
 

 
Beknopt Jaarverslag van ABLLO vzw over het jaar 2006 

1 

1 

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 2006 
 
• De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2006 samen op 10 jan, 13 febr., 14 maart,  

11 april, 2 mei, 13 juni, 11 juli, 12 sept., 10 okt., 14 nov, 18 dec.  
De Algemene Vergadering kwam  samen op 14 maart 2006. 

      De beheerraad vergaderde in 2006 dus 12 keren in totaal. 
• De gedetailleerde jaarverslagen van De Raaklijn (het jaarboek 2006), 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. De hoofdlijnen zijn hierna opgenomen. 

 
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 2006. 

 
ABLLOvzw hield zich in 2006 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. ABLLOvzw  uitte zijn beklag 
opnieuw bij de Vlaamse ombudsman over het gebrek aan reactie van de bevoegde 
overheid (Bijlage III-5,3a). 

q ABLLOvzw stelde  op 01/12/06 in Sint-Niklaas (stadhuis) haar dossier regionaal 
forum ‘treindienst Waasland 2007 en later’  voor tijdens een persconferentie, in 
samenwerking met de Bond van Trein-, tram- en busgebruikers (BTTBvzw), de 
provincie Oost-Vlaanderen en de stad Sint-Niklaas. De weerklank in de regionale pers 
was groot (Bijlage subsidiedossier III-2, 16) 

q Op 06/12/06 werd door ABLLOvzw het persmededeling verspreid: De spoorwegen 
kunnen nu 1000 autoritten per uur uit de Kennedytunnel weghalen. (Bijlage III-5,3b ). 

q Op 11 mei delen leden van de RvB van ABLLOvzw aan de ingang en uitgang van het 
station van Sint-Niklaas aan bezoekers een Groene Waasland  uit, waarin het dossier  
‘Pleidooi voor een veiliger fietsoversteek aan de broodstraat.  Pleidooi voor de 
uitbouw van een verbindende fietslaan aan de Noordlaan te Sint-Niklaas: de 
waaslandfietslaan.’ verscheen (Groene Waasland 2006, 2, 3-13).  
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• Naar aanleiding van de nacht van de duisternis op 4 maart 2006 vroeg ABLLOvzw  

in de loop van 2006 in verschillende dossiers aandacht voor de lichthinderproblemen 
(Bijlage III-5,3,c).  
q Dat gebeurde onder meer in Sint-Gillis Waas, waar we met een brief dd. 14/02/06 

pleitten voor de aanpak van de lichthinder in deze gemeente. Het schepencollege van 
Sint-Gillis besliste in juli 2006 de nachtverlichting in de gemeente uit te bereiden van 
22u00 (i.p.v.23u) tot 6u00 ’s morgens. 

q Op 02/05/06 werd deze vraag herhaald naar alle Wase gemeentebesturen.  
q Op 04/03/06 voerde ABLLOvzw actie te Elversele aan de N41 ter hoogte van de 

Duivenhoek. Daar is de nieuwe tunnel dermate verblindend overbelicht dat de 
omwonenden erover klagen  

q Naar aanleiding van de nacht van de duisternis publiceerde ABLLOvzw een 
persmededeling: ‘’ABLLOvzw wil nood-verlichtingsplannen laten opmaken en testen 
door overheid en privé-sector  

q Op 11/10/06 nam ABLLOvzw deel aan het symposium ‘mooi licht mooi donker’ op de IFEST 
beurs in Gent (Flanders expo)  

   
 
• Medewerkers of geassocieerden van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van onder 

meer Stekene (Panneweel) , Sint-Gillis Waas, Beveren, Waasmunster, Sint-Niklaas, 
Kruibeke en Temse (Ons Streven). Op de lokale agenda worden daar  door ABLLOvzw 
tal van punten naar voren gebracht. Ook in diverse GECORO’s die werden opgestart zijn 
Abllo-leden betrokken (Sint-Gillis, Beveren, Sint-Niklaas, ...).  

• ABLLO vzw neemt deel aan het Regionaal Beraad en Regionaal Beraad+ ingericht door  
BBL op volgende data: 24 jan, 24 maart en 19 sept  2006. 

 
 
• In de loop van 2006 wordt door ABLLOvzw, het klimaatwijkproject van de Bond Beter 

Leefmilieu, in samenwerking met project duurzaam lokaal milieubeleid van ‘Tandem’ 
verder gezet. De deelnemende gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen financieren dit 
initiatief mee (Bijlage subsidiedossier V-1,2). 

 
q Op 15 feb.06 en 20 april 2006 verzorgt ABLLO de  Wase 

Energiemeesterbijeenkomsten in het kader van het klimaatwijk project 2005-2006 
q In  feb 2006 verzorgt ABLLOvzw de energieborrels of tussentijdse resultaten van de 

klimaatwijken in de verschillende Wase gemeenten: Dendermonde, Stekene en 
Beveren. 

q De Stuurgroepbijeenkomsten met de verschillende milieuambtenaren en een 
vertegenwoordiger van BBL en ABLLO gaan voor Oost-Vlaanderen door in het 
provinciehuis te Gent op 24 jan, 4 april en 30 mei 2006. 

q Op 2 mei 2006 wordt overlegd over een provinciaal slotmoment waaraan ABLLOvzw 
actief deelneemt. Op 10 juni 2006 heeft in het provinciaal domein ‘Puyenbroeck’ het 
slotmoment plaats voor de Oost-Vlaamse klimaatwijken. 

q Op 6 juni verzorgt ABLLOvzw  het slotmoment voor de klimaatwijken van de 
gemeente Beveren. 

q Op 8 aug is ABLLOvzw aanwezig op het info moment rond klimaatwijken 2006-2007 
in het provinciehuis te Gent. 
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q Op 22 aug 2006 overlegt ABLLOvzw met de stad Sint-Niklaas over deelname aan 
klimaatwijken 2006-2007 en het pilootproject ‘Klimaat op maat’. 

q Op 1 sept 2006 worden de krijtlijnen vastgelegd voor het klimaat op maat project van 
het OCMW Sint-Gillis. Op 20 okt 2006 verzorgt ABLLOvzw het startmoment van 
klimaat op maat in het OCMW van Sint-Gillis. 

q In okt 2006 verzorgt ABLLO vzw de startmomenten van de verschillende Wase 
klimaatwijken in Sint-Niklaas, Beveren, Hamme, Dendermonde, Waasmunster en 
Stekene. 

q Op 22 nov verzorgt ABLLOvzw het startmoment van ‘klimaat op maat’ Sint-Niklaas. 
q ABLLOvzw neemt actief deel aan de stuurgroep bijeenkomst rond de klimaatwijken 

2006-2007. 
 
• ABLLOvzw nam deel aan diverse activiteiten van de BBL inzake organisatieontwikkeling 

en deskundigheidsbevordering (Bijlage subsidiedossier VI B).  
q Op 18 april 2006 was ABLLO aanwezig op een workshop rond Mediatraining bij Get 

Basic vzw  
q Op 03 oktober  2006 was ABLLO aanwezig op een studiedag rond milieuprojecten.  
 

• De opvolging van de uitspraak van de rechter (20 nov 2001) voor de sluiting van de 
MIWA verbrandingsoven van Sint-Niklaas bleef een aandachtspunt in 2006. De 
procedure voor de rechtbank in Dendermonde liep in 2005 verder met een zitting in 
oktober 05. De Correctionele Rechtbank besliste in haar vonnis van 15 februari 2006 om 
de beheerders allen vrij te spreken omdat niet zou zijn aangetoond welke fout elk van de 
bestuurders persoonlijk en individueel heeft gemaakt. ABLLOvzw kan zich als 
milieuvereniging bekommerd om de bescherming van het leefmilieu met die beslissing 
niet akkoord verklaren. ABLLOvzw beslist op 27/02/06 om net als het Openbaar 
Ministerie beroep aan te tekenen tegen dit vonnis. (Bijlage III-5,3d) 

 
• 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 (Bijlage subsidiedossier VI A3,1) 
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 : 
Effectief : Erik Rombaut en Gilbert Cant  
Plaatsvervangers : Marcel Oelbrandt en Willy Van Overloop 
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q Op 3 maart 06 werd in Brussel bij de Koning Boudewijnstichting het fonds voor 
duurzaam afval- en energiebeheer officieel opgericht. Het bestuurscomité vergaderde 
op 03/05/06, 15/06/06 en op 13/09/06 in Brussel bij de KBS. 

q  De begeleidingscommissie wervelbedinstallatie Indaver kwam samen op 20 maart 
2006 en 16 oktober 2006. 

 
 
• Op 21 en 22 oktober 2006 organiseerde ABLLOvzw, in samenwerking met BBL, de 

Wase Huizenkijkdagen. (Bijlage subsidiedossier V-1,1) 
De volgende Wase gezinnen stellen hun energiezuinig huis open voor bezoekers:  
● Luc De Brabander: Merelstraat 3 9100 Sint-Niklaas 
● Trappeniers-De Laet: Dennenstraat 65, 9100 Sint-Niklaas  
● Mertens K.: Bremstraat 11, 9180 Moerbeke 
● Stratmann-De Daele:  Terwestr 24, 9180 Moerbeke  
● Meersman-De Bock: Landmolenstr 11, 9140 Temse 
 

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 60 bezoekers die rondgeleid 
werden door de eigenaars en door ABLLOvzw verwend werden met een gratis 
jaarabonnement op het ‘Groene Waasland’ . 
 

• Beveren-waas ondertekende als eerste Wase gemeente het Lokaal Kyotoprotocol –project 
van BBL (8 jun 2005).  Ze werden hierbij ondersteund door BBL en ABLLOvzw. BBL en 
ABLLO zijn aanwezig op de bijeenkomst van de energiecel in Beveren op 25 jan 2006.  
Nadien zet Beveren de samenwerking met ABLLO en BBL stop. 

 
• In 2006 werd door ABLLOvzw opnieuw veel aandacht besteed aan de fietser in het 

Waasland, vaak in samenwerking met de fietsersbond regio Sint-Niklaas (Bijlage 
subsidiedossier VI A3,2) 

 
q In januari 06 verschijnt een kritisch standpunt van ABLLOvzw omtrent de 

fietsinfrastructuur langs de N70 in Sint-Niklaas: Gezocht: de creativiteit, het vernuft 
én de zin om met weinig geld veel te doen’ (Groen Waasland: 2006, 1: 28-30.) 

q In januari 2006 werd het dossier ‘Pleidooi voor een veilige fietsoversteek aan de 
Broodstraat en pleidooi voor de uitbouw van een verbindende fietslaan aan de 
Noordlaan te Sint-Niklaas’ opgemaakt en verspreid (Groene Waasland 2006  2: 3-
13) Naar aanleiding van dit dossier in het Groene Waasland delen leden van de 
RvB van ABLLO op 11 mei Groene Waaslanden uit aan de in en uitgang van het 
Station van Sint-Niklaas 

q Op 29/05/06 werd dit dossier besproken met de mobiliteitsambtenaar en met de 
bevoegde schepen van Sint-Niklaas (Bijlage III-5,3e ). 

q In mei 06 klaagt ABLLOvzw over de ontoereikende fietsenstallingen aan het 
station in Sint-Niklaas (Groene Waasland 2006, 4:3: fietsen stallen, maar wel in de 
afdrup van het dak van de fietsenstalling) en pleit voor de bouw van een grote 
nieuwe fietsenstalling aan de Noordlaan, die elektronisch wordt bewaakt en 
daardoor ook in weekends en na 20u00 toegankelijk is. 
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q In mei 06 klaagt ABLLOvzw de ‘kafkaiaanse toestand in Haasdonk’ aan voor de 
fietser ter hoogte van het kruispunt Bergstraat/Van Doornyckstraat.(Groene 
Waasland 2006,3: 20-21) 

q In mei 06 suggereert ABLLOvzw aan de verkeersschepen van Sint-Niklaas een 
aantal ingrepen in de Hofstaat, ten gunste van de fietser.  

q Leden van de RvB zijn aanwezig op de bijeenkomsten van de fietsersbond (Bijlage 
subsidiedossier VI A,3,2) 

 
 
RUIMTELIJKE ORDENING. 
 
• 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 2006 in Gent 10 keren vergaderd op (Bijlage subsidiedossier 
VI A5,1  ) 

 
12/01/06 Procoro  14u 
09/02/06 Procoro 14u 
09/03/06 Procoro  14u 
30/03/06 Procoro  14u 
20/04/06 Procoro 14u 
11/05/06 Procoro  14u 
31/06/06 Procoro  14u 
12/10/06 Procoro 14u 
09/11/06 Procoro 14u 
14/12/06 Procoro 14u 

 
• Op 13 juni 2006 werd door ABLLOvzw bezwaar aangetekend tegen het ontwerp van 

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (dd. 17/03/2006). De afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied van Sint-Niklaas, bij middel van een bezwaarschift bij de 
Vlaamse Comissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) (Bijlage subsidiedossier   III-
2,16 ) 

 
• Op 20/10/06 diende ABLLOvzw bezwaarschrift in tegen het ontwerp van gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan N16 Scheldebrug Temse/Bornem. ABLLOvzw pleitte daarin 
voor het invoeren van tolheffing op de verdubbelde Scheldebrug maar ook op alle ander 
Schelde-overschrijdend verkeer vanaf de Liefkenshoektunnel tot en met de Scheldebrug 
van Temse. Bij monde van M. Demeyer sloot de SP.a zich aan bij dit bezwaar. 
ABLLOvzw reageerde op de negatieve houding van zowel burgemeester De Rycke van 
Temse als van Minister Peeters van mobiliteit. (Bijlage  III-5,3f) 

 
• In het Groene Waasland van november 06 verschijnt het dossier van de Raaklijn: Van een 

verkaveling naar een natuurlijke parkzone, naar een masterplan voor Belsele .(Groene 
Waasland 2006,5: 24-29). 

 
• Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van rekeningrijden 

ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8 okt. 92) worden verder in 2006 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.  
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• Op 23/06/06 is ABLLOvzw aanwezig op het symposium ‘Duurzame bedrijventerreinen’ 

een wees met vele vaders ? ingericht in het Vlaams parlement te Brussel door de fractie 
Groen 

• Op 25/04/06 nam ABLLOvzw deel aan de stadsvogelconferentie in Amsterdam ingericht 
door Vogelbescherming Nederland (Bijlage III-5,3g) 

• Op 28 sep. 06 geeft Erik Rombaut een lezing voor het stadbestuur van Brussel: 
‘Ecologische Stedenbouw en duurzaam ontwerpen in de stad’.  Sint-Gorikshallen in 
Brussel, organisatie de stadswinkel Brussel. 

• Op10 nov. 06 neemt ABLLOvzw deel aan het colloquium: Inrichten. Hoezo inrichten ?  
Plattelandsinrichting in Vlaanderen vandaag en morgen. Naar aanleiding van 50 jaar 
ruilverkaveling in Vlaanderen. Provinciehuis Antwerpen. 

• Op 24 nov. 06 geeft Erik Rombaut een lezing op de internationale studiedag in het 
Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen te Brussel: Hoe kan een goed 
doordachte public-private gradiënt bijdragen tot het behoud en herstel van biodiversiteit 
in steden.(Can a judicious public-private mix help maintain and repair the biodiversity of 
(European) towns?)    Lezing over voorbeelden uit Europese steden, ondermeer uit 
Denemarken (Kolding, Torup, Roskilde, Kopenhagen), Zweden (Malmö), Nederland 
(Utrecht, Zwolle, Culemborg, Enschede), Luxemburg (Esch sur Alzette), Duitsland (Trier, 
Gelsenkirchen, Freiburg )....Tijdens de ‘Journée d’étude’ à l’Institut Supérieur 
d’Architecture Saint-Luc de Bruxelles "le développement durable: quel Impact sur 
l'architecture. Journeé 6: Architecture et biodiversité. 

• Op 9 dec. 06 geeft Erik Rombaut een lezing  Wat kunnen we leren over ‘sustainable 
development’ uit de ecologisch-sociologische aanpak van de Braziliaanse stad Curitiba . 
lezing voor de Universiteit voor het Algemeen Belang (stichter Prof. Ricardo Petrella) 
(www.universiteitalgemeenbelang.be) in Antwerpen ,naar aanleiding van de verjaardag van 
het verdrag over Universele Rechten van de Mens (10 dec). 

•  Op 18 dec. 06 geeft Erik Rombaut een lezing voor de bewonersgroep Bellestraat-
Zonneken in Sint-Niklaas. Ecologische woonwijken en Groene industriegebieden in 
Europa. MPI Zonneken in Sint-Niklaas (Bijlage subsidiedossier III-2,17).  

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

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

aanwezig op diverse activiteiten: (1) een winterse excursie op zoek naar roofvogels in 
de polders van Meerdonk op 22 jan. (2) onderhoudswerken in de boomgaard van het 
Natuurhuis op 29 april (3) de Boekenmarkt op 29 mei en de rommelmarkt op 18 juni. 
(4) de tentoonstelling van schilderijen van André Uytdenhouwen van 23 tot 25 juni.  
(5) het ambachtelijk weekend van 19 en 20 augustus en  (6) de fruitpluk in de 
boomgaard van het Panneweel.   

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 
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activiteiten worden telkens gemeld. Men vindt gedetailleerde informatie in  aparte 
lijsten in het jaarverslag van de werkgroep natuurhuis Panneweel. 

q Op 11 juni 2006 organiseert ABLLOvzw een excursie samen met Natuurpunt vzw en 
de vriendenkring Panneweel naar Zuid-Limburg: natuur en landschapsecologie van 
het provinciaal domein het Vinne (Zoutleeuw)en van de Dijlevallei te zuiden van 
Leuven. Verkenning van twee natuurinrichtingsprojecten uitgevoerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij (Groene Waasland 2006,3: 14) 

q De Panneweelwerkgroep vergaderde onder meer op 1 maart, 2 mei, 12 juli, 6 
september en 8 november in de vergaderruimte van het Panneweel. 

• ABLLOvzw dient op 19/08/06 bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag voor een 
mestbehandelingsinstallatie aan de Krekeldijk op de percelen 340g en 336d te Sint-Gillis 
Waas, 3de afdeling sectie B te Meerdonk.(Bijlage III-5,3h) 

• In 2006 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. Er werd in 2006 verschillende keren vergaderd in Gent 
(26/09/06) 

• Op de raad van bestuur van ABLLOvzw op 10 okt 2006 werd door Joachim Calcoen 
(provincie Oost-Vlaanderen) een toelichting gegeven over het regionaal landschap 
Schelde-Durme in oprichting en werd overlegd over de rol die ABLLOvzw daarbij in de 
toekomst kan gaan spelen 

• Tussen 13 en 19 sep 2006 werd door Jenny De Laet het symposium ‘The decline of the 
urban house sparrow’ ingericht in het kader van het Internationaal Ornithologisch 
Conference (IOC) in Hamburg (D). Zelf geeft ze in dit symposium een voordracht ‘ The 
status of the urban House Sparrow’ (Bijlage subsidiedossier  VI A 3,4) 

• Het in 2005 ingediende Mina-project werd in 2006 niet weerhouden. Een nieuwe 
aanvraag werd in 2006 ingediend: ‘Huismus werkgroep zoekt naar manieren om via 
natuur in de stad’ het stedelijk huismusbestand te verbeteren’ een samenwerkingsverband 
tussen Vogelbescherming Vlaanderen, ABLLOvzw, TEREC Ugent, Projectencentrum 
Don Bosco vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen.  In 2006 stapten we ook in het project 
volgwerkdagen van het projectencentrum Don Bosco.  In dit kader voeren mensen van het 
deeltijds onderwijs, op de volgwerkdagen,  mussengegevens in een databank zodat ze 
verder kunnen verwerkt worden (Bijlage subsidiedossier VI A 4,1).   

• In 2006 wordt door ABLLOvzw het eindwerk begeleid van Robin Van Buel over 
populatiebiologie van Eksters in het Waasland.  (Bijlage subsidiedossier VI A 3,3) 

• Op 30 nov is ABLLO vzw, als plaatsvervanger in de Bekkenraad,  aanwezig op info 
vergadering  bekkenwerking te Gent. (Bijlage subsidiedossier IV 1,2c) 

 
 
 
VARIA: 
 
• ABLLOvzw verzorgde in 2006 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 sept  en 15 november 2006 ). 
ABLLOvzw zorgde opnieuw voor het drukwerk, lay-out en eindredactie. De redactieraden 
gingen door op 4 jan, 22 feb., 26 april, 24 aug. en 25 okt.  2006.    
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• De site www.ABLLO.be werd verder opgebouwd en grondig geactualiseerd. De site is 
gebruiksvriendelijker en overzichtelijker gemaakt. 

 
• Op 11 jan 2006 geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Energiezuinig Huishouden’ voor de   

deelnemers aan het Klimaatwijk project  en andere geïnteresseerden  te Stekene (Bijlage 
subsidiedossier III-2,1). 

• 14 jan. 2006 en 16 feb.(Drongen) ; 22 feb. 2006 (Kortenberg) 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 23 jan 2006 gaf Jenny De Laet een voordracht ‘ Wel proper maar gezond’ over 
milieuvriendelijke schoonmaak-  en reinigingsmiddelen voor VELT Kalmthout.  

• Op 18 februari 2006 geeft Erik Rombaut een lezing voor Mondo vzw( Lier-Berlaar): 
Onzekerheden over het toekomstig Europees klimaat: over de effecten van global 
dimming, global warming en de mogelijke relaties met de golfstroom. 

• Op 22 feb 2006 geeft Jenny De Laet een voordracht voor KWB Waasmunster: 
‘Energiezuinig Huishouden’  

• Op 11 maart verzorgt ABLLO een infostand rond klimaatwijken op de milieubeurs te 
Stekene   

• Op 16 maart 2006.geeft Erik Rombaut een lezing: Ecologische stedenbouw en duurzaam 
ontwerpen in de stad. Leuven, provinciehuis Vlaams Brabant 

• Op 21 maart is ABLLOvzw aanwezig op een info avond van ‘Wase Wind vzw’ naar 
aanleiding van Braemland II (Bijlage III-5,3i) 

• 23-26 maart 2006. Leiding van een studiereis regio Luxemburg-Trier  Thema-excursie 
ecologische stedenbouw en duurzaam bouwen. Milieuvriendelijker omgaan met 
materialen, met verkeer, met de waterketen en met de energieketen. Organisatie VIBEvzw 
en HAISint-Lucas en KaHo Sint-Lieven. Leiding Erik Rombaut en Thomas Lootvoet  

• Op  25 maart is ABLLO aanwezig op het jaarlijks overleg van de groep Bossennetwerk 
van Bos in Vlaanderen vzw 

• Op 28 maart 2006 geeft Erik Rombaut een lezing ‘Ecologische Stedenbouw en duurzaam 
ontwerpen in de stad’ voor de Provincie West-Vlaanderen ( in Brugge) in het kader van 
de lessenreeks Duurzaam Bouwen in theorie en praktijk. 

• Op 31 maart 2006 geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Rationeel energiegebruik: 
waarom en hoe’ voor de milieuraad van Kaprijke. 

• Op 3 april 2006 is ABLLOvzw aanwezig op de Conferentie ‘Ecologische voetafdruk’ 
georganiseerd door WWF.  

• Op 7 april 2006 geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Energiezuinig huishouden’ voor 
KVLV Belsele 

• Op 14 april 2006 neemt ABLLOvzw deel aan het bezoek aan de VIBA tentoonstelling 
over milieuvriendelijke bouwmaterialen in de Brabanthallen van ’s Hertogenbosch (NL) 
en bezoek aan de ecologische woonwijk EVA Lanxmeer in Culemborg  (NL) . 
Organisatie VIBEvzw. 

• Op 18 april 2006 is ABLLO vzw aanwezig op de workshop:”Beter in de media’ 
georganiseerd door de BBl (Bijlage subsidiedossier  VI B ) 

• Op 19 april geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Wel proper maar gezond’ over 
milieuvriendelijke schoonmaak- en reinigingsmiddelen voor de milieuraad van Hamme 
waarop ook de poetsvrouwen op worden uitgenodigd. (Bijlage subsidiedossier III-2,4)  
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• Op 26 april verzorgt Jenny De Laet voor de leerlingen van het laatste jaar ASO van het St 
Jozefcollege in Ternat ‘Huis op het spel’ in het kader van hun groene woensdag (Bijlage 
subsidiedossier III-2,5) 

• OP 27 en 28 april geeft Jenny De Laet in het kader van vormingsdagen van het ACW in 
Oostende telkens in de voormiddag en de namiddag een vormingscursus ‘Ecologische 
voetafdruk (Bijlage subsidiedossier III-2, 6) 

• OP 29 mei 2006 geeft Jenny De Laet een voordracht voor VELT Zele: ‘Ouderschapszorg 
bij onze tuinvogels: een realiteit. 

• Op 25 mei geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Rationeel energiegebruik: waarom en 
hoe’ in het kader van het milieuweekend ingericht door de gemeente Kruibeke.  

• Op 30 mei maken ABLLOvzw en de Raaklijn samen met Schepen Ben Van Eynde van 
Sint-Niklaas een wandeling langs een aantal kerkwegels.  (Bijlage III-5, 3o) en brengen 
een aantal problemen naar voor.   

• Op 1 en 2 juni geeft Jenny De laet opnieuw in het kader van de vormingsdagen van het 
ACW vormingscursusssen ‘Ecologische voetadruk’ (Bijlage subsidiedossier III-2, 7-8) 

• Op 3 juni is ABLLO aanwezig op het overleg met de groep Bossennetwerk van vzw Bos 
in Vlaanderen.  

• Op 8 juni geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Wel proper maar gezond’ rond 
milieuvriendelijke schoonmaak- en reinigingsproducten voor de millieuraad van 
Kalmthout.  

• 13 juni 06. Deelname aan de nascholing. Bezoek aan het passief kantoorgebouw – 
Havenbedrijf Gent. Organisatie provincie West-Vlaanderen in het kader van de cursus 
duurzaam bouwen 2006. 

• Op 22 juni is Jenny De laet als leescommissaris aanwezig op de thesisverdediging  van 
Maarten Becaert : ‘ Onderzoek naar de invloed van intrinsieke en extrinsieke limiterende 
factoren op het reproductief succes van de Steenuil (Athene noctua)’  groep TERREC 
UGent 

• Op 26 juni is Jenny De Laet als leescommissaris aanwezig op de thesisverdedigingen van 
de Hogeschool Geel  

• Op 16 aug 2006 geeft Jenny De Laet in het kader van het House sparrow symp op het IOC 
in Hamburg een lezing: ‘ The status of the urban House Sparrow in the world  (Bijlage 
subsidiedossier VI A 3,4)’.  

• Op 2 en 3 september 06 bemande, ABLLOvzw een informatiestand op de wereldmarkt 
2006, organisatie ‘Beweging in de stad’ in verband met de vredesfeesten te Sint-Niklaas. 
(Bijlage III-5,3j) 

• In september 2006 werd naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een 
gemeentelijk memorandum bezorgd aan alle Waas gemeentebesturen: aandachtspunten 
voor een Waas gemeentelijk memorandum als aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 (Groene Waasland 2006,4: 19-30) 

• Op 12 sept is Jenny De Laet als leescommissaris  aanwezig op de thesisverdediging van 
Marieke De Vos ‘Ptilochronologie en fluctuerende asymmetrie als indicatoren van 
metabolische stress bij de Huismus (Passer domesticus).   

• Op 3 okt 2006 neemt ABLLOvzw aan de studie- en uitwisselingsdag:’Meer kans op 
slagen voor onze verenigingen bij het indienen van een project inzake natuur en milieu bij 
de Vlaamse overheid’ ingericht door BBL in samenwerking met tandem (Bijlage III-
5,3k))  

• Op 5 oktober 2006 geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Energiezuinig huishouden’ 
ingericht door Vormingsplus Waas en Dender.  
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• Op 26 okt 2006 is ABLLOvzw aanwezig op een Workshop ‘Energiebesparing bij mensen 
in kansarmoede’ opgezet door Ecolife en de Provincie Vlaams Brabant. (Bijlage III-5,3,l) 

• Op 13 nov  2006 geeft Jenny De Laet een vormingscursus voor OBAC Gent  
‘Milieuvriendelijke schoonmaak en reinigingsproducten’ voor milieuambtenaren. (Bijlage 
subsidiedossier III-2,12)  

• Op 14 nov 2006 is Jenny De laet uitgenodigd op de ‘Grote Huismustentoonstelling’  in 
Rotterdam.  

• Op 21, 22 en 23 november 2006 geeft Jenny De laet voor het gemeentepersoneel van 
Beveren een cursus ‘ Rationeel Energiegebruik thuis en op het werk’ (Bijlage 
subsidiedossier III-2, 13-15)    

• Op 11 dec 2006 is ABLLOvzw aanwezig op de studiedag ‘Milieu en gezondheid: 
voorstelling resultaten’ (Bijlage III-5,3m) 

• Op 14 dec 2006 is ABLLOvzw aanwezig op de Milieutrefdag: ‘Samenwerken Loont” 
Georganiseerd door Tandem in samenwerking met VVSG en de Vlaamse 
Milieuadministratie (Bijlage III-5,3n) 

• Op 21 dec 2006 is ABLLO aanwezig op de workshop van Ecolife: ‘Kansarmoede en 
ecologie’  

 
 
Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO  
vzw op 20 februari 2007 en goedgekeurd. 
 
 
 
 


