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JAARVERSLAG OVER DE WERKING
VAN ABLLO vzw in 2011
1. VISIE
De regionale natuur- en milieu vereniging ABLLO vzw (Actiecomité tot Beveiliging
van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland) bestaat reeds meer dan 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 milieuvriendelijke 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 campagne ‘Energiejacht’ de
‘Ecobouwers Open deur ’ en acties rond lichthinder in het Waasland nemen ook een belangrijke plaats in. Daarnaast is duurzaam bouwen een belangrijk werkthema van ABLLO
vzw, 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 blauwgroene netwerken doorheen het Waasland,
waarbij natuurgebieden en bossen met elkaar worden verweven tot een robuust netwerk.
Daaraan gekoppeld speelt ook stedelijke biodiversiteit een belangrijke rol in de werking van
ABLLO vzw.
ABLLO vzw werkt vooral via beleidsdossiers. Soms boeken we daarbij mooie
resultaten, soms is het ook echt wel vechten tegen de bierkaai.
Vanaf 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, Ecotest…). Destijds (meer dan 20 jaar geleden) werd daarbij gekozen voor
een regionaal koepelmodel, gebaseerd op associatie overeenkomsten met deze lokale groepen
(Bijlage 2). Deze structuur werd door de Vlaamse administratie en door de opeenvolgende
ministers telkens aanvaard en ABLLO vzw wordt dan ook al meer dan 15 jaar erkend en
gesubsidieerd als regionale milieukoepel. In het Waasland zelf is hierdoor een win-win
situatie ontstaan: De Wase lokale verenigingen kunnen hun lokale naam behouden en krijgen
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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
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 2011 samen op 3 jan, 7 febr., 7 maart, 12 april,
9 mei, 13 juni, 4 juli, 29 aug., 11 okt., 7 nov. en 5 dec. 2011 (bijlage subsidiedossier III-6)
De Algemene Vergadering kwam samen op 7 febr. en op 7 nov. 2011 (Bijlage
subsidiedossier III-5.1c-2c).
De beheerraad vergaderde in 2011 dus 11 keren in totaal.
De gedetailleerde jaarverslagen van onze geassocieerde verenigingen De Raaklijn
(het jaarboek 2011), van de milieuwerkgroep Ons Streven, van het Ringcomité, van
de vriendenkring Pannenweel en van Ecotest 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 18u
Dinsdag: tussen 14u en 18u
woensdag: tussen 14u en 18u
Donderdag tussen 14u en 18u
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
3. VERTEGENWOORDIGINGEN van ABLLO vzw in gemeentelijke en
bovengemeentelijke raden en adviesorganen.
•

•
•

Medewerkers en/of geassocieerden van ABLLO vzw zetelen in de milieuraden van onder
meer Sint-Gillis Waas (ABLLO), Sint-Niklaas (ABLLO + De Raaklijn), Kruibeke
(ABLLO), Waasmunster (ABLLO) en Temse (Ons Streven + Ecotest ). 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), SintNiklaas (De Raaklijn) en Temse (Ons Streven). ( Bijlage subsidiedosser IV.5).
ABLLO vzw neemt deel aan het Regionaal Beraad ingericht door de BBL.
Jenny De Laet zetelt namens de BBL en ABLLO vzw 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 2011 tien keer samen in het
provinciehuis in Gent. (13 jan., 10 febr., 17 mrt., 7 apr., 12 mei, 16 juni, 25 aug., 15
sept., 13 okt. en 17 nov.2011. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.9)
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•

•
•
•
•
•

•

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 2011 samen op 6 april, 26 mei en 16 nov.
2011 (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.10)
Sedert sept. 2011 zetelen Jenny De Laet en Willy Van Overloop (voorzitter ABLLO vzw)
als plaatsvervanger in de Provinciale Minaraad. Vergaderingen hadden plaats op 12
sept., 10 okt., 21 nov. en 12 dec. 2011. (Bijlage subsidiedossier VI.5.11 )
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) (datum)
Verschillende medewerkers van ABLLO vzw (Gilbert Cant, Fred Van Remoortel, Wout
De Meester) zetelen in de Raad van Bestuur (= kerngroep) van de fietsersbond regio SintNiklaas.
Jenny De Laet zetelt als medewerker van ABLLO in de Raad van Bestuur van
vogelbescherming
Vlaanderen
en
is
lid
van
de
mussenwerkgroep
(www.mussenwerkgroep.be) (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.12)
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. Het
bestuurscomité kwam samen op 12 mei en 22 juni 2011 (Bijlage subsidiedossier
VI.A.5.5). De Begeleidingscommissie kwam samen op 24 maart en 28 nov. 2011 (Bijlage
subsidiedossier VI.A.5.6)
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. Deze groep kwam in 2011 niet
samen.

4. MILIEU
4.1. Duurzame mobiliteit
De dossiers Nieuwe regionetwerken (1995) en Regiometro (juni 2009) werden verder
opgevolgd. Dat was een pleidooi van ABLLO vzw voor een beter en eigentijds openbaar
vervoer in het Waasland, Klein Brabant en de zuidzijde van Antwerpen. Diverse thema's rond
openbaar vervoer , wegenaanleg en betere infrastructuur voor de fietser kwamen dan ook
aan bod in 2011.
•

ABLLO vzw hield zich ook in 2011 bezig met de plannen van de Vlaamse Overheid
en de stad Sint-Niklaas, voor de verlenging van de N41 vanaf de Tuinlaan (Belsele)
naar het noorden toe zijnde de Westelijke Tangent en met de plannen van de Hoge
Bokstraat. ABLLO vzw publiceerde reeds in 2010 een dossier over het gewenste
profiel van de Hoge Bokstraat. ABLLO vzw verzet zich tegen de voorgestelde
omleidingwegen ten westen van de Hoge Bokstraat, doorheen schaars geworden open
ruimte. In het voorjaar van 2011 stelde ABLLO vzw een stedenbouwkundige
overtreding vast nl. het opschuiven van de geplande fietstunnel over een tiental meter
wegens technische problemen en dit zonder een nieuwe stedebouwkundige aanvraag.
Abllo vzw vraagt een onderhoud aan met de nieuwe burgemeester van Sint-Niklaas
(C. Geerts) om de zaak te bespreken (30 maart 2011). Vanuit de stad vertrekt een
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•

•

In
•
•

brief naar het Vlaams Gewest om de fietstunnel onder het spoor en de Leon
Scheerderslaan te herbekijken. ABLLO vzw bezorgt aan de stad Sint-Niklaas haar
visie op de zaak (bijlage 3). Op basis hiervan wordt door de stad Sint-Niklaas een
voorstel doorgestuurd naar het Vlaams Gewest. Uit het antwoord van het Vlaams
Gewest blijkt dat er geen bereidheid is om hierover te onderhandelen. ABLLO vzw
blijft op het standpunt dat de wijzigingen aan de tunnel van die aard zijn dat een
nieuwe Stedebouwkundige vergunning nodig is, en wij vragen het Stadsbestuur ons
hierin te volgen. ABLLO vzw blijft dit verder opvolgen en blijft van mening dat een
nieuwe stedebouwkundige aanvraag noodzakelijk is. Omdat de Stad Sint-Niklaas
uiteindelijk de opvatting van ABLLO niet volgt, zet ABLLO ook geeen verdere
stappen.
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 2011
ABLLO vzw onthaalde het compromis van de Wase burgemeesters over de NoordZuid verbinding doorheen het Waasland vrij positief. In de loop van 2011 werd dit
dossier verder opgevolgd, samen met het ringcomité uit Haasdonk en in relatie met
het meccanotracé (zie verder) Het plan der burgemeesters is een plan voor de betere
afwikkeling van het lokale Wase verkeer. Geen plan dus om (ongewenste)
doorgaande verkeersstromen vanaf de E17 via de N70 richting de Liefkenshoektunnel en de Waaslandhaven te loodsen. en omgekeerd. Dit staat uitdrukkelijk in hun
studie. Bij de aanleg van het Meccanotracé is de kans veel kleiner om zo'n
ongewenste stromen te verkrijgen omdat de route via de Westelijke bretel ( tunnel
Melsele-Zwijndrecht )voor zo'n verkeersstromen zeer aantrekkelijk wordt. Het
Meccano-tracé doet het burgemeestersplan beter functioneren! ABLLOvzw pleit
ervoor de verbinding tussen de N70 en de E34 als laatste schakel aan te leggen ( en
enkel als blijkt dat uit een geactualiseerde studie die verbinding echt nodig is).
Naar aanleiding van de discussie over de Lange Wapper en het BAM-tracé
(Oosterweel) in Antwerpen hebben stRaten Generaal, forum 2020 en ook Ademloos
vzw een nieuw alternatief opgesteld: het Meccano-plan. ABLLOvzw heeft hier eerst
achter de schermen en later openlijk aan meegewerkt. Verschillende
overlegmomenten zijn via ABLLOvzw georganiseerd. Een technische vergadering
ging door op 1 juli om een bezwaarschrift tegen de bouwaanvraag voor de
gevangenis op te stellen. Op 7 september was er een overleg met verschillende
comités (ABLLOvzw, stRaten-generaal, Ademloos, .. ) om een strategie uit te
dokteren voor het probleem gevangenis. Verschillende bijdragen zijn in ’t groene
waasland verschenen : mei 2011 (Waarom wordt Meccano Tracé niet onderzocht?
p29); sept/okt 201 (Reactie van ABLLO vzw op uitspraken van Beverse burgemeester
p2 tot p3); Nov 2011 (Meccano Werkt
p 4 tot 5). Naar aanleiding van het
kennisgevingsdossier van de Milieueffectrapportage van de Oosterweelverbinding
(PlanMER) is door ABLLO apart maar ook in samenwerking met Ademloos een
inspraakreactie opgesteld en opgestuurd in december 2011.
2011 werd door ABLLO vzw opnieuw veel aandacht besteed aan de fietser in het
Waasland, vaak in samenwerking met de fietsersbond regio Sint-Niklaas.
Ons bestuurslid (Wout Demeester) publiceert voor Groen! een dossier rond een
fietstunnel voor de Damstraat in het kader van de Oostelijke Tangent, waar ook
ABLLO vzw volledig achter staat (Bijlage 4)
In het kader van de Wereldmarkt 2011 organiseert ABLLO vzw in samenwerking met
de milieudienst van Sint-Niklaas een fietshappening op zaterdag 3 september.
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•

Burgers kunnen tijdens deze namiddag verschillende fietstypes uitproberen (bakfiets,
ligfiets, vouwfiets, elektrische fiets). Op die manier willen we het fiets gebruik in de
stad promoten. Heel wat mensen vinden dit een gelegenheid om een bepaald type
fiets uit te proberen. (Bijlage subsidiedossier IV.5.3)
Op 21 sept. 2011 is ABLLO vzw aanwezig op de lezing van Klaus Bondam,
directeur van het Deens Cultureel Instituut in Brussel en tot 2009 de ‘fietsende
burgemeester’ van Kopenhagen. De fietsende burgemeester werd in het kader van de
week van de mobiliteit uitgenodigd door de fietsersbond regio Waasland. (bijlage 5)

4.2. Duurzaam Openbaar vervoer

•

•
•

•

Einde 2010 lanceerden de stad Lokeren en de NMBS-Holding een Masterplan voor het
station Lokeren. Reizigersvereniging TreinTramBus en de Wase milieukoepel ABLLO
vzw zijn van mening dat dit masterplan onvoldoende onderbouwd is. Zij plaatsen er een
structuurschets tegenover met een voorstel om het beter te doen. Lokeren verdient een
nieuw station en een grondig vernieuwde stationsomgeving, zodat het van knelpunt naar
knooppunt kan groeien. Op 17 mei 2011 organiseren ABLLO vzw en Trein Tram bus een
open persmoment in Lokeren ‘Lokeren verdient een nieuw station, van knelpunt naar
knooppunt’ waarop deze structuurschets wordt voorgesteld (Bijlage 6, Groene Waasland
2011 (3): 4-7 en Bijlage subsidiedossier III.2.4)
In jan 2011 publiceert ABLLO vzw haar evaluatie rond het centraal station van
Antwerpen. Conclusie: om Hamburg te overtreffen is een groeifactor van 6.5 nodig; er is
dus nog veel ambitie vereist. Groene Waasland 2011 (1),1: 10
In de zomer van 2011 zijn er grote mankementen aan het spoor vastgesteld in station
Puurs. Treinen mogen er sinds 10 augustus 2011 nog amper 20 km/h rijden om niet te
ontsporen. De verouderde toestand van de spoorlijn is er op verslechterd. Tijdens de
avondspits zijn er bijna altijd grote vertragingen. Dat duurt minstens een jaar. Spoorlijn 54
is in verval. Op 14 november 2011 organiseert ABLLO vzw een open persmoment in het
gemeentehuis van Puurs:’Lijn 54 Sint-Niklaas – Mechelen, spoorlijn in verval’ (Bijlage
subsidiedossier III.18 en Groene Waasland 2011(5): 24-26.

4.3.. Duurzame verlichting
•
•

In 2011 klaagt ABLLO vzw de overdreven en storende verlichting op het stationsplein
van Sint-Niklaas aan. De verlichting op de dakverdieping van de NMBS - parking boven
de Siniscoop cinema- brandt de hele nacht. Groene Waasland 2011,1(1): 9.
In het kader van de kernramp in Fukushima brengt ABLLO vzw opnieuw haar plannen
rond noodverlichting naar buiten en krijgt ook de kans om dit te publiceren bij ‘De Wereld
morgen’ (Bijlage 7 en Groene Waasland 2011 (2): 12-13)

4.3. Rationeel energiegebruik
•

Sinds 2002 ondersteunt ABLLO vzw de Klimaatwijk campagne nu campagne
Energiejacht van de BBL in het Waasland en treedt daarbij op als Wase coördinator.
Sinds 2006 wordt de campagne van de BBL ook ondersteund door de provincie Oost-
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Vlaanderen. In die zin werkt ABLLO vzw nu nauw samen met de provinciale
verantwoordelijke. In 2010 verandert de campagne van naam en wordt ‘Energiejacht’.
De Provincie Oost-Vlaanderen besluit ook in 2011 om bij BBL enkel in te tekenen op
het luik ‘sociale groepen’. Ze stelt zich tot doel om 25 groepen bijeen te krijgen.
ABLLO vzw blijft hierin een coördinerende partner. De provincie werkt hiervoor
samen met Ecolife vzw. Als partner van Ecolife vzw helpt ABLLO vzw bij het
organiseren van de energiemeester bijeenkomsten zowel in Oost-Vlaanderen als in
West-Vlaanderen en verzorgt een aantal workshops vooral in het Waasland maar ook
in de rest van Oost-Vlaanderen; zelfs in de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en
West Vlaanderen ( Bijlage subsidiedossier VI.A.5.3 en III.1-9)
q

q
q
q

q
q
q

q

q
q

ABLLO vzw maakt deel uit van zowel de Provinciale Stuurgroep als de nationale
Stuurgroep Energiejacht. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.1-2) De Stuurgroepen
kwamen in 2011 samen op 31 mrt. (Prov), 6 mei (Nat..), 30 mei (Prov. ) voor de
campagne 2010-2011. Op 6 juli wordt in Brussel de nieuwe campagne
‘Energiejacht’ voorgesteld. Op 22 september gaat een provinciaal infomoment
door
voor
alle
Oost-Vlaamse
gemeenten,
OCMW’s
en
huisvestigingsmaatschappijen. De provincie Oost Vlaanderen tekent ook voor
2011-2012 opnieuw enkel in voor de kansengroepen. Op 19 sept. heeft Jenny De
Laet een overlegmoment met Ingrid Pauwels van Ecolife vzw rond de
energiemeester opleidingen voor de campagne Energiejacht 2011-2012. ABLLO
vzw wordt aangezocht om mee de energiemeester opleidingen te verzorgen in Oost
en West Vlaanderen.
Op 19 sept zit Jenny De Laet samen met Ingrid Pauwels (ecolife) voor het plannen
van de energiemeester opleidingen
Jenny De laet helpt bij het opmaken van de handleidingen voor de professionele
energiemeesters.
Op 27 okt 2011 verzorgen ABLLO vzw en Ecolife vzw de eerste energiemeester
opleiding voor de Oost-Vlaamse professionele energiemeesters Hierin verzorgt
jenny De Laet de campagnemiddelen (Bijlage 8 )
Op 10 en 17 nov. gaan de 2° en de 3° energiemeester opleidingen in OVL door.
Hierin wordt vooral aandacht besteed aan de workshops van Ecolife. (bijlage 8 )
Op 22 nov verzorgen Jenny De Laet (ABLLOvzw) en Ingrid Pauwels (Ecolife)
samen de eerste energiemeester opleiding voor de West Vlaamse energiemeesters.
Aangezien de provincie niet ingeschreven heeft voor de reguliere energiejacht
gaan er in het Waasland geen startmomenten door. Toch organiseert de gemeente
Hamme (22/11) een lokaal startmoment voor de deelnemers van het OCMW en de
huisvestingsmaatschappij. (bijlage subsidiedossier V.1)
De provincie Oost-Vlaanderen koopt bij Ecolife vzw 16 workshops voor de
energiejacht campagne 2010-2011. Deelnemende sociale groepen kunnen hierop
intekenen. Een deel van de workshops zijn reeds gegeven in 2010. Jenny De laet
verzorgt in het voorjaar van 2011 nog volgende workshops voor de energiejacht
campagne 2010-2011 (Tab 1)
In het najaar van 2011 worden reeds enkele workshops gegeven voor de campagne
2011-2012 (Tab 1)
In 2011 verzorgt Jenny De Laet ook buiten de campagne Energiejacht workshops
voor Ecolife (Tab 2)
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Electriciteit

Elekt.&verw.

Datum/Plaats
28jan/Zomergem
31jan/Lochristi
17feb/Nazareth
24 jan/Brasscha
10 Feb/Brugge

Datum/plaats
18jan/Temse
2feb/Hamme
22Feb/SG
24feb/Edegem

Van zonnestraal tot Energiemarkt
energief
Datum/ plaats
Datum/ plaats
14mrt/Eeklo
14mrt/Lochrist
26 sept/ Breendonk
4okt/ Ruisbroek

Verwarming
Datum/plaats
20jan/Nazareth
25jan/Brugge
21feb/Puurs

17Feb/Hoogstr
10okt/Brassch
10aug/Merksem

Tab 1: Workshops verzorgd door ABLLOvzw in het kader van de energiejacht campagne

Klimaat & En
01Feb./Damme
05 apr/Berch
20 okt/ Kalmt
25 okt/Balen
07jun/Meise
05 apr/Berche
01 feb/Sijsele

Elektr
7 juni/Marke
1sept/Kortr
6 sept/ wareg
8 sept/Wevel
13 sept/ Marke
29 sept/zweve
10 feb/Brugge

Verwarming
21 Feb./Puurs

Elekt & Verw
24 Feb./Edegem

Ecol Voetafdruk
28Feb./ Mariakerk
15 okt/ denderleeuw
03Nov/ Tervuren
17 Feb/ Hoogstr

Afval
24Mrt/Berch

Tab 2: Workshops verzorgd door ABLLO vzw buiten de energiejacht campagne

4.5. Duurzaam bouwen
•

•
•

Reeds verschillende jaren werkt ABLLO vzw actief mee aan de campagne ‘Open
Klimaathuizen’ van de BBL. In 2010 krijgt deze campagne een nieuwe naam ‘ecobouwers
weekend’ In november 2011 organiseert BBL tussen 5 en 13 november twee weekends
met thematours. Zoals in 2010 organiseert ABLLO vzw opnieuw een thematour in het
Waasland. Alhoewel het de bedoeling was om 2 thematours te organiseren een rond
duurzaam renoveren en een rond strobalen bouw moeten we de thematour rond duurzaam
renoveren aflassen omdat de openstellers afhaken. (Bijlage subsidiedossier III.2.18)
ABLLO vzw was ook aanwezig op de voorstelling van de nieuwe ecobouwers campagne
door BBL op 9 juni 2011 in het natuurhuis van Natuurpunt in Mechelen. Tegelijkertijd
kregen we een rondleiding in het Natuur huis.
Alle thematours worden onder meer bekend gemaakt in het ecobouwers magazine van
BBL dat ruim verspreid wordt via bibliotheken en gemeentebesturen.. Ook via het
Groene Waasland maken we onze thematours bekend Groene Waasland 2011 (4): 12

4.6. Ruimtelijke ordening en duurzame stedelijke ontwikkeling
•

In 2011 houdt ABLLO vzw de inplanting van een gevangenis in Beveren nauwlettend in
de gaten:
- Op 24 februari 2011wordt een bezwaarschrift (Bijlage 9) ingediend gesteund op 2
peilers : de onvermijdelijke interferentie tussen de inplanting van een gevangenis op
de litigieuze locatie én het zogenaamde ‘Meccano-tracé’ (en specifiek haar
westtangent) enerzijds, en anderzijds de onmogelijkheid om de bereikbaarheid van de
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gevangenis te garanderen op een wijze conform met het concept van duurzame
mobiliteit. (Groene Waasland 2011 (2): 28-29)
- In juni wordt opnieuw een bezwaarschrift ingediend tegen de bouwaanvraag van de
gevangenis (Bijlage 10) .
- Vanaf september 2011 begint ABLLOvzw verschillende juridische procedures met als
doel de gevangenis 80 meter te laten opschuiven zodat het Meccanotracé mogelijk
blijft:
*in oktober milieustakingsvordering tegen de gevangenis: vordering werd
neergelegd op een zitting oktober; de zaak is in beraad en uitspraak zal volgen
ergens in de loop van januari. Onder voorbehoud natuurlijk.
* Er is een procedure beroep tegen de milieuvergunning ingesteld
* procedure schorsing / vernietiging stedenbouwkundige vergunning voor de
Raad voor Vergunningsbetwistingen : ons verzoek tot schorsing zal worden
behandeld op de zitting van 18 januari;
* procedure schorsing / vernietiging GRUP voor de Raad van State : het
schorsingsverzoek (kort geding) wordt behandeld op de zitting van 13
januari;
•

•

•

•

•
•

In mei 2011 verstuurt ABLLO vzw een perstekst met een voorstel voor de herinrichting
van de stadskern en de stationsomgeving van Lokeren ( Bijlage 11 en Bijlage
subsidiedossier III.2.3). Op 20 mei 2011 vindt er een overleg plaats tussen ABLLO vzw
en het stadsbestuur van Lokeren (Elke Criel, hoofd dienst RO en Jeroen Rothier,
mobiliteitsambtenaar
Bij de herziening van het RSV hebben de gemeenten Sint-Gillis, Hamme en Stekene
aangevraagd om als Bijzonder Economisch knooppunt te worden erkend. Tijdens de
inspraakprocedure heeft ABLLO vzw reeds (terecht) gefundeerd bezwaar hiertegen
ingediend. Op 2 mei 2011 trad de herziening van het RSV in werking met oa
Kluizenmolen in Sint-Gillis Waas en Zwaarveld in Hamme als BEK’s. De provincie OostVlaanderen heeft de opdracht gekregen om hier rond een ruimtelijke visie te ontwikkelen
met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bijzondere Economische
knooppunten. ABLLO vzw vreest nu dat in de komende jaren het open
landbouwlandschap ten zuiden van de expresweg E34 verder zal worden volgebouwd
tussen de ambachtelijke zone Kluizenmolen en het meubelbedrijf Verberckmoes en later
zelfs verderop richting Beveren en Vrasene. Groene Waasland 2011 (1): 8-9. In 2012 zal
ABLLO vzw dit nauwlettend verder opvolgen.
In aug. 2011 dient ABLLO vzw samen met haar geassocieerde vereniging Ecotest een
bezwaar in tegen de inplanting van een paardenfokkerij in de landmolenstraat te Temse
(Bijlage 12). In wezen gaat het hier om hetzelfde project dat vorig jaar in Temse werd
aangevraagd en door de gemeente Temse verworpen. De eigenaar doet nu een nieuwe
poging bij de gemeente Kruibeke.
Op 15 jan 2011 organiseert ABLLO vzw naar aanleiding van haar 40 jarig bestaan een
derde studiedag in Sint-Niklaas met als thema: ‘Duurzame stedelijk ontwikkeling’
(bijlage subsidiedossier III.2.1). Een verslag hiervan verschijnt in het Groene waasland
2011(2): 24-26.
Op 19oktober neemt ABLLO vzw deel aan de eerste bijeenkomst van de door BBL
opgerichte ‘Collega werkgroep RO ‘ (Bijlage subsidiedossier VI.5.12 )
Volgende lezingen werden door Erik Rombaut verzorgd:
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*15 jan. 2011. Lezing. Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa. Een
stand van zaken. Sint-Niklaas. Studiedag ‘duurzame stedenbouw’ georganiseerd door
ABLLO vzw n.a.v. het 40 jarig bestaan van ABLLO vzw.
*1 feb. 2011. Lezing. Architecture, Urban Planning and Biodiversity: Thoughts about an
ecopolis. Plea for a lobe city. Antwerpen. Arenberghotel, Antwerpen. Organisation British
and foreign expats women,
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.

*10 feb. 2011. Lezing. Integraal waterbeheer en biodiversiteit in het buitengebied:
patronen en processen. Een pleidooi voor blauwgroene netwerken, houdbare gradiënten
en ecologische groenbeheer. Openbare lezing voor de milieuraad en de Gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) van Mortsel. Stadhuis. 20-22u.
www.milieuraadmortsel.be

*15 feb. 2011. Deelname aan het debat Stad 2030 ‘Is er nog plaats voor mij?' AntwerpenBerchem organisatie van Jong Groen! met Erik Rombaut (Hogeschool Sint-Lucas
Architectuur) en Joachim Declerck (Architecture workroom Brussels).
*17 maart 2011. Lezing. Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa.
Een stand van zaken. Kortrijk
* 27 april 2011. Lezing Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa.
Een stand van zaken voor de Vlaamse stichting voor ruimtelijke ordening en stedenbouw
te Gent (VLAROS).
* 7-11 july 2011. Deelname aan de internationale conferentie : ecovillages and
sustainable living Conference in Tamera (Portugal). Jaarlijkse conferentie van het Global
ecovillage Network Europe (GEN). www.tamera.org ; http://www.gen-europe.org/
Key-note Lecture: How ecovillages might contribute to the transition from cities towards
an ecopolis European examples. Introductory lecture for the GEN-Europe Assembly.
*13 okt. 2011. 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 Mortsel. Stadhuis. 20-22u. www.milieuraadmortsel.be
*17 okt. 2011. Lezing voor het bekkencomité Demer en Grenzeloze Schelde vzw op de
studiedag ‘Water in de buurt’ in het stadhuis van Diest. Bouwstenen voor ecologisch
gefundeerd integraal waterbeheer in steden, dorpen, buurten én in het landelijk gebied:
Een waaier van Europese voorbeelden. http://www.gs-esf.be/downloads/2011-10-17_WidBDiest/2_ER_Dewaterketenindestadenplatteland.pdf

*18 okt. 2011. Lezing voor Markant vzw te Sint-Gillis Waas: integraal waterbeheer in de
stad en het landelijk gebied. (Bijlage subsidiedossier III.2.6)
* 20 okt. 2011. Lezing Onzekerheden over het toekomstig Europees klimaat: over de
effecten van global dimming, global warming en de mogelijke relaties met de Golfstroom.
In Dendermonde van 19u30 tot 22u in het cultuurcentrum Belgica, Groene Zaal,
Kerkstraat 24
* 9 nov. 2011.Gastles: Visie op duurzame, klimaatbestendige en ecologische
stadsontwikkeling in Vlaanderen. Voor 5 en 6 ASO van College O.L.Vrouw ten Doorn,
Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo over ecologische stedenbouw en ruimtelijke ordening
(Dhaene Frances, Leerkracht aardrijkskunde)
* 29 nov. 2011. Lezing integraal waterbeheer in de stad en het landelijk gebied. Voor
Vormingplus. in Lokeren. Dinsdag 29 november van 19u30 tot 22u in het cultuurcentrum
Lokeren, Lokaal D, Kerkplein 5.
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* 15 dec. 2011. Lezing ‘Ecopolis Platteland. Lokaal beleid voor een ecologisch en
sociaal platteland’. Voor de algemene vergadering van het Regionaal landschap
Meetjesland (rlm). Locatie: De Koperen Leeuw, Tieltsesteenweg 30/1, 9900 Eeklo.
20u00.
* 16 dec. 2011. Deelname aan een experten paneldebat over ‘biodiversiteit’. Op de
studiedag “20 jaar Minaraad. Op weg naar een duurzaam Vlaanderen 2050. Vlaams
Parlement/De Schelp.
Erik Rombaut begeleidde ook volgende studiereizen:
• * 5 april 2011. Leiding van een studiereis voor de studenten van de postgraduaat
opleiding bio-ecologisch bouwen (KaHo Sint-Lieven, dienst voortgezette opleidingen,
www.dvo.kahosl.be) naar Culemborg (bezoek Ecologische woonwijk EVALanxmeer) en
naar Houten (fietsstad 2008 in NL, fietsvriendelijke stedenbouw).
• * 6 mei 2011. Leiding van een studiereis voor de studenten van de internationale master
architectuur in het kader van de cursus ‘environmental sustainability’ naar de ecowijk
EVALanxmeer (Culemborg) en naar de fietsstad 2008, de gemeente Houten (NL)
4.7. Varia milieu
•

•
•

Op 19 nov. verzorgt Jenny De Laet een energie – en natuurquiz voor de Middenschool St
Maarten in Beveren en dit voor leerlingen tussen 12 en 14 jaar in het kader van een
leerdag rond ecologie, recyclage, afvalverwerking, duurzaam omgaan met energie…
(Bijlage subsidiedossier III.2.5)
Op 2 maart wordt Jenny De Laet uitgenodigd op een studiedag van de emancipatieraad
van Sint-Niklaas om een workshop rond vrijwilligerswerk van de natuur en
milieusector te begeleiden.
Op 22 april is ABLLO vzw aanwezig op de studiedag ‘Geef ons de ruimte’ in het kader
van de dag van de aarde (Bijlage 23).

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 ABLLO vzw 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 10 en 11 september 2011 .
q Op 20 en 21 augustus 2011 werkte het Natuurhuis mee aan het Ambachtelijk
Weekend met verschillende ambachten en activiteiten.
q In 2011 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.(Oudercomité Meerdonk op 15/5, Familie De Jong op 10 juni, Vorming-Plus
op 11 juni,Sneukeltocht SGW op 10/4, CVN –cursisten op 28mei, vrouwencentrum
Sint-Niklaas op 6 juni, De Gasthofstappers op 19 juni, Rode kruis vluchtelingenwerk
op 25 juli, Familie De Schepper op 31 juli, familie Van Mieghem op 28
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q

q

q
q

q

q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

augustus,Vrouwrnbond Hamme op 27 juli, Naschoolse kinderopvang op 3 aug, familie
Van den Hende op 6 aug., Groen – Beveren op 28 augustus, CAW Waasland op 13
sept., GTI-Beveren op 16 sept., Senioren Sint-niklaas op 26 sept., huifkartocht op 4
dec.))
Op 30 januari richtte het Natuurhuis samen met Natuurpunt Waasland-N een
Natuurwandeling in, in de polders van Sint-Gillis met speciaal aandacht voor
roofvogels (Bijlage subsidiedossier III14)
Op 20 februari organiseert de vriendenkirng van het Panneweel een demonstatie dag
rond het snoeien van fruitbomen en druivelaars. Op 25 september is het tijd voor de
dag van het Hoogstamfruit.
Op 13 maart voor het eerst een fotowandeling in het steengelaag van Stekene.
Op 20 maart een natuurwandeling rond het Groot-Eiland te Hulst en op 10 april een
natuurwandeling in een van de compensatiegebieden op Linkeroever of Doelpolder
Noord en Brakke Kreek.
De vereniging organiseerde iedere eerste zondag van de maanden mei t.e.m. september
2011 een Openschuurdag. Volgende thema’s kwamen aan bod: Bloeiende
boomgaard, Bodemsafari, Roofvogels, Dagvlinders, hoogstamfruit.
Op 8 mei is het weer tijd voor een vroegochtendwandeling rond het Panneweel.
Op 19 juni wordt er gefietst binnen de regio Meerdonk, Kieldrecht, Nieuw-Namen,
Prosperpolder en Verrebroek. (Bijlage subsidiedossier III.12)
Op 25 juni wordt er gewerkt in het reservaat ‘het Rietmoer’: maaien en het afvoeren
van hooi. Ook op 24 hebben er beheerswerken plaats.
Op 24 juli een insecten excursie in het Steengelaag van Stekene. Op 24 juli een
natuurwandeling in het Steengelaag. Op 13 aug worden er beheerswerken uigevoerd
in het Steengelaag.
Op 27 aug is het Panneweel open voor iedereen die geïnteresseerd is in nachtvlinders.
Op 24 sept organiseren de panneweelvrienden een daguitstap naar de Kalmthoutse
Heide.
Op 9 en 23 oktober trekken de panneweelvrienden naar het stropersbos voor een
paddenstoelenwandeling
Op de de ‘Dag van de Natuur’ wordt er gewerkt in de Grote Geule te kieldrecht. dec
Op 10 december is het tijd voor een winterwandeling langs de benedenloop van de
Durme, de Durmeschorren, het Driegotenbos en Bunt.
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. In
2011 werd hiervoor verder gewerkt en actie gevoerd.
In het kader van de ‘Dag van de Trage weg’ heeft op 22 oktober 2011 de officiële
heropening van de stadhoudersbowegel plaats in Belsele. Na meer dan 30 jaar
corresponderen, onderhandelen en actie voeren wordt deze trage weg eindelijk
heropend (Bijlage subsidiedossier III.16) en groene Waasland 2011 (5): 28-30
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•
•
•

In de loop van 2011 werd met de Werkgroep Trage Wegen Belsele samengewerkt aan de
inventarisatie van de Trage Wegen. Van elke weg wordt een ppt gemaakt met daarin foto- en
kaartmateriaal. In 2012 gaat deze inventarisatie verder.
° In samenwerking met de Provincie en Vzw Trage Wegen is in Sinaai een Trage
Wegenproject opgestart. ABLLO vzw en De Raaklijn werken mee aan de inventarisatie in
Sinaai. In 2012 gaat deze samenwerking verder gezet worden.

Op 27 sept. 2011 is ABLLO vzw aanwezig op de voorstelling van het boek ‘Bos
onder de loep’ naar aanleiding van 40 jaar Aelmoeseneiebos in Gontrode.

5.3. Biodiversiteit
• Samen met Natuurpunt zet ABLLO vzw in 2010 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 aan te leggen. In 2011
worden de plannen verder opgevolgd en ijveren we niet enkel voor een duurzaam
fietspad naar Nederlands model maar ook voor een ecologische beheer van de dijk en
de dijkputten.
• ABLLO vzw neemt deel aan het overleg naar aanleiding van de gunstige uitspraak van
de rechtbank inzake waterpeil van de Saleghemkreek in Sint-Gillis Waas te verhogen
en om de Waterstraat te herinrichten. De Vlaamse Landmaatschappij zal de
rechterlijke uitspraak uitvoeren en voert daartoe overleg mat Natuurpunt (ABLLO),
het Wase polderbestuur, het gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas en het
provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Het overleg wordt gevoerd in het gemeentehuis
van SGW op 3 feb 2011 en ter plaatse aan de kreek op 19 april 2011
• Op 1 maart 2011 dient ABLLO vzw in het kader van het openbaar onderzoek bezwaar
in tegen de aanleg van een fietspad vooral omdat de aanlag van een fietspad in asfalt
op de koningsdijk een zware aantasting is van een ongeschonden landschap. Vooral
het polderbestuur dringt aan op een fietspad in asfalt terwijl er naar Nederlands
model een goed alternatief is ( Bijlage 12). Niettegenstaande ABLLO vzw van
gedeputeerde Peter Hertog de bevestiging krijgt dat ook de provincie achter een
ecologische ontwikkeling staat wordt er in mei toch een bouwvergunning afgeleverd
voor een fietspad in asfalt op de koningsdijk. ABLLO vzw en Natuurpunt sturen aan
op het nemen van maatregelen voor een ecologische ontwikkeling van de dijk en de
dijkputten in ruil voor onze inschikkelijkheid. Eind 2011 is het rond dit project nog
steeds uitermate stil. ABLLO vzw en Natuurpunt zullen dit in 2012 verder opvolgen.
• Op 19 sept. 2011 heeft een eerste overleg plaats met de duurzaamheidsambtenaar van
Dendermonde die samen met Vormingsplus een natuurdag willen organiseren in 2012
en vragen of ABLLO vzw deze willen verzorgen (Bijlage 14)
• Op 23 okt begeleidt ABLLO vzw een groep naar aanleiding van LETS Vlaanderen
feest. De tocht gaat naar het natuurreservaat langs de spoorweg van Sint-Niklaas. Er
wordt ingegaan op duurzame stedelijke ontwikkeling en urbane vogelsoorten (Bijlage
subsisiedossier III.2.2)
• 2 feb. (Kortenberg); 17 en 27 feb. 2011 (Drongen): 3 voordrachten in de cursus
Jachtopleiding van de Vlaamse Jager en de Koninklijke Sint-Hubertusclub van België:
Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en populatiebiologie.
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6. SAMENWERKINGSVERBANDEN

6.1 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de stad Sint-Niklaas
•

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
mogelijk te laten verlopen. Hiervoor wordt aan Ecolife gevraagd om de Ecologische
voetafdruk van deze festiviteit te berekenen. Ook in 2011 is ABLLO vzw aanwezig
op verschillende bijeenkomsten van de stuurgroep. De stuurgroep komt samen op 2
febr.,17 maart, 26 april en 7 juni. ( Bijlage subsidiedossier IV.5.3)
• In het kader van de Villa verde organiseert ABLLO in 2011 ‘Villa Velo’ in
samenwerking met de stad Sint-Niklaas. (Bijlage Subsidiedossier IV.5.3)
- ABLLO vzw staat in voor de verschillende fietstypes. Hiervoor wordt contact
opgenomen met het fietspunt Gent en de ligfietswinkel Gent. Beiden stellen voor
de dag fietsen beschikbaar.
- De Post stelt een oude beladen postfiets ter beschikking. De mensen mogen raden
hoeveel zo een fiets weegt. De winnaar ontvangt een prijs: een mand duurzame
producten samengesteld door ABLLO vzw en de stad Sint-Niklaas.

6.2 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de gemeente Sint-Gillis ( Bijlage
subsidiedossier VI-5.10)
• In Sint-Gillis Waas wordt een biodiversiteitswerkgroep opgericht onder
voorzitterschap van Jan Dhollander. Deze kwam bijeen op 13/1 2011, 14/04/2011 en
10/08/2011.
• Er zijn verschillende bijeenkomsten (o.a. op 7 juni, 13 okt , 20 dec 2011) als
voorbereiding van een open milieuraad op 6 mei 2012 met als thema water en in
samenwerking met de Europadag van de provincie Oost-Vlaanderen.
6.2 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.
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•

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, ABLLO vzw 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 12 mei en op 22 juni 2011 in Brussel bij de Koning Boudewijnstichting.
q
De begeleidingscommissie wervelbedinstallatie Indaver kwam samen op 24 maart en
op 28 november 2011.
q Ook in 2011 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 2011 opnieuw vijf projecten verspreid
over Vlaanderen geselecteerd en opgevolgd.
q Projecten met een focus ruimer dan het lokale vlak
- Kringloopexpo
Brugge Plus vzw
- Lang leve de appel
Velt vzw
- Naar een duurzaam festival seizoen
FMiV
- Duurzame kledij voor een duurzame wereld
Netwerk Bewust Verbruiken vzw
- Energiezuinig ventileren, meer comfort met minder Energie Dialoog vzw
Projecten met een locale focus
- De waterhoek verklaart zich onafhankelijk
vzw De Waterhoek, Waregem
- HoeHou.www.tfol, een programma rond duurzaamheid, Wanne’s verteltheater,
Hamont – Achel
- Fontein aangedreven door menselijke energie, onderdeel van een natuurleerpad.
Vzw Klimop, Oostkamp
- Samenwerken voor het nuttig gebruik van resthout uit landschapsonderhoud.
Samenwerking voor Agrarisch Landschap (SVAL) St Laureins
- Wisselstroom
Gents Milieu Front
q

In 2011 bestaat het Fonds voor duurzaam Materialen en energiebeheer 5 jaar. Dit
wordt gevierd met een colloquium op 3 oktober 2011. Het Fonds Duurzaam
Materialen- en Energiebeheer dat dit mogelijk maakt, is het resultaat van een
verrassende en unieke samenwerking tussen het afvalbeheer- en
verwerkingsbedrijf Indaver en de milieuverenigingen ABLLO vzw (Actiecomité
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tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland vzw) en
de
Bond
Beter
Leefmilieu
(BBL)
Vlaanderen..
Deze drie organisaties vonden elkaar na een meningsverschil over de werkwijze
van een afvalverwerkingsinstallatie op de Linker Schelde Oever in Beveren Waas,
dat zeer constructief beslecht werd met een overeenkomst tussen deze 3
partijen, om vanaf 2006 samen een Fonds op te richten en te beheren. Het kreeg
toen de naam Fonds voor duurzaam afval- en Energiebeheer. Indaver nv en Sleco
nv stellen daarvoor jaarlijks liefst 130.000 euro ter beschikking en dat gedurende
30 jaar. In 2011 werd beslist om de naam en scoop van het Fonds te verruimen
tot het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, dat dus vandaag 5 jaar
bestaat.
De Koning Boudewijnstichting beheert dit Fonds van bij de oprichting en de
stichtende leden vormen samen het bestuurscomité, dat regelmatig vergadert en
wordt voorgezeten door Hubert David.
6.3 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en Ecolife vzw (Bijlage subsidiedossier
VI.A.5.3)
•
•

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen ABLLO vzw en Ecolife
verzorgt ABLLO vzw workshops van Ecolife voor sociale organisaties zowel in het
Waasland als erbuiten.
Buiten het Waasland worden door ABLLO vzw volgende workshops verzorgt:
- 20 jan: Workshop Verwarming
OCMW Nazareth
- 24 jan: Workshop Elektriciteit
KABAS Brasschaat
- 25 jan: Workshop Verwarming
OCMW Brugge
- 28 jan: Workshop Elektriciteit
OCMW Zomergem
- 31 jan: Workshop Elektriciteit
OCMW Lochristi
- 01 feb: Workshop Klimaat en energie
Gemeente Damme
- 10 Feb: Workshop Elektriciteit
OCMW Brugge
- 17 Feb: Workshop sociale maatregelen
OCMW Hoogstraten
- 17 Feb: Workshop Elektriciteit
OCMW Nazareth
- 21 Feb: Workshop Verwarming
OCMW Puurs
- 24 Feb: Workshop Elektriciteit en verwarming
OCMW Edegem
- 14 Mrt: Workshop sociale maatregelen
OCMW Eeklo
- 24 Mrt: Workshop Afval
Posthof Berchem
- 07 jun: Workshop Elektriciteit
Komosie Kortrijk
- 07 jun: Workshop Klimaat en energie
senioren Meise
- 10 aug: workshop Sociale maatregelen
OCMW Brasschaat
- 01 sept: Workshop elektriciteit
Komosie Kortrijk
- 06 sept: Workshop Elektriciteit
Komosie Beveren-Lei
- 13 sept: Workshop Elektriciteit
Komosie Marke
- 26 sept: Workshop Van zonnestraal tot energief
Breendonk
- 04 okt: Workshop Van zonnestraal tot energief
Ruisbroek
- 20 okt: Workshop Klimaat en energie
gemeente Kalmthout
- 25 okt: workshop Klimaat en energie
Gemeente Balen

In 2005 maakt Jenny De Laet van ABLLO vzw voor ECOLIFe vzw een powerpoint met als
thema: ‘Ecologische voetafdruk’ Deze lezing wordt door ABLLO in de daarop volgende jaren
regelmatig bijgewerkt met recente ontwikkelingen en door Ecolife vzw worden de
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berekeningen uitgevoerd. In het kader van het partnerschap tussen Ecolife vzw en ABLLO
vzw verzorgt Jenny De laet zowel de eigen lezing rond Ecologische voetafdruk als de
workshop van Ecolife vzw.
-

28 Feb.: Workshop ‘Leven op grote voet’
15 Okt.: Lezing Ecologische voetafdruk
03 Nov.: Lezing Ecologische Voerafdruk

Markant Mariakerke
Bibliotheek Denderleeuw
Neos Tervuren

6.4 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
In het broedseizoen van 2010 kent de huismuswerkgroep haar eerste werkjaar.
In 2011 huurt ABLLO vzw een jobstudent in voor het invoeren van de gegevens van
de nationale mussenteldag over de jaren 2007-2011. (Bijlage 15) Daarna wordt
besloten dat het efficiënt verwerken van deze omvangrijke databank slechts mogelijk
is door het inhuren van een biostatisticus. ABLLO vzw neemt die taak op zich.
Hierdoor worden de gegevens eigendom van ABLLO vzw( Bijlage 16).
Tegelijkertijd wordt er ook nagedacht over het professionaliseren van zowel de
nationale mussenteldag als de mussenwerkgroep.
Op 10 feb. 2011 heeft er een overleg plaats tussen ABLLO vzw en een student van de
hogeschool Geel rond de begeleiding van een eindwerk rond de stedelijke huismus.
Op 11/2, 15/2, 16/2 en 23/2 verzorgt Jenny De Laet samen met Vogelbescherming
Vlaanderen de infomomenten rond de werking van de mussenwerkgroep 2011
Op 26 feb 2011 geeft Jenny De Laet samen met Inge Buntinx een lezing rond de
Mussenwerkgroep op de West – Vlaamse Natuurstudiedag (Bijlage 17).
Op 28 feb is er een overleg op dienst Terrec UGent rond urbaan onderzoek
Op 10 11 maart 2011 organiseert ABLLO vzw opnieuw een internationale
bijeenkomst voor wetenschappers die onderzoek verrichten rond de achteruitgang van
de stedelijke huismus. Deze bijeenkomst gaat door in de lokalen van de RSPB in
Newcastle. Aangezien we voor deze meeting niet kunnen terugvallen op enige
subsidiëring sponsort ABLLO vzw de lunches zodat de deelnemers toch niet alles zelf
moeten betalen (Bijlage 18).
16 maart en 8 april 2011 overleg momenten met Lennart Maertens Hogeschool
student Geel
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•
•
•

•
•

•
•
•
•

Jenny De Laet is telkens aanwezig op de bijeenkomsten die vogelbescherming
Vlaanderen organiseert rond de mussenwerkgroep. (Bijlage subsidiedossier
VI.A.5.12) )
In April 2011 wordt jenny De Laet uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop
‘Urban bird conservation: for birds and people’ weerhouden door het ICCB en
doorgaat van 5-9 dec 2011 in Auckland Nieuw Zeeland (Bijlage 19).
Op 13 mei geeft Jenny De Laet een lezing ‘Sustainable Urban development and the
House sparrow as bioindicator’ op vraag van Oxfam Beveren die ter gelegenheid van
40 jaar wereldwinkel een buitenlandse partner uitnodigen; Vitoon Panyakul, de
verantwoordelijke van Greennet uit Thailand. In de namiddag trekken we naar de
infokeet in Kruibeke met een bezoek aan de potpolder (Bijlage 20).
Op 26 mei is ABLLO vzw aanwezig op de verdediging van het doctoraat van Carl
Vangestel ‘ Relating phenotypic and genetic variation to urbanisation in avian
species: a case study on House sparrows (passer domesticus)’
Op 16 juni is jenny De Laet aanwezig op de stadsvogelconferentie in Utrecht die
jaarlijks door Vogelbescherming Nederland wordt georganiseerd met een daaraan
verbonden stadsvogelprijs voor het beste ingezonden project. Over de middag wordt
met verschillende personen samen gezeten rond de komende workshop in Nieuw
Zeeland (Bijlage 21).
Op 21 sept. 2011 geeft Jenny De Laet een lezing rond ‘De Huismus en de
mussenvide’ op de studiedag ‘Groen in de stad’ van VIBE; dit op aanvraag van
Vogelbescherming Vlaanderen (Bijlage 22).
Op 7 okt is ABLLO vzw aanwezig op de verdediging van het doctoraat van Greet De
Coster: ‘Mothers matter How maternal investment can help offspring to cope with
enviromental stress’
Op 9 okt. begeleidt ABLLO vzw samen met Vogelbescherming Vlaanderen een
mussenwandeling in de stad Gent. Op het einde geeft Jenny De Laet een lezing rond
de huismusproblematiek.
Op 3 maart 2011 is ABLLO vzw aanwezig op een informatie sessie rond LIFE +. Op
28 april 2011 heeft een eerste voorbereidend gesprek plaats tussen ABLLO vzw,
Groep TEREC UGent, DUWOBO en VIBE rond het opstarten van een LIFE+
project met als thema: ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling: de Huismus en Koolmees
als stedelijke bio-indicatoren’ . Op 21 nov. 2011 heeft een 2° overleg plaats en maakt
Jenny De Laet een afspraak met Els Martens als nationaal contactpunt Life+ voor jan
2012. Tijdens de ICCB conferentie in Auckland (Dec 2011) wordt reeds uitgekeken
naar andere internationale partners.

7. ABLLO vzw bestaat 40 jaar
• In het kader van haar 40jarig bestaan organiseert ABLLO vzw in de herfst en winter
van 2010-2011 in totaal vier studie en demodagen.

Beknopt jaarverslag van ABLLO vzw over het werkjaar 2011

18

-

De laatste twee studiedagen gaan resp door op 15 jan in Sint-Niklaas en 19 feb
2011 in Kruibeke (Bijlage subsidiedossier III.2.1 en III.2.4 ) en Groene Waasland
2011(1): 24-27
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8. Overleg is belangrijk: overzicht van de overlegmomenten tussen ABLLO vzw en andere
partners.
Uit dit jaarverslag blijkt duidelijk dat ABLLO vzw heel regelmatig overleg pleegt met allerlei
actoren zoals openbare besturen, andere verenigingen, het maatschappelijk middenveld enz.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste overlegmomenten in 2011:
Datum

Overlegomschrijving

Plaats

13 jan 2011
31 jan 2011
03 feb. 2011

Overleg tussen ABLLO vzw en NEM
Overleg rond urbaan onderzoek
Overleg herinrichting Waterstraat en waterpeil
Saleghemkreek
Afspraken Soresma bezoek potpolder kruibeke
Overleg begeleiding student Hogeschool Geel
Afspraken met milieuambtenaar Kruibeke rond
studiedag
Bijeenkomst urbaan onderzoek
Overleg Wase wind rond inplanting windmolen
Lokeren
Overleg met student Lennart Maertens

Waasmunster
UGEnt
Sint-Gillis Waas

Overleg met burgemeester Sint-Niklaas
Overleg met student KUL
Overleg met Kristel Maesen BBL
Werkbezoek herinrichting Waterstraat en waterpeil
Saleghemkreek
Overleg rond life + project
Overleg duurzaamheidsambtenaar SN rond villa
velo
Overleg met Frank Adriaenssen UIA rond
dataverweking
Overleg met dienst RO over gevangenis Beveren
Overleg
met
jobstudent
rond
invoeren
mussengegevens
Interview met Radio 2 rond Gevangenis Beveren
Afspraken Maximobil Gent rond huur fietsen villa
velo
Opvolging jobstudent
Overleg
met
duurzaamheidsambtenaar
Dendermonde rond natuurdag 2012
Overleg rond verwerking mussengegevens

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Sint-Gillis Waas

09 feb. 2011
10 feb. 2011
16 feb.2011
28 feb. 2011
04 mrt 2011
16 mrt 2011
30 mrt 2011
08 apr 201
08 apr 2011
19 april 2011
28 apr 2011
25 mei 2011
17 jun 2011
22 jun 2011
04 jul 2011
5 jul 2011
08 aug 2011
12 aug 2011
19 sept 2011
23sept 2011
5 okt 2011
10 okt 2011

Overlegvergadering
glastuinbouw

Meccanoplan

bij

Sint-Niklaas
Gent
Kruibeke
UGEnt
Sint-Gillis Waas
UGEnt

Ugent
Sint-Niklaas
UIA
Beveren
UGent
Beveren
Gent
UGent
Dendermonde
UGent

actiecomité Beveren

Overleg met Veerle Van Hoorick KHleuven rond Leuven
Ecologische voetafdruk
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10 okt. 2011
24 okt 2011
15 nov 2011

Interview TV Oost gevangenis Beveren en Sint-Niklaas
Meccanotracé
Overleg rond vernieuwing website ABLLO
Beveren
Overleg rond planMER Oosterweelverbinging met Zwijndrecht
Ademloos

Bijlage A: een volledige lijst met een overzicht van de werking van ABLLO
vzw en haar geassocieerden over het jaar 2010

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO
vzw op maandag 6 februari 2012 en goedgekeurd.
De voorzitter

De secretaris

Willy Van Overloop

Erik Rombaut
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