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BEKNOPT JAARVERSLAG OVER DE
WERKING VAN ABLLO vzw in 2008
1. VISIE
De regionale natuur- en milieu vereniging ABLLO vzw (Actiecomité tot Beveiliging
van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland) bestaat al meer dan 35 jaar en heeft
er altijd naar gestreefd om de Wase Natuur te beschermen, in samenwerking met Natuurpunt
en bij te dragen tot een duurzaam Waas leefmilieu.
ABLLO vzw zet zich onder meer in voor een milieuvriendelijkere mobiliteit en heeft daartoe
talrijke acties gevoerd rond trage wegen, vele fietsdossiers en openbaar vervoerdossiers
opgesteld en alternatieven bedacht voor eenzijdige auto infrastructuur in het Waasland (De
Grote Ring om Antwerpen en de RW 41 bijvoorbeeld).
Acties rond Rationeel Energie Gebruik zoals ‘Klimaatwijken’ en ‘Huizenkijkdagen’ en acties
rond lichthinder in het Waasland nemen ook een belangrijke plaats in. Daarnaast is duurzaam
bouwen een belangrijk werkthema van ABLLOvzw, waarvoor we vaak met VIBE samen
werken.
Een ander belangrijk aandachtsveld is duurzame ruimtelijke planning. Daarbij is het
verspreiden van het ideeëngoed rond de lobbenstad, als alternatief stedenbouwkundig model
erg belangrijk net als het ontwikkelen van blauwgroen netwerken doorheen het Waasland,
waarbij natuurgebieden en bossen met elkaar worden verweven tot een robuust netwerk.
ABLLOvzw werkt vooral via beleidsdossiers. Soms boeken we daarbij mooie resultaten,
soms is het echt wel vechten tegen de bierkaai.
Tegelijkertijd overkoepelt ABLLOvzw reeds jaren analoog werkende lokale Wase
natuur- en milieuverenigingen (‘Ons Streven’, ‘De Raaklijn’, ‘Panneweelvrienden’, Wase
grote ringcomité, …). Destijds (meer dan 10 jaar geleden) werd daarbij gekozen voor een
regionaal koepelmodel, gebaseerd op associatie overeenkomsten met deze lokale groepen
(Bijlage 1). Deze structuur wordt door de administratie en door de opeenvolgende ministers
telkens aanvaard en ABLLOvzw wordt dan ook al meer dan 10 jaar erkend en gesubsidieerd
als regionale milieukoepel. In het Waasland zelf is hierdoor een win-win situatie ontstaan: De
Wase lokale verenigingen konden hun lokale naam behouden en krijgen een deel van de
ABLLO Minasubsidie doorgestort, op basis van hun ledenaantal en activiteiten Maar de
lokale verenigingen hebben ook een afgevaardigde in de raad van bestuur van ABLLOvzw.
Die komt maandelijks bijeen en coördineert alle activiteiten
Via ons tijdschrift ‘ ‘t Groene Waasland, houden we de Wase burger op de hoogte van
onze activiteiten en het wel en wee van het Wase leefmilieu.
ABLLO vzw, Postbus 7, 9100 Sint-Niklaas. www.abllo.be
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2. ADMINISTRATIE en SECRETARIAAT
•
•

De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2008 samen op 7 jan, 4 febr., 3 maart,
7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1sept., 6 okt., 3 nov. en 1 dec.
De Algemene Vergadering kwam samen op 4 februari en op 1 dec. 2008 (Bijlage
subsidiedossier III-5.1-2)
De beheerraad vergaderde in 2008 dus 11 keren in totaal. (Bijlage subsidiedossier III-6,111)
• De gedetailleerde jaarverslagen van onze geassocieerde verenigingen De Raaklijn
(het jaarboek 2008), 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.
• ABLLO vzw heeft sedert 2004 een deeltijds tewerkgestelde beleidsmedewerker Jenny
De Laet.
Openingsuren van het secretariaat van ABLLO vzw: Dennenstraat 65, 9100 Sint-Niklaas.
abllo.waas@gmail.com of tel 03/777 01 58
Maandag: tussen 14u en 17u
Dinsdag: tussen 14u en 17u
woensdag: tussen 14u en 17u
Donderdag tussen 14u en 17u
Vrijdag tussen 14u en 17u
Openingsuren van het secretariaat van ABLLO vzw : Perstraat 88, 9120 Haasdonk.
(redactie 't groene waasland) groene.waasland@gmail.com of 03/775 19 31
Dinsdag tussen 14u en 18u
Vrijdag tussen 14u en 18u
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3. VERTEGENWOORDIGINGEN
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Medewerkers of geassocieerden van ABLLO vzw zetelen in de milieuraden van onder
meer Sint-Gillis Waas (ABLLO), Stekene (ABLLO), Beveren (ABLLO), Sint-Niklaas
(ABLLO + De Raaklijn), en Temse (Ons Streven). Op de lokale agenda worden daar
door ABLLO vzw tal van punten naar voren gebracht. Ook in diverse GECORO’s die
werden opgestart zijn Abllo-leden betrokken: Beveren (ABLLO), Sint-Gillis (ABLLO),
Sint-Niklaas (De Raaklijn) en Temse (Ons Streven). (Bijlage subsidiedossier IV.4.1-10).
ABLLO vzw neemt deel aan het Regionaal Beraad+ ingericht door de BBL, op
volgende datum: 11 april 2008. (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 De Laet is lid van de raad van
bestuur van ABLLO vzw. De PROCORO kwam in 2008 vijf keer samen in het
provinciehuis in Gent. (14 feb., 13 ma., 8 mei, 11 sept. en 9 okt. 2008 (Bijlage
subsidiedossier IV.4.11)
Jenny De Laet maakt deel uit van de Vlaamse klimaatconferentie, Werkgroep gebouwen
van de Vlaamse overheid (departement leefmilieu, natuur en Energie).. Sedert 2008 ook
van de werkgroep energie (transitiearena): deze werkgroep kwam in 2008 samen op
23/04, 18/09, 17/10 en 24/11 (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 Algemene Vergadering van het Regionaal landschap Schelde
Durme. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.10)
Verschillende medewerkers van ABLLO vzw (Gilbert Cant, Fred Van Remoortel) zetelen
in de Raad van Bestuur (= kerngroep) van de fietsersbond regio Sint-Niklaas (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.14) .
Jenny De Laet zetelt als medewerker van ABLLO in de Raad van Bestuur van
vogelbescherming Vlaanderen. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.9)
Erik Rombaut en Gilbert Cant zijn leden van het bestuurscomité van het Fonds voor
duurzaam afval- en energiebeheer , in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.
(Bijlage subsidiedossier VI.A.5.3)
Gilbert Cant is lid van de overleggroep grote infrastructuurwerken binnen de
schoot van BBL. Er staan in Vlaanderen tal van grote infrastructuurwerken en grote
stedenbouwkundige ingrepen op de agenda. Rond veel van deze ingrepen zijn
milieuverenigingen en/of lokale bewonersgroepen actief. Om de krachten te bundelen en
beter te kunnen wegen op het beleid, brengt BBL verschillende groepen rond de tafel. De
eerste overlegvergadering ging door op woensdag 8 oktober om 20u00 in het kantoor van
Bond Beter Leefmilieu (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.13)

4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN
•
•
•

Samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw en de Provincie (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.5)
Samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw en Ecolife (Bijlage subsidiedossier
VI.A.4.1)
Samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw en de stad Sint-Niklaas (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.11)
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•
•

Samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw, INBO, UGent en Vogelbescherming
Vlaanderen (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.9)
Samenwerking tussen ABLLO vzw, INDAVER, BBL en de Koning Boudewijnstichting
(Bijlage subsidiedossier: VI.A.5.3 +4)

5. MILIEU
5.1. Duurzame mobiliteit
· Het dossier Nieuwe regionetwerken van 1995 werd verder opgevolgd. Dat was een
pleidooi van ABLLO vzw 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 2008.
•

•

•

•
•
•

•
•

ABLLO vzw hield zich ook in 2008 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. . Een
bezwaarschrift tegen de geplande wegenis is eind 2007 ingediend door ABLLO vzw.
In maart 2008 publiceerde ABLLO vzw in het Groene Waasland een standpunt over
de Westelijke tangent: verkeersprobleem, ruimtelijke problemen (Groene Waasland,
maart 2008). Het antwoord van minister Crevits op het ABLLO dossier was
teleurstellend (Groene Waasland, sep. 2008).
Ook de planning van de Oostelijke Tangent wordt door ABLLO opgevolgd. Zo is
een medewerker van ABLLO vzw (Gilbert Cant) regelmatig aanwezig op de
bijeenkomsten van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) rond de
Oostelijke Tangent. Deze commissie is in 2008 niet samen geweest. In 2009
vergadert men opnieuw.
ABLLO vzw onthaalde het compromis van de Wase burgemeesters over de NoordZuid verbinding doorheen het Waasland vrij positief. In de loop van 2008 werd dit
dossier opgevolgd, samen met het ringcomité uit Haasdonk. (Groene Waasland mei
2008: 3 + Groene Waasland nov. 2008: 26-30)
Op 28 mei vergaderde het Ringcomité ( geassocieerde lidvereniging) om het voorstel
van de burgemeesters te bespreken. Burgemeester Marc Van de Vijver en Schepen
Luc Maes waren aanwezig om hun visie te geven. (Bijlage subsidiedossier III.2. 5)
Op 16 juni organiseerde het Ringcomité ( geassocieerde lidvereniging) een
persconferentie waarbij reactie werd gegeven op het voorstel van de burgemeesters
(Bijlage subsidiedossier III.2.33)
Op 30 juni 08 werd een druk bijgewoonde informatievergadering georganiseerd door
het Ringcomité in Haasdonk waarop de studie werd voorgesteld door de
intercommunale van het Waasland en het studiebureau Vectris.( Bijlage
subsidiedossier III.2. 4)
Op 23 sep. 08 is ABLLO vzw aanwezig op een info vergadering van Groen! In SintNiklaas: H.Heymanplein. (Bijlage III.2.34)
ABLLO vzw had in 2008 regelmatig contacten met een aantal burgemeesters van het
Waasland om over de Wase Grote Ring en het compromis der Wase burgemeesters
overleg te plegen. In ’t Groene Waasland zijn in 2008 hierover verschillende artikels
gepleegd. (maart, mei, sept,nov 2008)
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•
•
•

Na verwerving van de nodige informatie formuleert ABLLO vzw een genuanceerde
persreactie op het voorstel der burgemeesters. Een stap vooruit, maar er is nog veel
extra onderzoek nodig. (‘t Groene Waasland november 2008)
ABLLO vzw heeft kennis genomen van de bekommernis van het ‘RED ONZE WIJK’
comité van Beveren. Zij vrezen een grotere verkeershinder op de Kruibeekse
Steenweg in Beveren als gevolg van een eventuele op- en afrit te Beveren.
In december 2008 heeft ABLLO vzw aan het ICW voorgesteld een variant te
onderzoeken voor de parallelwegenmogelijkheden naast de E17. Deze variant bundelt
de voordelen en minimaliseert de nadelen

•

ABLLO vzw evalueerde de aanleg van parkeerterreinen in Sint-Gillis Waas erg negatief
(parking Gemeenschapscentrum, GB en Aldi. Groene Waasland jan 2008).

•

In 2008 werd door ABLLO vzw opnieuw veel aandacht besteed aan de fietser in het
Waasland, vaak in samenwerking met de fietsersbond regio Sint-Niklaas.
• ABLLO vzw werkte mee aan de oprichting van twee nieuwe afdelingen van de
fietsersbond: Beveren en Temse ( Groene Waasland, mei 2008).
• In april 2008 klaagt ABLLO vzw nogmaals de gevaarlijke situatie aan voor de fietser
in de Bergstraat te Haasdonk (Nieuwsblad: 8 april 08 ) (Bijlage III.2.35)
• In augustus 2008 wordt opnieuw gepleit voor een veilige fietstunnel in de Damstraat
(oostelijke tangent) en ter hoogte van de Hoge Bokstraat (westelijke tangent)
(Nieuwsblad: 30/08/08)(Bijlage III.2,36)
• ABLLO vzw veroordeelt in een standpunt de heraanleg van de Antwerpse Steenweg
in Sint-Niklaas en analyseerde samen met de fietsersbond Sint-Niklaas de vele
knelpunten voor de fietsers (groene Waasland, sep. 2008; Nieuwsblad: 09 mei 08)
(Bijlage III.2,37).
• ABLLO vzw analyseerde samen met de fietsersbond ven Temse de situatie voor
fietsers op het kruispunt N16 , Doornstraat-Gasthuisstraat in Temse (Groene
Waasland, nov. 2008). Een petitie met ruim 2400 handtekeningen werd in juli 2008
overhandigd aan minister-president Peters (Nieuwsblad: 2 juli 2008) (Bijlage III.2,38).
Er wordt opnieuw gepleit voor een Schelderoute voor fietsers langs de spoorlijn 54
tussen Sint-Niklaas en Temse (Het Nieuwsblad 25 jan 08) (Bijlage III.2,39).
• In maart 2008 pleit ABLLO vzw voor een fietsvriendelijke herinrichting van de
Noordlaan in Sint-Niklaas (Nieuwsblad: 12 maart 08) (Bijlage III.2,40)

5.2. Duurzame verlichting
•

•
•

De Raaklijn organiseert in samenwerking met Antares, het stadsbestuur van SintNiklaas en Stramien en natuurpunt een sterrenkijkdag en nacht op 15 maart 08. Met
telescopen en reuzenkijkers, een powerpoint presentatie over de maan en Saturnus en
een doorlopende videovoorstelling over de evolutie van het heelal en het zonnestelsel
komt iedereen aan zijn trekken. Dit alles ging door in de tuin en landbouwschool van
Sint-Niklaas. (Bijlage subsidiedossier III.2.1).
In sep. 08 evalueert ABLLO vzw de realisaties van Sint-Niklaas inzake energie
maatregelen met betrekking tot de openbare verlichting (relighting) heel positief
(Groene Waasland sep. 2008).
ABLLOvzw blijft zich ergeren aan de nachtverlichting van Sint-Gillis en vraagt het
gemeentebestuur op de afgesproken maatregelen eindelijk door te voeren. (Groene
Waasland sep. 2008).
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•

Op 16 sept. is ABLLO vzw (Erik Rombaut) aanwezig op de overlegvergadering
omtrent lichthinder bij de BBL, omtrent een eventueel opstarten van een dulomi
project over lichthinder (bijlage III.2.41).

5.3. Rationeel energiegebruik
•

•

Sedert 2002 ondersteunt ABLLO vzw 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 ABLLO vzw nu nauw samen met de provinciale verantwoordelijke
(Bijlage subsidiedossier VI.A.4.2 + VI.A.5.6-7 )
In sep. 2008 wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO en de
provincie Oost-Vlaanderen opgesteld waarbij ABLLO gedurende de maanden sep. –
nov. een jobstudent tewerk stelt ter ondersteuning van het klimaatwijkproject (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.5)
q

q

q
q

q
q

q

q

q

q
q

•
•

ABLLO vzw maakt deel uit van de Provinciale Stuurgroep klimaatwijken en van
de nationale Stuurgroep. Deze Stuurgroepen kwamen in 2008 samen op 6 maart
(Prov.), 22 mei (Prov. ), 26 aug. (Nat), 3 okt. (Prov. ), (Bijlage subsidiedossier
VI. A.5.6-7)
In feb. 2008 verzorgt ABLLO vzw de energieborrel, waarop de tussentijdse
resultaten van het klimaatwijk project voorgesteld worden, in de deelnemende
Wase gemeenten (Beveren: 7/02, Dendermonde: 12/02, Hamme: 13/02, SintGillis: 01/02, Sint-Niklaas: 14/02, Stekene: 13/02 en Waasmunster: 01/02). Op
vraag van de Provincie doen we dit ook in Lochristi (29/02) (Bijlage
subsidiedossier III.2. 14-17 )
Op 19 mei wordt ABLLO vzw uitgenodigd om een infomoment te verzorgen voor de
sociale sector van groot Sint-Niklaas
Op 31 mei helpt ABLLO vzw aan het slotmoment van het klimaatwijkproject dat doorgaat
in Wetteren. ABLLO vzw bemant in de namiddag de stand van de provincie op de
milieubeurs (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.6)
Op 25 aug. heeft ABLLO vzw in Leuven een overleg met Ecolife rond het verzorgen van
workshops in het kader van de sociale klimaatwijken.
Op 09 september heeft ABLLO vzw een overleg met de milieuambtenaar van Bornem
rond de mogelijkheden om deel te nemen aan het klimaatwijk project en het zoeken van
klimaatwijken.
Op 22 sep. heeft ABLLO vzw een overleg met de milieuambtenaar en het ACV van
Temse die betrokken zijn bij de uitvoering van het eerste klimaatwijkproject van
Temse.(Bijlage III.2.42)
In okt. 2008 verzorgt ABLLO vzw de startmomenten in het Waasland: Sint-Gillis (6
okt.), Beveren (21 okt.), Waasmunster (22 okt.), Hamme (27 okt.), Sint-Niklaas (28 okt.),
Dendermonde (29 okt.), Stekene (4 nov.) (Bijlage subsidiedossier III.2.18-24)
Op 20 okt. verzorgt Jenny De Laet de energiemeesteropleiding, die doorgaat op het
stadhuis van Sint-Niklaas, voor de Oost-Vlaamse energiemeesters. (Bijlage
subsudiedossier VI.A.5.6)
Op 22 okt. zitten ABLLO vzw, Prov OVL en Ecolife samen rond de opleiding voor de
OVL professionele energiemeesters.(Bijlage III.2. 43)
Op 5 nov. verzorgen ABLLO vzw en Ecolife vzw samen de opleiding van de OVL
professionele energiemeesters (Bijlage subsidiedossier VI.A.4.2)

Op 21 maart verzorgt ABLLO vzw op aanvraag een energiequiz voor de Middelbare
St Jozefschool in Ternat. (Bijlage III.2.44)
Op 16 april organiseert het jongerenparlement van Sint-Niklaas een energiedebat. ABLLO
vzw wordt gevraagd aanwezig te zijn in het panel als specialist ter zake.
6
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•

Op 6 dec. en op 13 dec. verzorgt ABLLO vzw een voordracht ‘milieuvriendelijk huishouden’
in het Ecohuis van Antwerpen in het kader van het project ‘Ecohuishouden’ (Bijlage
subsidiedossier III.2.28)

•

In aug. 2008 wordt ABLLO vzw door de stad Sint-Niklaas aangesproken met de vraag
of ABLLO vzw mee stapt in de organisatie van een samen-aankoop voor zonneboilers
en PV- zonnepanelen (actie Zonneslag). ABLLO vzw reageert hierop positief en
neemt het voorzitterschap op zich van de stuurgroep zonneboiler. Dit wordt
bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw en de stad
Sint-Niklaas. Deze stuurgroep heeft als doel een installateur zonneboiler en PV
panelen (voorzitter Stramin) te selecteren op basis van een optimale evaluatie
prijs/kwaliteit. De stuurgroep komt in 2008 nog samen op 5 nov. (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.11)
In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw en Ecolife
verzorgt ABLLO workshops van Ecolife voor sociale organisaties in het Waasland.
Vanaf sep. 2008 doen we dit voor enkel de administratieve kosten. Op die manier
willen we dat meer kleine organisaties een workshop kunnen aanvragen. In 2008
verzorgde ABLLO workshops in volgende Wase gemeenten (Bijlage subsidiedossier
VI.A.4.1)
- Sint-Niklaas : 10 apr., 20 mei, 8 okt., 13 nov., 14 nov., 17 nov., 18 nov., 10
dec.,
- Stekene: 21 feb., 24 sept.,
- Temse: 26 nov., 3 dec.,
- Daarnaast ook in Hoboken 11 feb., Assenede 29 mei en Zelzate 9 juni

•

•

•
•

•

•
•
•

Op 20 april 2008 organiseert ABLLO vzw haar ‘Wase Dag van de Aarde’ waarin rationeel
energiegebruik centraal staat. (Bijlage subsidiedossier III.2. 6). Ook de geassocieerde
vereniging ‘De Raaklijn’ organiseert op die dag verschillende activiteiten (Bijlage
subsidiedossier III.2.7)
Op 4 sept. 2008 geeft Jenny De Laet een voordracht voor de open - milieuraad van Beveren
‘Eenvoudige maatregelen om energieverbruik te doen dalen’ (Bijlage subsidiedossier III.2.29)
Op 6 en 7 sept. is ABLLO vzw aanwezig met een stand in Sint-Niklaas in het kader van villa
Pace als onderdeel van de vredesfeesten. ABLLO pakt uit met een sjoelbak spel en koppelt
daaraan energiezuinige prijzen (douchecoach, led zaklamp met gsm lader, power pedaal en
een energiemeter) (Bijlage subsidiedossier III.2.45).
Als deelnemer van de Vlaamse klimaatconferentie was ABLLO vzw aanwezig op de
focusdag gebouwen en mobiliteit in nov. 2007. Op 17 okt. 2008 is ABLLO vzw aanwezig op
de bijeenkomst van de werkgroep sluit de kring – Energie van de opgerichte transitiearena. Op
24 nov. 2008 is ABLLO vzw ook aanwezig op de netwerkdag. (Bijlage
subsidiedossierVI.A.5.2 )
Op 13 juni 2008 is ABLLO vzw aanwezig op de studiedag ‘Cradle to Cradle’ ( Bijlage
III.2.46)
Op 17 sep. 08 is ABLLO aanwezig op de studiedag Land- en bosbouwgrondstoffen voor
bouwmaterialen & energievoorziening ? Brussel. Organisatie door VIBEvzw. (Bijlage
III.2.47).
Op 21 okt. 08 is ABLLO vzw aanwezig op de studienamiddag Industriële symbiose. Ifest,
Flanders expo. organisatie milieuadvieswinkel Gent.

5.4. Duurzaam bouwen
•

Op 18 en 19 oktober 2008 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
● Mertens K.: Bremstraat 11, 9180 Moerbeke
7
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•

● Stratmann-De Daele: Terwestr 24, 9180 Moerbeke
Ook de media werd verzocht om medewerking (TV Oost, regionaal nieuws radio 2,
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’
OP 19 okt neemt Gilbert Cant van ABLLO deel aan De strobalen route van Casa Calida.
(Bijlage III.2.48)

5.5. 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
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 A5.3+4)
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 28/04/08 en 01/10/08 in Brussel bij de Koning Boudewijnstichting.( Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.3)
q
De begeleidingscommissie wervelbedinstallatie Indaver kwam samen op 18/3/08
( Bijlage subsidiedossier VI.A.5.4 )
q Ook in 2008 maakte het bestuurscomité van het fonds voor duurzaam afval- en
energiebeheer de laureaten bekend van de tweede projectoproep. Door een
onafhankelijke jury van deskundigen werden vijf projecten verspreid over Vlaanderen
geselecteerd en verschenen ook in het Groene Waasland (GW 2008,5:21-25)
8
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-

q

Kleinschalig komposteren van beheerresten: Natuurbehoud beheer
De E-calculator: de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf-Vlaamse
Confederatie Bouw.
- Opbouw van een lerend netwerk en ontwikkeling van cycles of knowledge rond
energieefficiëntie: Voka- Kamer van Koophandel Mechelen
- Eco-Mundo: Mundiaal.
- Bouwwiki, Digitaal Platform Energiezuinig Bouwen: Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen
ABLLO vzw probeert aanwezig te zijn op de voorstellingen van de voorbije projecten.
Gilbert Cant was aanwezig op de presentatie van Reststromen in de Gentse Haven
op 18 december 2008.

5.6. Ruimtelijke ordening en duurzame stedelijke ontwikkeling
•
•

Op 18 maart 2008 geeft Jenny De Laet een voordracht voor UPV (VUB)
‘Stadsontwikkeling versus stadsvogels’ (Bijlage III.2.49)
Volgende lezingen werden door Erik Rombaut verzorgd:
q 18 maart 2008. Lezing Duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning in Europa, met
het integraal waterbeleid als leidraad in de voordrachtencyclus ‘Waas in de 21ste
eeuw’ georganiseerd door het kenniscentrum van KaHo Sint-Lieven, departement
Sint-Niklaas.
q 10 april 2008. Lezing ‘Ecologische stedenbouw en duurzaam ontwerpen in de stad’.
Lezing in de lessenreeks over duurzaam bouwen voor lokale besturen,
intercommunales en huisvestingsmaatschappijen. Ingericht door het provinciebestuur
van West-Vlaanderen. Brugge, provinciaal domein Boeverbos. Gepubliceerd in de
lezingenmap bij de cursus.
q 20 april 2008. Lezing voor ABLLO vzw in het kader van de internationale dag van de
Aarde. Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa. Een stand van
zaken. Sint-Niklaas, Walburgcentrum;
q 25 april 2008. Lezing Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa.
Een stand van zaken. Lezing voor de expertenwerkgroep en klankbordgroep ecopolis
Vlaanderen in het Ecohuis te Antwerpen (www.ecopolisvlaanderen.be) .
q 5 juni 08. Lezing ‘Ecologische stedenbouw en duurzaam ontwerpen in de stad’.
Voordracht voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
van de stad Leuven naar aanleiding van de stedenbouwkundige plannen rond de
Vaartkombuurt.
q 20 sep. 08. Voordracht voor Mondo vzw. Ecologische woonwijken en duurzame
stedenbouw in Europa. Een stand van zaken. Lier-Berlaar.
q 27 sep. 08. Lezing: Een duurzaam waterbeleid in de wijk en de woonomgeving: naar
ecologisch verantwoorde oplossingen voor de waterproblematiek in urbane
omgevingen. Lezing tijdens de studiedag in Dendermonde: Water in de stad. Deze
studiedag is een organisatie van De Waterkant en Grenzeloze Schelde - werkgroepen
'Dender' en 'Water in de Stad', in samenwerking met en met steun van de steden
Dendermonde, Aalst, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen, W&Z - afdeling
Bovenschelde, Natuurpunt en De Milieuboot. http://www.gs-esf.be/NL/F-Vnl_waterstad_teksten_27-09-08.htm (Bijlage subsidiedossier III.2.29)
q 3 okt 08. Lezing ‘Duurzaam verkavelen: contradictio in terminis ? Analyse van
voorbeelden uit enkele Europese steden’. Tijdens een workshop in het kader van
transitiemanagement Duurzaam Wonen en Bouwen (www.duwobo.be) / werkgroep
Levende Kernen. Sint-Niklaas, KaHo Sint-Lieven Hogeschool.
q 15 okt. 08. Lezing. Over de introductie van water en klimaatverandering als nieuw
ordenend principe in Europese urbane omgevingen: noodzaak, mogelijkheden en
9

Beknopt Jaarverslag van ABLLO vzw over het jaar 2008

10

q

q

q

perspectieven / Sur l'introduction d' eau et changement climatique comme principe
nouveau pour l'aménagement du territoire urbain européen: nécessité , possibilités et
perspectives.
Internationaal congres Water en klimaatverandering 14 en 15 oktober 2008.
Conférence Eau et changement climatique 14 et 15 Octobre 2008 Université d’Anvers,
Universiteit Antwerpen, Aula Fernand Nédée. www.ua.ac.be/eauclimat.
18 nov. 08. Lezing: aspecten van duurzame ruimtelijke planning en ecologische
stedenbouw. Lezing in een vormingscyclus georganiseerd door de West-Vlaamse
Intercommunale WVI. Brugge.
10 dec. 08. Lezing voor de bouwdienst van de stad Mechelen. Ecologische
woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa. Een stand van zaken.

5.7. Varia milieu
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Op 7 april is ABLLO vzw aanwezig op de ‘Climate health day’
Reeds in 2006 stak Jenny De Laet een powerpoint presentatie in mekaar rond de
‘Ecologische voetafdruk’ die regelmatig werd bijgewerkt. Op aanvraag van Ecolife
wordt deze voordracht ook in 2008 verschillende keren gegeven (16 sept. Kasterlee, 15
okt. Drongen, 27 nov. Mechelen, 02 dec. Mechelen).
Op 23 dec. heeft ABLLO vzw een overleg met Ecolife met als doel het opstarten van een
nauwe samenwerking tussen beide organisaties met betrekking tot gemeenschappelijke
thema’s. BBL wordt gecontacteerd om ons hierbij te ondersteunen.
13-16 maart 2008. Leiding van een studiereis regio Natuurpark Pfälzerwald en regio
Stuttgart-Tübingen (D). Thema-excursie ecologische ruimtelijke planning, 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.(bijlage III.2.50)
27 mei 08. Wetenschappelijke leiding (Erik Rombaut)van een busreis voor lokale en
provinciale mandatarissen en ambtenaren georganiseerd door VIBEvzw en de WestVlaamse Intercommunale WVI. Bezoek aan de ecologische woonwijk EVA Lanxmeer
(Culemborg ,NL) en aan de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen (Westerlo,
B) met het project Sint-Antoniusplein (bijlage III.2.51).
25 nov. 08. Wetenschappelijke leiding (Erik Rombaut) van een busreis voor lokale en
provinciale mandatarissen en ambtenaren georganiseerd door VIBEvzw en Tandem in het
kader van de Kyoto tours. Westerlo/Peer/Diepenbeek/Sint-Truiden (www.tandem.be)
(bijlage III.2.52 )
Op 16 feb. neemt ABLLo vzw deel aan de bustocht Waaslandhaven ingericht door
Groen!( Bijlage III.2.53)
Op Woe 26 nov is ABLLO aanwezig op het Internationaal –Tunnelcongres ingericht door
de Straten- generaal. (Bijlage III.2.54)
Op 12 juni is ABLLO aanwezig op de Milieutrefdag (Bijlage III.2.55)
Op 8 okt is ABLLO aanwezig op het eerste overleg grote infrastructuurprojecten
opgericht door de BBL Bijlage III.2.56)

6. NATUUR EN LANDSCHAP
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6.1. 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 Sint-Gillisop 20 jan 08 (2) Op 13 april werkte het Natuurhuis mee aan
de Erfgoeddag in Stekene. (3) Op 20 april organiseerde het Natuurhuis in
samenwerking met Passar de ‘Dag van de Aarde. (4)
q Opnieuw werd een boekenmarkt georganiseerd op 24 en 25 april. (5) Op 23 en 24
augustus werkte het Natuurhuis mee aan het Ambachtelijk Weekend met verschillende
ambachten en activiteiten.
q Diverse verenigingen (21) 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.
q De activiteiten worden telkens gemeld. Men vindt gedetailleerde informatie in aparte
lijsten in het jaarverslag van de werkgroep natuurhuis Panneweel.
q Elke eerste zondag van de maanden mei tot en met september organiseerde het
natuurhuis Panneweel een Open Schuurdag. Volgende thema’s kwamen aan bod:
wilde bijen en honingbijen, waterleven, braakballen, vlinders en natuurlijke tuinen.
(Bijlage subsidiedossier III.2. 8-10)

6.2. Landbouw
•

•
•

•

Op 17 jan 2008 uit ABLLO vzw haar verontwaardiging in een persbericht naar aanleiding
van het mediabericht als zouden biologische groenten niet gezonder zijn dan de gangbare
producten (Bijlage III.2.57). In het mei nummer van het Groene Waasland publiceren we
hier rond een uitgebreid dossier (GW mei 2008: 8-10)
Op 14 okt. 2008 is ABLLO vzw aanwezig op het congres ‘Landbouw, natuur en klimaat’
(Bijlage III.2.58)
Op 16 okt. 2008 overlegt ABLLO vzw en RLSD over de gemeenschappelijke begeleiding
van een thesisstudent (Robbert Schepers) van UGent die wil werken rond weidevogels en
meer bepaald het vergelijken van het broedsucces van weidvogels in beschermde versus
niet beschermde nesten. In eerste instantie zal de student literatuur ter zake verzamelen.
Op 11 sept. 2008 zijn Jenny De Laet en Willy Van Overloop aanwezig op de
ontmoetingsavond ‘Weidevogels slaan de brug tussen landbouw en natuur’ ingericht door
RLSD.

6.3. Natuur en Bos
•

ABLLO vzw is betrokken bij het opstarten van de ruimtelijke visie voor landbouw,
natuur en bos. Op 24 sept. 2008 is ABLLO aanwezig op de voorstelling van de
tussentijdse resultaten met betrekking tot de ‘Ruimtelijke visie landbouw natuur en
bos’ regio Waasland die doorgaat op het stadhuis van Sint-Niklaas . Opmerkingen
moeten uiterlijk 25 nov. binnen zijn en worden gebundeld door Natuurpunt. (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.8) ).
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•
•

•
•
•

Op 12 april organiseert ABLLO vzw een natuurtocht (Fort van Steendorp) voor de
‘Vrienden van Dr Vermeiren. (Bijlage III.2.59)
In de loop van 2008 stelt ABLLO vzw zich als doel de knelpunten rond de trage
wegen in Belsele op te lossen en sluit zich daarvoor aan bij Trage Wegen vzw. Op 19
juni heeft ABLLO vzw een overleg met RLSD rond hun trage wegen werking en hoe
we beiden op elkaar kunnen afstemmen.
In het kader van de uitreiking van de Rudy Verheyen prijs op 1 dec. 2008, neemt
ABLLO vzw deel aan het symposium ‘Ecologie aan het werk’ georganiseerd door
ARGUS. (Bijlage III.2.60)
Op 23 okt. 2008 geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Bosvogels en bosontwikkeling’
op aanvraag voor Natuurpunt en de open milieuraad van Tienen. (Bijlage
subsidiedossier III.2. 31)
Na de nietigverklaring door de Raad van State in juli 2008 van de bouw- en
verkavelingsvergunningen voor enkele bospercelen in de wijk Polken te Stekene,
onderzoekt ABLLO of en hoe het bos op het terrein kan hersteld worden. ABLLO vzw
heeft in 2008 ook verschillende contacten met ‘Stekene verkocht. In het Groene
Waasland nov 18-19 geeft ABLLO in overleg met de Prov OVL een beeld over de
weekend problematiek in Stekene.

6.4. Biodiversiteit
•
•
•

•

Op 15 jan. geeft Jenny De Laet een voordracht voor VELT Zele: ‘De ene mus is de
andere niet’(Bijlage III.2.61)
Op 12 okt staat ABLLO vzw met een stand op de ledendag van Vogelbescherming
Vlaanderen in Puyenbroeck te Wachtebeke. (Mens & Vogel 47(1): 22-29)
In 2007 dienden we in kader van het samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw,
INBO, UGent en Vogelbescherming Vlaanderen (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.9)
een mina – project in: ‘Huismuswerkgroep als basis voor lange termijn onderzoek’. In
eerste instantie wordt er in mei 2008 bijkomende informatie opgevraagd. Uiteindelijk
krijgen we dan bericht dat ons project niet weerhouden werd.
Op 29 aug. komen de betrokken partijen, waartoe nu ook het INBO behoort (Anny
Anselin en Glenn Vermeersch) in Gent samen om verdere aanpak te bespreken. Er
wordt besloten om het project opnieuw in te dienen na een grondige herziening van
het luik communicatie. Hiervoor wordt contact opgenomen met SOVON Nederland
(Bram Aarts) die reeds een jarenlange ervaring hebben. De taakverdeling van de
verschillende partijen wordt opnieuw vastgelegd.

Groep TEREC UGent
De onderzoeksgroep Terestrische Ecologie poogt de onderliggende
(populatie)processen te ontrafelen die leiden tot het waargenomen patroon van afname
in stedelijke populaties van de Huismus Passer domesticus. Dit gebeurt via een
combinatie van gedragsobservaties, studie van fenotypische en genotypische merkers,
studie van mobiliteit aan de hand van radiotelemetrie en morfometrische studie van
museumspecimen (Europese context).
Onder promotorschap van Prof. Dr. Luc Lens en door doctorandus Carl
Vangestel werden hiervoor een reeks onderzoeken opgestart binnen een sterk
verstedelijkt gebied (Gent).
Uitgaande van de mogelijkheid dat de achteruitgang van de Huismus een
reflectie is van een veralgemeende degeneratie van de stedelijke habitat richt het
12
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fenotypisch onderzoek zich naar bio-indicatoren. Hierbij wordt op het ogenblik de
toepasbaarheid van twee fenotypische merkers: fluctuerende asymmetrie en
ptilochronologie door de werkgroep onderzocht.
Het plaatstrouwe karakter van de Huismus in het huidige stedelijke gebied,
beïnvloedt waarschijnlijk de overleving van de soort op een negatieve manier.
Doordat stedelijke subpopulaties verder uit elkaar komen te liggen is het niet
onwaarschijnlijk dat stedelijke huismuspopulaties het contact met naburige populaties
verliezen en daardoor in een zeker isolement verzeilen.
Aangezien DNA op een vrij eenvoudige manier uit veren kan geëxtraheerd worden,
kan via moleculaire merkers, belangrijke informatie bekomen worden over tal van
cruciale ecologische processen en parameters.
In die zin biedt de oprichting van een Huismuswerkgroep als basis voor een
lange termijn onderzoek een basis voor samenwerking met de onderzoeksgroep
Terestrische Ecologie van UGent.

Vogelbescherming Vlaanderen
Vogelbescherming Vlaanderen stelt zich algemeen als taak om de in het wild
levende vogels en hun leefomgeving te beschermen.
Vogelbescherming Vlaanderen was in 2002, op vraag van Jenny De Laet,
onmiddellijk bereid om zich in te zetten voor de bescherming van de Huismus. De
mussenteldag die toen doorging was onmiddellijk een schot in de roos met min 1880
mensen die reageerden. Vogelbescherming Vlaanderen besloot daarna om er een
jaarlijkse nationale mussenteldag van te maken.
Nauw betrokken bij de problematiek rond de Huismus is Vogelbescherming
Vlaanderen de ideale partner voor het opzetten van een wetenschappelijk verantwoord
lange termijn onderzoek rond de Huismus. Zij kunnen veel beter dan de andere
partners zorgen voor een efficiënte promotie en feedback.

Abllo vzw
Abllo vzw is de overkoepelende regionale natuur en milieuvereniging in het
Waasland. Ze stelt zich als doel te ijveren voor een duurzame levensstijl, stedelijke
ontwikkeling en mobiliteit.
Erik Rombaut is secretaris van ABLLO vzw en doceert ecologie, milieukunde,
ruimtelijke planning en ecologische stedenbouw aan het Hoger Architectuurinstituut
Sint-Lucas te Gent en Brussel en doceert biologie en milieukunde aan de
lerarenopleiding van de Hogeschool Sint-Lieven, departement Sint-Niklaas.
Hij bracht eveneens reeds publicaties uit over het thema ecologische
woonwijken en groene bedrijventerreinen. Is in die zin mede auteur van het boek
‘Groenbeheer, een verhaal met toekomst’ van Martin Hermy.

INBO: Onderzoeksgroep Toestand en Verspreiding van soorten
De Onderzoeksgroep Toestand en Verspreiding van soorten binnen het INBO
heeft als één van haar onderzoeksprogramma’s de Geïntergreerde
Broedvogelmonitoring”. Hieronder vallen verschillende
broedvogelmonitoringsprojecten waaronder ook het project Algemene Broedvogels
Vlaanderen, ABV, (in samenwerking met Natuurpunt.studie vzw).
Anny Anselin en Glenn Vermeersch zijn werkzaam binnen het programma
geïntegreerde broedvogelmonitoring waarbij de Huismus op Vlaamse schaal wordt
opgevolgd binnen het ABV-project.. Ze coördineerden ook de in 2004 verschenen
Vlaamse Broedvogelatlas en door hun ervaring op gebied van monitoring kunnen zij
mede instaan voor de wetenschappelijke begeleiding van dit project.
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De coördinator
In 1998 publiceerde Dr. Jenny De Laet een wetenschappelijk gefundeerd boek
over het gedrag van onze mussen ‘’Mussen een groene partij” VUBPRESS. Naar
aanleiding hiervan nam zij in 2002 het initiatief voor het organiseren van met de
medewerking van Vogelbescherming Vlaanderen en UGent (onderzoeksgroep
Terestrische Ecologie).
Medewerking van het grote publiek is bij een poging naar het monitoren van een
cultuurvogel zoals de Huismus onontbeerlijk.
Dr De Laet was samen met D. Summers-Smith (Engeland) en wereldberoemd
mussenonderzoeker, convener van het mussensymposium ‘ The status of the House
Sparrow Passer domesticus in the urban environment’ in het kader van het
Internationaal Ornithologisch Congres 2006 in Hamburg
In Februari 2007 organiseerde De Laet samen met de coördinator van het
Londense Huismusproject, Dr Nancy Ockendon (RSPB) een ‘House sparrow meeting’
voor onderzoekers die zich bezighouden met de achteruitgang van vooral de stedelijke
Huismus. Hierin wordt een optimaal samenwerkingsverband nagestreefd in de vorm
van een ‘House Sparrow group’ die zich engageerde om tweejaarlijks samen te komen
en via dewelke de onderzoekers regelmatig met elkaar in contact blijven.
Zij is dus regelmatig bezig met de mussenproblematiek. Zij staat in contact
met een aantal wetenschappers verspreid over gans de wereld die zich met de
mussenproblematiek bezig houden (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Nederland,
India, …) en een regelmatig contact met elkaar onderhouden. Tussen al deze landen
bestaat op het ogenblik een goede samenwerking. In 2009 zullen stappen ondernomen
worden om volgend op ons project andere onderzoekers te overtuigen van een
Europese aanpak.
Willen we een idee krijgen over de oorzaken van de achteruitgang bij de
Huismus, dan moeten we in de komende jaren het huismusbestand goed in de gaten
houden. Dit kan enkel door het opzetten van een lange termijn onderzoek waarmee
kan ingespeeld worden op huidige en toekomstige vraagstellingen.
Als deeltijds beleidsmedewerker van ABLLO vzw is ook deze vereniging
bereid het huismusproject in zijn werking op te nemen en mee te werken zowel aan de
promotie van het project als de feedback via haar website en haar tijdschrift ’t Groene
Waasland

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO
vzw op maandag 9 februari 2009 en goedgekeurd.
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