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JAARVERSLAG OVER DE WERKING 
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1. VISIE 
 

De regionale natuur- en milieu vereniging ABLLO vzw (Actiecomité tot Beveiliging 
van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland) bestaat in 2010, veertig (40) 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 de ‘Klimaatwijk campagne’ en ‘Open 
Klimaathuizen ’ 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 vzw 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. 
ABLLO vzw werkt vooral via beleidsdossiers. Soms boeken we daarbij mooie resultaten, 
soms is het echt wel vechten tegen de bierkaai.  
 In 2009 stelt ABLLO vzw haar brede know how ten dienste van het grote publiek door 
een aantal lezingen rond natuur en milieu aan te bieden aan openbare besturen en 
verenigingen. ( Bijlage 1). Deze zijn te raadplegen  via de website www.abllo.be . 
 Tegelijkertijd overkoepelt ABLLO vzw 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 2).  Voor 2010 voorzien we zelfs nieuwe groepen die zich zullen aansluiten. Deze 
structuur wordt door de Vlaamse administratie en door de opeenvolgende ministers telkens 
aanvaard en ABLLO vzw 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 ABLLO vzw. 
Die komt maandelijks bijeen en coördineert alle activiteiten 
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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  
 
 
 
2. ADMINISTRATIE en SECRETARIAAT 
 
• De beheerraad van ABLLO vzw kwam in 2009 samen op 12 jan, 9 febr., 9 maart, 

11 april, 4 mei, 8 juni, 3 juli, 1sept., 5 okt., 9 nov. en 14 dec. 2009 
De Algemene Vergadering kwam samen op 9 febr. en op 9 nov. 2009 (Bijlage 
subsidiedossier III-5.1-2). 
De beheerraad vergaderde in 2009 dus 11 keren in totaal. (Bijlage subsidiedossier III-6,1-
11). 
• De gedetailleerde jaarverslagen van onze geassocieerde verenigingen De Raaklijn 

(het jaarboek 2009), 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 

 



 

 
Beknopt Jaarverslag van ABLLO vzw over het jaar 2009 

3 

3 

 
3. VERTEGENWOORDIGINGEN van ABLLO vzw in gemeentelijke en 
bovengemeentelijke raden en adviesorganen. 
 
• Medewerkers of geassocieerden van ABLLO vzw zetelen in de milieuraden van onder 

meer Sint-Gillis Waas (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: ,  
Sint-Gillis (ABLLO), Sint-Niklaas (De Raaklijn) en Temse (Ons Streven). ( Bijlage 
subsidiedosser IV.5) 

• ABLLO vzw neemt deel aan het Regionaal Beraad+ ingericht door de  BBL. In 2009 
organiseerde BBL geen Regionaal Beraad +. 

• 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 2009 zes keer samen in het 
provinciehuis in Gent. (22 jan. 11 jun. 27 aug., 17 sept., 8 okt. en 12 nov. 2009. (Bijlage 
subsidiedossier VI.A.5.11) 

• Jenny De Laet maakt deel uit van de Vlaamse klimaatconferentie, Werkgroep gebouwen 
van de Vlaamse overheid (departement leefmilieu, natuur en Energie). Sinds 2008 ook 
van de werkgroep energie (transitiearena duurzaam wonen en bouwen; 
www.duwobo.be ): deze werkgroep kwam in 2009 samen op 16 jan., 24 jun., 8 okt. en 3 
dec. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.12) 

• 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.5.8) 

• Verschillende medewerkers van ABLLO vzw (Gilbert Cant, Fred Van Remoortel) zetelen 
in de Raad van Bestuur (= kerngroep) van de fietsersbond regio Sint-Niklaas. 

• Jenny De Laet zetelt als medewerker van ABLLO in de Raad van Bestuur van 
vogelbescherming Vlaanderen.  

• 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.5.5) 

• 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 09 om 20u00 in het kantoor 
van Bond Beter Leefmilieu. (Bijlage 3) 
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4. MILIEU 
 
4.1. 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 en wegeninfrastructuur kwamen 
dan ook aan bod in 2009. 

 
• 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. ABLLO vzw bereidde een dossier voor over het gewenste profiel 
van de Hoge Bokstraat, wat in 2010 zal worden gepubliceerd. ABLLO vzw verzet 
zich tegen de voorgestelde omleidingwegen ten noorden van de Hoge Bokstraat, 
doorheen schaars geworden open ruimte. 

• Ook de planning van de Oostelijke Tangent wordt door ABLLO vzw 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 vergaderde niet in 2009. 

• OP 29 sep. 09 vergaderde ABLLO vzw met de burgemeester F. Willockx en schepen 
Ben van Eynde. Onderwerp was onder meer de Stationsomgeving Sint-Niklaas (2 
memo’s werden bezorgd omtrent de gewenste trappen van de perrons naar de tunnel 
Noordlaan en de verbinding van de parking Siniscoop met de perrons (werd in 2008 
reeds voorgesteld in ons GrWa.2008, 2: 4-5.  
Ook de gewenste fietstunnel ter hoogte van de Damstraat werd besproken net als de 
trage wegen in Belsele. Gr Wa. 2008, 2: 6-7. 

• ABLLO vzw onthaalde het compromis van de Wase burgemeesters over de Noord-
Zuid verbinding doorheen het Waasland vrij positief. In de loop van 2009 werd dit 
dossier opgevolgd, samen met het ringcomité uit Haasdonk. Zo pleitte de 
burgemeester van Beveren voor steun voor dit plan (Gr Wa. 2009, 2: 23) 

• In januari 2009 was het Schakelplan van ABLLO vzw precies 20 jaar oud. Het werd 
opnieuw voorgesteld in het Groene Waasland (jan. 2009: 6-9), naar aanleiding van de 
Oosterweel discussie in Antwerpen. ABLLO vzw wil het Waasland daarvan niet de 
dupe laten worden. Vandaar werd ook intensief contact gezocht met StRaten Generaal 
en vzw Ademloos in Antwerpen en met Red de Voorkempen. Na het referendum 
werkten we samen met deze organisaties om een nieuw alternatief op te stellen. Begin 
2010 zal deze consensus voorgesteld worden aan pers en publiek. In het Gr Wa van 
nov. 2009 werd aandacht gegeven aan de vrachtstromen omheen Antwerpen en 
gepleit voor een ondergrondse oplossing. 

• ABLLO vzw evalueerde de herinrichting van het dorpscentrum van Sint-Gillis erg 
negatief. In het Gr. Wa. 2009, 5: 6) stelde ABLLO vzw dat de Lijn jaarlijks 22.000 
euro per jaar extra nodig heeft, wegens de nieuwe verkeerlichten in het dorp en de 
omweg langs het busstation Sint-Helena, dat te ver uit het centrum is gelegen. 

• Op 17 juni 09 organiseerde ABLLO vzw in samenwerking met het gemeentebestuur 
van Boom, een open persontmoeting. Daar werd het nieuwe dossier ‘Regiometro’ 
voorgesteld aan pers en publiek. ( Als bijlage Gr. Wa.2009, 4:1-15) 

• Op 30 mei 09 organiseerde ABLLO vzw i.s.m. de fietsersbond in het cc te Bornem 
een debatavond naar aanleiding van de opening van de nieuwe Scheldebrug te Temse: 
‘Wat na de brug’. Er werd aandacht gevraagd voor beter openbaar vervoer in de 
regio.(Bijlage subsidiedossier III.2.6). 
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• In 2009 werd door ABLLO vzw opnieuw veel aandacht besteed aan de fietser in het 
Waasland, vaak in samenwerking met de fietsersbond regio Sint-Niklaas. 
• Op 18 juni 09 organiseerde ABLLO vzw, samen met het stadsbestuur van Sint-

Niklaas,  een bus uitstap naar de gemeente Houten in NL om het fietsplan daar te 
bestuderen.(Bijlage subsidiedossier V.7    ) 

• In het Groene Waasland 2009, 5: 8 sluit ABLLO vzw zich aan bij de vraag naar een 
veilig fietspad ter hoogte van de N47 te Zele /Dendermonde. 

• Aanvullen Gilbert en Willy 
 
 
4.2. Duurzame verlichting 

 
• ABLLO vzw blijft zich ergeren aan de verlichting te Sint-Gillis en vraagt het 

gemeentebestuur meermaals op de milieuraad op de afgesproken maatregelen eindelijk 
door te voeren. In dec. wordt de nachtverlichting op het stationsplein dan toch 
eindelijk ingevoerd. De nieuwe armaturen voor de zijwegel van de Aststraat worden 
besteld en zouden begin 2010 geplaatst worden. 

• In het maartnummer van het Gr Wa (blz. 7) wordt naar aanleiding van de nacht van de 
duisternis, het nieuwe serrecomplex aan de Hoogstraat te Sint-Niklaas kritisch 
geëvalueerd. 

 
4.3. Rationeel  energiegebruik   

 
 
• Sedert 2002 ondersteunt ABLLO vzw de Klimaatwijk campagne van de BBL in het 

Waasland en treedt daarbij op als Wase coördinator. Sinds 2006 wordt de klimaatwijk 
campagne 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.5.1 en VI.A.5.2.) 

 
q ABLLO vzw maakt deel uit van de Provinciale Stuurgroep klimaatwijken en van 

de nationale Stuurgroep. Deze Stuurgroepen kwamen in 2009 samen op 5 maart  
(Nat..), 3 apr. (Prov. ), 4 aug. ( Prov.), 6 aug. (Nat..), 6 okt. (Prov) ,24 nov (Nat.)  
en 17 Dec. (Prov.) (Bijlage subsidiedossier VI. A.5.1-2) 

q In feb. 2009 verzorgt ABLLO vzw de energieborrel, waarop de tussentijdse 
resultaten van het klimaatwijk project voorgesteld worden, in de deelnemende 
Wase gemeenten ( Temse: 2 /02, Beveren: 16/02, Dendermonde: 17/02, Hamme: 
11/02, Sint-Gillis: 01/02, Sint-Niklaas: 10/02, Stekene: 03/03 en Waasmunster: 
19/02). (Bijlage subsidiedossier III.2. 1,2,3,4,10,11 ). 

q Op 12 mei 09 heeft Jenny De Laet een overleg met Ecolife (Isabelle Rainchon) 
rond het verzorgen van workshops voor de sociale klimaatwijken.  

q Op 12 juni 09 helpt ABLLO vzw aan het slotmoment van het klimaatwijkproject dat 
doorgaat in CC Belgica in Dendermonde. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.1) 

q Op 14 sept. 09 heeft Jenny De Laet overleg met de nieuwe 
Duurzaamheidsambtenaar van Temse (Wendy Boterberg) rond de klimaatwijk 
campagne in Temse. (Bijlage subsidiedossier VI.5.1)    

q In okt. 2009 verzorgt ABLLO vzw de startmomenten in het Waasland: Sint-Gillis (22 
okt.), Beveren (19 okt.), Waasmunster (15 okt.), Hamme (12 okt.), Dendermonde (28 
okt.), Stekene (26 okt.) en Temse (27 okt.) (Bijlage subsidiedossier III.2. 9,  III.2, V.2,3,4)    

q Op 21 okt. 09 verzorgt Jenny De Laet de energiemeester opleiding, die doorgaat op het 
stadhuis van Sint-Niklaas, voor de Oost-Vlaamse energiemeesters. (Bijlage 
subsidiedossier III.1) 
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q Op 31 okt. 09 is Jenny De Laet aanwezig op de REG opleiding voor de Oost-Vlaamse 
energiemeesters in Gent  

q Op 29 okt. 09 verzorgen ABLLO vzw en Ecolife vzw samen de opleiding van de OVL 
professionele energiemeesters (Bijlage subsidiedossier VI.A.4.2) 

q Op 24 nov. 09 verzorgt Jenny De laet de laatste energiemeester bijeenkomst in Sint-
Niklaas voor de Oost-Vlaamse energiemeester (Bijlage subsidiedossier III.5) 

q Op 10 dec. verzorgen ABLLO vzw en Ecolife vzw samen de tweede energiemeester 
opleiding voor professionele energiemeesters. (Bijlage subsidiedossier VI.A.4.2) 

 
• Op 06 mei 09 verzorgt ABLLO vzw op aanvraag een energiequiz voor de Middelbare St 

Jozefschool in Ternat. (Bijlage 3 ) 
•  Op ma 13 april geeft Jenny De Laet een lezing ‘Energiezuinig huishouden ‘ voor OKRA in 

Haaltert (Bijlage subsidiedossier III.2.5) 
• Op  9 okt. geeft Jenny De Laet een lezing ‘Energiezuinig huishouden’ naar aanleiding van 

een initiatief van de bibliotheek in Maarkedal (Bijlage 4 ) 
• Op 14 mei is ABLLO vzw aanwezig op de studiedag ‘Aan de slag met hernieuwbare energie 

in uw gemeente’ van de provincie Oost-Vlaanderen (Bijlage subsidiedossier VI.A.5. 2 ) 
 
 
4.5.  Duurzaam bouwen  
 
• Op 7 nov. 2009 organiseerde ABLLO vzw, in samenwerking met BBL, de ‘Wase 

thematour’ in de gemeenten Sint-Gillis en Temse naar aanleiding van de ‘Open 
klimaathuizen’. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.7  + III.6 ) 
We kregen hiervoor de medewerking van verschillende bewoners die hun energiezuinige 
woning of woning in aanbouw open stellen en voorstellen:  

 Sint-Gillis:  Veerle Stuer:  Kemzekestraat 4,  
   Lena Schaekers: Kemzekestraat 33 
   Kantoor + woning ‘Wase Wind’: Samelstraat 21A 
 Temse:  Bart Cant, Koningin Fabiolalaan 12, (nu Perstraat 88, Haasdonk) 
  Lode Stuer, Melselestraat ( nu Willem Van Doornickstraat 91, te Haasdonk) 
             

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 
thematour een succes werd.  
Bij ‘Wase wind’ worden de deelnemers vergast op een voorstelling van de architect van 
deze bedrijfswoning. Nadien kunnen de deelnemers genieten van een hapje en drankje 
aangeboden door ABLLO en in de in de energiezuinige ruimte van ‘Wase Wind’  
• Op 21 nov. was ABLLO vzw aanwezig op de bouwbeurs ‘Duurzaam bouwen’ die 

door de stad Sint-Niklaas werd georganiseerd. Diverse presentaties werden er 
gehouden voor het publiek. (Bijlage subsidiedossier III.4 ) 

   
 
4.6. Ruimtelijke ordening en duurzame stedelijke ontwikkeling 
 
•  In het kader van de uitbreiding van de Clementwijk organiseert de stad Sint-Niklaas in 

samenwerking met ABLLO vzw op 18 juni een daguitstap naar een duurzame 
voorbeeldwijk. (Bijlage subsidiedossier V.7 ) 
Deze uitstap stond open voor: Leden van de stuurgroep van de Clementwijk,  

      leden van de gemeenteraad van Sint-Niklaas, de GECORO, STRAMIN, leden  
      van ABLLO en ambtenaren van Sint-Niklaas. 

Het stadsbestuur zorgde voor de uitnodigingen en de praktische regeling.  
ABLLO vzw zorgde voor de inhoudelijke invulling en begeleiding van de groep.  
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Het programma:  
- 8.30u: Vertrek bus stadhuis met ‘Inleiding duurzame stedenbouw op de bus door 

Erik Rombaut (ABLLO vzw) 
- 11.00u: Aankomst en introductie Eva-Lanxmeer door Marleen Kampein (Oprichter 

Stichting Eva-Lanxmeer) 
- 11.45-13.15u: Begeleide wandeling Eva-Lanxmeer.  
- 13.30-14.15u: Broodjeslunch in’t Veerhuys.  
- 14.45u-16.45u: Voorstelling fietsbeleid en fietstocht door een aantal 

fietsvriendelijke wijken in de gemeent Houten.  
- 17.00u: Vertrek bus Houten  
- 19.30u: Aankomst in Sint-Niklaas.  

• Op 20 maart 09 is Jenny De Laet op aanvraag van de administratie (Peggy Criel) 
aanwezig op de infosessie ‘bedrijven en biodiversiteit: een prima combinatie’ met de 
voorstelling van een poster: ‘The status of the House sparrow Passer domesticus in the 
urban environment: Sustainable industrial estates as potential habitats for House 
sparrows and other birds.’  (Bijlage VI.A.5.4 ) 

• Op 5 november 09 geeft Jenny De Laet op de Stadsvogelconferentie in Leiden een lezing: 
‘Duurzame stedelijke ontwikkeling versus stadsvogels’ (Bijlage VI.A.5.4 ) 

• Volgende lezingen werden door Erik Rombaut verzorgd: 
* 16 jan. 09 Lezing. 'klimaatbestendige stedenbouw: over het stedelijk hitte-
eilandeffect en de lobbenstad'. Tijdens een studiedag‘ koeling van gebouwen’. 
Organisatie van de Vlaamse architectenorganisatie NAV, de Vlaamse overheid en de 
Transitiemanagement Duurzaam Wonen en Bouwen 
(http://www.duwobo.be/media/03%20Erik%20Rombout.pdf ) (Bijlage subsidiedossier 
VI.A.5.12) 
* 3 feb. 09 Lezing. Duurzame stedenbouw Deel 1: water als ordenend principe. 
Openbare lezing voor de milieuraad en de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (Gecoro) van de stad Ieper. Stadhuis Ieper. 19-21 uur. 
* 10 feb. 09 Lezing tijdens de studiedag:  Leren voor Duurzaam Wonen en Bouwen” 
Uitdagingen voor de architectuuropleidingen en ingenieursopleidingen. 
Georganiseerd door de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
i.s.m. het departement Onderwijs en Vorming.  Naar aanleiding van het afronden van 
de studieopdracht ‘Leren gericht op duurzaam wonen en bouwen’ door het Instituut 
voor Milieu en duurzame ontwikkeling  (IMDO, UA) in samenwerking met de Artesis 
Hogeschool Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Brussel. (Deze 
studiedag kaderde binnen het door de Verenigde Naties uitgeroepen 'decennium 
van de educatie voor duurzame ontwikkeling' (2005-2014) en het proces 
'transitiemanagement duurzaam wonen en bouwen'). 
http://www.duwobo.be/media/5_ErikRombaut.pdf (Bijlage subsidiedossier 
VI.A.5.12) 
* 1 en 19 feb. 2009 (Drongen) ; 18 feb. 2009 (Kortenberg),  : 3 voordrachten in de 
cursus  
Jachtopleiding van de Vlaamse Jager en de Koninklijke Sint-Hubertusclub van België: 
Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en populatiebiologie. 
* 21 feb. 09. Gastdocent VUBrussel. Gastlezing : Naar een ecopolis. Aspecten van 
duurzame stedenbouw en ecologisch gefundeerde ruimtelijke planning. VUB, 
vakgroep menselijke ecologie (master na master opleiding). 
* 25 maart 2009. Gastcollege ‘Duurzaam verkavelen: contradictio in terminis ? 
Analyse van voorbeelden uit enkele Europese steden’. Gastcollege aan de Hogeschool 
Gent, campus Schoonmeersen voor de opleiding vastgoed, afdeling Landmeten.  
* 7-9 april 09. Deelname aan de Internationale Conference: Sustainable Development 
to Save the Earth: Technologies and strategies Vision 2050. in Bangkok aan King 
Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) als ‘invited speaker’ met de 
lezing: ‘Urban Planning and Biodiversity: Thoughts about an ecopolis. Plea for a 
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lobe city. case-study of the Belgian cities Sint-Niklaas and Aalst. 
(www.SDSE2008.com) 
gastcollege in de KMUTT Bangkok: 
Op 30 maart 2009 van 19u tot 21u ‘public lecture’:  
The Lobe City: Plea for Sustainable Urban Development 
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)urban areas. 
* 15 april 09. Wetenschappelijke leiding van een busreis voor lokale en provinciale 
mandatarissen en ambtenaren georganiseerd door VIBEvzw en Tandem in het kader 
van de Kyoto tours. Bezoek aan de ecologische woonwijk EVA Lanxmeer 
(Culemborg ,NL) en aan de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen 
(Westerlo, B) met het project Sint-Antoniusplein. 
* 22 april 2009. Lezing. ‘Hoe een goed doordachte public-private gradiënt kan 
bijdragen aan een kindvriendelijke en blauwgroene urbane omgevingen’. op de 
studiedag ‘Kindvriendelijke open ruimte’ georganiseerd door het stadsbestuur van 
Antwerpen i.s.m. Kind&samenleving. 
http://jeugd.antwerpen.be/Default.aspx?item=1163&portal=1 ; 
http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/beleidsdomeinen/kindvriendelijk/Pages/d
efault.aspx  
* 26 mei 09. Gastcollege UIAntwerpen. Over de introductie van water en 
klimaatverandering als nieuw ordenend principe in Europese urbane omgevingen: 
noodzaak, mogelijkheden en perspectieven. In het kader van de Mastercursus 
‘Integraal waterbeheer’. Titularis Prof. Dr. P. Meire. 
* 4 juni 09. Lezing. Duurzame stedenbouw en ecologische woonwijken in Europa in 
de praktijk. Een stand van zaken. Kortrijk. In het kader van een cursus voor 
ambtenaren georganiseerd door Intercommunale Leiedal. 
* 16 juni 09. Lezing. Duurzame stedenbouw Deel 2: Ecologisch verantwoorde 
inrichting van het openbaar domein: Duurzame energie en duurzame mobiliteit als 
ordenend principe. Openbare lezing voor de milieuraad en de Gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) van de stad Ieper. Stadhuis Ieper. 19-21 
uur. 
* 15 July 09. Lecture. The lobe-city model and the public-private gradient as 
planning tools to realise ecologically and socially sound urban planning. European 
examples. Lecture during GEN-Europe Assembly at the Keuruu Ecovillage, Keuruu, 
Finland (http://www.gen-europe.org ; global ecovillage network; global transition 
towns network GTTN)  
* 2 sep. 09. Lecture during the 4rd 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. 
* 28 sep. 09. Lezing Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa. 
Een stand van zaken. Roeselare. Organisatie VIBE vzw en de West-Vlaamse milieu 
federatie. 
* 17 okt. 09. Lezing Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa. 
Een stand van zaken. Leuven. Organisatie VIBEvzw in de lezingenreeks ‘deep green’. 
* 12 november 09. Lezing ‘Ecologische stedenbouw’. Lezing 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. 
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* 25 november 09. Lezing. Duurzame stedenbouw Deel 3: Naar een cradle to cradle 
woonwijk: aandacht voor duurzame materialen en het voorkomen van afval. Openbare 
lezing voor de milieuraad en de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(Gecoro) van de stad Ieper. Stadhuis Ieper. 19-21 uur. 
* 7 dec. 09. Lezing. Over groendaken en integraal waterbeheer. Lezing voor de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) van Sint-Gillis Waas. 
* 18 december 09. Lezing Duurzame stedenbouw in Europa. Een stand van zaken. 
Voor het stadsbestuur van Antwerpen, namens de stuurgroep ecopolis Vlaanderen. In 
Antwerpen, tijdens het stadsdebat Antwerpen ecostad in het Permeke auditorium van 
de stedelijke bibliotheek. 

 
 
 
 
4.7.  Varia milieu 
 
• 18-22 maart 2009. Leiding van een studiereis regio Fribourg en Zürich in Zwitserland. 

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. ( verslag studiereis ??) (Bijlage 5) 

• 11 december 09. Voorstelling. ‘Duurzame Stedenbouw’ in woord en beeld. Gids met 
praktijkvoorbeelden voor de transitie naar een ecopolis. On-Line pdf book 
samengesteld door ROMBAUT, E & E HEUTS voor VIBE vzw en ABLLO vzw (i.s.m. 
KaHo Sint-Lieven dep. Sint-Niklaas en het departement voor architectuur en stedenbouw 
Sint-Lucas Gent/Brussel). Voorgesteld in Antwerpen aan pers en publiek op 11 dec. 2009. 
(www.ecopolisvlaanderen.be) (Bijlage 6) 

• Op 4 juni neemt ABLLO vzw deel aan de Milieutrefdag.  (Bijlage 7) 
• Op 13 okt geeft Jenny De Laet een workshop ‘milieuvriendelijk schoonmaken’ in het 

ecohuis van Antwerpen. (Bijlage  subsidiedosseir V.5 ) 
 
 
5.  NATUUR EN LANDSCHAP  
 
5.1. 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 
q Opnieuw werd een boekenmarkt georganiseerd op 16 en 17 mei .   
q Op 22 en 23 augustus werkte het Natuurhuis mee aan het Ambachtelijk Weekend 

met verschillende ambachten en activiteiten.   
q In 2009 kwamen weer veel groepen en verenigingen op bezoek in het Natuurhuis 

Panneweel. Ze kregen hierbij deskundige uitleg van een gids over de werking van de 
vereniging en verscheidene aspecten van het natuurbehoud in de omgeving tijdens een 
excursie.(Wijkcomité Beveren op 15/2, Familie Van Duyse op 4 april, KAHO 
St_Lieven op 20 mei, Vogelkijkdag cursus Z-Waasland op 13 juni,Fietsersbond 19 
juni, Fietseling van Groen! Op 26/7, KWB Beveren 16 augustus, familie Dhollander 
15 augustus, Rotary SintGillis-W op 6/8, de Fietsersbond uit Beveren op 8/8, Familie 
Van Helsland 28 aug., Fietsers Okra Kallo op 2 sept., OCMW sint-Gillis 22 en 24 
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september, Familie De Beukeleer op 4 september, Vlaamse kring Zwijndrecht op 18 
oktober.  

q Op 25 januari richtte het Natuurhuis samen met Natuurpunt Waasland-N een 
landschapswandeling in, in de polders van Sint-Gillis met speciaal aandacht voor 
roofvogels. 

q Op 28 maart hield het Natuurhuis Panneweel een opruimactie van zwerfvuil langs 
enkele dijken in Meerdonk. 

q Het natuurhuis werkte mee aan de biomarkt te Beveren op 25 april.  
q De vereniging organiseerde iedere eerste zondag van de maanden mei t.e.m. september 

2009 een Openschuurdag. Volgende thema’s kwamen aan bod: vogelzang, 
waterleven, bodemdieren, vlinders, biologisch fruit, kleine landschapselementen 

q Op 26 april was er de Dag van de Aarde met informatieve wandeling op de 
Koningsdijk n.a.v. het geplande toeristisch fietspad op deze dijk.  

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

 
5.2. Natuur en Bos 

 
• In de loop van 2008 stelt ABLLO vzw zich als doel de knelpunten rond de trage 

wegen in Belsele op te lossen en sloot zich daarvoor aan bij Trage Wegen vzw 
-  Op 5 febr. 09 neemt ABLLO vzw deel aan de studiedag ‘Trage wegen doen 

bewegen’ (Bijlage 8) 
- In april 2009 publiceert ABLLO vzw het dossier: ‘Hoe en waarom het trage 

wegennet in Belsele optimaliseren?’(bijlage subsidiedossier III.1.9 ) 
- Op 21 april trekken we met een delegatie (ABllO Vzw, De Raaklijn, Natuurpunt 

zuid  naar het stadsbestuur om de illegale verharding van een zandwegel door het 
stadsbestuur aan te klagen.   

- Op 25 april 09 organiseert ABLLO vzw samen met de Raaklijn een fietstocht 
langs de trage wegen in Belsele. Dit kaderde in de Dag van de Aarde.( Bijlage 
subsidiedossier V.8) 

- Op 28 april 09 is ABLLO vzw aanwezig op de studiedag ‘Trage wegen in ’t groen’ 
in Zoersel. (Bijlage 9) 

- Op 22 okt wandelt het stadsbestuur samen met ABLLO vzw en de Raaklijn langs 
de stadhoudersboswegel.  

- Op 24 okt. 09 organiseert ABLLO vzw in het kader van de ‘Trage wegen dag’ een 
knelpuntenwandeling langs trage wegen in Belsele, i.s.m. de Raaklijn en de 
wandelorganisaties van Sint-Niklaas.(Bijlage subsidiedossier III.2) 

- Op 28 okt. 09 is ABLLO vzw aanwezig op de studiedag ‘Trage wegen snel 
getoetst’ in Brussel en geeft Erik Rombaut een lezing voor de vzw Trage Wegen. 
Brussel. ‘Het belang van urbane en rurale blauwgroen netwerken als trage 
wegen voor planten, dieren en mensen’. Lezing op de studiedag trage wegen, snel 
getoetst.http://www.trage-wegen-
lijn.be/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=95 (Bijlage 
10) 

- Op 23 nov. heeft ABLLO vzw een afspraak met Trage wegen vzw om te praten 
rond de mogelijkheden om de stadhoudersboswegel zo snel mogelijk open te 
krijgen.  Er wordt een wandeling ter plaatse gemaakt en de voorkeur van trage 
wegen vzw  gaat eveneens  naar het originele traject.   
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5.4. Biodiversiteit 
 

• Samen met Natuurpunt zet ABLLO vzw in 2009 een actie op rond het behoud en 
herstel van het landschap ‘De Koningsdijk’ in Meerdonk-Kieldrecht op de 
Nederlandse grens. Aanleiding zijn de plannen om een fietspad te bouwen. 
Op 5 feb. 09 is er een overleg terzake met de schepen Meul van Sint-Gillis Waas en de 
bevoegde ambtenaren.(Bijlage 11) 
Op 26 april organiseert Natuurpunt ter plaatse een natuurwandeling. 
Op  4 juni 09 is er een overleg met het provinciebestuur in Gent (met Peter 
Hertog,gedeputeerde en Kris van der coleden, samen met de ambtenaren)( Bijlage 12     
) 

•  Jenny De Laet begeleidt samen met Peter Klaus (RLSD) een thesisstudent van de 
groep TEREC UGent.  ‘ Broedsucces van de Grutto Limosa limosa en Kievit 
Vanellus vanellus in de Kalkense Meersen en het Aubroek’ Deze thesis zal in 2010 
afgewerkt worden.  (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.8) 

 
 
 
6.  SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
6.1 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de stad Sint-Niklaas  (Bijlage 
subsidiedossier VI-5.8) 
 

•  In aug. 2008 werd 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 samenwerking krijgt eveneens de steun van Tandem.  De 
stuurgroep heeft als doel een installateur zonneboiler en PV panelen (voorzitter 
Stramin) te selecteren op basis van een optimale evaluatie prijs/kwaliteit De 
stuurgroep ‘Zonneboiler’ komt samen 15 jan., 29 jan., 4 febr., 12 maart.  

• Op 18 febr. 09 stellen de geselecteerde leveranciers hun product voor aan de 
potentiële aankopers van een zonneboiler of een pv systeem.   

• In aug. 2009 stapt ABLLO vzw in de Stuurgroep ‘Villa pace’.  Deze stuurgroep 
neemt het op zich om deze grote festiviteit in Sint-Niklaas zo milieuvriendelijk te 
laten verlopen.  Hiervoor wordt aan Ecolife gevraagd om de Ecologische voetafdruk 
van deze festiviteit te berekenen.  De stuurgroep neemt ook deel aan de bijeenkomst 
‘Beweging in de stad’ op 17 aug.   

• Op de wereldmarkt van 5 en 6 sept. verzamelt ABLLO vzw gegevens voor het thema 
mobiliteit.   

• Op 20 okt. komt de stuurgroep opnieuw samen om een evaluatie te maken.  
 
6.2 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de gemeente Sint-Gillis (Bijlage 
subsidiedossier VI-5.9) 
 

• In de loop van 2009 wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen 
ABLLO vzw en het gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas over de campagne 
‘ecologische voetafdruk’ in 2009-2010. Op 19 okt. 09 gaat een voorbereidende 
vergadering door.  Deze samenwerking krijgt eveneens de steun van Tandem  
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De eerste activiteit is een open milieuraad om 17 dec. 09 met een lezing van de low 
impact man: Steven Vroman. 

•  Op 10 augustus overlegt Jenny De Laet met de Duurzaamheidsambtenaar van Sint-
Gillis naar de mogelijke inbreng van ABLLO vzw in de campagne Ecologische 
voetafdruk voor 2010.   

  
 
 
6.3  Fonds voor Duurzaam Afval en Energiebeheer (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.5,6) 
 
• 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. ABLLO vzw kan zich als 
milieuvereniging bekommerd om de bescherming van het leefmilieu met die beslissing 
niet akkoord verklaren. ABLLO vzw 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  
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 22/04/09 en 07/10/09 in Brussel bij de Koning Boudewijnstichting. 

q  De begeleidingscommissie wervelbedinstallatie Indaver kwam samen op 18/03/09 ;  
 12/05/09 en 06/10/09. 
q Ook in 2009 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 in 2009 opnieuw  vijf projecten verspreid 
over Vlaanderen geselecteerd : 
-  Groen licht voor de Boekenbeurs en de boekhandel.   Boek.be  
- Energie uit natuur en landschap     Natuurpunt beheer 
- Tegen de Lamp       Rataplan 
- Naar een steunpunt voor de vergroening van de  
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Aankopen van lokale overheden     BBL 
- Transitiesteden en dorpen in Vlaanderen   Aardewerk  

 
6.4 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de Low Impact man Steven Vroman  
(Bijlage subsidiedossier VI.A.5.9) 
 

• In aug. 2009 wordt Jenny De Laet  aangesproken door Steven Vroman met de vraag 
om workshops te verzorgen in het kader van het project ‘Tegen de lamp’.  Uiteraard 
wordt hier positief op gereageerd.  

• Op 11 sept. zitten ABLLO vzw en Steven Vroman in de lokalen van Rataplan samen 
rond de te verzorgen workshops.  Ook de inbreng van ABLLO is welkom.   

• Op 29 sept. gaat jenny De Laet naar het toneelstuk ‘Tegen de lamp’ in Lokeren.  
• Het project loopt niet zo vlot en heel wat workshops worden afgezegd bij gebrek aan 

inschrijvingen. 29 okt. Lokeren, 16 okt. Brugge, 30 nov. Schoten,  
• Abllovzw verzorgt volgende workshops: 27 nov. Ronse, 07 dec. Kortrijk, 08 dec. 

Wetteren.  
 

6.5 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en Ecolife vzw (Bijlage subsidiedossier 
VI.A.4.1  en VI.A.5.3) 

 
• In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw en Ecolife 

verzorgt ABLLO vzw workshops van Ecolife voor sociale organisaties in het 
Waasland en zelfs daarbuiten. Vanaf sep. 2008 doen we dit voor enkel de 
administratieve kosten. Op die manier willen we dat meer kleine organisaties een 
workshop kunnen aanvragen. Op 3 okt. is Jenny De Laet aanwezig op een 
toelichtingmoment rond de workshops van Ecolife.   

• In 2009 verzorgt Jenny De Laet volgende workshops:  
- 13jan: workshop Afval voor DC ‘Het zilverpand’ Dendermonde  
- 20 jan: workshop Electriciteit  voor DC ’t Plein’ Baasrode  
- 26 jan: workshop verwarming voor ‘Den Azalee’ Sint-Niklaas  
- 30 jan. Workshop verwarming voor OCMW Stekene 
- 09 feb. Workshop Electriciteit voor ‘Den Azalee’ Sint-Niklaas  
- 12 maart: workshop Energiemarkt en sociale maatregelen voor ‘KOPA’ Sint-

Niklaas  
- 10 apr. Workshop Elektriciteit voor OCMW Stekene 
- 24 sept. Workshop energiemarkt en sociale maatregelen voor  OCMW Sint-

Niklaas  
- 02 okt. Workshop Electriciteit Vormingsplus  ‘Hof ter Saksen’ Beveren  
- 09 okt. workshop Verwarming Vormingsplus ‘Hof ter Saksen’ Beveren  

 
• Op 16 okt. 09 zitten Jenny De Laet en Ecolife (Isabelle Rainchon) samen rond de 

verder zetting en uitbreiding van de samenwerking met ABLLO vzw. 
• In 2005  maakt Jenny De Laet van ABLLO vzw voor ECOLIFe vzw een powerpoint 

met als thema: ‘Ecologsiche voetafdruk’ Deze lezing wordt door ABLLO in de daarop 
volgende jaren regelmatig bijgewerkt met recente ontwikkelingen.  

• In 2009  geeft Jenny De Laet regelmatig de lezing ‘Ecologische voetafdruk’: 
- Op 5 maart voor Markant in Oostende   
- Op 12 maart voor Soroptimisten ‘de zilveren Knoop’ in Lier 
- Op 17 maart voor medewerkers, sympathisanten en klanten OWW +Velt 

+natuurpunt in Duffel  
- Op 18 maart voor Vormingsplus Vlaamse Ardennen in Sint-Lievens Houtem  
- Op 25 maart  in Baasrode 
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- Op 10 september voor de vereniging voor gepensioneerden in Schoten  
- Op 18 nov. voor Markant afd. Herzele.  
- Op 1 dec. voor de studenten van de Gentse Biologische kring (GBK) van UGent  
- Op 9 dec. Voor de milieuraad van Mortsel  
- Op 15 dec. voor studenten van UIA, in Antwerpen  

• Op 3 oktober stelt Ecolife vzw in Brussel haar nieuwe workshop Ecologsiche 
voetafdruk voor en vraagt of ABLLOvzw die ook wil verzorgen.  ABLLO vzw levert 
ook inhoudelijke inbreng.   
- Op 9  dec. verzorgt Jenny De Laet deze workshop voor de milieuraad van Mortsel  
- Op 16 dec. Voor het personeel van het centrum duurzaam bouwen in Heusden-

Zolder.   
• In Julli 2009 neemt Ecolife vzw contact op met ABLLOvzw met de vraag of er 

interesse is om samen een SNOOP project rond bandenspanning in te dienen. In dec. 
2009 krijgen we bericht dat dit project weerhouden werd. 
 

 
6.6  Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw, Vogelbescherming Vlaanderen vzw en    
groep TEREC  UGent.  (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.4) 
 

• In 2007 dienden we in kader van het samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw, 
INBO, UGent en Vogelbescherming Vlaanderen 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.  

• In 2009 wordt bekeken hoe we zonder subsidie toch in 2010 kunnen starten met een 
mussenwerkgroep als basis voor een lange termijn onderzoek.  Daarvoor zitten Groep 
Terec (Luc Lens) ABLLO (Jenny De Laet), INBO (Anny Anselin) en 
Vogelbescherming Vlaanderen (Jan Rodts) op 14 jan 2009 samen. 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.   

• Op 24 en 25 feb; organiseert Jenny De Laet samen met RSPB (UK) de tweede ‘ 
House sparrow meeting’ in Newcastle.  Deze workshop kan doorgaan in de lokalen 
van RSPB.   De bedoeling van de workshop is een stand van zaken op te maken rond 
het onderzoek Urbane Huismussen.  Er wordt ook een officiële naam voor de 
internationale werkgroep (WGUS) vastgelegd.  

• Van 22 tot 25  aug. nemen ABLLO vzw, groep Terec en INBO deel aan ‘the 7th 
conference of the European ornithologists’ in Zurich. Zowel ABLLO als UGent 
stellen hierop een poster voor.  

•  Op 5 nov. geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Stadsontwikkeling versus 
stadsvogels’ in het kader van de 3° Nederlandse stadsvogelconferentie’ die doorgaat 
in Leiden.  

• Op 22 nov. geeft Jenny De Laet een voordracht ‘Status van de Huismus in Europa’ in 
het kader van de Vlaamse Ornithologische studiedag     

• Op 23 nov zitten ABLLO en Vogelbescherming Vlaanderen (Inge Buntinx & Katrien 
Phillips) samen om praktische afspraken te maken voor de mussenwerkgroep die in 
het broedseizoen van 2010 van start gaat . 
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7. Overleg is belangrijk  

 
Uit dit jaarverslag blijkt duidelijk dat ABLLO vzw heel regelmatig overleg pleegt met allerlei 
actoren  zoals besturen, ander verenigingen enz.   
De tabel hieronder geeft een overzicht van al onze overlegmomenten in 2009 
 
14 januari Overleg met groepTerec, INBO en Vogelbescherming Vlaanderen  
14 januari  Overleg met deelnemers aan het Urbaan mezenonderzoek  
10 februari Interview met TV Oost in het kader van de ‘zonneslagactie’ 
02 maart  Overleg met Kabinet rond bijkomende tewerkstelling ABLLO 
12 mei  Overleg met Ecolife rond samenwerking  
4juni  Overleg met de provincie Oost-Vlaanderen rond ‘Koningsdijk’ 
10 augustus  Overleg met Duurzaamheidsambtenaar St Gillis rond samenwerking campagne 

‘Ecologische voetafdruk’  
11 september  Overleg met Steven Vroman rond samenwerking workshop ‘Tegen de Lamp’ 
14 september  Overleg met de nieuwe duurzaamheidsambtenaar van Temse rond de 

klimaatwijk campagne 
16 oktober  Overleg met Ecolife rond opleiding professionele energiemeesters 
30 oktober  Overleg met Dirk Pauwels rond lezingen Ecologische voetafdruk voor 

studenten van UGent en UIA  
23 november  Overleg met Trage Wegen vzw rond knelpunt stadshoudersboswegel in Belsele 
23 november  Overleg met vogelbescherming Vlaanderen rond de nieuw op te starten mussen 

werkgroep 
7 december  Overleg met duurzaamheidsambtenaar St Gillis rond campagne ecologische 

voetafdruk 
 
8. Persknipsels  
 
  
  
  
  
 

 
 

 
 
Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO  
vzw op maandag 1 februari 2010 en goedgekeurd. 
 
 
 
 


