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A.B.L.LO. vzw
AKTIEKOMITEE TER BEVEILIGING VAN
HET LEEFMILIEU OP DE LINKEROEVER EN
HET WAASLAND v.z.w
Postbus 7, 9100 Sint-Niklaas
Bankrekening nr. 409-8011761-90
BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw in 2000
•
•

De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2000 samen op 11 jan, 1 feb. (statutaire
jaarvergadering), 7 maart, 5 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 sep., 3 okt., 7 nov., 29 nov. (extra
algemene vergadering), 5 dec. De beheerraad vergaderde dus 12 keren in totaal.
De gedetailleerde jaarverslagen van De Raaklijn, van Kruin, van het Groencomité SintPauwels, van het Ringcomité, van de werkgroep milieu en gezondheid Sint-Niklaas en
van de vriendenkring Pannenweel maken deel uit van dit jaarverslag en kunnen op het
secretariaat worden ingezien.

MILIEU.
•

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 rond openbaar vervoer kwamen aan bod.
q

q

•

ABLLO organiseerde op 14 dec. 2000 samen met de BTTB en Langzaam verkeer een
herdenkingsavond 'In het spoor van Roel de Jong', in het station van Sint-Niklaas
Ruim 50 aanwezigen luisterden naar drie voordrachten:
Marcel Oelbrandt besprak het ABLLO-plan: buscorridor Station-Markt-koopcentrum
in Sint-Niklaas. F. Willockx (burgemeester) kondigde aan dat dit plan zou worden
opgenomen in het beleidsplan van de stad Sint-Niklaas.
Marc Broeckaert (BTTB) behandelde de bereikbaarheid van de luchthaven Zaventem
en de integratie van de HST in het binnenlandse treinverkeer.
Fred van Remoortel (ABLLO, Langzaam verkeer) behandelde de opwaardering van
hoofdspoorlijn 59 Antwerpen-Gent en de introductie van de fiets- en stadstrein.
In het panel reageerden de heren Van Schoor (NMBS) en Feys (De Lijn).
In april 2000 verspreidde ABLLO via het groene waasland een standpunt over
mogelijke verbeteringen in de toegankelijkheid van de perrons van het station van
Sint-Niklaas.

In verband met het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
q Werd op 17 januari 2000 een bezwaarschrift ingediend bij de gouverneur van OostVlaanderen tegen het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1999 tot de
voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het
gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren op het grondgebied van de gemeente Beveren, SintGillis Waas en Stekene.
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1. ABLLOvzw betreurt dat er bij deze plannen tot herziening geen inspanningen gedaan werden om de
bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen te realiseren. Met name laat de
overheid kansen liggen om het Vlaams ecologisch netwerk op papier af te bakenen, om het IVON vorm
te geven, om de groene gewestplanwijziging te realiseren via bosuitbreiding en uitbreiding van het
areaal natuur. Met name ter hoogte van de Schorren van Ouden Doel, parallel aan de rijksgrens met
Nederland, wil ABLLOvzw een krachtigere groene bestemming gerealiseerd zien dan het voorziene
landbouwgebied met polderkarakter. Op termijn wil ABLLOvzw dit gebied omgevormd zien tot
natuurgebied, aansluitend bij de nabijgelegen Nederlandse en Vlaamse slikken en schorren.
2. ABLLOvzw blijft erbij dat de uitzonderlijk grote natuurwaarden van het gebied 'De Putten' het
verantwoord maakt om dit gebied, zelfs binnen het havengebied, speciaal te beschermen met een groene
bestemming.
3. ABLLOvzw verzet zich tegen het gedeeltelijk verdwijnen van de zuidelijke groenzone langsheen de
A11/N49 te Verrebroek, en tegen het verdwijnen van de voorziene groenzone westelijk van het lokale
bedrijventerrein te Verrebroek. ABLLOvzw blijft trouwens bij haar eerder standpunt dat de locatie van
een multimodaal park te Verrebroek een slechte keuze is, veel te excentrisch uit het havengebied en veel
te veel gericht op wegtransport alleen. ABLLOvzw opteert voor een locatie in het havengebied waar
transport per spoor en per schip combineerbaar is met het wegverkeer.
4. ABLLOvzw verzet zich tegen het reservatiegebied voor een goederenspoorlijn ten noorden van de
A11/N49. Deze zone is veel te breed, maar bovendien snijdt ze opnieuw een belangrijk aantal
waardevolle landschappen en natuurgebieden aan. ABLLOvzw verzet zich uiteraard niet tegen meer
vervoer van goederen via het spoor, maar stelt dat dit bijkomend goederentransport via
• het optimaliseren van de spoorlijn 59, maar met strikt respect voor de nachtrust van de
omwonenden en de leefbaarheid in de woongebieden nabij de spoorlijn 59
• het aanleggen van een spoorboog voor goederen te Zwijndrecht in de richting van Gent
• en de uitbouw van de Schakelspoorwegtunnel
realiseerbaar is.

•

In verband met de havenproblematiek op de Linker schedeoever wordt in overleg met
de BBL de rechtszaak ingeleid in 1999 verder gezet. Het gaat daarbij over het strategisch
plan Linkeroever en de situatie van Doel in relatie met Deurganckdok en met de
Midazones.

•

ABLLOvzw bereidde in 2000 een standpunt voor omtrent de introductie van
windturbines in het Waasland. Een studie wijst uit dat de omgeving van de E17 nabij de
Wase cuestarug bij Waasmunster en het E17 klaverblad te Sint-Niklaas potentieel locaties
kunnen zijn voor windturbines. In 2001 wordt dit standpunt verder uitgewerkt.

•

Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van
rekeningrijden ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8 okt. 92) worden verder bekend
gemaakt.
q Op 18 sep 2000 wordt samen met BBL en WNLW verder overlegd om te komen tot
een gemeenschappelijk standpunt inzake het sluiten van de kleine ring om Antwerpen.
q In jan 2000 wordt een gezamenlijke brief gestuurd naar minister-president De Wael
met de vraag om te kunnen overleggen over de zogenaamde verpletterprojecten die in
Vlaanderen grote milieuhinder extra te veroorzaken . 'Laat het zo'n vaart niet lopen'
bundelt ook het grote ring project (ABLLOvzw maakt er deel van uit)

•

Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van onder meer Stekene, SintGil1is Waas, Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Kruibeke (Kruin) en Temse (Ons
Streven). Op de lokale agenda worden daar door ABLLO tal van punten naar voren
gebracht.
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•

De actie voor de sluiting van de MIWAverbrandingsoven van Sint-Niklaas was een erg
belangrijk aandachtspunt in 2000. ABLLO werkt hiertoe inhoudelijk en financieel samen
met de werkgroep gezondheid en milieu uit Sint-Niklaas.
Op 2 juni 2000 werden er aan alle overheden met verantwoordelijkheid terzake brieven
verstuurd inzake 'de Miwa-oven ' te Sint-Niklaas ; inzake preventief kankeronderzoek en
informatie over kankerpreventie in risico-gebieden en dioxines in de moedermelk.

•

Op 22 en 29 oktober 2000 organiseerde ABLLOvzw in samenwerking met BBL en
VIREG 2 Wase Huizenkijkdagen.
Een aantal Wase inwoners stelde hiervoor hun huis beschikbaar en was bereid bezoekers te woord te staan.
Bezoekers die deelnamen met de fiets werden door ABLLO vergast op een hapje en een drankje.
Deelnemende inwoners:
Fam. Maes
L.De Vochtstraat 78
9100
Beveren
Fam. Verstraeten-Allaert
Hennenestraa 19
9120
Melsele
Fam. Van Royen-Seymortier Acacialaan 55
9240
Zele
Fam. Meersman-De Bock
Landmolenstraat 36
9140
Temse
Fam De Brabander-Soetens Merelstraat 3
9100
Sint-Niklaas
Fam. Van Avermaet
Gavermolenstraat 27
9111
Belsele
Fam. Cant
Perstraat 88
9120
Haasdonk
Fam. Van remoortel
Beukenlaan 22
9112
Sinaai
Fam. Trappeniers-De Laet
Dennenstraat 65
9100
Sint-Niklaas
Fam Maes
Korte Dweerstraat
9160
Temse
Nog voor de vakantie werden alle natuur en milieuverenigingen in het Waasland alsook grotere
verenigingen zoals BBL, WWF, Greenpeace, Dialoog, VIBE aangeschreven en verzocht deze dagen
kenbaar te maken in hun tijdschrift. (bijlage 1)
Tegelijkertijd werden ook de Wase gemeenten aangezocht om deze huizenkijkdagen in hun gemeente
bekend te maken.
Ook de media werd verzocht om medewerking (kanaal 3, regionaal nieuws radio2, verschillende kranten.
(bijlage 2)
De medewerking van al deze kanalen zorgde ervoor dat de eerste Wase Huizenkijkdagen een groot succes
werden (zie bijlage 3)

•

Medewerkers van ABLLO zetten naar aanleiding van de maand van de energiebesparing
in oktober 2000 een Wase energiecampagne op.
Hiervoor werden in juni alle Wase electrohandelaars aangeschreven (zie bijlage 4)
Aan de Wase gemeentebesturen werd gevraagd om de brochure te verspreiden onder de inwoners. Hierop
reageerden drie gemeenten (Sint-Niklaas, Beveren en Sint-Gillis) positief. (bijlage 5)
Ook de handelsbeurs in Sint-Niklaas werd gebruikt om de energiecampagne bekend te maken (bijlage 6)
In september hadden amper 9 electrohandelaars op ons rondschrijven gereageerd. Daarom besloten we hen
een herinneringsbrief te bezorgen. (bijlage 6) Hierop kwamen slechts enkele reacties. Door een geringe
reactie van de electro handelaars werd besloten de energiebrochure te publiceren in het 'Groene Waasland '
van maart 2001

•

In 2000 werd nogal wat aandacht besteed aan de fietser:
q Op 5 mei 2000 werd een persmededeling verspreid over de fietsinfrastructuur in de
omgeving van de A11. Daarin pleit ABLLO ervoor om geen fietspad aan te leggen
langsheen de parallelweg maar de fietsroute langs de watergang van de Hoge Landen
tussen Stekene en Beveren volledig uit te bouwen.
q In maart 2000 wordt door ABLLOvzw gepleit voor het aanleggen van een missing
link voor fietsers tussen de provinciale baan Vrasene-Verrebroek en de Puchelstraat te
Vrasene.
q Er werd overlegd met de fietserbond en met de besturen van Beveren en Sint-Niklaas
over de situatie voor de fietsers langs de Tassijnslaan.
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q

Op 7 okt 2000 organiseerde ABLLO voor 11 deelnemers een excursie naar de
Westhoek. De Zonneboot vzw heeft een bezoekerscentrum uitgebouwd op een oude
boot die ligt op het kanaal Ieper-Ijzer nabij 'Driegrachten'.
De tentoonstelling in de boot, behandelt het ontstaan van landschappen in de Westhoek, fauna en flora
maar ook problemen en bedreigingen. Met een cassette kan men de tentoonstelling op eigen tempo
bezoeken.
Eén van de recentste initiatieven van de vzw de Zonneboot is de aankoop en promotie van de Zwitserse
elektrofiets 'flyer'. Zwitserse ingenieurs ontwikkelden enkele jaren geleden deze powerbike. De
batterijen hebben een vermogen van 250 Watt en deze brengen de fietser autonoom 35 km ver aan een
snelheid van 30 tot 35 km/uur. De fietser trapt en de powerbike verdubbelt de spierinspanning. De
geruisloze DC-motor verbruikt slechts 1 kW per 100 km. En bovendien wordt de batterij bij de
zonneboot opgeladen via PV-cellen die op de boot zijn gemonteerd. In drie uur tijd zitten de batterijen
weer vol zonne-energie.
De zonneboot bestelde 15 van deze powerbikes (kostprijs ca 115.000 BEF per stuk) en promoot deze
fiets als een ideale manier om de woonwerkpendel op een milieuvriendelijke wijze te organiseren.
Daartoe worden deze fietsen verhuurd en tijdens een fietstocht onder leiding van een lokale gids,
worden diverse milieuvriendelijke projecten in de regio bezocht: duurzaam gebouwde huizen met
kleinschalige waterzuivering, zonnecollectoren, tegelkachels, …. Er wordt gevaren in een fluisterboot
opgeladen door PV-cellen, in het natuurreservaat de Blankaart en er wordt een windmolen bezocht.

NATUUR EN LANDSCHAP:
•

De aankoop van een boerderij door de Wielewaal, waarvan de schuur zal worden
omgevormd tot het natuurcentrum Panneweel, wordt door ABLLO voluit gesteund.
q

q
q

q

q

q

•

ABLLO-leden maken deel uit van de vriendenkring van het Panneweel op en zijn
aanwezig op diverse activiteiten: diverse rommelmarkten (Haasdonk (jan), Panneweel
(juni), Temse (nov.)… ) , Dag van de aarde (16 april 00), ambachtelijk weekend (aug
00) en de dag van de natuur.
De Panneweelwerkgroep vergaderde ondermeer op 27 april, 25 juni, 14 aug, 19 okt ,
11 dec en 21 dec.
Op 18 mei 2000 werden 34 leerlingen van de Onze-Lieve Vrouw Presentatie
rondgeleid in het Panneweel. Aandacht ging naar de kleinschalige waterzuivering,
natuurbeheer en lanschapszorg in het krekengebied.
Tijdens de dag van de aarde (met een 75-tal deelnemers) werd er een fietstocht
begeleid in het ruiverkavelingsgebied Sint-Gillis Waas. Daarbij werd er aandacht
gegeven aan het spanningsveld tussen ruilverkaveling en natuurbehoud. Er werd
kennis gemaakt met de plasbermen langs de beken, de vele gerooide oude knotwilgen,
de kleinschalige vloeirietvelden, het grootschalig wachtbekken, de
hoogstamboomgaarden die nauwelijks worden beschermd of aangevuld, het plan van
de Wielewaal om de geelgors te behouden, …
ABLLO maakt deel uit van de stuurgroep die het natuurcentrum begeleidt en
uitbouwt. Er wordt actief meegewerkt aan de fondsenwerving voor het Pannenweel
(via o.a. een feest in feb. 2000)
Op 27 juli 2000 bezoekt een delegatie van Aquafin het Panneweel en het krekengebied
onder leiding van ABLLOmedewerkers, in het kader van het 'Kikkerplan De Klinge'.

Op 18 juni 2000 organiseerde ABLLO samen met de wielewaal en de werkgroep
Panneweel een studiebezoek voor een 30-tal deelnemers aan de Millingerwaard en de
Beuningerwaard in de buurt van Nijmegen langs de Rijn.
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Deze uiterwaarden van de Rijn zijn terug gegeven aan de stroom: de zomerdijken zijn hier en daar
afgegraven, de winterdijken zijn verstevigd en het hele gebied is opnieuw overstroombaar gemaakt. Vele
honderden hectaren nieuw natuurgebied zijn ontstaan. Er kan een enorme watermassa in opgevangen
worden waardoor dijkdoorbraken verder stroomafwaarts worden voorkomen. De natuurwaarden zijn op
deze voormalige landbouwgronden snel hersteld. De rivierdynamiek zorgt voor geulen en nevengeulen. De
Poolse konikpaarden geven via een extensieve begrazing het landschap vorm. Spontane verbossing zorgt
voor aantrekkelijke ooibossen. Het wachten is op de zwarte ooievaar die een voorkeur heeft voor dit soort
landschappen. Het initiatief past trouwens in het zogenaamde plan ooievaar, dat de bedoeling heeft om vele
tienduizenden hectaren nieuw natuur langs de grote rivieren in Nederland te herstellen én om tegelijk de
overstromingsrisico's te beperken én meer ruimte te geven aan de recreant. Ook Gallowayrunderen worden
ingezet als beheerders van dit natuurgebied. Deze dieren zijn erg tam. Het publiek is erg welkom in deze
natuurterreinen. Men mag zelfs vrij rondwandelen, paden hoeven niet te worden gevolgd. De
rivierdynamiek is vele malen sterker dan die van de wandelaars, schade door deze zachte vormen van
recreatie wordt dan ook niet verwacht. Wel worden de mensen enige gedragsregels opgelegd ten aanzien
van de grazers. Deze excursie is een inspiratiebron voor de inrichting van dit soort natuurvriendelijke
'potpolders' langs de Schelde in het Waasland… .

•
•
•

In 2000 vergaderde de adviescommissie staatsnatuurreservaat 'de Stropers' niet
Het natuurfonds waasland werd in 2000 helaas ontbonden.
Op 17 maart 2000 ging een contactvergadering door met de VLM en de afdeling natuur
van de Vlaamse gemeenschap over een mogelijk natuurinrichtingsproject in de Stropers.

VARIA:
•

•
•

•
•
•

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. De redactieraden gingen door
o.a. op 26 jan, 29 maart, 19 sep en 29 nov 2000.
ABLLOvzw ondertekent het manifest en de materialennota van VIBE (het Vlaams
Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen).
ABLLOvzw sluit zich aan bij 'Recht op recht', een platformtekst van vele ngo's. Daarin
vragen ngo's aan de overheid de wetgeving aan te passen, zodat ook verenigingen met
algemene of collectieve doelstellingen een volledige toegang kunnen krijgen tot het
gerecht.
In een mededeling wordt én de asfaltering van het kerkerf van Sint-Gillis Waas én het
verknoeien van een dorpsgezicht van Sint-Gillis Waas aan de kaak gesteld
Het boek van Sylvain Lockefeer ' In februari zingt de lijster' wordt door ABLLOvzw
uitgegeven.
ABLLO medewerkers gingen naar diverse studiedagen:
q

q
q

Van 4-7 mei 2000 namen enkele leden van de beheerraad deel aan de studiereis naar
Duitsland (regio Rheine-Osnabrück ) en Oost-Nederland (Enschede, Zutphen , Zwolle,
…) werd bezocht in het kader van een reis rond duurzaam bouwen, duurzaam omgaan
met water, energie en materialen.
Op 11 maart 'studiedag duurzame ontwikkeling van de BBL
Op 14 juni in Gent over het provinciaal structuurplan Oost-Vlaanderen

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van abllo vzw
op 6 februari 2001 en goedgekeurd.
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7 juni redactieraad
11 januari gesprek met Eddy Bruyninckx, bestuurder van de Antwerpse Haven over de Wase Grote Ring en
over het Schakelplan
25 januari : gesprek van ABLLO met fietsersbond in Antwerpen over fietspaden en fietsroutes in landelijk
gebied. ( zie dossier Tassijnslaan). Kiezen tussen één brede fietsroute of 2 verschillende fietspaden.
15 februari : bespreking fietsinfrastructuur naast A11 en over de verkeerswisselaar van Vrasene en de toegang
tot de haven langs die zijde.
4 maart ; deelname voettocht naar Doel en actie te Doel ivm behoud dorp.
17 maart : gesprek met leden kabinet van Minister Vogels over Grote ring en Schakelplan.
22 maart : aanwezigheid op persconferentie van het Ringcomité.
3 april : aanwezigheid op vergadering over Grote Ring en sluiten Kleine Ring ingericht door de gemeente
Beveren.
Vergaderingen subsidiëring regionale verenigingen te Brussel ( BBL)

6 april

5 mei : gesprek met de technische werkgroep verkeer van stad Sint-Niklaas over fietsroute in Tassijnslaan.
27 mei : aanwezigheid studiedag mobiliteit in Beveren georganiseerd door het Kartel te Beveren
9 augustus : gesprek over biologische zuivering van vijvers en zwemvijvers bij de firma Cools te Essen
18 augustus voorstelling van het boek van Sylvain Lockeer in het natuurhuis Panneweel
voorbereidingen Roel herdenking : 24 oktober , …………
30 november : evaluatie huizenkijkdagen
verschillende werksessies ( met specialisten ) om WEBsite www.ABLLO.be op te bouwen .

onderhoud DUA ( zonder Rudi Daems )
* gezondsheidsonderzoek te Sint-Niklaas : is in bespreking
* idee van teller op de uren dat met bypass mag gewerkt worden in verbrandingsovens om misbruik te
vermijden is door ons voorgesteld : wordt goed onthaald
* probleem van de verschillende normen (emissie enz…) is behandeld ; indaver is duurder dan oven
Sint-Niklaas
* suggestie : Freddy Willockx en stadsbestuur benaderen om oven vroeger te sluiten. ; wordt ernstig
bekeken
na ziekteverlof rudi daems opnieuw contact opnemen om verder af te spreken.
(woordvoerster Ann Bats van kabinet DUA is van Sint-Niklaas; zelfs een oud-leerlinge!!)
Eric, voorlopig aanvaard WNLW (Paul Géréné) voorstel niet . dwz voor hem geen schakelplan en geen
opheffing De Costerlaan). Erik Grietens zal toch nog eens telefoneren met WNLW ( Jef van de Wiele) .
Op beheerraad van BBL eind januari gaat men toch standpunt hierover innemen vanuit BBL (advies aan Stevaert
ivm waterplant A’pen) waarschijnlijk wordt oorspronkelijke tekst Erik Grietens voorgesteld voor BBL;.
Gilbert
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