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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. 409-5060061-03 
 

BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw in 2003 
 
• De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2003 samen op 8 jan, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 

juni, 1 juli, 2 sep., 7 okt., 4 nov., 2 dec. De Algemene Vergadering kwam éénmaal bijeen: 
op 4 februari 2003. 

      De beheerraad vergaderde dus 11 keren in totaal. 
• De gedetailleerde jaarverslagen van De Raaklijn (het jaarboek 2003), van het 

Groencomité Sint-Pauwels, van het Ringcomité en van de vriendenkring Pannenweel 
maken deel uit van dit jaarverslag en kunnen op het secretariaat worden opgevraagd 
en 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 dan ook aan bod. 
 
q ABLLOvzw ijverde mee voor het oplossen van de moeilijkheden die zijn ontstaan 

omdat de Nederlandse Connexxion niet langer Belgisch klanten wil vervoeren op 
grensoverschrijdende buslijnen. ABLLOvzw herinnerde dan ook aan haar standpunt 
om een snelbus te voorzien tussen Antwerpen –Sint-Gillis-Stekene-Moerbeke en zo 
naar Gent. ABLLOvzw ijverde samen met de BTTB daarvoor. Deze acties kenden in 
2003 succes. Vanaf februari 2003 rijdt de nieuwe  snelbus 41S tussen Moerbeke en 
Antwerpen via Sint-Gillis Waas. 

q Er worden een aantal dossiers voorbereid onder meer over de toegankelijkheid van het 
station in Sint-Niklaas én over een betere dienstverlening van de spoorlijn 59. Deze 
zullen in 2004 leiden tot persmededeling en een dossier. 

 
• In verband met de havenproblematiek op de Linker scheldeoever werd overlegd met de 

BBL. Het gaat daarbij over het strategisch plan Linkeroever en de situatie van Doel in 
relatie met Deurganckdok en met de Midazones.  
* 17 feb 03: gesprek met Bart Cassier (Intercommunale Waasland) over het strategisch 
plan Antwerpse Haven en mobiliteit Waaslandhaven 

 
• Naar aanleiding van de nacht van de duisternis op 8 november 2003 vroeg ABLLOvzw 

aan de bevoegde overheden om de verlichting ’s nachts te doven op de tot snelweg 
omgevormde A11/E34 tussen Antwerpen en Moerbeke. Dat gebeurde per e-mail en brief  
in september. De samenwerking werd opgezet met Antares, de Wase sterrenkundige 
vereniging. De acties leiden tot succes. Met ingang van 8 november 2003 wordt elke nacht 
tussen 0u30 en 5u30 de verlichting gedoofd. 
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• 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 20 jan 03: deelname infovergadering SAM, Waaigat in Burcht over de 

oosterweelverbinding in Zwijndrecht 
 
• Medewerkers van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van onder meer Stekene 

(Panneweel) , 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. Ook in diverse GECORO’s die worden opgestart zijn 
Ablloleden betrokken (Sint-Gillis , Beveren, Sint-Niklaas, ...).  

 
• Jenny De Laet zetelt namens de BBL en ABLLOvzw in de Provinciale commissie van 

advies voor RO van Oost-Vlaanderen (PROCORO), Jenny is lid van de raad van beheer 
van ABLLOvzw. Er werd in Gent 14 keren vergaderd op: 

9/01/03 Procoro  14u 
16/01/03 Procoro  14u 
23/01/03 Procoro  14u 
30/01/03 Procoro  14u 

6/02/03 Procoro  14u 
13/02/03 Procoro  14u 
20/02/03 Procoro  14u 

8/05/03 Procoro  14u 
12/06/03 Procoro  14u 
18/09/03 Procoro  14u 

9/10/03 Procoro  10u 
16/10/03 Procoro  10u 
23/10/03 Procoro  10u 
11/12/03 Procoro  14u 

 
• Op 2 december 2003 keurt de raad van beheer van ABLLOvzw het project ‘Het 

Waasland op de kar van duurzame ontwikkeling’ goed. Dit project kadert in het besluit 
van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring 
van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid, artikel 4 , 4de lid. Projecten inzake 
intergemeentelijke en of provinciale samenwerkingsstructuren. In 2003 werd een eerste 
contact gelegd met de gemeente Beveren. Andere gemeenten zullen volgen in 2004. 

 
• ABLLOvzw nam deel aan diverse activiteiten van de BBL inzake organisatieontwikkeling 

en deskundigheidsbevordering.  
q Op 13 september 2003 de sessie: het nieuwe besluit houdende de erkenning en 

subsidiëring van natuur- en milieuverenigingen: onze voorzorgen nemen. 
q Op 18 juni 2003: informatiebijeenkomst bij de BBL over erkenning en subsidiëring van 

natuur- en milieuverenigingen en het projectenfonds duurzaam natuur- en milieubeleid. 
q Op 11 oktober 2003 de sessie: een project opbouwen en uitschrijven op basis van het 

nieuw projectenfonds inzake duurzaam natuur- en milieubeleid. 
q ABLLOvzw was intensief betrokken bij de opmaak van de aanvraag ter subsidiëring van 

DULOMI-projecten aan AMINAL 2003: Ontwikkeling van een lokaal Kyoto protocol: 
gemeenten sparen energie en milieu. Over dit klimaatnetwerk werd op 24 juni 03 in 
Brussel vergaderd bij BBL (samen met WMF West Vlaanderen, Dialoog, VIBE) 
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• De opvolging van de beslissing van de rechter (20 nov 2001) voor de sluiting van de 

MIWAverbrandingsoven van Sint-Niklaas bleef een aandachtspunt in 2003. ABLLO 
werkte hiertoe inhoudelijk en financieel samen met de werkgroep gezondheid en milieu 
uit Sint-Niklaas. De procedure voor de rechtbank in Dendermonde liep in 2003 verder met 
een zitting op 18/04/03 en op 19/11/03. 
 

• 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. 

q Op 18 juni 2003 overlegde ABLLOvzw over deze zaak op het kabinet van minister 
Sannen. 

q Op 30/04/03 overleg met Indaver in Waasmunster. Op 13/8/03 en 16/10/03 werd overlegd 
met Indaver in Sint-Niklaas (Hotel Serwir) 

q Het ontwerp van dading dd. 20/10/03 wordt op 4 november 03 op het kabinet van minister 
Sannen besproken en goedgekeurd. Tegelijk geeft ABLLO vzw haar Raadsman opdracht 
om de rechtsprocedures tegen Indaver voor de Raad van State stop te zetten en herroept 
daarmee haar beslissing van 4 maart 03 tot verderzetting van de procedures. 

q Voorbereiding persconferentie Indaver/BBL/ABLLOvzw in Berchem gevolgd op 
27/11/03 door de gezamenlijke persconferentie in het pershuis van Antwerpen. 

q In uitvoering van de gerechtelijk dading wordt een begeleidingscommissie samengesteld 
én een fonds voor stimulering van ecologische productie- en consumptiepatronen. In de 
dading worden de modaliteiten van samenstelling en de werking ervan bepaald. 
Begeleidingscommissie 
Effectieve leden: Willy van Overloop en Hans Van Dooren  
Plaatsvervanger : Erik Rombaut  
Fonds ter stimulering van ecologische consumptie- 
en productiepatronen : 
Effectief : Hans Van Dooren en Gilbert  
Plaatsvervangers : Marcel Oelbrandt en Fabienne Van Peel  
 
Op 25 en 26 oktober 2003 organiseerde ABLLOvzw in samenwerking met BBL de Wase 
Huizenkijkdagen. Op 13 mei was er een voorbereidende vergadering in Brussel bij de 
BBL. 

Luc De Brabander: Merelstraat 3 9100 Sint-Niklaas 
Van Royen-Seymortief: Acacialaan 55 9240 Zele 

Ook de media werd verzocht om medewerking (kanaal 3, regionaal nieuws radio2, 
verschillende kranten). 
De medewerking van al deze kanalen zorgde ervoor dat deze editie van de Wase 
Huizenkijkdagen een succes werden: De Wase huizen telden een 80-tal bezoekers die 
rondgeleid werden door de eigenaars. 

 
• In 2003 werd door ABLLOvzw opnieuw aandacht besteed aan de fietser in het Waasland:  
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q In 2003 werd verder werk gemaakt van acties rond de realisatie van de 
Mercatorfietsroute naar Haasdonk-Kruibeke. 
*27 maart 03: fietstocht met schepen Vercauteren (van Sint-Niklaas) langs de 
Mercatorroute 

q In het voorjaar 2003 wordt een affichecampagne opgezet door ABLLOvzw in 
samenwerking met de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas (Sint-Niklaas). 

q Op 30 mei 2003 wordt een persmededeling verspreid: Sint-Niklaas mist wandel- en 
fietspromenade.  

q Op 28 maart volgt een persconferentie (in de school Heilige Familie, Hofstraat SN) 
met ABLLOvzw en de scholengemeenschap Sint-Nicolaas (M.Verhaeghe) over de 
fietslanencampagne. 
*9 jan 03: overleg verkeersdienst Sint-Niklaas (J Goeminne) 
*20 jan 03 overleg scholengemeenschap Sint-Nicolaas (M.Verhaeghe) en met 
verkeersdienst Sint-Niklaas 
*21 jan 03: voorstelling fietslanen-actie aan de milieuraad van het College te  Sint-
Niklaas 
*18 feb 03, 11 maart 03 en 18 maart 03: gesprekken met schepen Vercauteren en 
scholengemeenschap Sint-Nicolaas (M.Verhaeghe) over parkeerabonnementen en 
fietslanen op de markt van Sint-Niklaas. 
*26 feb 03: fietstocht met schepen Vercauteren i,v,m, de fietsinfrastructuur aan het 
station en de Waaslandroute 
*2 april 03 wordt een brief gericht aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas met de vraag 
naar een brede fietslaan over de Markt. 
*29 april 03 informatie-avond over fietslanenactie op uitnodiging van het oudercomité 
van de school OLV Presentatie 
*20 mei 03: overleg met stadsbestuur van Sint-Niklaas en de ontwerper van het 
Margarethaplan (CEPEZED) , 
*Met belgerinkel naar de winkel, fietsmanifestatie samen met de BBL op de markt in 
Sint-Niklaas op 10 mei 03. 
*2 juni 03: persvoorstelling fietscorridor Markt-Parklaan aan de academie van Sint-
Niklaas 
*27 juni 03: ludieke actie op de trappen van het stadhuis van Sint-Niklaas met overleg 
burgemeester Willockx en schepen Vercauteren. 
*2 juli 03: overleg plannen Hofstraat met stadsbestuur en ontwerpers 
*8 juli 03: gesprek met burgemeester Willockx en E. Foubert over Margarethaplan 
*10 september 03: overleg met de Jeugdbond voor natuurstudie over de 
verkeersplannen van Sint-Niklaas 

q In september 2003 publiceert ABLLOvzw een dossier met een voorstel tot inrichting 
van veilige oversteekplaatsen op de spoorwegfietsroute tussen De Klinge en Sint-
Niklaas. 
* Op 22 sep 03 werd een persconferentie gehouden te Sint-Gillis Waas. 
* Op 22 sep 03 was er een gesprek over dit dossier met het schepencollege van Sint-
Gillis Waas 

q Op 7 oktober 03 stelt ABLLOvzw een fietsvriendelijk profiel voor de herinrichting 
van de Parklaan in Sint-Niklaas voor aan De Lijn , de politie, de mobiliteitsdienst en 
studiebureau SWK tijdens een vergadering in het stadhuis van Sint-Niklaas (na een 
voorbereidend contact op 13 sep 03 met burgemeester Willockx) 

q Op donderdag 17 april 2003 organiseerde ABLLOvzw een studie-uitstap naar 
Nederland. 

ABLLOvzw stelde volgend programma voor: 
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10u30-13u00: ontvangst en inleiding door de gemeente Houten gevolgd door een 
fietsexcursie. 
De gemeente Houten telt een kleine 40.000 inwoners en groeit de komende jaren door tot 
50.000 inwoners. Al het doorgaand autoverkeer gaat via de rondweg om Houten van 8.6 km 
lang. Daar vandaan is per afslag één woonwijk bereikbaar met de auto. Van wijk naar wijk 
rijden is onmogelijk per auto. Je moet dan opnieuw de rondweg opzoeken. 
Fietsers kunnen in Houten overal komen. De hoofdfietsroute is 3.2 km lang. Deze autovrije 
fietslaan loopt van oost naar west in een groene omgeving. Vanuit elke woonwijk lopen de 
fiets– en voetpaden naar de hoofdroute. Scholen zijn gesitueerd langs de fietspaden. Waar de 
fietspaden kruisen met het autoverkeer hebben de fietsers voorrang. Fietsers kunnen wel van 
wijk naar wijk fietsen via korte routes. Om veilig de rondweg te kruisen zijn er zeven 
fietstunnels aangelegd. Het geheel wordt met zeer krachtig en frequent bus- en treinverkeer 
aangevuld.  
 

 
Meer info ook op www.houten.nl 

 
13u00-14u00: middagpauze, ieder kan volgens eigen beurs in de stad lunchen.  
Gevolgd door een bustransfer naar ’s Hertogenbosch. 
 
Het namiddagprogramma omvat een keuzepakket: je kiest één van volgende thema’s:  
 
ofwel van 15 tot 17 uur: bezoek aan de VIBA-tentoonstelling 
 
De Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur (VIBA) is het Nederlandse landelijk 
informatie- en kenniscentrum voor biologisch, duurzaam en gezond bouwen, wonen, werken 
en leven . 
Na een kopje koffie en een introductie lopen we in de imposante Brabanthallen te ’s 
Hertogenbosch: daar geeft VIBA een overzicht van duurzame en gezonde materialen en 
diensten. Deze zijn alle getoetst door een onafhankelijke toetsingscommissie van VIBA. 
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Iedereen kan deze zien, ruiken en voelen. Alle productinfo, adressen van leveranciers én tal 
van levensechte maquettes maken van deze expositie een paradijs voor iedereen die duurzaam 
wil bouwen en wonen, maar niet goed weet waar te beginnen. Een volledig uitgeruste 
gespecialiseerde bibliotheek vult dit aanbod aan. 
Verdere info op www.viba-expo.nl 
 
ofwel van 15 tot 17 uur: Integraal waterbeheer in 'De Vliert' 
 
Na de overstromingsproblemen wordt ook in Vlaanderen steeds meer gedacht aan integraal 
waterbeheer. Wat houdt dat eigenlijk in voor steden ? 
Het project Integraal Waterbeheer 'De Vliert' in 's Hertogenbosch (NL) is een intrigerend 
voorbeeld dat aantoont hoe met medewerking van de bevolking in een bestaande woonwijk, 
integraal waterbeheer vorm kan krijgen. In de grote woonwijk 'De Vliert', gebouwd in de 
jaren vijftig, ligt een verouderd gemengd rioolstelsel dat aan vervanging toe was. Via een 
regelmatige nieuwsbrief, informatie- en inspraakvergaderingen en een permanent bemand 
wijkinformatiecentrum worden bewoners gemotiveerd het regenwater van hun woning los te 
koppelen van het riool. Kinderen en scholieren worden intens betrokken, alle bewoners 
krijgen van de gemeente een regenton en infiltratievoorzieningen in de tuin aangeboden. En 
voor investeringen om regenwater binnenshuis te gaan gebruiken worden forse subsidies 
voorzien. Er wordt in 's Hertogenbosch ook ervaring opgedaan met een IT-riool, een 
zogenaamde Infiltratie Transportriool. Dit riool is bewust lek gehouden, zodat het regenwater 
langzaam kan infiltreren van uit die IT-riolen in de ondergrond. Infiltratievoorzieningen met 
wadi’s vervolledigen het plaatje. 
Ten behoeve van dit project werd een infocentrum opgericht in de wijk zelf. Dat 
wijkinfocentrum werkt als katalysator, bliksemafleider en aanspreekpunt. 

 
 
NATUUR EN LANDSCHAP: 
 
• De aankoop van een boerderij door de Wielewaal (Natuurpunt vzw) , waarvan de schuur 

zal worden omgevormd tot het natuurcentrum Panneweel, wordt door ABLLOvzw 
voluit gesteund.  
q ABLLO-leden maken deel uit van de vriendenkring van het Panneweel op en zijn 

aanwezig op diverse activiteiten: rommelmarkt Panneweel (22 juni 03), … ) , 
wandeltocht langs trage wegen op de Dag van de aarde (27 april 03), een cursus 
dagvlinders met theorielessen op 3 en 10 juni en excursies op 15 en 27 juli 2003.  Het 
ambachtelijk weekend ging door op 23-24 aug 03 met diverse demonstraties van oude 
ambachten (imken, wijnmaken, …). Op 6 september 03 ging de open schuurdag door 
met diverse wandelingen en een natuurkwis. De fietsbrochure met de 
Panneweelfietsroute werd helemaal herwerkt en gepubliceerd.  

q Diverse verenigingen maakten gebruik van de accommodatie van het Panneweel bij 
diverse ledenactiviteiten waardoor het Panneweel stilaan uitgroeit tot een toegankelijk 
documentatiecentrum, wat een doelstelling is van de werkgroep. De activiteiten 
worden telkens gemeld. Verenigingen die het natuurhuis bezochten in 2003 zijn o.a.: 
School ‘tKalf (27/4), LBC Sint-Niklaas (19/5), 55-jarigen Verrebroek (25/5), De 
Zilveren Passer Ieper (10/6), School Verrebroek (20/6), Steinerschool De Hazelaar 
(24/6), familie De Jonghe (28/6), gepensioneerden Kieldrecht ( 28/7), fietsers 
AGALEV (2/8), fietsers CVN (9/8), familie Van den Hende (16/8), wandeling CVN 
(23/8), AGALEV Sint-Gilllis (21/9), …. Men vindt gedetailleerde informatie in een 
aparte lijsén in het jaarverslag van de werkgroep Panneweel. 
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q Op het dak van het woonhuis Panneweel wordt een zonnecollector geïnstalleerd en 
milieuvriendelijke isolatiematerialen worden toegepast. 

q Er wordt een busuitstap georganiseerd naar het natuurreservaat Hageven (B) De 
platreaux (NL) op 1 juni 03. 

q De Panneweelwerkgroep vergaderde onder meer op 12 februari, 23 april, 19 juni, 13 
aug., 15 okt., 18 dec. 2003 in de vergaderruimte van het Panneweel. 

q RVK Sint-Gillis : 25/6 aanwezig bij inhuldiging wachtbekken Schuilhoek Sint-Gillis 
Waas 

 
• In 2003 vergaderde de adviescommissie staatsnatuurreservaat 'de Stropers' niet. Er 

werden wel contacten onderhouden met AMINAL en de afdeling Natuur maar ook met de 
Vlaamse Landmaatschappij over het natuurinrichtingsproject ‘De Stropers’ dat op stapel 
staat. Daarbij werd 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 2003 die werd 
gehouden op 20 en 22 november 2003. Het natuurhuis Panneweel fungeert als 
verdeelcentrum. 

• ABLLOvzw organiseerde voor de eigen beheerraadsleden en hun partner een wandeling 
in Tielrode broek op 18 oktober 03. 

• In augustus 2003 verspreidt ABLLOvzw een persmededeling : Provinciale ecologische 
verbindingszone ‘Watergang der Hoge Landen’ te Stekene/Sint-Gillis Waas en Beveren. 
ABLLOvzw houdt daarin een pleidooi voor de uitbouw van een ecologische 
verbindingszone rond deze watergang in het kader van het provinciaal structuurplan Oost-
Vlaanderen.  

• Medewerkers van ABLLOvzw nemen van 19 tot 23 maart 2003 deel aan een thema-
excursie rurale ruimtelijke planning, ecologische stedenbouw en duurzaam bouwen naar 
Vorarlberg in Oostenrijk. (Milieuvriendelijker omgaan met materialen, met verkeer, met 
de waterketen en met de energieketen). leiding: Erik Rombaut en Herman Remes 

 
 
VARIA: 
• ABLLOvzw verzorgt de administratie van 't Groene Waasland, het gemeenschappelijk 

Wase natuur- en milieutijdschrift, dat tweemaandelijks wordt uitgegeven (verschenen op 
15 jan, 15 maart, 15 mei, 15 sep en 15 nov). ABLLOvzw zorgde opnieuw voor het 
drukwerk, lay-out en eindredactie. De redactieraden gingen door op 26/2 , 22/4, 3/9 , 
5/11/2003 

• De site www.ABLLO.be werd verder opgebouwd en geactualiseerd. 
• Op 12 nov 03 werd de PWA Sint-Niklaas gevraagd om ABLLOvzw in te schrijven met de 

bedoeling om in de loop van 2004 een deeltijdse tewerkstelling van een medewerker te 
helpen financieren. Bijkomende informatie werd aan het PWA bezorgd op 4 dec 03. Er 
wordt ook intensief gezocht naar een centraal gelegen lokaal voor de tewerkstelling. 

• Er is overleg met Geert van Buynder van het buurtcomité verbindingsweg Samelstraat in 
Sint-Gillis Waas én met het actiecomité veilig langs de weg omtrent de situatie voor de 
fietsers aan het rond punt Hoogeinde in Sint-Gillis Waas. 

• Op 21 jan 03 neemt ABLLOvzw deel aan de gemeentelijke mobiliteitscommissie Sint-
Gillis Waas. 
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Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO 
vzw op 4 februari 2004 en goedgekeurd. 

 
 


