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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE WERKING VAN ABLLO vzw in 2005 
 
• De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2005 samen op 11 jan, 8 febr., 8 maart, 5 april, 

17 mei, 5 juli, 8 sept., 12 okt., 8 nov., 28 nov., 13 dec. De Algemene Vergadering kwam 
twee maal samen op 8 februari en op 13 december 2005. 

      De beheerraad vergaderde in 2005 dus 11 keren in totaal. 
• De gedetailleerde jaarverslagen van De Raaklijn (het jaarboek 2005), 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 2005. 
 
q ABLLOvzw stelde in op 30/03/05  in Sint-Niklaas (Natuurcentrum Walburg) haar 

dossier voor ‘De trein, laat je verleiden. IR-V van Antwerpen tot Gent tijdens een 
persconferentie. De weerklank in de regionale pers was groot (bijlage subsidiedossier, 
III,1-6) 

q Op 15/10/05 werd door ABLLOvzw het dossier voorgesteld over: ‘De spoorlijn Sint-
Niklaas-Mechelen: tijd voor nieuwe recepten’. Daarin werd onder meer een pleidooi 
gehouden voor light-rail toepassingen op de bedding van deze lijn (Bijlage 1). 

q ABLLOvzw hield zich in 2005 bezig met de plannen van de Vlaamse Overheid en de 
stad Sint-Niklaas, voor de verlenging van de N41 tussen de Tuinlaan (Belsele) en de 
Hoge Bokstraat / Leon Scheerderslaan (R42) te Sint-Niklaas. Vooral de omlegging 
van stadsbuslijnen 2 en 3 en de stiefmoederlijke behandeling van voetgangers en 
fietsers in deze plannen werd kritisch benaderd .  

q Op 27 april 05 werd bij de Vlaamse ombudsdienst door ABLLOvzw een vraag 
ingediend om het dossier Westtangent te Sint-Niklaas te behandelen. Een dossier werd 
ingediend (Bijlage 2).  

q In december 05 werd aan het kabinet van minister van Brempt en van minister Peeters 
de vraag gesteld om over dit dossier een overleg te organiseren. Een dossier werd 
ingediend.  In de loop van 2006 wordt dit dossier zeker opgevolgd. 
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• Naar aanleiding van de nacht van de duisternis op 19 maart 2005 vroeg ABLLOvzw  
in de loop van 2005 in verschillende dossiers aandacht voor de lichthinderproblemen. Dat 
gebeurde onder meer in Sint-Gillis Waas, waar we pleitten voor milieuvriendelijke 
verlichting voor de parkeerterreinen aan het nieuwe gemeenschapscentrum ‘De Route’. 
Dat dossier werd in september 2005 gepresenteerd: Pleidooi voor een milieuvriendelijke 
en buurtvriendelijke inrichting van het toekomstige parkeerterrein bij het gemeentelijk 
gemeenschapscentrum ‘De Route’ te Sint-Gillis Waas. In dat dossier werd ook aandacht 
gevraagd voor de waterhuishouding van deze omgeving (Bijlage 3).  
 

• Het Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van 
rekeningrijden ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8 okt. 92) worden verder in 2005 
opgevolgd. ABLLOvzw wenst dat de wegenstudie die door de Wase burgemeesters en de 
Wase intercommunale werd gevraagd omtrent een noordzuidverbinding  tussen E34 en 
E17grondig wordt geanalyseerd. ABLLOvzw kwam daarvoor tussen bij burgemeester 
Willockx van Sint-Niklaas (Bijlage 4). 

 
• 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 2005 in Gent 8 keren vergaderd op: 

 
20/01/05 Procoro  14u 
17/02/05 Procoro 14u 
24/03/05 Procoro  14u 
14/04/05 Procoro  14u 
23/06/05 Procoro 14u 
08/09/05 Procoro  14u 
10/11/05 Procoro  14u 
08/12/05 Procoro 14u 

 
•    ABLLO vzw neemt deel aan het Regionaal Beraad en Regionaal Beraad+ ingericht door  
      BBL op volgende data: 2 maart, 3 juni en 13 sept  2005    
 
• 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 
het project omgevormd en ingepast in het klimaatwijkproject van de Bond Beter 
Leefmilieu en als een project duurzaam lokaal milieubeleid van ‘Tandem’ (zie  bijlage 5 + 
subsidieverslag bijlage V-1,2).   

q Op 21 feb.05 en 18 april 2005  verzorgt ABLLO de  Wase 
Energiemeesteropleidingen met Verwarming en Verlichting als thema’s. 
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q De Stuurgroepbijeenkomsten met de verschillende milieuambtenaren en een 
vertegenwoordiger van BBL gaan voor het Waasland  door op 04 feb.05 en 18 
maart 05 telkens in Sint-Niklaas. 

q   Op 26 mei 05 is ABLLO aanwezig op de evaluatie vergadering rond de 
klimaatwijken 2004-2005, bij de BBL in Brussel. 

q   In Juni 05 verzorgt ABLLO de slotmomenten van de Wase gemeenten. 
q  Op 23 juni 05 heeft ABLLO een onderhoud over de geplande ondersteuning van 

het klimaatwijkproject door de Provincie Oost-Vlaanderen, in Gent. ABBLO blijft 
daarbij de geplande klimaatwijken 2005-2006 coördineren. 

q   Op 19 sept. 05 gaat in Gent de info en startsessie door voor alle Oost-Vlaamse 
gemeenten. 

q  De Wase gemeenten Beveren, Stekene, Hamme, Dendermonde en Buggenhout 
stappen in de klimaatwijken 2005-2006 en worden ondersteund door ABLLO.  
ABLLO verzorgt de verschillende startmomenten die de gemeenten organiseren 

q Op 8 nov 05 gaat in Gent de eerste stuurgroepbijeenkomst  door. De eerste 
klimaatwijkkrant. verschijnt op 5 dec. 05    

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

en deskundigheidsbevordering.  
q Op 14 jan 2005 was ABLLO aanwezig op een workshop rond de correcte opbouw van 

het subsidiedossier.  
q Op 18 november 05 was ABLLO aanwezig op een workshop rond het subsidie besluit 

en de vrijwilligers wetgeving.  
 
• De opvolging van de beslissing van de rechter (20 nov 2001) voor de sluiting van de 

MIWAverbrandingsoven van Sint-Niklaas bleef een aandachtspunt in 2005. 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 2005 verder met 
een zitting in oktober 05 (Bijlage 6). 

 
• Op 5 oktober 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 01 werd dit 
beroep door de administratie ontvankelijk verklaard met startdatum van 8 oktober 2001. 
Intussen werd door Indaver, ABLLOvzw en de BBL een gerechtelijke dading overeen 
gekomen. 
q In uitvoering van de gerechtelijk dading NV Indaver B, gevestigd aan de 

Poldervlietweg z.n. te 2030 Antwerpen, ABLLO vzw en de BBL werd een 
begeleidingscommissie samengesteld én een fonds voor duurzaam afval- en 
energiebeheer. 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 en Gilbert Cant 
Fonds voor duurzaam afval- en energiebeheer : 
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Effectief : Erik Rombaut en Gilbert Cant  
Plaatsvervangers : Marcel Oelbrandt en Willy Van Overloop 

q Na de vergadering van 30/08/05 bij de Koning Boudewijnstichting in Brussel, met alle 
betrokken partijen wordt beslist om het fonds onder te brengen bij de KBS. 

q  De begeleidingscommissie kwam samen op 19 okt 2005, 07 dec. 2005 (Bijlage  
subsidiedossier III-5,3 + bijlage 7) 

 
• Op 22 en 23 oktober 2005 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 
● Mertens K.: Bremstraat 11, 9180 Moerbeke 
 

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 79-tal bezoekers (Bijlage 
subsidiedossier V-1,1 ) die rondgeleid werden door de eigenaars en door ABLLOvzw 
verwend werden door een gratis jaarabonnement op het ‘Groene Waasland’ . 
Op 10/11/05 organiseerde ABLLO vzw op het secretariaat een evaluatieavond met de 
deelnemende eigenaars en BBL.  

• Beveren-waas ondertekent als eerste Wase gemeente het Lokaal Kyotoprotocol –project 
van BBL (8 jun 2005).  Ze worden hierbij ondersteund door BBL en ABLLO.  BBL en 
ABLLO zijn aanwezig op de verschillende bijeenkomsten van de energiecel in Beveren 
op 14 sept en 9 nov  2005 en een werksessie energie op 14 dec 2005   

 
 
• In 2005 werd door ABLLOvzw opnieuw veel aandacht besteed aan de fietser in het 

Waasland, vaak in samenwerking met de fietsersbond regio Sint-Niklaas (Bijlage 8) :  
q In de loop van 2005 werd verschillende keren tussen gekomen bij het stadsbestuur 

van Sint-Niklaas. Aanleiding was de gevaarlijke situaties ter hoogte  van de 
Stropersfietsroute tussen Driekoningenstraat en Heistraat. Er werd gepleit voor het 
beter afsluiten van deze fietsroute voor auto’s, met succes. 

q Op 7 mei 2005 neemt ABLLO deel aan het fietsgebeuren op het Stationsplein van 
Sint-Niklaas, naar aanleiding van de week van de zachte weggebruiker. 

q (Gilbert)……… 
 

• Op 13 oktober 2005 vierde ABLLOvzw het 35-jarig bestaan van de vereniging met een 
academische zitting in het Stadhuis van Sint-Niklaas. 
Op 15 oktober 2005 gaat het verjaardagsfeest door in het milieuhuis Walburg te  
Sint-Niklaas met een uitgebreid feestprogramma:  
Welkom en korte schets van 35 jaar ABLLO vzw 
Voordracht: “Spoorlijn Sint-Niklaas - Mechelen: tijd voor nieuwe recepten?” 
ABLLO vzw + BTTB 
Biobabbel over biologische landbouw in Vlaanderen VELT 
Parkzoektocht (Romain de Vidtspark) CVN 
Jeugdnatuurtocht JNM 
Fietstocht (met eigen fietsen) “Fietsvriendelijke noorden” FIETSERSBOND 
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Voorstelling geselecteerde natuur- en milieuprojecten secundaire scholen 
Biologische broodjesmaaltijd 
Voordracht : “Inleiding tot bio-ecologisch bouwen en verbouwen” VIBE vzw 
Voordracht: “Vogelbescherming in het Waasland” 
VOGELBESCHERMING VLAANDEREN 
Natuurwandeling naar Belsele DE RAAKLIJN 
Natuurwandeling naar Sinaai LEEFMILIEU SINAAI 
Voordracht: “Windenergie: alleen voor groentjes?” WASE WIND CVBA 
Voordracht: “ De verscheidenheid van bloeiende planten en hun bezoekers 
langs Wase fiets- en wandelpaden” ST-LIEVEN HOGESCHOOL 
Wandeling: voetgangers in Sint-Niklaas VOETGANGERSBEWEGING 
Groene en culturele wandeling door de stad Sint-Niklaas ABLLO vzw 
 

 
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 (22 mei 05) , 
rommelmarkt Panneweel (19 juni 05) , dag van de aarde (april 2005) poëzieavond op 
28/5/05 , zwerfvuilactie op 9 april 05 , diavoordracht door Patrick verhelst op 4/6/05 , 
10-12 sep 05: kunsttentoonstelling , viering van 10 jaar natuurhuis Panneweel op 3 sep 
05. Het ambachtelijk weekend ging door op 20-21 aug 05 met diverse demonstraties 
van oude ambachten (imken, wijnmaken, …),  

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 5 juni 05 werd door ABLLOvzw samen met de vriendenkring Panneweel en 
Natuurpuntvzw een busuitstap georganiseerd naar de ruilverkaveling te Hoegaarden 
en de natuurgebieden te Mettekoven. 

q De Panneweelwerkgroep vergaderde onder meer op 22 februari, 12 april, 1 juni, 10 
aug., 12 okt., 5 dec. 2005 in de vergaderruimte van het Panneweel. 

• Op 3 okt 2005 vergaderden UGent, Vogelbescherming Vlaanderen, ABLLOvzw en 
deVlaamse Landmaatschappij (VLM). voor het uitwerken van een hernieuwde 
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 11 december 05 was ABLLOvzw aanwezig op de 17° Vlaamse ornithologische 
studiedag (VLOS) in Antwerpen. 

• Op 27 juni 05 wordt de studiedag van VELT samen met de groendienst van de stad Gent 
de studiedag Groenbeheer, een verhaal met toekomst, door ABLLOvzw bijgewoond. In 
het gepresenteerde boek verscheen een hoofdstuk door Erik Rombaut geschreven: . 
ROMBAUT, E. & K. MICHIELSEN. 2005. Water en Natuur in stad en buitengebied. 
Pleidooi voor een blauw/groen netwerk. juni 2005. Gepubliceerd in het handboek 
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‘Groenbeheer, een verhaal met toekomst’ uitgegeven door de het ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap. 576 pp. (AMINAL, afdeling Bos en Groen) i.s.m. VELT vzw. 
Redactie Prof. Dr. M. Hermy (KULeuven). ISBN 90-8066-222-4, pagina 514 – 551 , ill.  

• In 2005 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.  

• Op 15 februari is ABLLOvzw aanwezig op de inspraakvergadering met betrekkng 
deelbekken kanaal van Stekene en opmaken deelbekkenbeheersplannen in Stekene-Klein 
Sinaai. 

• Medewerkers van ABLLOvzw werkten mee aan de boomplantactie 2005 die werd 
gehouden in november 2005. Het natuurhuis Panneweel fungeert als verdeelcentrum. 

• Op 17 april 05 gaat ABLLOvzw op verkenning in het RVK-blok Vrasene / Sint-Gillis 
Waas. Diverse overtredingen worden vastgesteld en geven aanleiding tot het opmaken van 
het RVK-dossier: Natuur en Landschap op de schop in de ruilverkaveling Sint-Gillis. Eén 
en ander werd aangekaart op de Raad van Bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij. 
ABLLOvzw pleitte voor toezicht via een regionaal landschap of een ander op te richten 
instantie: op een vergadering bij de VLM in Gent op 20/05/06 werd dit met de VLM in 
Gent besproken. Op 25 augustus 2005 werden de diverse betrokkenen bij het 
landschapsbeheer op een coördinatievergadering bijeen gebracht.  
Via e-mail werd op 30/05 en op 22 juni 05 bij het RVK-comité gewezen op diverse 
landschapsaantastingen. 
Het proces ‘Waterstraat’ in het kader van RVK Sint-Gillis Waas wordt opgevolgd. 

 
 
VARIA: 
 
• ABLLOvzw verzorgde in 2005 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 2005). ABLLOvzw 
zorgde opnieuw voor het drukwerk, lay-out en eindredactie. De redactieraden gingen door 
op  5/01 , 27/4, 31/08 1/9 en 27/10/2005  

• De site www.ABLLO.be werd verder opgebouwd en geactualiseerd. 
• Op 12 jan 2005 (Kortenberg), 27 jan en 30 jan (Drongen) gaf Erik Rombaut 3 

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

• Op 14 jan 2005 neemt Jenny De Laet deel aan de workshop ‘Correcte opbouw subsidie 
dossier’ ingericht door de BBL 

• Op 26 jan 2005 geeft Jenny De Laet een voordracht rond milieuvriendelijke 
reinigingsmiddelen  ‘Wel proper maar gezond?’ voor KVLV Sint-Pauwels  

• Op 03 feb. 2005 geeft Jenny De Laet opnieuw de voordracht ‘Wel proper maar gezond?’ 
voor KVLV Stekene 

• Op 22 feb. 2005 geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Wel proper maar gezond?’ voor 
KVLV Kwatrecht.  

• Op 25 feb. 2005 geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Broedzorg bij tuinvogels, een 
realiteit’ voor Natuurpunt Ternat  als afsluiting van de Groene Week. 
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• 10-11-12 maart 2005: deelname aan de jaarlijkse studiereis van VIBE  naar Nederland. 
Thema-excursie ecologische stedenbouw en duurzaam bouwen. Milieuvriendelijker 
omgaan met materialen, met verkeer, met de waterketen en met de energieketen. 
Organisatie VIBEvzw. Leiding Erik Rombaut en Herman Remes. 

• Op 15 maart 2005: Lezing door Erik Rombaut aan de VUBrussel voor de vereniging van 
leraren Aardrijkskunde. Stedenbouwkundige en didactische mogelijkheden met het 
Ecopolismodel: een brug tussen stad en platteland. Studiedag Urbanisatie, VUBcampus 
Jette. 

• Op 21 maart 2005 geeft Jenny De Laet de voordracht ‘Wel proper maar gezond?’ voor de 
open milieuraad in Kruibeke.  

• Op 22 april geeft Jenny De Laet voor de Afdeling Dierzorg van de Tuinbouwschool in 
Sint-Niklaas een les over het gedrag van vogels.  

• Op 24 april 2005 wordt door Jenny De Laet in het kader van de milieudag van het  
St Jozefcollege in Ternat met het 6° jaar ‘Huis op het Spel’ gespeeld. 

• 21 mei 2005. Deelname aan het symposium: Het einde van het fossiele tijdperk: wordt de 
vlam gedoofd. Over duurzame energie en mobiliteit. Organisatie Mondo vzw. 
Georganiseerd in het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen, Kamp C in Westerlo 
(prov. Antwerpen).  

• Op 23 mei 2005 samenkomst tussen  ABLLO, UGent, Vogelbescherming Vlaanderen en 
Hoge School Geel naar aanleiding van een stagestudent die 6 maanden meewerkt aan het 
mussenonderzoek. Dit moet resulteren in een eindwerk dat ingediend wordt in 2006. 

• Op 24 mei geeft Jenny De Laet de voordracht ‘Wel Proper maar gezond?’ voor KVLV 
Haasdonk.  

• 25 mei 2005. Deelname aan een debat tussen de milieubeweging (Erik Rombaut) en 
Electrabel (De heer Herman Sablon - Electrabel Lead Technology Officer ) georganiseerd 
door de middelbare school Onze Lieve Vrouw Presentatie te Sint-Niklaas. Onderwerp: 
duurzame energie in de 21ste eeuw. 

• Op 26 mei is ABLLOvzw aanwezig op de evaluatie bijeenkomst ‘klimaatwijken 2004-
2005 bij BBL.  

• Op 2 juni 2005 geeft Jenny De Laet de voordracht ‘Wel proper maar gezond?’ voor 
KVLV Bornem.  

• Op 6 jun 2005 is ABLLO aanwezig op de eerste Klimaatconferentie in het Vlaams 
Parlement te Brussel.  

• 12 juni 2005. Deelname aan het Scheldeweekend. Het Scheldeweekend werd 
georganiseerd door de projectdirectie ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. 
www.proses2010.nl . Tijdens allerlei manifestaties werd de toekomstige ontwikkelingsschets 
2010 van het Schelde-estuarium voorgesteld. 

• Op 13sept.. is Jenny De Laet als leescommissaris aanwezig op de thesisverdediging van 
Xavier Baecke ‘Veldexperimentele studie van fluctuerende asymmetrie bij de Koolmees 
Parus major.  

• 22 september 2005. Deelname aan de studiedag: WarmteKrachtKoppeling: na de 
wetgeving komt de praktijk. Ingericht door cogen-Vlaanderen aan de KULeuven, energie-
instittuut. www.cogenvlaanderen.be  

• Op 29-09 is Jenny De Laet aanwezig op het Groen Overleg georganiseerd door Magda De 
Meyer van SPA in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.  

• Op 30 sept geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Energiezuinig huishouden’ voor KWB 
Wetteren.  



 

 
Beknopt Jaarverslag van ABLLO vzw over het jaar 2004 

8 

8 

• Op 30 sept bijeenkomst in Gent met UGent, Vogelbescherming Vlaanderen, Hoge School 
Geel en ABLLO rond de planning voor de stagestudent: onderzoek naar historische 
mussengegevens.   

• 7 oktober 2005. Lezing: Ecologische Stedenbouw. Voor VIBEvzw, Berchem, cultureel 
centrum. 

• 20 sept geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Energiezuinig huishouden: waarom en hoe’ 
ingericht door het gemeentebestuur van Hamme.  

•  20-23 oktober 2005: Deelname aan de studiereis  georganiseerd door de ‘Association 
européenne des Institutions d’aménagement Rural –A.E.I.A.R.vzw’ naar Griekenland. 
Landschapsecologie, landinrichting en natuurbehoud zijn de belangrijke aandachtspunten. 

• Op 18 nov is ABLLO aanwezig op de workshop rond het subsidie besluit ingericht door 
de BBL in Antwerpen. 

• 19 november 2005. 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 5: l’ Architecture et energie en 2050. 

• 28 november 2005. Deelname van ABLLOvzw aan de hoorzitting van de Minaraad-
Vlaanderen in de reeks ‘milieuthema’s op tafel’. De mestproblematiek in Vlaanderen na 
de veroordeling door het Europees hof van justitie in sep 2005. Brussel, Instituut voor 
Natuurbehoud. 

• Op 15 dec geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Energiezuinig huishouden’ voor de KWB 
van Drongen. 

 
Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO 

vzw op 14 maart 2006 en goedgekeurd. 
 
 
 
 


