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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 2007

ADMINISTRATIE
•

•

•

•

De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2007 samen op 9 jan, 20 febr., 13 maart,
10 april, 8 mei, 9 juni, 3 juli, 11 sept., 1 okt., 5 nov, 4 dec.
De Algemene Vergadering kwam samen op 20 februari 2007 (Bijlage subsidiedossier III5). …
De beheerraad vergaderde in 2006 dus 12 keren in totaal. (Bijlage subsidiedossier III-6,111)
De gedetailleerde jaarverslagen van onze geassocieerde verenigingen De Raaklijn
(het jaarboek 2007), 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.
Naar aanleiding van onze bezwaren en opmerkingen met betrekking tot de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap –
Wegen en Verkeer, Bollebergen 2 B bus 12 te 9052 Zwijnaarde met betrekking tot
terreinen gelegen Arnhoutstraat – Leon Scheerderslaan (westelijke tangent) – 9111
Belsele en 9100 Sint-Niklaas, kwamen leden van de Raad van Bestuur extra samen op 15
november 2007.
ABLLOvzw heeft sedert 2004 een deeltijds tewerkgestelde beleidsmedewerker Jenny De
Laet.

VERTEGENWOORDIGINGEN
•

Medewerkers of geassocieerden van ABLLOvzw zetelen in de milieuraden van onder
meer Sint-Gillis Waas, Beveren, Sint-Niklaas, en Temse (Ons Streven). Op de lokale
agenda worden daar door ABLLOvzw tal van punten naar voren gebracht. Ook in diverse
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GECORO’s die werden opgestart zijn Abllo-leden betrokken (Sint-Gillis, Sint-Niklaas,
(Bijlage subsidiedossier IV.4.1-6).
•

ABLLO vzw neemt deel aan het Regionaal Beraad en Regionaal Beraad+ ingericht door
de BBL, op volgende data: 16 maart, 18 sept en 23 nov 2007. (Bijlage subsidiedossier
VI.B)

•

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 bestuur
van ABLLOvzw. Er werd in 2007 in Gent 5 keren vergaderd op.De PROCORO kwam in
2007 5 keer samen in het provinciehuis in Gent. (18 jan, 10 mei, 05 juli, 14 sept en 13 dec
2007 (Bijlage subsidiedossier IV.4.10)

•

ABLLOvzw nam deel aan diverse activiteiten van de BBL inzake
organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering (Bijlage subsidiedossier VI.B).
q het subsidiedossier (26 okt 07)
q duurzaamheidsverslaggeving (16 nov. 07)

•

Jenny De Laet maakt deel uit van de Vlaamse klimaatconferentie, Werkgroep gebouwen
van de Vlaamse overheid (departement leefmilieu, natuur en Energie). (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.2)
Hans Van Dooren, lid van de RvB zetelt als effectief lid en Jenny De Laet als
plaatsvervanger in de RvB van het Regionaal landschap Schelde Durme. (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.10)
Verschillende medewerkers van ABLLO (Gilbert Cant, Hugo De Beukeleer, ) zetelen in
de Raad van Bestuur van de fietsersbond regio Waasland
Jenny De Laet zetelt als medewerker van ABLLO in de Raad van Bestuur van
vogelbescherming Vlaanderen. …

•
•
•

MILIEU
DUURZAME MOBILITEIT
· 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 2007.
ABLLOvzw hield zich in 2007 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 zijnde de Westelijke
Tangent waarvan de werken moeten afgerond zijn in 2009.
Ook de planning van de Oostelijke Tangent wordt door ABLLO opgevolgd. Gilbert
Cant, lid van de RvB van ABLLO, zetelt in de gemeentelijke begeleidingscommissie.(
Bijlage …
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q

q

q
q

q

In november 2007 dient ABLLOvzw bezwaren en opmerkingen in met betrekking tot
de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap – Wegen en Verkeer, Bollebergen 2 B bus 12 te 9052 Zwijnaarde met
betrekking tot terreinen gelegen Arnhoutstraat – Leon Scheerderslaan (Westelijke
Tangent) – 9111 Belsele en 9100 Sint-Niklaas. (Bijlage subsidiedossier III-2; )
In juli 2007 stuurt ABLLOvzw zowel naar het stadsbestuur van Sint-Niklaas als naar
het gemeentebestuur van Temse enkele aanbevelingen rond de inrichting van de
Oostelijke Tangent. (Bijlage subsidiedossier III-2. )
In Jan 2007 reageert ABLLO op de nieuwe incompetente dienstregeling van de
NMBS. (GW 2007,1: 6-7)
In Julli 2007 stuurt ABLLO naar burgemeester WILLOCKX een herinneringsbrief
naar aanleiding van het uitblijven van een overleg ivm het door ABLLO opgemaakte
Beleidsadvies Bijsturing treindienst Waasland vanaf 9 december 2007. (Bijlage
subsidiedossier III.2.
ABLLO bekommert zich verder over de stationsomgeving van Sint-Niklaas en vraagt
bij de brandweer van Sint-Niklaas een veiligheidsrapport aan. Er is momenteel maar
een toegang van en naar de perrons. ABLLO stelt enkele mogelijkheden voor om
vanuit de perrons een verbinding te maken via trappen of een hellend vlak naar het
voetgangersgedeelte van de Oosttunnel (GW 2007,4:3)

q

●

ABLLO houdt verschillende werkzaamheden in en rond Sint-Niklaas in de gaten
•

ABLLO geeft aanbevelingen voor de Noordlaan nl. het opnieuw aanplanten van
bomen in de oude plantgaten na het einde van de bouwwerken aldaar. Tegelijkertijd
het veranderen van de parkeerrichting tussen de bomen. (Bijlage subsidiedossier
III.2.……)

•
•
● ABLLO vraagt zich af hoe lang tram en bus nog naast elkaar blijven in Zwijndrecht
(GW 2007, 2: 4-5)
•

ABLLOvzw reageerde op de negatieve houding van zowel burgemeester De Rycke van
Temse als van Minister Peeters van mobiliteit tegenover het voorstel voor tolheffing voor
vrachtverkeer op de brug van Temse. (GW 2007,1: 12)

•

Schakelplandossier van ABLLOvzw en de ideeën omtrent invoering van rekeningrijden
ten bate van mobiliteit en milieu (dd. 8 okt. 92) worden verder in 2007 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.

•

In 2007 werd door ABLLOvzw opnieuw veel aandacht besteed aan de fietser in het
Waasland, vaak in samenwerking met de fietsersbond regio Sint-Niklaas (Bijlage
• ABLLO zet zich in voor een heuse fietslaan in de Zandstraat in Haasdonk en geeft een
aantal aanbevelingen (Gw 2007,2:11-12)
• ABLLO en ook GROEN Sint-Gillis wensen een veilige afscherming van het
Stropersfietspad ter hoogte van ‘de Route’ in Sint-Gillis Waas (GW 2007,3: 10)
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•
•
•

ABLLO en de Fietsersbond stellen voor om een nieuwe extra oversteek van
‘binnenring’ (Kleine Laan in het verlengde van de Broodstraat) te realiseren voor
fietsers en voetgangers. (Gw 2007,5: 9)
ABLLO pleit voor een goede fietsinfrastructuur bij de heraanleg van de N41 tussen
Sint-Niklaas en Elversele. (GW 2007, 5: 9)
Naar aanleiding van de werkzaamheden aan het Driekoningenkruispunt geeft ABLLO
aanbevelingen (GW 2007,5:9) zoals beschreven in haar 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.’
verschenen in het Groene Waasland in 2006

•

LICHTHINDER
•

Naar aanleiding van de Nacht van de Duisternis op 3 maart 2007 richt ABLLOvzw aan
BBL de vraag om het noodverlichtingsdossier van ABLLO (2006) nationaal bekend te
maken. ( Bijlage…
De Raaklijn organiseert in samenwerking met Antares, het stadsbestuur van Sint-Niklaas
en Stramin een sterrenkijkdag en nacht op 3 maart Met telescopen en reuzenkijkers, een
powerpoint presentatie over de maan en Saturnus en een doorlopende videovoorstelling
over de evolutie van het heelal en het zonnenstelsel komt iedereen aan zijn trekken. Dit
alles gaat door in de tuin en landbouwschool van Sint-Niklaas. (Bijlage subsidiesosser…

•

ABLLO klaagt de gemeente Sint-Gillis aan waar bij de herinrichting van het kruispunt
aan de Holstraat ook de openbare verlichting vernieuwd werd. Hiervoor werden enerzijds
ouderwetse armaturen gebruikt die erg veel strooilicht verspreiden. Anderzijds bleef de
oude verlichting ook staan zodat nu elke avond twee lampen boven elkaar branden. (GW
2007, 1: 1)

•

ABLLO vraagt zich af waarop de overheid wacht om in het kader van de
kyotoverplichting het experiment op de E34 waarbij ter hoogte van Stekene en Sint-Gillis
de verlichting enerzijds gehalveerd wordt en anderzijds volledig gedoofd wordt om
00.30u , te evalueren en bij gunstige resultaten uit te breiden naar andere autosnelwegen
(GW 2007, 1: 7-8)

RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK,
•

Sedert 2005 ondersteunt ABLLOvzw het klimaatwijkproject van de BBL in het
Waasland en treedt daarbij op als Wase coördinator. Sedert 2006 wordt het
klimaatwijkproject van de BBL ook ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen. In
die zin werkt ABLLOvzw nauw samen met de provinciale verantwoordelijke :
•

ABLLOvzw maakt deel uit van de Provinciale Stuurgroep klimaatwijken en van
de nationale Stuurgroep. Deze Stuurgroepen kwam in 2007 samen op 16 jan (Nat),
4
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•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

15 feb (Nat), 20 mrt (Prov), 30 mrt (Nat), 3 apr (prov), 15 mei (prov), 28 sept en
11 dec (prov). (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.6)
Op 9 febr vertoont de gemeente Stekene de film ‘ An inconvenient truth’.
ABLLOvzw treedt op als gastspreker.( Bijlage subsidiedossier III.2
In febr 2007 verzorgt ABLLO vzw de energieborrel, waarop de tussentijdse
resultaten van het klimaatwijk project voorgesteld worden, in de deelnemende
Wase gemeenten (Beveren: 31/01, Dendermonde:30/01, Hamme: 02/02, SintGillis: 01/02, Sint-Niklaas: 12/02, Stekene: 13/02 en Waasmunster: 01/02)
(Bijlage subsidiedossier III.2 )
Op 28 maart neemt Jenny De Laet deel aan de laatste energiemeesterbijeenkomst
voor alle Oost-Vlaamse energiemeesters. (Bijlage 1)
Op 19 april vertoont de gemeente Sint-Gillis de film ‘ An inconvenient truth’ voor
alle 6°jaars van de gemeentelijk basisscholen. ABLLOvzw (Jenny De Laet) treedt
op als gastspreker. (Bijlage subsidiedossier III.2.
Op 28 april organiseert de gemeente Sint-Gillis een mini energiebeurs en vertoont
de film ‘An inconvenient truth’ voor alle geïnteresseerde burgers. ABLLO vzw
(Erik Rombaut) treedt op als gastspreker. (Bijlage subsidiedossier III.2.
Op 11 mei verzorgt Jenny De Laet het slotmoment van de sociale klimaatwijk
OCMW Sint-Gillis. Hierop worden de resultaten aan de deelnemers voorgesteld
en krijgen zij daarna van de gemeente een lunch aangeboden. (Bijlage
subsidiedossierVI.A.4.2)
Op 9 juni organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een slotmoment voor alle
Oost-Vlaamse klimaatwijken in het provinciaal domein Puyenbroek te
Wachtebeke. ABLLOvzw helpt bij de organisatie en ter plaatse
Op 12 juli organiseert de provincie een infomoment als aanzet naar een nieuw
klimaatwijkproject 2007-2008. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert geen
aparte ‘klimaat op maat’ maar geeft alle OCMW’s en
huisvestigingsmaatschappijen de kans om gratis deel te nemen indien ook de
gemeente meedoet. ABLLOvzw is aanwezig en treedt opnieuw op als coördinator
van de Wase klimaatwijken en ook de sociale klimaatwijken.(Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.6)
Op 5 sept. verzorgt Jenny De Laet een info avond rond het klimaatwijk project
voor de dorpsraad in Nieuwkerken. (Bijlage subsidiedossier III.2.
Op 26 sept. verzorgt Jenny De Laet een info avond rond het klimaatwijk project
voor de gezinsbond in Melsele. (Bijlage subsidiedossier III.2.)
Op 24 okt is ABLLO aanwezig op het Colloquium ‘Energiesnoeiers’ (Bijlage 2)
Op 26 okt treedt Jenny De Laet op als spreker op de studiedag ‘Energiebesparing
bij kansengroepen met als onderwerp: ‘Campagne klimaatwijken in een notendop’
(Bijlage subsidiedossier VI.A.4.1)
In okt en nov 2007 verzorgt ABLLOvzw de startmomenten van de klimaatwijken
in de verschillende Wase gemeenten. Beveren (17/10), Dendermonde (22/10),
Lochristi (14/11), Sint-Gillis (23/10), Sint-Niklaas (19/10), Stekene (08/11) en
Waasmunster (18/10) (Bijlage subsidiedossier III.2)
Op 24 okt verzorgt Jenny De Laet de eerste energiemeesterbijeenkomst in SintNiklaas voor alle Wase energiemeesters. De twee volgende energiemeester
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•
•

bijeenkomsten gaan door in Gent voor alle Oost-Vlaamse energiemeesters en
worden verzorgt door Yves Dupont van Dialoog vzw.(Bijlage subsidiedossier
VI.A.5.6))
Op 6 Dec. verzorgt Jenny De Laet het startmoment van de sociale klimaatwijk
ingericht door het OCMW van Stekene (bijlage subsidiedossier III.2)
In de loop van 2007 geeft Jenny De Laet regelmatig een voordracht rond
‘Rationeel energiegebruik’ en ‘De Ecologische Voetafdruk’. (Bijlage
subsidiedossier III.2)

DUURZAAM BOUWEN
•
•
•

•
•

Op 19 sept. is ABLLOvzw aanwezig op de Studiedag van VIBE in Sint-Niklaas: ‘Doe het
in Stro’ een studiedag over lage energiegebouwen en passiefhuizen, bouwen met
strobalen. (Bijlage subsidiedossier III.2.)
Op 2 okt 2007 is ABLLOvzw aanwezig op de studiedag ‘Geïntegreerd agrarisch bouwen
en landschapsbedrijfsplan’ in Stekene (Bijlage subsidiedossier III.2.
Op 20 en 21 oktober 2007 organiseerde ABLLOvzw, in samenwerking met BBL, de
Wase Huizenkijkdagen. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.1))
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
● Peter & Lenny Schroven – Heyninc, 2070 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 59 bezoekers die rondgeleid
werden door de eigenaars en door ABLLOvzw verwend werden met een gratis
jaarabonnement op het ‘Groene Waasland’ .
Erik Rombaut, secretaris van ABLLO, werkt mee aan het energiemagazine 2007,
uitgegeven door de BBL met een artikel:’De lobbenstad: het bruisende stadsleven
gekoppeld aan de frisse plattelandslucht’ (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.1)
Jenny De Laet neemt op 26 nov 2007 deel aan de studiedag‘focusdag gebouwen en
mobiliteit’ van de tweede Vlaamse klimaatconferentie (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.2)

FONDS DUURZAAM AFVAL EN ENERGIEBEHEER
•

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
6
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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.
•

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
q Het bestuurscomité van het fonds voor duurzaam afval- en energiebeheer vergaderde
op 25/04/07 en 13/09/07 in Brussel bij de Koning Boudewijnstichting.( Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.3)
q
De begeleidingscommissie wervelbedinstallatie Indaver kwam samen op 12/3/07 ;
12/06/07 en 18/10/07.( Bijlage subsidiedossier VI.A.5.4)
q In 2007 maakte het bestuurscomité van het fonds voor duurzaam afval- en
energiebeheer de laureaten bekend van de eerste projectoproep. Door een
onafhankelijke jury van deskundigen werden zes projecten verspreid over Vlaanderen
geselecteerd en verschenen ook in het Groene Waasland (GW 2007,5:21-25)
- ‘De energiesnoeiers: van idee naar sterke sector ‘ van de Koepel voor Vlaamse
kringloopcentra
- ‘Reis rond de wereld in 8 dagen’ van Mobiel 21 .
- ‘Van Wilg tot warmte: een gesloten cirkel’ van de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen
- ‘ Iedereen Eco’ van Ecolife vzw
- ‘Inventarisatie en voorstellen tot valorisatie van reststromen in de Gentse
kanaalzone’ Gents Milieu Front vzw
- ‘ Analyse van een bewustmakingscampagne in Colruytwinkels op de perceptie en
het aankoopgedrag van consumenten inzake seizoensgroenten en fruit’ OIVO
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RUIMTELIJKE ORDENING. EN DUURZAME STADSONTWIKKELING
•
•

•

•

Op 1 maart geeft Jenny De Laet op aanvraag van Natuurpunt en de Milieuraad van Tienen
een voordracht met als titel: ‘Stadsvogels versus stadsontwikkeling’ (Bijlage 2)
ABLLOvzw is betrokken bij het opstarten van de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur
en bos. Op 6 maart is ABLLOvzw aanwezig op de startvergadering ‘Ruimtelijke visie
landbouw natuur en bos’ regio Waasland die doorgaat op het stadhuis van Sint-Niklaas
.Op 23 april komen mensen van vzw Durme en ABLLO samen ivm met het gezamenlijk
opmaken van een adviesnota naar aanleiding van de vragenlijst van de administratie. Op
24 okt is ABLLOvzw aanwezig op de informatie vergadering rond de verkenningsnota
landelijk gebied die opnieuw doorgaat op het stadhuis van Sint-Niklaas. (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.8).
Op 16 april 2007geeft Erik Rombaut een lezing ‘Ecologische stedenbouw’. in de
lessenreeks over duurzaam bouwen voor lokale besturen, intercommunales en
huisvestingsmaatschappijen. Ingericht door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
Gent. Gepubliceerd in de lezingenmap bij de cursus.
Op 22 aug 2007geeft Erik Rombaut een ‘ International Lecture during the second
international summer course on "Sustainable water management & technology in
urbanised areas" organised by Antwerp University &.VITO.
Architecture, Urban Planning and Biodiversity: Thoughts about an ecopolis. Plea for a
lobe city.
How blue-green networks within urban areas can improve biodiversity, city climate conditions and the
urban water management.
How a judicious public-private mix can serve an ecologically sound water management and thus help to
maintain and repair biodiversity in (European) towns

•

•

•

•

•

Op 8 nov 2007geeft Erik Rombaut een lezing Een duurzaam waterbeleid in de wijk en de

woonomgeving. Naar oplossingen voor de waterproblematiek in urbane omgevingen.
Lezing in het kader van de basisopleidingcyclus 2007 voor adviseur in duurzame
renovatie. Ingericht door de stadswinkel van Brussel. Stadswinkel vzw. Anspachlaan 59,
1000 BRUSSEL. www.curbain.be
Op 13 nov 2007 geeft Erik Rombaut een lezing. Blauwgroen-netwerken als ruggengraat
voor stad en platteland. Lezing op de studiedag ‘waterbeheer en plattelandsontwikkeling’
ingericht door de plattelandsacademie van de Landelijke Gilden, Boerenbondgebouw,
Leuven. 9.30 – 14 uur. www.plattelandsacademie.be www.landelijkegilden.be
Op 7 dec. 2007 geeft Erik Rombaut een lezing. Industriële symbiose: een casestudy in
Kalundborg (Denemarken); Symbiose industrielle: le cas de Kalundborg (Danemark).
Tijdens de ‘Journée d’étude’ à l’Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Bruxelles
"le développement durable: quel Impact sur l'architecture. Journée 7: sustainable work
places (www.ceraa.be) .
21-25 maart 2007. Leiding van een studiereis regio Sjaelland (DK)- Malmö (S). Themaexcursie ecologisch duurzame rurale ruimtelijke planning, ecologisch-duurzame
stedenbouw en duurzaam bouwen. Milieuvriendelijker omgaan met materialen, met
verkeer, met de waterketen en met de energieketen. Organisatie VIBEvzw en HAISintLucas en KaHo Sint-Lieven. Leiding Erik Rombaut en Thomas Lootvoet (GW 2007,
1:20)
Op 13 juni 2006 werd door ABLLOvzw bezwaar aangetekend tegen het ontwerp van
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (dd. 17/03/2006). De afbakening van het
8
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regionaalstedelijk gebied van Sint-Niklaas, bij middel van een bezwaarschrift bij de
Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) (Bijlage subsidiedossier…).
In 2007 stapt ABLLO met twee bewoners van de wijk ‘het zonneken’ naar de Raad van
State. ABLLOvzw dient er een verzoekschrift in tot schorsing van tenuitvoerlegging van
het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP’ Afbakening regionaalstedelijk gebied
Sint-Niklaas.
In het Groene Waasland verschijnt terzake het artikel: ROMBAUT, E & E. PODEVYN.
2007. Kunnen de ecologische nadelen van de tuinstad (broadacres city) en van de
compacte stad (compact city) door de lobbenstad (lobe city) worden opgeheven. Een
casestudy over de stad Sint-Niklaas (B. O-Vl.). Het Groene Waasland (150) mei 2007 :
24-31.

VARIA MILIEU
•
•

Op 2 mei komt ABLLOvzw samen met burgemeester Willockx en worden er
vershillende actuele dossiers van ABLLO (Bijlage
Op 1 en 2 sept 2007 is ABLLOvzw met een stand aanwezig op ‘Villa Pace’ als
onderdeel van de Vredesfeesten te Sint-Niklaas (Bijlage subsidiedossier III.2…)

9

Beknopt Jaarverslag van ABLLO vzw over het jaar 2007

10

NATUUR EN LANDSCHAP:
NATUURHUIS PANNEWEEL
•

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 en zijn
aanwezig op diverse activiteiten: (1) een winterse excursie op zoek naar roofvogels in
de polders van Meerdonk op 28 jan 07 (2) onderhoudswerken in de boomgaard van
het Natuurhuis op 29 april 07 (3) de Boekenmarkt op 19 mei 07. (3) In het kader van
de Nacht van de Duisternis wordt op zoek gegaan naar uilen in de omgeving van het
Panneweel natuurhuis (4) het ambachtelijk weekend van 18 en 19 augustus 07.
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
bezoekers krijgen een deskundige uitleg van een gids over de werking van de
werkgroep en verscheidene aspecten van het natuurbehoud in de omgeving tijdens een
excursie.
De activiteiten worden telkens gemeld. Men vindt gedetailleerde informatie in aparte
lijsten in het jaarverslag van de werkgroep natuurhuis Panneweel. (ik vind hiervan niet
veel terug in het jaardossier, is wel belangrijk bij eventuele controle)
q Elke eerste zondag van de maanden mei tot en met september organiseerde de
werkgroep een Open Schuurdag. Volgende thema’s kwamen aan bod: wilde bijen en
honingbijen, waterleven, braakballen, vlinders en natuurlijke tuinen.
q 25 jan. 2007 en 28jan.(Drongen) ; 10 jan. 2007 (Kortenberg), geeft 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.

LANDBOUW
q

q
q

In het voorjaar van 2007 klaagt ABLLOvzw op verschillende manieren het overmatig
pesticide gebruik in de landbouw aan:
- ‘Pesticiden in ruilverkavelinggebied’ GW 2007, 2: 10
- ‘Waar men gaat langs Wase wegen…of dit landschap wordt u aangeboden
door…’ GW 2007,2: 12-13
- dossier: ‘Schandelijk pesticide gebruik’ dat overhandigt wordt aan het
schepencollege van Sint-Niklaas (bijlage subsidiedossier III.2. .
In sept. 2007 verstuurt ABLLOvzw een persbericht als reactie op de beslissing van de
Vlaamse regering om langer mest te laten uitrijden in de Polders (Bijlage 3)
Op 10 okt 2007 dient ABLLOvzw bezwaar in tegen de inplanting van een
glastuinbouwbedrijf ter hoogte van de stropersfietsroute in de Hoogstraat te SintNiklaas. (Bijlage subsidiedossier III.2 )..
10
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SAMENWERKING ABLLO –GROEP TEREC UGENT - VOGELBESCHERMING
VLAANDEREN (Bijlage Subsidiedossier VI.A.5.9)

q

q

q

q

q

q
q

Op 7 februari 07 komt Jenny De Laet samen met de kerkuilwerkgroep van
Vogelbescherming Vlaanderen om de mogelijkheden te bekijken tot het opstarten van
een huismuswerkgroep.
Op 21 en 22 feb. organiseert Jenny De Laet samen met Nancy Ockendon (RSPB
Londen) een ‘House sparrow meeting’ in Londen voor wetenschappers en
verenigingen die zich bezig houden met de achteruitgang van de stedelijke huismus.
Antwerpen heeft de Huismus uitgekozen als vogel van het jaar 2007. In verband met
acties rond de huismus en zijn leefomgeving contacteert milieuambtenaar Monique
Van Dousselaere, Jenny De Laet, om haar met raad en daad bij te staan. Een
samenwerkingsovereenkomst wordt getekend.
Op 15 juni 07 wordt Jenny De Laet uitgenodigd door het Natuurmuseum Frislän in
Leeuwarden om de tentoonstelling ‘Blij met een dode mus’ te openen met een
toespraak over de status van de huismus.
Naar aanleiding van 20 jaar milieumaand organiseert het EcoHuis een brede waaier
van activiteiten rond natuur en milieu. Jenny De Laet geeft op 6 okt in het EcoHuis
een voordracht rond de status van de Huismus.
Op 8 nov 07 is Jenny De Laet aanwezig op de tweede Stadsvogelconferentie
georganiseerd door vogelbescherming Nederland in Amersfoort
Op 21 dec. 07 dienen ABLLOvzw, groep TEREC UGent en Vogelbescherming
Vlaanderen samen een nieuw mina project in bij de administratie met als titel:
‘Huismuswerkgroep als basis voor lange termijn onderzoek’

VARIA NATUUR
•
•
•
•
•

Op 23 mei is ABLLOvzw (Hans van Dooren) aanwezig op de stichtingsvergadering van
het Regionaal Landschap Schelde-Durme die doorgaat op het stadhuis van Dendermonde.
( Bijlage subsidiedossier VI.A.5.10)
De in 2006 afgesloten stageovereenkomst tussen ABLLO en Robin Van Beul resulteert in
2007 in een eindwerk met als titel:’Ethologisch onderzoek: het foerageergedrag van de
ekster (Pica pica)’ (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.11)
Op 13 juni 07 is ABLLOvzw aanwezig op symposium. Natuurbehoud in een snel
veranderende wereld n.a.v. het afscheid van de administrateur-generaal van het INBO
(Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek). Brussel, Flageygebouw. (Bijlage 4)
Op 11 okt is ABLLOvzw aanwezig op het duurzaamheidcongres ingericht door Bioforum
in het provinciehuis in Leuven (Bijlage 4)
Op 14 dec. 2007 geeft Erik Rombaut een gastcollege. Waarom is het realiseren, behouden
en herstellen van natuurwaarden ook in landbouwgebied belangrijk ?Hoe en waar kan dit
best worden bereikt ? In de opleiding agro- en biotechnologie van KaHo Sint-Lieven,
departement Sint-Niklaas (organisator Dirk Lips).
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•

•

In maart 07 publiceren Erik Rombaut en Joris Baert hun studie: Bijzonder goede
waterkwaliteit aangetroffen in een Wase zandwinningplas (Natuurgebied de
Stropersbossen, Sint-Gillis Waas O.-Vl.): De Belgische Biotische Index scoort 9/10.
gepubliceerd in Het Groene Waasland (149) maart 2007: 26-29.
In de Pers:
DE BEULE, Y. 2007. Ontdek het Lobbenstadmodel. Een stad met groene vingers. Een
interview met Erik Rombaut over een casestudy in Sint-Niklaas. In De standaard
Magazine 3-4 februari 2007: 38-39.
LUYCKX, S. 2007. Stekene/Sint-Gillis Waas. Herinrichtingsplan Stropersbossen moet
rekening houden met de natuur. Zandputten snelweg E34 hebben hoge waterkwaliteit.
Interview met Erik Rombaut. In Het Nieuwsblad 13 april 2007.
KNAPEN, D 2007. De lobbenstad. Het bruisend stadsleven gekoppeld aan frisse
plattelandslucht. Interview met Erik Rombaut in de krant ‘Open Huizendagen’ van de
Bond Beter Leefmilieu. 20-21 oktober 2007: 42-43. Compact bouwen op vlak van ruimtelijke
ordening. Dat het ook binnen een stedelijke context aangenaam anders kan, bewijst Erik Rombaut. Zijn
lobbenstad schuift een aantrekkelijk en duurzaam alternatief naar voor.

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO
vzw op 4 februari 2008 en goedgekeurd.
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