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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw in 2004 
 
• De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2004 samen op 6 jan, 3 febr., 2 maart,  4 mei,  

1 juni, 6 juli, 7 sept., 12 okt., 2 nov., 7 dec. De Algemene Vergadering kwam éénmaal 
bijeen: op 3 februari 2004. 

      De beheerraad vergaderde in 2004 dus 10 keren in totaal. 
• De gedetailleerde jaarverslagen van De Raaklijn (het jaarboek 2004), van het 

Groencomité Sint-Pauwels, van de milieuwerkgroep Ons Streven, 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 in 2004. 
 
q ABLLOvzw stelde in januari 2004 haar dossier en persmededeling voor ‘Naar een 

optimale toegankelijkheid van het station van Sint-Niklaas. Er was ruime weerklank in 
de geschreven pers en op TV- kanaal 3. Op 22 jan 04 ging terzake een overleg door 
tussen ABLLOvzw en schepenen Vandercoelden en Vercauteren van de stad Sint-
Niklaas. Er werd ook vastgesteld dat in het Eurstation-handboek (december 2003, pag 
222) over stationsomgevingen ook een pleidooi werd gehouden voor een betere 
toegankelijkheid van het station, parallel aan de ideeën van ABLLO en geschreven 
door stedenbouwkundigen Marc Dubois en Evert Lagrou. Op 5 april 2004 antwoordde 
directeur-generaal V. Bourlard van de NMBS echter zeer negatief op de voorstellen 
van ABLLOvzw. Met het stadsbestuur van Sint-Niklaas wordt verder getracht de 
ideeën bij de NMBS aan te kaarten.  

q Op 15 oktober 2004 klaagt ABLLOvzw via e-mail aan Mevr I. Lieten, directeur-
generaal van De Lijn opnieuw de ‘spookbussen in het Waasland’ aan. ABLLO doet 
het voorstel om opnieuw passagiers toe te laten op laatavondritten uit Meerdonk en 
Sint-Gillis Waas naar Sint-Niklaas, in plaats van deze bussen leeg te laten rijden. 
Helaas is het antwoord negatief. Dat wordt touwens bevestigd door minister VAN 
BREMPT op een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Stassen op 16 
december 2004. 

q Op de vraag die ABLLOvzw aan de Lijn stelde om opnieuw de bushalte te heropenen 
aan de Driekoningenstraat/Noordlaan in de richting van Sint-Gillis (lijnengroep 21-
22)en Moerbeke (lijnengroep 41) werd wel gunstig gereageerd. Deze halte werd 
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tijdens de werken aan het station opgeheven maar bij het einde van de werken niet 
opnieuw heropend. Sedert eind 2004 werd deze bushalte echter opnieuw heropend, na 
de vraag van ABLLOvzw. Je kan niet enkel afstappen maar nu ook opnieuw 
opstappen aan deze druk beklante bushalte. Ze bedient ondermeer het 
belastingskantoor en het hoofdpostkantoor van Sint-Niklaas aan de 
Driekoningenstraat.  

• In verband met de havenproblematiek op de Linker scheldeoever werd verder 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.  

 
• Naar aanleiding van de nacht van de duisternis in november 2004 vroeg ABLLOvzw  

in sept. 2004 aan alle Wase gemeentebesturen om het charter ‘Verlichten zonder hinder’ 
te ondertekenen.  In samenwerking met de sterrenkundige vereniging Antares werd 
geprotesteerd tegen de buitenissige verlichting van de nieuwe parking aan het 
bioscoopcomplex Siniscoop te Sint-Niklaas. Met succes. De gewraakte verlichting wordt 
gedoofd en in samenwerking met Antares wordt gezocht naar een passende oplossing. 
Naar aanleiding van het feit dat in de Siniscoop-dakparking  van Sint-Niklaas een 
verdieping teveel in gebruik genomen terwijl in de mobiliteitsconvenant een maximaal 
aantal parkeerplaatsen is opgelegd, stelt ABLLOvzw voor om elders in de stad op 
strategische plaatsen 100 parkeerplaatsen te elimineren.  

• Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van 
rekeningrijden ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8 okt. 92) worden verder opgevolgd. 
Verschillende Vlaamse beleidsverantwoordelijken lanceren elk hun visie op tolheffing. 
(Bij de Oosterweelverbinding wil men tol heffen; bij Kennedytunnel niet) 

• 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 2004 in Gent 14 keren vergaderd op: 

 
15/01/04 Procoro  14u 
11/03/04 Procoro  14u 
22/04/04 Procoro  14u 
10/06/04 Procoro 14u 
26/08/04 Procoro  14u 
02/09/04 Procoro  10u 
09/09/04 Procoro  10u 
14/10/04 Procoro  10u 
28/10/04 Procoro  14u 
09/12/04 Procoro 14u 

 
• Op 2 december 2003 keurde 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 de loop van 2004 wordt 
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het project omgevormd en ingepast in het klimaatwijkproject van de Bond Beter 
Leefmilieu en als een project duurzaam lokaal milieubeleid van ‘Tandem’. 
q Op 19 jan 04 had de projectleider een onderhoud met de gemeente Beveren.  
q Op 30 ma 04 heeft ABLLOvzw een overleg met BBL, kijken naar de mogelijkheden 

om het klimaatwijkproject op te starten in het Waasland.  ABLLO schrijft alle Wase 
gemeenten aan.  Beveren en Stekene zijn bereid om hieraan deel te nemen.   

q Op 15 juli 04  komen ABLLOvzw, BBL en het gemeentebestuur van Beveren samen 
om alles te bespreken. ABLLOvzw zal optreden als regionaal coördinator.  Op 
aanvraag van BBL neemt ABLLO ook Dendermonde met 5 klimaatwijken, bij 
gebrek aan coördinator, onder zijn werking.   

q Op 23 sept. 04 komen alle Vlaamse coördinatoren samen bij BBL.   
q Op 22 okt 04 heeft in Sint-Niklaas de eerste stuurgroepbijeenkomst plaats, 

voorgezeten door ABLLOvzw . 
q Op 25 okt heeft in Sint-Niklaas de eerste energiemeesteropleiding plaats, voor 

energiemeesters van Dendermonde en Beveren. 
q Op 14 dec. 04 verzorgt ABLLOvzw de opleiding van de energiemeesters van Stekene  
q Alle klimaatwijken starten op 1 dec. 04.   
q Op 16 dec. 04 organiseert ABLLO de eerste energiemeesterbijeenkomst. 

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

en deskundigheidsbevordering.  
q Op 23 oktober 2004 volgt ABLLOvzw de BBL workshop ‘Samenwerkingsverbanden’  

Daarin wordt praktische uitleg gegeven over een systematische aanpak en een beleid 
rond samenwerking met diverse doelgroepen buiten de milieu- en natuurbeweging. 
ABLLOvzw past een aantal van deze aanbevelingen sindsdien actief toe en zette 
diverse samenwerkingsverbanden op punt. Onder meer via de klimaatwijken en de 
open huizenkijkdagen en de energiecampagne.  

q Op 28 oktober 2004 was ABLLOvzw aanwezig op de workshop subsidiedecreet voor 
thematische verenigingen. 

 
• De opvolging van de beslissing van de rechter (20 nov 2001) voor de sluiting van de 

MIWAverbrandingsoven van Sint-Niklaas bleef een aandachtspunt in 2004. 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 2004 verder met 
een zitting op 18/12/04. 
 

• 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 Het ontwerp van dading dd. 20/10/03 werd 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. 
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q In uitvoering van de gerechtelijk dading NV Indaver B, gevestigd aan de 
Poldervlietweg z.n. te 2030 Antwerpen en ABLLO vzw  werd 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 wervelbedinstallatie:  
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 Cant  
Plaatsvervangers : Marcel Oelbrandt en Fabienne Van Peel  
 
Op 2 maart 2004 komt de begeleidingscommissie wervelbedinstallatie een eerste maal 
samen.  Een tweede bijeenkomst heeft plaats op 7 september 2004 

 
• Naar aanleiding van de energiemaand okt 2004 schrijft ABLLOvzw opnieuw alle Wase 

elektrohandelaars aan en peilt naar hun inzet voor de energiemaand.  Op basis van de 
inzendingen kiest ABLLOvzw drie verdienstelijke elektrohandelaars.   
Het zijn:  
● Bosch-Center Cogen & Van Hove, Vijfstraten 2 in Sint-Niklaas 
● Electro Quintelier bvba, Lage kerkwegel 8 in Sint-Gillis Waas 
● RTV Herstellingen, Valk 62 in Sint-Niklaas. 

Zij krijgen een eervolle vermelding in het energieblad van BBL en in het ‘Groene 
Waasland’. Tijdens het ‘Open huizenweekend’ (24-25/10/04) werden zij in de bloemetjes 
gezet en ontvangen van ABLLOvzw  een fles wijn en een gratis jaarabonnement op het 
‘Groene Waasland’.  
 

• Op 23 en 24 oktober 2004 organiseerde ABLLOvzw, in samenwerking met BBL, de 
Wase Huizenkijkdagen.  
De volgende Wase gezinnen stellen hun energiezuinig huis open voor bezoekers:  
● Luc De Brabander: Merelstraat 3 9100 Sint-Niklaas 

Van Royen-Seymortier: Acacialaan 55 9240 Zele 
● Van Avermaet P : Gavermolenstraat 27, 9111 Belsele 
● Cant G.: Persstraat 88, 9120 Haasdonk 
● Mertens K.: Bremstraat 11, 9180 Moerbeke 
● Schroven-Heyninck: Molenstraat 87, Zwijndrecht.  

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 werd: De Wase huizen telden een 60-tal bezoekers die 
rondgeleid werden door de eigenaars en door ABLLOvzw verwend werden met een hapje 
en een drankje. 
Op 26/10/04 organiseerde ABLLO vzw op het secretariaat een evaluatieavond met de 
deelnemende eigenaars en BBL.  

 
• In 2004 werd door ABLLOvzw opnieuw veel aandacht besteed aan de fietser in het 

Waasland:  
q Op 17 jan 04 geeft ABLLO vzw haar afwijzend standpunt door aan het 

gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas , betreffende de proefopstelling van de 
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gemeente Sint-Gillis aan de  Hondstraat te Sint-Pauwels en de verkeersonveiligheid 
op dit kruispunt voor fietsers.  

q Op 19/04/04 heeft een overleg plaats met de scholengemeenschap Sint-Nicolaas 
(M.Verhaeghe) naar aanleiding van een bezwaarschrift ‘fietspaden Bankstraat’ in 
Haasdonk. 

q Op 4 feb, 11en 31 maart, 28 april en 17 juni  04 is ABLLOvzw aanwezig op de 
vergadering van de fietsersbond regio Sint-Niklaas. 

q Nog in feb. 04 heeft ABLLOvzw contact met ‘langzaam verkeer’ (Luc Van 
Maelen) in verband met aanpassingen in de ‘fietsvademecum’ aangaande dubbele 
richtingsfietspaden.  

q Op 27 feb. 04 wijst ABLLOvzw het gemeentebestuur van Beveren via e-mail op 
een procedurefout bij het aanbesteden van de werken aan de Bankstraat. Beveren 
aanvaardt de opmerkingen en belooft beterschap. 

q Op 26 maart 04 brengt ABLLOvzw een plaatsbezoek met schepen Vercauteren van 
Sint-Niklaas op de ‘Stropersfietsroute’ naar Hulst om de fietsovergangen van de 
Kuildamstraat en de Heistraat te bekijken en een voorstel tot herinrichting te 
bepleiten. 

q Op 27 maart 04 heeft een gesprek plaats met de Schepen van Verkeer van Beveren 
over het fietspad in de Bankstraat (Haasdonk). 

q In het januarinummer van het Groene Waasland wordt op gevaarlijke situaties 
gewezen voor fietsers aan de Kleine Laan in Sint-Niklaas. Per brief van 12/02/04 
reageert burgemeester Willockx.  

q Op 14 april 04 heeft een overleg plaats met vlaamse verantwoordelijken van de 
fietsersbond. 

q Op 8 mei neemt ABLLOvzw deel aan een actiedag van de fietsersbond op de 
houtbriel te Sint-Niklaas ( met kort verslag hiervan in ‘t groene waasland.) 

q Op 24 mei is er een plaatsbezoek met de fietsersbond aan de Zandstraat te 
Haasdonk ivm planning fietspad. 

q Plaatsbezoek met de fietsersbond aan de Zandstraat te Haasdonk. 
q Op 18 sep. 04 gidst ABLLOvzw de fietsersbond -afdeling Waasland- langs de 

Mercatorroute naar Kruibeke en wijst hen op actuele problemen. 
q 20 dec. 04 heeft ABLLO vzw een onderhoud met het buurtcomité ‘Hoge Bokstraat’ 

te Sint-Niklaas om te kijken in hoeverre er overeenkomsten in visie zijn, 
betreffende de heraanleg van het kruispunt ‘Hoge Bokstraat’ naar aanleiding van 
plannen tot de uitvoering Westelijke Tangent Sint-Niklaas. ABLLOvzw benadert 
die plannen kritisch en stelt voor een tunnel te behouden voor langzaam verkeer, 
bus en lokaal autoverkeer. 

 
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: verkoop van tweedehandboeken (16 mei 04) , 
rommelmarkt Panneweel (20 juni,26-27 juni 04: maaiweekend,  op 24 juli 04 wordt de 
Panneweel fietsroute ingefietst.  Het ambachtelijk weekend ging door op 21-22 aug 04 
met diverse demonstraties van oude ambachten (imken, wijnmaken, …), 10-12 sep 04: 
tentoonstelling landschapsschilder Jef Deyaert.  
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q Diverse verenigingen maakten gebruik van de accommodatie van het Natuurhuis 
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. Men vindt gedetailleerde informatie in een aparte 
lijsten in het jaarverslag van de werkgroep natuurhuis Panneweel. 

q Op 6 juni 04 werd door ABLLOvzw samen met de vriendenkring Panneweel en 
Natuurpuntvzw een busuitstap georganiseerd naar het natuurreservaat Oosterschelde 
met het plan Tureluur, naar natuurreservaat Kwade Hoek in Goedereede en naar 
duinengebied Voornes Duin. 

q De Panneweelwerkgroep vergaderde onder meer op 24 februari, 27 april, 2 juni, 11 
aug., 13 okt., 15 dec. 2004 in de vergaderruimte van het Panneweel. 

 
• Op 5 juli 04 vergaderden UGent, Vogelbescherming Vlaanderen, ABLLOvzw en de 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM). voor het uitwerken van een projectaanvraag in 
verband met de mussenproblematiek.  Voor het verzamelen van mussengegevens wil de 
VLM een geo-loket aanmaken, Vogelbescherming Vlaanderen zorgt voor de promotie  
naar het grote publiek, ABLLOvzw treedt op als coördinator en UGent zorgt voor de 
wetenschappelijke ondersteuning.  Op 25 nov 04 hebben ABLLOvzw, Vogelbescherming 
en VLM hierover een onderhoud op de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap 
(Koen Desmet en Wouter Faveyts). 

• Op 12 feb. 04 geeft ABLLOvzw via e-mail een aantal boomplanttips aan het stadsbestuur 
van Sint-Niklaas voor de deelgemeente Nieuwkerken (Gyselstraat en 
Zeveneeckhoekstraat). Het stadsbestuur neemt ze over en zal ze uitvoeren in het 
plantseizoen 2004-2005. 

• Op 6 november 2004 publiceert ABLLOvzw een open brief aan de provincieraadsleden 
van Oost-Vlaanderen waarin wordt geprotesteerd tegen de voorgenomen afschaffing van 
de provinciale aankoopsubsidies voor natuurverenigingen. 

• In november 04 was ABLLOvzw aanwezig op de Vlaamse ornithologische studiedag 
(VLOS) in Antwerpen, organisatie door  

• Op 20 november 04 wordt de studiedag van Natuurpunt vzw ‘The heat(h) is on’ in 
Turnhout bijgewoond door leden van ABLLOvzw. De studiedag ging in op beheer van 
bos en heidegebieden in Europa. 

• In 2004 vergaderde de adviescommissie staatsnatuurreservaat 'de Stropers' alweer 
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 2004 die werd 
gehouden op 20  november 2004. Het natuurhuis Panneweel fungeert als verdeelcentrum. 

 
 
VARIA: 
 
• ABLLOvzw verzorgde in 2004 opnieuw 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 2004). ABLLOvzw 
zorgde opnieuw voor het drukwerk, lay-out en eindredactie. De redactieraden gingen door 
op  7/01 , 03/2 , 28/4, 1/9 en 27/10/2004  
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• De site www.ABLLO.be werd verder opgebouwd en geactualiseerd. 
• Op 14 jan 2004 (Kortenberg), 25 jan (Drongen) gaf Erik Rombaut 2 voordrachten in de 

cursus Jachtopleiding van de Vlaamse Jager en de Koninklijke Sint-Hubertusclub van 
België: Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en populatiebiologie. 

• Op 16 jan 2004 nemen ABLLO medewerkers deel aan de studiedag ‘gemeentelijke 
milieubeleidsplannen’ in Gent, ingericht door de provincie Oost-Vlaanderen. 

• Op 7 februari 2004 verzorgde Erik Rombaut (secretaris ABLLOvzw) een lezing ‘Over de 
relatie tussen het gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB), natuur en milieu, 
de uitbreiding van de Europese unie in mei 2004 en de Noord-zuidproblemen’. In het 
kader van de inleefreis voor jongeren naar Senegal. te Sint-Niklaas, jeugdcentrum 
Heywijck, organisatie Dwagulu Dekkente. 

• Op 12 februari 2004 neemt Jenny De Laet deel aan de ‘Sparrow conference’ in London, 
opgezet door BTO en RSPB en enkel met uitgenodigde deelnemers. 

• Op 5 maart 2004 gaf Erik Rombaut een lezing Over het verantwoord omgaan met water in 
een Ecopolis. Het ecopolis-gedachtegoed als didactisch model voor onderwijs en educatie 
rond ‘integraal waterbeheer’  op de studiedag water ‘De slag van water l’eau’ van de 
provincie Vlaams Brabant, project Milieuzorg Op School (MOS), Leuven 5/3/04. 

• Van 11-14 maart 2004 namen enkele leden van de beheerraad deel aan de studiereis naar 
Duitsland (regio Gelsenkirchen/ Aachen-Eifel).  Thema’s waren duurzaam bouwen, 
duurzaam omgaan met water, verkeer, energie en materialen. De reis werd voorbereid 
door Erik Rombaut, secretaris. 

• Op 17 maart 2004 gaf Erik Rombaut een voordracht in de cursus ‘Duurzaam leren voor 
natuur en milieu’ georganiseerd door het centrum voor natuurbeschermingseducatie 
(CVN) en de Arteveldehogeschool in opdracht van het ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap: Het ecopolismodel: een brug tussen stad en platteland. Gehouden in 
Blankenberge, Duinse Polders. 

• Op 21 april 2004 speelt Jenny De Laet ‘Huis op het spel’ met leerlingen van het 6°jaar 
van het SintJozef Instituut in Ternat naar aanleiding van hun jaarlijkse ‘Groene’ woensdag 

• Op 22 april 2004 gaf Erik Rombaut een lezing ‘Ecologische Stedenbouw en ontwerpen in 
de stad’ voor de Provincie West-Vlaanderen ( in Brugge) in het kader van de lessenreeks 
Duurzaam Bouwen in theorie en praktijk.  

• Op zondag 25 april 2004 nemen diverse vertegenwoordigers van ABLLOvzw deel aan de 
landelijke dag van de aarde, georganiseerd in Mechelen door de hele natuur- en 
milieubeweging. 

• Op 30/4/04 heeft ABLLO een gesprek met Tulsi Celie van Jeugdcentrum Den Eglantier in 
Sint-Niklaas met het oog op een mogelijke huisvesting voor het secretariaat van ABLLO 
in hun lokalen. 

• Op 08 mei 04 overlegt ABLLOvzw met BBL in het kader van de professionalisering van 
verenigingen over een betaalde part-time kracht.  Op 1 juli 2004 begint Jenny De Laet als 
betaald educatief medewerker bij ABLLOvzw.  

• Op 27 mei 2004. Deelname aan de studienamiddag over rationeel energieverbruik in het 
nieuw ecologisch verantwoord gebouwd kantorencomplex van de Vlaamse 
Milieumaatschappij in Aalst. Met de voordracht over energiezuinige verlichting door 
Boris Fornoville (Cenergie) en een voordracht door Jos De Winne (VMM) over de 
milieuaspecten van het VMM-kantoor met een rondleiding door de gebouwen. 

• Op 5 juli heeft Jenny De Laet een gesprek met Jo Van Valckenborgh (VLM) om te peilen 
naar een mogelijke samenwerking in het mussenonderzoek.  
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• 13 sept 2004: Thesisverdediging UGent: Jenny De Laet is leescommissaris van de thesis 
van Christof Vivey:’Fijnschalig patroonondezoek naar het voorkomen van Passer 
domesticus binnen de stad Gent’ 

• Op 14 sept 2004 is Jenny De Laet aanwezig op het regionaal Beraad van BBL. 
• Op 17sept2004  neemt ABLLOvzw deel aan de ‘Scheldedag’ te Kallo naar aanleiding van 

de ‘ontwikkelingsschets 2010’ die in openbaar onderzoek gegaan is.  
• Op 29 sep 2004. Deelname aan de studieavond en debat: houtlabels FSC en /versus 

PEFC. Sint-Niklaas, algemene vergadering VIBE. 
• 01-03 okt 2004: Jenny De Laet neemt deel aan de ‘Hole Breeding Passerine Conf’ op 

Vlieland met de voorstelling van twee posters:  
1. The status of the House Sparrow Passer domesticus in large tows: prelimnary 

results in Belgium.  
2. Long term population study of the Great Tit Parus marjor and the Blue Tit Parus 

caeruleus near Ghent (Hutsepot) Belgium.  
• Op 11 okt 2004 komen Ugent (Luc Lens), Vogelbescherming (Jan Rodts), VLM (Jo Van 

Valckenborgh)  en ABLLO (Jenny De Laet) voor het uitwerken van een gezamenlijk 
mussenproject 

• Op 21 okt 2004 geeft Jenny De Laet voor KVLV Temse-Velle een voordracht ‘Wel 
proper maar gezond’ over milieuvriendelijke reinigings- en toiletproducten.  

• Op 10 nov 2004 komt BBL samen met een aantal geïnteresseerde verenigingen rond de 
‘Dag van de Aarde’ 2005.  Het thema voor Oost-Vlaanderen wordt vastgelegd. 

• Op 15 nov 2004 geeft Jenny De Laet voor VELT-Zele een voordracht rond het gedrag van 
tuinvogels. 

• Op 22 okt 04 is ABLLOvzw aanwezig op het Benelux-Passiefhuis symposium 
georganiseerd door het passiefhuisplatform in KaHo Sint-Lieven te Gent.  

• Op 19  nov 04 neemt ABLLOvzw deel aan de studiedag ‘Deelnemen aan het lokale 
milieubeleid’ georganiseerd door de Mina raad.  

• 20 nov 04. Lezing: Biodiversiteit: wat is dat en is het nodig ? Lezing voor Mondovzw, 
Bastijnstraat in Berlaar (Lier).  

• Op 22 nov 2004 speelt Jenny De Laet  ‘Huis op het spel’ met de milieudienst van Sint-
Niklaas.  

• Op 27 nov 2004 neemt Jenny De Laet deel aan de 16 ° Vlaamse Ornithologische 
Studiedag (VLOS) te Antwerpen. 

• 4 dec. 04: Deelname aan de ‘Journée d’étude’ à l’Institut Supérieur d’Architecture Saint-
Luc de Bruxelles "le développement durable: quel Impact sur l'architecture. Journeé 4: le 
territoire urbain, ressource pour une developpement durable. 

• Op 17 dec. 04 gaf Erik Rombaut een Lezing ‘Duurzame Stedenbouw’ tijdens het 
studieweekend van 17 en 18 december 04 georganiseerd door Architecten-Bouwers 
(Brussel) ism met VIBE voor Architecten in de Abij Sint-Andries in Loppem.  

 
Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO 

vzw op 8 februari 2005 en goedgekeurd. 
 
 
 


