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 AKTIEKOMITEE TER BEVEILIGING VAN 
 HET LEEFMILIEU OP DE LINKEROEVER EN 
 HET WAASLAND v.z.w 
 Postbus 7, 9100 Sint-Niklaas  
 
Bankrekening nr. 409-5060061-03 
 

BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw in 2001 
 
• De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2001 samen op 9 jan, 6 feb. (statutaire 

jaarvergadering), 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 2 juli, 4 sep., 2 okt., 6 nov., 28 nov. (extra 
algemene vergadering), 4 dec. De beheerraad vergaderde dus 12 keren in totaal. 

• De gedetailleerde jaarverslagen van De Raaklijn (het jaarboek 2001), van Kruin, van 
het Groencomité Sint-Pauwels, 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 ABLLO stelt vast dat het bestuur van Sint-Niklaas het buscorridoridee van ABLLO 

opneemt in het beleidsplan van de stad. ABLLOvzw werkt aan een standpunt omtrent 
de verkeersafwikkeling in Sint-Niklaas en zal dat in 2002 overmaken aan het 
stadbestuur. 

 
• In verband met de havenproblematiek op de Linker scheldeoever 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.  

 
• Op 8 maart 2001 werd aan het bestuur van Sint-Niklaas en van Waasmunster een dossier 

overgemaakt ‘Duurzame energie met windmolens bovenop de Wase Cuesta’. Daarin 
stelt ABLLOvzw een aantal mogelijke locaties voor windturbines voor. Op 30/6/01 wordt 
dan een fietstocht georganiseerd naar Eeklo, waar deelgenomen worden aan de 
inhuldigingsfeesten van de twee windturbines van Eeklo. Er worden contacten gelegd met 
Ecopower om ook in het Waasland projecten te begeleiden. 

 
• 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 dinsdag 18 september 2001 voordracht door ABLLOvzw op ontbijtvergadering over 

Mobiliteit, Grote Ring, Schakelplan ... bij Kamer van Koophandel in Sint-Niklaas (alle 
parlementairen, Burgemeesters waren ook uitgenodigd) van 8u tot 9u30 
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• Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van onder meer Stekene, Sint-
Gillis Waas, Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas, Kruibeke (Kruin) en Temse (Ons 
Streven). Op de lokale agenda worden daar door ABLLOvzw tal van punten naar voren 
gebracht. Zo wordt er op 31 jan een vergadering. bijgewoond over het mobiliteitsplan van 
Sint-Gillis Waas. Ook in diverse GECORO’s die worden opgestart zijn Ablloleden 
betrokken (Sint-Gillis , Beveren, Sint-Niklaas, ...). Jenny De Laet wordt namens de BBL 
en ABLLOvzw afgevaardigd in de Provinciale commissie van advies voor RO 
(PROCORO), Jenny is lid van de raad van beheer van ABLLOvzw. Er werd in Gent 
vergaderd op 7 sept, 1okt, 18 okt, 8 nov en 13 dec 2001. 

 
• Medewerkers van ABLLOvzw namen deel aan de besprekingen van het mobiliteitsplan 

Sint-Gillis Waas (31 jan 2001), en van de 'Begeleidingscommissie Mobiliteitsplan 
Lokeren (met vergaderingen op 24 maart, 13.30 uur , 14 mei, 14 uur , 21 juni, 8.30 uur, en 
7 september; 9 uur.). Ook het mobiliteitsplan van Sint-Niklaas werd opgevolgd.  

 
• De actie voor de sluiting van de MIWAverbrandingsoven van Sint-Niklaas was een erg 

belangrijk aandachtspunt in 2001. ABLLO werkt hiertoe inhoudelijk en financieel samen 
met de werkgroep gezondheid en milieu uit Sint-Niklaas. 
q Op 16 jan 2001 werd een vergadering gehouden op het kabinet van minister Dua over 

deze problematiek. 
q Er wordt op 1 mei beslist om een annulatieverzoek in te stellen bij minister Dua  tegen 

de beslissing om een vergunning voor steunbranders te verlenen aan de MIWA oven. 
q Op 4 sep 2001 werden alle partijen in de zaak gehoord door de rechter in beroep te 

Gent.  
q Op 13 sep 01 werd tussen ABLLOvzw, MIWA en het stadsbestuur van Sint-Niklaas 

een verzoeningsvergadering georganiseerd op vraag van ABLLOvzw. Echter zonder 
resultaat. 

q Op 20 nov 01 komt er eindelijk een uitspraak van het Hof van Beroep waarin de 
MIWA oven tegen 31/12/02 dicht moet en een dwangsom wordt geëist van 100.000 
BEF per dag overtreding. 

 
• Op 5 okt 2001 werd met een aangetekend schrijven beroep aangetekend bij minister Dua 

tegen het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen houdende 
het verlenen van de vergunning aan de nv Indaver B, gevestigd aan de Poldervlietweg 
z.n. te 2030 Antwerpen en dat voor het veranderen door uitbreiding van een bestaand en 
vergund industrieel afvalverwerkingsbedrijf, gelegen op de percelen kadastraal bekend 
onder Beveren (Kallo), afdeling 8, sectie A, nrs 100d en 100e, aan de Molenweg z.n. 
Haven 1940 te 9120 Beveren Waas (Kallo). Op 25 oktober werd dit beroep door de 
administratie ontvankelijk verklaard met startdatum van 8 oktober 2001. 

 
• Op 24 en 25 november 2001 organiseerde ABLLOvzw in samenwerking met BBL de 

Wase Huizenkijkdagen.  
Een aantal Wase inwoners stelde hiervoor hun huis beschikbaar en was bereid bezoekers te woord te staan. 
Deelnemende inwoners:  
 
Fam. Van Avermaet   Gavermolenstraat 27  9111 Belsele  
Toon en Hilde Van der Ha-Van Dooren    9190 Stekene 
Fam Maes    Korte Dweerstraat   9160 Temse  
Fam. Maes   L.De Vochtstraat 78    9100  Beveren 
Fam. Cant    Perstraat 88   9120  Haasdonk  
Fam. Verstraeten-Allaert  Hennenestraa 19  9120 Melsele  
Fam De Brabander-Soetens  Merelstraat 3   9100 Sint-Niklaas 
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Ook de media werd verzocht om medewerking (kanaal 3, regionaal nieuws radio2, verschillende kranten.  
De medewerking van al deze kanalen zorgde ervoor dat de eerste Wase Huizenkijkdagen een groot succes 
werden. 

 
• In 2001 werd opnieuw nogal wat aandacht besteed aan de fietser in het Waasland:  

q Op 29 juli 2001 werd een petitieactie gehouden ter hoogte van de geplande rotonde te 
Sint-Gillis Waas. Deze rotonde dreigt het veel gebruikte fietspad van Sint-Niklaas 
naar de Klinge (Hulst) met een nieuw zwart punt op te zadelen. ABLLO werkte een 
alternatief plan uit met ongelijkgrondse kruisingen en korte doorkijktunnels naar 
Nederlands model (Goes). Meer dan 650 handtekeningen werden op enkele uren tijd 
verzameld; Ze werden op 22/8 overhandigd aan de administratie afdeling wegen en 
verkeer van de provincie Oost-Vlaanderen overhandigd, op 24 september aan het 
gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas en op 11 dec 2001 op het kabinet van minister 
Stevaert. 

q 26 juni : gesprek met Schepen Van de Vijver over fietsen in Beveren, fietsroute Sint-
Niklaas – Kruibeke 

q 23 oktober 01 is er een gesprek met dienst R.O. (Gert Mouton) van Beveren over 
fietsbeleid in Beveren. 

q Op 20 november 2001 lanceert ABLLOvzw een voorstel tot nieuwe fietsroute van het 
station Sint-Niklaas langs het recreatiedomein de Ster via Haasdonk naar het veer te 
Kruibeke: de Mercatorroute. Er wordt een persconferentie gehouden waarop het 
dossier wordt voorgesteld. Ruime weerklank in de pers waarna overleg volgt met de 
besturen van Beveren en Sint-Niklaas ( op 23/10 o.a. met burg Willockx en schepen 
Vercauteren) 

q Op 4 dec 01 is er een gesprek met gemeenteraadslid van Sint-Niklaas Jeanine De 
Boever overfietsroute St.-Niklaas – Kruibeke 

q Op 5 dec 01 is er overleg met de provinciale fietsambtenaar Dirk van Bellegem en 
overleg met de gemeente Kruibeke is aangevraagd. 

 
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 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.)… ) , fietstocht op de Dag van de aarde (22 april 01), ambachtelijk 
weekend (18-19 aug 01) en de dag van de natuur (17/11/01) 

q Er wordt een busuitstap georganiseerd naar Maas en Jeker op 10/06/01 
q De Panneweelwerkgroep vergaderde ondermeer op 12 februari, 11 april, 13 juni, 18 

okt., 5 dec.  
q Tijdens de dag van de aarde (met een 50-tal deelnemers)  werd er een fietstocht 

begeleid in de bedreigde polders en het havengebied op de LO. Er werd een bezoek 
gebracht aan een biologisch landbouwbedrijf en het vogelrichtlijngebied ‘De Putten’ 
in de Arenbergpolder. ABLLO maakt deel uit van de stuurgroep die het natuurcentrum 
begeleidt en uitbouwt. Er wordt actief meegewerkt aan de fondsenwerving voor het 
Pannenweel onder meer via een feest op 22 sep 01. 

 
• In 2001 vergaderde de adviescommissie staatsnatuurreservaat 'de Stropers' niet. Er 

werden wel contacten onderhouden met AMINAL en de afdeling Natuur maar ook met de 
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Vlaamse Landmaatschappij over het natuurinrichtingsproject ‘De Stropers’ dat op stapel 
staat. Daarbij wordt de vernattingsstudie van ENVICO opgevolgd in een 
begeleidingscommissie, waar Jan Dhollander en Erik Rombaut, bestuursleden van 
ABLLOvzw zijn betrokken. 

• Medewerkers van ABLLOvzw werkten mee aan de boomplantactie 2001 die werd 
gehouden op 24 november 2001 

• Op 8 april 2001 werd een studiewandeling gehouden door het RVK-gebied Sint-Gillis 
Waas. Er werd vastgesteld dat de aanplantingen zeer onzorgvuldig werden uitgevoerd. Via 
het Groene Waasland en via contacten met de Vlaamse Landmaatschappij werd gevraagd 
om deze toestand recht te zetten. Ook in het Groene Waasland besteedden we aandacht 
aan deze problemen. 

• In het najaar van 2001 werd de petitieactie i.v.m. de sluiting van het natuurcentrum 
Walburg te Sint-Niklaas mee door medewerkers van ABLLOvzw gesteund (1325 
handtekeningen). Op 7 december 2001 is overleg met het stadsbestuur van Sint-Niklaas 
gehouden met de bedoeling de sluiting van het natuurcentrum ongedaan te maken. 

 
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 31 jan,  

• De WEBsite  www.ABLLO.be werd verder opgebouwd en geactualiseerd. 
• Er wordt een procedure gevoerd voor de rechtbank inzake een bouwovertreding op de 

stuifzandrug van Belsele. 
• Er is veel vergaderd naar aanleiding van de fusie van Wielewaal en natuurreservaten tot 

natuurpunt. De positie van ABLLO, WNLW en Kruin waren hierbij de belangrijkste 
onderwerpen. 

• Van 22-25 maart 2001 namen enkele leden van de beheerraad deel aan de studiereis naar 
Duitsland (regio grensgebied Tsjechië en Polen) . Thema’s waren duurzaam bouwen, 
duurzaam omgaan met water, energie en materialen. 

• Organisatie van een buurtvergadering met info over de verkaveling Mierennestwijk op 19 
maart 2001 te Belsele (de raaklijn). 

• Informatieavond met diavoordracht van Jan Rodts over Vogelbescherming Vlaanderen in 
Café ’t Veer te Tielrode (ons Streven) op 26 maart 2001 

• Fietswandeltocht naar de Durmevallei in Daknam met bezoek aan de Daknamse Meersen 
(Ons Streven) op 28 april 2001. 

• Cultuur- en natuurhistorische fietstocht langs de Panneweelroute met bezoek aan 
kunstschilder en aan de stenen beer (een gerenoveerde sluis) en fort Zandberg in Zeeuws 
Vlaanderen op 23 sep 2001. 

• Info-avond ‘water in de tuin’ door Geertje Cooremans in Tielrode (Ons Streven) op 19 
nov. 2001. 

• Verkeerstelling en verkeersanalyse in Belsele samen met de Raaklijn en de a. 
Verbruggenkring en 11 leerlingen van de campus Glorieux uit Oostakker op 23 okt. 2001 

 
 
Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van abllo vzw 

op 5 februari 2002 en goedgekeurd. 


