vilain XIIII-wandeling
Zondag 03 november 14.00 u  Paddenstoelwandeling

Zondag 01 december  14.00 u    Bazelse bossen

Openingsuren van het secretariaat van ABLLOvzw:

abllovzw@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.

Hoe energie besparen ?

Met de energiewijzer van ABLLOvzw !!

Ga naar www.abllo.be/energiewijzer

Lees meer !
Meer lezen ?
Verwante onderwerpen.
Actuele informatie.
Plotse wijzigingen.
Een lange of lastige  link (url).
Een foute mededeling.
....
Kortom, de meest recente informatie , aanvullende
lectuur of weetjes en de inhoud van dit nummer,
vindt U op de webpagina:  

www.abllo.be/klik

Om het U gemakkelijker te maken !!

Meestal aangeduid door :

V o o r b e e l d e n :

Op pagina 10 en 11 staan er heel wat verwijzingen
naar interessante lectuur.  Via  www.abllo.be/klik
heb je die verwijzingen snel evonden!

T e s t  m a a r  e v e n  u i t !

www.abllo.be/klik

Klik - Berichten

Conceptnota
Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
In de voorbereidende fase van een nieuw Beleids-
plan Ruimte maakt de Provincie een conceptnota
op. .......  Meer lezen? www.abllo.be/klik

Drones, KI en herbebossing...
Bossen spelen een belangrijke rol in het ecosys-
teem van onze planeet. Ze zijn het thuis voor tal-
loze planten- en diersoorten, bieden miljarden
mensen economische, gezondheids- en sociale
voordelen en helpen de effecten van klimaatver-
andering te verzachten. Volgens de Wereldbank
beslaan bossen nu ongeveer 30 procent van het
landoppervlak van de aarde....
Meer lezen?  www.abllo.be/klik

Meer zonnepanelen ...
De Vlaamse zonnepanelenmarkt met meer dan
18 procent gegroeid. Tijdens de eerste jaarhelft
werd ruim 104 megawattpiek aan zonnepanelen
geïnstalleerd.....  Meer lezen? www.abllo.be/klik

Landbouw, deel van het klimaat-

probleem
Wat heeft het afbranden van Amazone en Cerrado
met ons landbouw- en voedselmodel te maken? ....
Meer lezen?  www.abllo.be/klik

schone stroom voor de hele wereld
Europa heeft de capaciteit om met extra windmo-
lens de hele wereld van elektriciteit te voorzien. Tot
die opmerkelijke conclusie komen Britse en
Deense onderzoekers. .......  
Meer lezen? www.abllo.be/klik

Minder vliegen is heel sociaal
‘In de klimaatdiscussie wordt het sociale argument
soms nogal ruim gebruikt. Niet om te pleiten voor
meer gelijkheid, maar wel om een ecologisch gul-
zige levensstijl te verdedigen die zelf leidt tot meer
ongelijkheid', schrijft Jan Mertens van Oikos...
Meer lezen?  www.abllo.be/klik

plastic afval en wasmachines
Onderzoekers identificeren de plasticvervuiling op
een Spaans strand. 57 procent bleek afkomstig
van kledij.  Meer lezen?  www.abllo.be/klik
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nieuwe directeur bij 

Vogelbescherming Vlaanderen

Bioloog Paul Van Daele is de nieuwe directeur van
Vogelbescherming Vlaanderen. De 53-jarige Oost-
Vlaming behaalde een doctoraat aan de Universi-
teit Gent (UGent) en verwierf tijdens zijn carrière
ruime ervaring op het vlak van natuurbehoud, na-
tuurstudie en natuurbescherming. Paul begon zijn
carrière met toegepast ecologisch onderzoek,
werkte mee aan een patrijzenonderzoek van de Uni-
versiteit Antwerpen (UA) en leidde een ontwikke-
lingsproject op vlak van natuur- en milieueducatie in
Zambia (Zuidelijk Afrika). Onderzoek naar Afrikaanse
molratten bracht hem via de UGent uiteindelijk naar
de Universiteit van Zuid-Bohemen (Tsjechië). 
Vanaf vandaag leidt hij dus Vogelbescherming Vlaan-
deren, een organisatie die al jaar en dag bekend
staat om de zorg voor wilde dieren in het algemeen
en vogels in het bijzonder. Vogelbescherming Vlaan-
deren zal als pionier en voortrekker inzake de be-
scherming van de inheemse fauna strijdvaardig
blijven lobbyen voor de verbetering en verfijning van
de wetgeving inzake de bescherming en het behoud
van de natuur in het algemeen en de wilde fauna in
het bijzonder.

Het selectiecomité en de Raad van Bestuur van Vo-
gelbescherming Vlaanderen hebben unaniem het
vertrouwen gegeven aan Paul en zien hem als een
leider en trekker met goede analytische en syntheti-
sche vaardigheden, stevig op het vlak van visieont-

wikkeling en strategisch denken. Hij was vroeger
reeds betrokken bij het opzetten en herstructureren
van vrijwillige studie- en natuurbehoudsgroepen in
binnen- en buitenland. 
Paul neemt het directeurschap over van Limburger
Frederik Thoelen die de functie twee jaar uitoefende
en sinds mei 2019 zijn job als bioloog bij het Na-
tuurhulpcentrum in Opglabbeek heeft hervat. Paul
Van Daele: “De rol die ik vanaf nu mag waarnemen,
is een bijzonder mooie uitdaging. Met een fantas-
tisch team hebben we de intentie de werking van Vo-
gelbescherming Vlaanderen te bestendigen en onze
organisatie te moderniseren en te professionalise-
ren. Onze leden hebben een hart voor wilde dieren
en stuwen ons vooruit om vol te gaan voor de be-
scherming van vogels en andere wilde fauna. Ik kijk
er naar uit om samen met onze leden te timmeren
aan een weg terug naar de natuur, zowel voor vo-
gels als voor andere wilde fauna”.

22 augustus 2019
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Nachtvlinderavond  9 augustus

We hadden geluk. Een hele week regende het en
op onze nachtvlinderavond was het droog weer
met een aangename temperatuur. Dank u weer-
goden.

Hugo De Beuckeleer van de Nachtvlinderwerk-
groep Waasland gaf a.h.v. een computerpresen-
tatie wat meer uitleg over onze nachtvlinders.
Toen het donker genoeg was kwam het echte
werk: nachtvlinders lokken, zowel met licht als
met smeer (een papje van wijn en zoetigheden).
Tot 01.30 u hebben enthousiaste mensen het vol
gehouden. De nachtvlinders hebben zich in grote
getale laten bewonderen. Een prachtige avond en

nacht! Enkele waarnemingen: Koperuil, Zwart
weeskind, Huismoeder, Haarbos, Hageheld, Vuur-
steenvlinder, Braamvlinder …

Natuurpunt Waasland – Scousele 

Onze Exotenploeg 

Deze ploeg doet rustig verder met het verwijde-
ren van exoten zoals de Japanse Duizendknoop
en de Reuzebalsemien in de Polders van Krui-
beke. Zie ook pagina 10.
Medewerkers steeds welkom. Contacteer :
freddy.moorthamer@skynet.be    0475 923 484

Natuurpunt Waasland – Scousele 
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Erfgoeddag : kabouterwandeling

Naar goede traditie organiseerde Ons Streven een
wandeling voor kinderen tot 12 jaar in het kader van
de erfgoeddag op zondag 28 april. In 2019 stond
deze dag in het teken van het thema "Hoe maakt u
het". 12 leergierige kinderen kwamen luisteren naar
hoe ze thuis een nestkastje en een bijenhotel kunnen
maken. Ze kregen onder andere te horen waarom de
grootte van het gaatje in het nestkastje van groot be-
lang is om de juiste vogel aan te trekken. Maar als
klap op de vuurpijl konden ze zelf een pijl en boog
maken en daarmee hun talent om op doel te richten
ten toon spreiden. Daarna was er nog een spelletje
om dierennamen te maken met als beginletter a, b, c,
... De eekhoorn voelde zich zo aangetrokken dat deze
nieuwsgierig kwam kijken. 

Erfgoedwandeling 

“Hoe maakt u het?”

Terwijl de kinderen enthousiast deelnamen aan de ka-
bouterwandeling, zorgde Gert Hooftman voor de tra-
ditionele “babysit voor de mama’s en de papa’s”. Alle
volwassenen waren van harte welkom op een dorps-
wandeling in Tielrode. Ze bekeken tal van gebouwen
die stille getuigen zijn van het veelzijdige ambach-
telijke verleden van Tielrode. Met veel foto’s uit de
oude doos bracht Gert de thuisnijverheid en de in-
dustriële activiteiten in Tielrode, weer tot leven. Tal
van kleine bedrijfjes zorgden voor de productie en de
verkoop van zowat alles wat onze voorouders nodig
hadden. Het zal je nu verbazen, maar in ons dorp
waren de Antwerpsesteenweg, de Sint-Jozefstraat en
de Gentstraat echte winkelstraten. Er valt over ons
dorp zoveel te vertellen, dat we ons
moesten reppen om op tijd terug
te zijn. 

Waesmeer Tielrode 

stand van zaken

Milieuwerkgroep Ons Streven blijft zich verzetten
tegen de vergunning die Minister Koen Van den
Heuvel tegen het eenparig advies van de Gewes-
telijke omgevingscommissie en van de gemeente
Temse aan de firma Vagaetrans verleende. Door
deze vergunning krijgt Vagaetrans een regularisa-
tie voor de gedeeltelijke opvulling van het Wae-
smeer met ruim 9000m³ grond en voor het
storten van nog eens ruim 10.000m³ aarde. Op
dinsdag 13 augustus hebben zowel de advocaat van
de Verenigde Eigenaars van het Waesmeer, en
Gert Hooftman, als raadsman van Milieuwerkgroep
Ons Streven v.z.w. bij de Raad voor Vergunningen-
betwistingen in Brussel gepleit om de vergunning
van Vagaetrans te schorsen. Ze hebben heel veel
nadruk gelegd op de hoogdringendheid omdat
zodra men begint met het storten van meer dan 40
cm grond, de bestaande kruidenvegetatie compleet
verloren gaat. Hun argumenten waar ze zich op ba-
seren om aan te tonen dat de vergunning geschorst
en vernietigd moet worden, werden bevestigd en
aangevuld door de advocaat van de gemeente
Temse (tevens advocaat van het college van bur-
gemeester en schepenen). 
Het is nu afwachten wat het oordeel
van de rechter zal zijn.
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SOS mezen :

Veel pesticiden 

gevonden in mezen

Toen op 12 september het onderzoeksrapport van
‘SOS mezen’ verscheen, stonden we werkelijk per-
plex.  Dat er jaarlijks heel wat mezenjongen dood gaan
in het nest weten we heel goed. Vooral het dood gaan
van grotere jongen (>11dagen), in urbane en lande-
lijke gebieden en opvallend minder in ons controlebos,
schreven we toe aan factoren als: 

- Het verdwijnen van een ouder. 
- Predatie van beide of een van de ouders door kat-
ten. 
- voedseltekort
- Vergiftiging

De resultaten van het project ‘SOS mezen’ kunnen als
volgt samen gevat worden 

- Het hoogst aantal meldingen kwam uit Oost-Vlaan-
deren (342) gevolgd door Antwerpen (245), West-
Vlaanderen (194), Vlaams-Brabant (192), Limburg
(115) en Brussel (4).
- Uit de 1101 meldingen werd een selectie ge-
maakt met 95 nesten uit tuinen met een vermoe-
den van het gebruik van pesticiden in de buurt en 7
nesten uit bosgebied. 
- Van de 95 tuinnesten die onderzocht werden
waren er slechts 4 vrij van pesticiden of 12%.
Voor de bosmezen was dit 43% (4/7).
- In de 95 tuinnesten werden 36 verschillende pe-
sticiden aangetroffen, variërend ven 1 tot 8/nest.
Hieronder bevinden zich 3 stoffen die toegelaten
zijn voor de bestrijding van de buxusmot.  Deze wer-
den in 12% van de tuinnesten terug gevonden.  Bij
een analoog onderzoek in Nederland, enkele jaren
geleden ging het maar om 14 verschillend soorten
pesticiden.

- In 89  van de 95 tuinnesten en in 4 van de 7 bos-
nesten werd DDT aangetroffen terwijl dit al se-
dert 1974 verboden is wegens de grote
schadelijkheid voor mens en dier.  

Als het pesticide gebruik in ons land niet drastisch
aan banden gelegd wordt, blijft het enerzijds een be-
langrijke oorzaak  voorde achteruitgang van de biodi-
versiteit en anderzijds ook een belangrijke bedreiging
voor de gezondheid van de mens.  Het volledige rap-
port kan je downloaden via: www.sosmezen.be

Jenny De Laet 
Coördinator urbane mezen project ABLLOvzw

Fig 1.  6 jonge koolmezen van 10 - 11 dagen
oud

Fig 2.  Deze grote koolmeesjongen werden op
15 dagen geringd maar vlogen niet mee uit.  

Hoe energie besparen ?

Met de energiewijzer van ABLLOvzw !!

Ga naar www.abllo.be/energiewijzer

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

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

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



‘t  groene w
aasland   septem

ber  2019  nr 213

26 www.abllo.be/klik

Nieuwe Kliniek

AZ Nikolaas moet op

de juiste schaal

in de stad blijven

Met het Zorgstrategisch Plan Vlaan-
deren wordt het zorglandschap her-
tekend. Dit volgens het principe dat
eenvoudige zorg dicht bij de mensen
staat en dicht bij huis bereikbaar is.
Daarnaast is gespecialiseerde zorg
nodig met de nodige expertise op de juiste schaal.

Er is nog steeds geen de-
gelijk alternatief plan voor
de verhuizing AZ Niko-
laas. Daar is maar één
oplossing voor: een ste-
denbouwkundige wed-
strijd en regelmatig
overleg om de nodige ex-
pertise op de juiste
schaal en op de beste
plaats tot ontwikkeling
te laten komen.Gent, AZ Sint-Lucas (nieuw gebouwd op 4,1

hectare )  met een parkeergebouw op 1,1 hec-
tare. Alles samen op 5,2 hectare terrein en
dit zeer dicht bij het stadshart van Gent.

Sint-Niklaas, nieuwbouwplan van AZ Nikolaas
op 18 ha landbouwgrond buiten de stad.

Wat zou dit kunnen zijn, 
en waar in de stad ?

Meer in ‘t volgende nr.

bron : www.zorg-en-gezondheid.be/zorgstrategisch-plan-
vlaanderen-voor-de-algemene-ziekenhuizen
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Verhuizing AZ Nikolaas: 

duurder en slechter 

openbaar vervoer

Sint-Niklaas. Tijdens de gemeenteraad van 21 juni
2019 stelde een raadslid vragen over kostprijs en
kwaliteit van het openbaar vervoer bij de bediening
van de nieuwe stek van AZ Nikolaas op de ‘hoek
van de westelijke ringweg en Heimolentraat’.
ABLLO had berekend, dat een nieuwe lijn ruim 1,1
miljoen EURO per jaar extra kost aan De Lijn. En
de gebruiker krijgt slechtere verbindingen (zie ‘tGW
nr. 212 van mei 2019 op p. 24). 

VIER VRAGEN:

1. Wie gaat dat betalen, AZ Nikolaas, De Lijn en
of het stadsbestuur?

2. Is dit in overleg met De Lijn? 
3. Hoe kan de busdienst in de stad en in heel de

vervoerregio verbeteren?
4. Hoe gaat men om met het klimaatplan, met

277.000 extra buskm en extra autoverkeer?

EN GEEN ANTWOORDEN:

1. De vervoersregio is nog maar net opgestart
en het regionaal mobiliteitsplan moet nog op-
gemaakt worden, dus ik weet niet hoe ons net
er zal uitzien in 2027.

2. Wel heeft De Lijn zich reeds formeel geënga-
geerd om AZ Nikolaas ook op een nieuwe lo-
catie te blijven bedienen. 

3. Geen antwoord. 
4. Geen antwoord.

Wij besloten: men zet Waasland Klimaatland op
zijn kop. Anders gezegd. Men haalt met de verhui-
zing van AZN de structuur van de stad verder over-
hoop, zonder garanties op duurzaamheid (of een
lang leven). De stadhuismedewerkers vullen mil-
joenen vel A4 om de kwaliteit van de leefomgeving
op te waarderen. Met bijvoorbeeld een ruimtelijk
structuurplan (1996) tot een lobbenstadmodel. In-
middels, nu bijna 25 jaar verder, kan het beleid de
(stedelijke) ecologie maar niet vatten in een gede-
gen ‘omgevingsmodel’. Zonder verharding, ver-
droging, versnippering, verdringing, verdrinking,
verstikking, vervuiling. Misschien moet meer werk
gemaakt worden van Waasland Klimaatland. 
Verbeter de wereld, begin bij jezelf....

Bijna alle Wase buslijnen bedienen nu de Park-
laan, de huidige locatie van AZN..

Bijna geen enkele buslijn bedient nu de ‘nieuwe’
locatie Neerkouter. En een openbaar-vervoer-
plan daarvoor is een lege doos.     

Plan 

openbaar-vervoer

locatie Neerkouter

Gelezen in de krant :

(GvA 15 mei 2019)

Stadsbestuur Sint-Niklaas voorziet 8 miljoen
euro voor heraanleg grootste plein van het land 

Voor de heraanleg van de Grote Markt wil het
stadsbestuur een beroep doen op Vlaams Bouw-
meester Leo Van Broeck. Via een wedstrijd
wordt het beste ontwerp gezocht voor een ge-
zelligere, veiligere en groenere markt. Belangrijk-
ste voorwaarden: evenementen als de ballon
meeting moeten blijven. Het project mag 8 mil-
joen Euro kosten.  ....  De Vlaams Bouwmeester
beslist over nieuw ontwerp Grote Markt.... 

Zou het dan niet heel logisch zijn om ook
voor een nieuw ziekenhuis een stede-
bouwkundige wedstrijd uit te schrijven ?
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Vogelnieuws: 

broedgeval lepelaar 

in het Molsbroek

Begin mei van dit jaar verschenen vier lepelaars
(Platalea leucorodia) in het Molsbroek in Loke-
ren. We zien de soort daar jaarlijks en ook in die
periode kan het nog om doortrek gaan, maar het
opvallende was dat er ook balts en copulatie
werd gezien. Enkele dagen erna waren twee vo-
gels alweer vertrokken, maar een koppel bleek be-
gonnen te zijn aan nestbouw op een eilandje
centraal in de moerasvlakte! De lepelaars maak-
ten zelf hun nest met o.m. de takken die na be-
heerwerken op enkele plekken waren blijven liggen.
Tegen midden mei begon ook het broeden, een pri-
meur in onze regio! Alles leek perfect te verlopen,
tot er op 5 juni geen vogels meer te zien waren,
net toen de jongen ongeveer zouden moeten uit-
komen. Het broedsel was mislukt, mogelijk door het
onweer op 4 juni, maar de oorzaak blijft onduide-
lijk. We hopen alvast dat ze volgend jaar terugko-
men en er zich in de toekomst een heuse kolonie
zal vestigen.

In 2017 plaatste vzw Durme in Paardeweide-Oost
(Berlare) al een broedvlot met takken erop om –
voorlopig zonder succes - de lepelaar daar aan te
trekken als broedvogel. 

Ecologie

Lepelaars worden voornamelijk gezien in moeras-
gebieden en in rietvelden, waar ze leven van kleine
waterdieren, zoals kleine vissen en kreeftjes. Le-
pelaars vinden hun voedsel lopend in ondiep water,
waar ze hun lepelvormige snavel op typische wijze

Een koppel lepelaars op hun nest in het Molsbroek  

lepelaar met tak  foto Joris  Everaert

www.abllo.be/klik
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links en rechts bewegen om
op de tast allerlei prooidieren
te vangen. In de lepelvormige
snavel is een soort zeefmem-
braan aanwezig waarmee hij
door een bundeling van zenu-
wen, over een ultragevoelig
eetgereedschap beschikt.

Lepelaars broeden graag
samen in kolonies. Meestal is
het nest op de grond, maar
met de toename van natuur-
lijke predators zoals de vos,
worden nesten ook vaker vast-
gesteld in bomen of struiken.
Vrijwel overal broeden lepe-
laars in gemengde kolonies met reigers, aalschol-
vers, ganzen of meeuwen. 

De lepelaar is een trekvogel: elk jaar verplaatst hij
zich naar gebieden ten zuiden van de Sahara of
naar Zuid-Europa om er te overwinteren.

Evolutie in Europa

Halverwege de vorige eeuw was het aantal broed-
paren van lepelaar in Europa schrikbarend gedaald.
In heel Noordwest-Europa broedde de soort enkel
nog in Nederland. Waarschijnlijk had het niet veel
gescheeld of de gehele Noordwest-Europese pop-
ulatie was uitgestorven. In Nederland gaat het nu
steeds beter, rond 1970 waren er nog slechts
170 broedparen, nu al ruim 2.500.

De Nederlandse populatie is behoorlijk uniek in Eu-
ropa; de soort komt behalve in Nederland namelijk
vooral voor in Spanje, Hongarije en de Oekraïne.
Griekenland en de Oost-Europese landen herber-
gen ook belangrijke populaties. Door de toename in
Nederland zijn er ook nieuwe kleinere vestigingen in
Engeland, Duitsland, Frankrijk en Vlaanderen.

Toestand in Vlaanderen

Hoewel we in Vlaanderen regelmatig doortrek-
kende of overzomerende lepelaars waarnemen,
duurde het tot 1999 vooraleer het eerste broed-
geval met zekerheid kon worden vastgesteld in het
Zwin in Knokke. Het huidig aantal broedparen in
Vlaanderen blijft beperkt met in de laatste jaren on-
geveer 20 tot 50 koppels op slechts enkele plaat-
sen. De soort is dan ook opgenomen in de
categorie ‘ernstig bedreigd’ in de Rode Lijst van

broedvogels in Vlaanderen. De grootste aantallen
bevinden zich in de Waaslandhaven in Beveren (O-
Vl.) en in de Blankaart in Diksmuide (W-Vl.). Na de
vestiging van een eerste broedpaar in 2003 in de
Verrebroekse Plassen (Waaslandhaven) groeide
de kolonie aldaar uit met gemiddeld een twintigtal
broedparen en een maximum van 35 in 2017. De
vogels nestelden daar op een takkenhoop in het
water. Het belang van een veilige broedplaats bleek
in de laatste jaren, met enkele predatie-events van
de vos. In het broedseizoen 2019 werd een volle-
dige afrastering van de takkenhoop voorzien, maar
de vogels beslisten (mogelijk omwille van versto-
ring door werken naast de Verrebroekse plassen)
om te broeden op een onbeschermde takkenhoop
in het nabijgelegen gebied Drijdyck (8 nesten). Eind
mei sloeg daar het noodlot toe, alle nesten waren
gepredeerd door de vos.  

Sinds 2013 is er ook een kolonie van 10 tot 15
nesten in de Blankaart nabij de IJzer. De vogels
broeden daar hoog in de bomen. Verder broeden
er o.a. sinds 2017 ook enkele koppels in de Lozer-
heide in Bocholt (Limburg) en maximaal een paar
individuele koppels elders.

Joris Everaert

Jonge lepelaar in het Meulendijkbroek te Som-
beke

www.abllo.be/klik
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Burgerinitiatief in de kijker

De voorbije maanden waren voor onze burger-
groep pittig gekruid. Terwijl een werkgroep druk
was met de voorbereiding van de wandeling van
zondag 12 mei kregen we een verrassend bezoek.

Een medewerkster van VRTéén belde in de derde
week van maart onverwacht aan bij een van onze
actieve leden en vroeg onze medewerking voor een
reportage over de betonstop. In mei zou het pro-
gramma IEDEREEN KIEST weer uitgezonden wor-
den en onze burgergroep was mogelijke kandidaat
om deel uit te maken van een van de thema’s. Van-
zelfsprekend lieten we hier geen gras over groeien.
Met een zekere gespannenheid werden telefoon-
tjes en mailtjes gepleegd en werd een tweede
werkgroep opgericht om deze kans zo succesvol
mogelijk te benutten. Een van de onderdelen was
een training van onze woordvoerster. Gelukkig
hebben we in onze werkgroep vele talentvolle per-
sonen die bereid zijn hun kennis belangloos in te
zetten voor de redding van de bedreigde Roomac-
ker. 

Het resultaat hebben velen van jullie vermoedelijk
en hopelijk op maandagavond 20 mei kunnen be-
kijken. En hoewel het resultaat altijd wel beter kan
zijn we toch zeer tevreden met de score die we
haalden. 

Brengt dit ons dichter bij een overwinning? Daar
lijkt het nog niet op. Ondanks bemiddelingsrondes
en tafelgesprekken hebben we niet het gevoel echt
gehoord te zijn. We zoeken actief mee naar op-
lossingen maar onze voorstellen worden niet
aangegrepen. We bereiden ons voor op harde tij-
den in de nabije toekomst en hopen daarbij de-
zelfde steun te mogen ondervinden van jullie. 

Wandelen op een zonnige zondag

Vanalles is er tegenwoordig te doen om de mens
te verstrooien of in beweging te krijgen. Dat was
niet anders op zondag 12 mei. We vreesden dus
een magere opkomst maar telden toch ruim 120
wandelaars. Bovendien kwam zelfs de pers opda-

gen en kregen we een mooi artikel in Het Laatste
Nieuws de volgende dag.

De formule was eenvoudig maar goed voorbereid
en werd gesmaakt. Een uitgestippeld parcours van
naar keuze 4 of 8 km met vragenlijst. Langs we-
gels die het lonen om bewandeld te worden en de
waardevolle plekjes in ons dorp eer aan doen. Alle
wandelaars passeerden uiteraard langs de Room-
acker en degenen die de lange route kozen moch-
ten ook een groot deel van het Waesmeer
aandoen. 

We kregen lovende reacties over al dat moois en
we menen ook stellig dat we zelf nog steeds bij-
dragen aan het behoud daarvan. 

Er werden vijf prijzen toegekend aan de meest juist
beantwoordde vragen. Deze werden geschonken
door boekhouder Patrick Mertens, Restaurant San
Giorge, Appel’s Hair en ons aller André die de wan-
deling ook uitstippelde en de pijltjes bevestigde. 
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Benefiet voor Roomacker 

Op zaterdag 7 december 2019 steekt de uiterst
actieve Roomackerploeg weer de werkgrage han-
den uit de mouwen voor een spaghetti-festijn.
Ieder die de groene toekomst van de Wase Cuesta
wil blijven verdedigen kan opnieuw zijn steentje bij-
dragen op een plezierige en smakelijke manier. Een
nieuwsbrief, facebookbericht en flyers met infor-
matie voor inschrijvingen worden tijdig bezorgd.

Intussen zijn er nieuwe kleurige affiches in A3 for-
maat in het aanbod. We zijn er uiterst fier op en
willen de ontwerper Luc Roels die ze gratis ter be-
schikking gaf duizendmaal danken. 

Deze maand worden ze in Tielrode verdeeld door
een huis aan huis bezoek. Wie buiten Tielrode
woont en er graag een wil, kan een mailtje sturen
naar burgerinitiatieftielrode@gmail.com 
In de mate van het mogelijke bezorgen we er dan
een.

Steendorp staat 

andermaal op stelten!

De omgevingsvergunningsaanvraag van de firma
Vagaetrans betreffende puinverwerking op de
steenbakkerij in Steendorp is negatief beoordeeld

op alle fronten. Voornaamste reden: de activiteit is
niet klei-gerelateerd.

De firma Vagaetrans heeft enkele wijzigingen aan-
gebracht aan hun aanvraag, oa het schrappen
van het slibstort, het bouwen van een verhoging
van 8m hoog langs de bewonerszijde. Ze hebben
een mobiliteitsstudie toegevoegd en enkele andere
kleinere aanpassingen gedaan. Er is niets funda-
menteels veranderd aan het al of niet klei-gerela-
teerd zijn. Hun gewijzigde aanvraag is dus ook
negatief onthaald bij de provincie maar Vlaams mi-
nister Koen Van Den Heuvel heeft ze ontvankelijk
verklaard. Concreet betekent dit dat heel het cir-
cus opnieuw begint. We starten van nul, alsof de
meer dan 1000 bezwaarschriften er gewoon niets
toe doen. Het is voor Steendorp dan ook een hele
opgave om opnieuw al die bezwaarschriften bijeen
te halen en dat in volle vakantieperiode!

Op de infovergadering die de gemeente Temse
heeft georganiseerd was het heel duidelijk dat heel
wat mensen heel kwaad zijn over deze gang van
zaken. Wat is hier aan de hand? Aan welke koord-
jes wordt er hier getrokken? 

Op 26 augustus zijn er ongeveer 2000 bezwaar-
schriften binnengebracht bij het gemeentebe-
stuur.  80% van de bezwaarschriften komen vanuit
Steendorp of Temse. De maat is echt vol. 

Zolang de gemeente Temse geen nieuw groen
RUP maakt voor dit stukje industriegebied zullen
we blijven reageren. Hier moet toch echt een op-
lossing komen. Alle overheden van klein naar
groot hebben de mond vol over groen, bomen,
CO2 …. Laat ze het dan ook concreet maken. Ze
hebben hier de kans. 

Nine Van Hoyweghen
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Wie een abonnement wenst op dit tweemaandelijks tijd-
schrift 't groene waasland (=GW)  kan dit 

* door 8 EURO over te schrijven naar de ABLLO-leden
rekening BE39 7310 4317 9119  ( =nieuw nummer !!)
met vermelding “abonn GW 2019 (graag naam /namen
vermelden)”.   Zie www.abllo.be/abonnement

*of via een contactadres van een vereniging, die U vindt op p
31 of op  www.abllo.be/verenigingen. 

Abonnees  z i j n  au tomat i sch  ook  l i d  van  de  reg iona le
v zw  ABLLO .


