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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw  IN 1996 
 
* De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 1996 samen op 2 jan, 6 feb (statutaire 
jaarvergadering), 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 juli, 3 sep (extra algemene vergadering), 1 
okt, 12 nov, 3 dec. De beheerraad vergaderde dus 11 keren in totaal.  
 
* De aankoop van een boerderij door de Wielewaal, waarvan de schuur zal worden 
omgevormd tot het natuurcentrum Panneweel, wordt door ABLLO voluit gesteund. 
ABLLO-leden richten mee de vriendenkring van het Pannenweel op en zijn aanwezig op 
diverse activiteiten: rommelmarkten (14 juli), Dag van de aarde (21 april) ABLLO maakt deel 
uit van de stuurgroep die het natuurcentrum zal begeleiden en uitbouwen. Er wordt actief 
meegewerkt aan de fondsenwerving voor het Pannenweel (via o.a. een feest op 3 feb) 
*ABLLO richt op 6 juli een studiereis in naar Nederland om inspiratie op te doen over 
milieuvriendelijk bouwen en wonen in Nederlandse natuurcentra. De kleine Aarde in Boxtel 
en het MEC te Oosterhout (Breda) worden met een twintigtal ge∩nteresseerden bezocht. 
 
*Het dossier Nieuwe regionetwerken van 1995 wordt verder opgevolgd Dat was een 
pleidooi voor een beter en eigentijds openbaar vervoer in het Waasland en Klein Brabant. 
Diverse thema's komen aan bod. 
  -ABLLO maakt een persmededeling op over 'mobilofoons bij de Lijn in het waasland: 
een miljoenenflop'.  
 -ABLLO vraagt een aanpassing aan de exploitatie in het station van Sint-Niklaas. Het 
voorstel om de P-trein van 8u12 naar Antwerpen van spoor 4 te laten vertrekken ipv spoor 5 
(omwille van de dan mogelijke snelheidsverhoging) wordt aanvaard. 
 -ABLLO stuurt aan alle Wase gemeenten een brief met de vraag de treindienst van 
hun gemeente in het komende IC-IR plan 1998 op te volgen. Op 18 juni is er terzake een 
overleg met Dhr Geeroms van de Wase Intercommunale. 
 -ABLLO signaleerde eens te meer overstapmoeilijkheden trein-bus en bus-bus aan het 
station van Sint-Niklaas.  
 -ABLLO maakte veel werk van het verzamelen van allerlei info om een dossier 
omtrent de gewenste tramdoortrekking van Antwerpen LO naar Beveren te realiseren. Een 
gesprek over de tram naar Beveren binnen ABLLO  vond plaats op 8 april. Daartoe werden 
vergaderingen bijgewoond op het kabinet van minister Baldewijns op 10 jan en  20 dec.  
Op 21 nov. werd er overlegd met de burgemeester van Beveren en de bevoegde schepen.  
 -ABLLO leidt op 16/3 een excursie van de Bond van trein-, tram- en busgebruikers in 
het Waasland. 



 -ABLLO neemt op 27 november deel aan de raad van advies van De Lijn in Oost-
Vlaanderen en verdedigt er de snelbus Gent-Stekene-Antwerpen en de buscorridor Station-
markt-koopcentrum te Sint-Niklaas. 

 
*Inzake de rijksweg 41 Sint-Niklaaas-Stekene, ging er op 4 juni 96 overleg door met de 
Raaklijn van Belsele en met het GroencomitΘ van Sint-Pauwels, daaruit wordt een 
gemeenschappelijk standpunt gedestilleerd. Daarin wordt gepleit tegen de grootschalige 
RW41 die Stekene zou vierendelen maar ook tegen de omleidingstracΘs omheen Sint-
Pauwels en Kemzeke. ABLLOvzw ziet meer in een railverbinding Sint-Niklaas/Stekene. 
 
*In verband met het structuurplan Waasland, wat door de Intercommunale wordt 
voorbereid, bereidde ABLLOvzw zich voor op een eventuele inspraakronde.  
 
* ABLLO nam deel aan de begeleiding van de Gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen 
van ondermeer Beveren, Sint-Gillis en Sint-Niklaas. 
 
* In verband met de havenproblematiek op de Linker schelde-oever gaat ABLLO op 3 
maart op studie-uitstap in het havengebied onder leiding van Bart Martens van de Bond Beter 
leefmilieu. Dat leidt o.a. tot het standpunt dat de multimodale transportzone die in Verrebroek 
wordt voorzien verkeer gesitueerd ligt. Dit wordt zeker een element voor het bezwaarschrift 
RSVlaanderen.  
Er wordt op 3 september in een persmededeling gereageerd over de milieurisico's (aantasting 
van de vruchtbaarheid) van Bisphenol A naar aanleiding van de brand bij katoennatie. Op 
radio 1 (Voor de Dag) en Kanaal 3 wordt dit standpunt verduidelijkt. Bovendien dringt 
ABLLO opnieuw aan op het toxisch kadaster in het havengebied. 
 
* Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeΦn omtrent invoering van rekening-
rijden ten bate van mobiliteit en milieu  (dd. 8okt92) worden verder bekend gemaakt. Er 
wordt bij de stad Antwerpen en bij de NMBS aangedrongen om bij de ombouw van het 
station Antwerpen Centraal een latere aanleg van de Schakeltunnel niet onmogelijk te maken. 
*Er was overleg met het ACW verbondsbestuur en met het hoofd van het multimodaal model 
Antwerpen (Verbeeck) op 29 maart. 
*ABLLO reageerde op 14 juli met een persmededeling positief op de voorstellen van 
Delwaide in Antwerpen om tol te gaan heffen op het scheldeoverschrijdende verkeer. 
*Inzake de gewenste ombouw van de A11 tot snelweg wordt verder druk uitgeoefend op het 
kabinet om voor Sint-Gillis Waas een milieuvriendelijke oplossing te kiezen. Daartoe was er 
op 3/10 overleg met europarlementslid Willockx en vertegenwoordigers van meubelzaak 
verberckmoes. 
 
* ABLLO beslist om niet samen te werken met Electrabel rond natuurbehoudsdossiers in het 
Waasland maar vindt dat dit taak is van de overheid. Electrabel dient eerst en vooral haar 
eigen producten milieuvriendelijk te maken en vindt dat prioritair. 
 
* ABLLOvzw maakt deel uit van het natuurfonds Waasland en werkte mee aan de 
boomplantactie van het Wase Natuurfonds op 16 november 96. Het beplantingsplan van de 
watergang van de hoge landen in Stekene/ Sint-Gillis en Beveren , dat door ABLLO werd 
gevraagd wordt in de winter van 96-97 door het provinciebestuur uitgevoerd. 
 



* Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van ondermeer Stekene, Sint-
Gillis Waas, Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Kruibeke (Kruin) en Temse (Ons Streven). 
Op de lokale agenda worden daar door ABLLO tal van punten gebracht. 
 
* ABLLOvzw nam ook deel aan de werkzaamheden van de adviescommissie van het Hof Ter 
Saksen te Beveren. Met de beslissing om een hoogstamboomgaard aan te planten en om de 
vallei van de Beverse beek natuurvriendelijker in te richten worden daar oude 
ABLLOverzuchtingen gerealiseerd. Er wordt bezwaar geuit tegen het Beverse 
toontuinenproject in het hof ter Saksen.  
 
* ABLLOvzw verzorgt de administratie van 't Groene Waasland, het gemeenschappelijk 
Wase natuur- en milieutijdschrift, dat tweemaandelijks wordt uitgegeven. ABLLOvzw zorgde 
opnieuw voor het drukwerk, lay-out en eindredactie. Op 16 jan ging een 
co÷rdinatievergadering met vzw Durme door. De redactieraden gingen door op 17 jan ; 20 
maart ; 22 mei ; 10 juli ; 18 sept en 21 nov. 
 
* ABLLO medewerkers gingen naar de studiedag van Natuurreservaten vzw op 5 nov in Gent 
over het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
 
* ABLLO nam deel aan de organisatie van de scholen-milieu-kwis in Stekene. 
 
*De adviescommissie Staatsnatuurreservaat de Stropers, waar ABLLO deel van uitmaakt,  
kwam in 1996 niet bijeen. Er is nog steeds geen beheersplan opgemaakt. 
 
*ABLLO diende bezwaar in tijdens openbaar onderzoek tegen het geplande Biffa stortterrein 
in Steendorp 
 
* De jaarverslagen van De Raaklijn, van Kruin, van het GroencomitΘ Sint-Pauwels, van het 
RingcomitΘ, en van de vriendenkring Pannenweel maken deel uit van dit jaarverslag en 
kunnen op het secretariaat worden ingezien. 
 
 
D i t  j a a r v e r s l a g  w e r d  v o o r g e l e g d  o p  d e   a l g e m e n e  
v e r g a d e r i n g  v a n  a b l l o  v z w  o p  4  f e b r u a r i  1 9 9 7  e n  
g o e d g e k e u r d .  
 


