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JAARVERSLAG OVER DE WERKING 
VAN ABLLO vzw in 2012 

 
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 in samenwerking met andere 
Wase milieu verenigingen.  

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 be-
langrijke 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 en ecologische 
stedenbouw. 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 
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situatie ontstaan: De Wase lokale verenigingen kunnen 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 

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 2012 samen op 9 jan. , 6 febr., 6 maart, 2 april, 

2 mei, 4 juni, 3 juli, 3 sept., 1 okt., 5 nov. en 3 dec. 2012 (bijlage subsidiedossier III-6) 
De Algemene Vergadering kwam samen op 6 febr. en op 5 nov. 2012 (Bijlage 
subsidiedossier III-5.1c-2c). 
De beheerraad vergaderde in 2012 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 

Maandag tussen 14u en 18u 
Dinsdag 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 
(Ecotest), 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), Sint-
Niklaas (De Raaklijn) en Temse (Ons Streven). (Bijlage subsidiedosser IV.5). Voor de 
milieuraad van Lokeren hebben we recent een kandidaat voorgesteld, die vanaf 2013 zal 
zetelen. 

• In 2012 roepen de stad Gent en de stad Sint-Niklaas, de Huismus uit als ‘ vogel van het 
jaar’. ABLLO vzw (jenny De Laet) wordt aangezocht om in beide steden deel uit te 
maken van de werkgroep hier rond.  In 2012 kwam de werkgroep in Gent samen op 2 en 
27 febr., 12 mrt., 27 juni en 17 sept. als voorbereiding op verschillende activiteiten 
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(bijlage IV-5.11). In Sint-Niklaas kwam de werkgroep voorbereidend samen op 24 nov.  
De meeste activiteiten zullen doorgaan in 2013 aangezien deze actie in Sint-Niklaas over 
2 jaar loopt.  

• ABLLO vzw neemt deel aan het Regionaal Beraad ingericht door de BBL. ABLLO vzw 
heeft in 2012 ook deelgenomen aan minstens 2 vormingsactiviteiten van BBL. (Bijlage 
subsidiedossier ) 

• 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 2012 elf keer samen in het 
provinciehuis in Gent op 12 jan., 14 febr., 13 mrt., 17 en 24 apr.,  15 en 22 mei, 12 en 26 
juni, 11 sept. en 25 okt. 2012. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.9) 

• 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 2012 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 16 jan. 
13 febr., 11juni, 10 sept., 8 okt. en 12 dec. 2012. (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 Sint-
Niklaas. 

• Jenny De Laet zetelt als medewerker van ABLLO in de Algemene Vergadering 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 materialen- en energiebeheer, in de schoot van de Koning 
Boudewijnstichting. Het bestuurscomité kwam samen op 8 mei en 15 okt. 2012 onder het 
voorzitterschap van Hubert David (voormalig secretaris van ABLLO vzw. (Bijlage 
subsidiedossier VI.A.5.5).  De Begeleidingscommissie kwam samen op 24 maart en 28 
nov. 2012 (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 Gilbert, Hans,  
 
De ABLLO 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 2012.  
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• ABLLO vzw hield zich ook in 2012 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.  
Uit het antwoord van het Vlaams Gewest bleek dat er geen bereidheid is om hierover 
te onderhandelen. Helaas zijn de plannen dus intussen uitgevoerd zonder enige 
inbreng van ABLLO vzw.  

• * 25 juni 2012. Nascholing. Erik Rombaut Seminarie modal shift. De Brusselse ring 
anders bekeken. Zaal De Schelp. Vlaams parlement.  
http://www.bondbeterleefmilieu.be/downloads_ftp/beleid/Modal_Shift_NL_finaal_(2).pdf  

•  
• 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 Noord-
Zuid 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 Liefkenshoek-
tunnel 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. 
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In 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) 

 
4.2. Openbaar vervoer 

 
ABLLO vzw besteedde in 2012 veel tijd aan de voorbereiding van een nieuw openbaar 
vervoerdossier. Regionaal mobiliteitsplan zet het station centraal in Waas, Dender en 
Klein-Brabant. ABLLO vzw werkt daarvoor samen met TreinTrambus en zal dit dossier 
publiceren en bekend maken aan pers, publiek en politici in de eerste helft van 2013. 
 
 
4.3.. Duurzame verlichting 

 
• In het kader van de (tijdelijke ?) sluiting van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 en de 

waarschuwing van de CREG dat dit zou kunnen zorgen voor black-outs en/of Brown-outs 
tijdens de winter periode, verspreiden ABLLO vzw en BBL een voorstel om mogelijke 
black-outs/brown-outs te voorkomen door het verminderen van de openbare verlichting, 
niet enkel ’s nachts maar ook in de winterse avonduren (Bijlage    ). 

• In het kader van de nacht van de duisternis op 20 oktober 2012 bemande ABLLOvzw de 
energiemobiel die de gemeente Stekene voor die avond gehuurd heeft (Bijlage    ) 

 
 
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-
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 2012 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 (www.ecolife.be) 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 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 2012 samen op 02 mrt. (Prov), 19 april (Prov) en 11 mei (Nat..) voor 
de campagne 2011-2012. Op 11 mei wordt in Brussel de nieuwe campagne 
‘Energiejacht’ website voorgesteld. Op 18 september gaat een provinciaal 
infomoment door voor alle Oost-Vlaamse gemeenten, OCMW’s en 
huisvestigingsmaatschappijen. De provincie Oost Vlaanderen tekent ook voor 
2012-2013 opnieuw enkel in voor de kansengroepen. Op 2 okt 2012 (Nat.) en op 
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29 nov. (Prov.) gaan energiemeester bijeenkomsten door voor de campagne 2012-
2012. ABLLO vzw wordt  als partner van Ecolife vzw opnieuw aangezocht om 
mee de energiemeester opleidingen te verzorgen in Oost en West Vlaanderen. 

q In het Groene Waasland 2012.5: 19-23 roept ABLLO vzw op om deel te nemen 
aan de campagne. ABLLO vzw wil hierbij optreden als energiemeester van 
groepen.  

q Jenny De laet helpt bij het opmaken van de handleidingen voor de professionele 
energiemeesters.  

q Op 6 nov. 2012 verzorgen ABLLO vzw en Ecolife vzw de eerste energiemeester 
opleiding voor de Oost-Vlaamse en West-Vlaamse professionele energiemeesters 
Hierin verzorgt Jenny De Laet de campagnemiddelen. 

q Op 13 en 20 nov. gaan de 2° en de 3° energiemeester opleidingen in OVL en WVL 
door. Hierin wordt vooral aandacht besteed aan de workshops van Ecolife.  

q Aangezien de provincie niet ingeschreven heeft voor de reguliere energiejacht 
gaan er in het Waasland geen startmomenten door. Het ACV, dat in Temse de 
energiejacht campagne trekt, organiseert op 13/12 een lokaal startmoment voor de 
deelnemers van het OCMW en de huisvestingsmaatschappij. (bijlage 
subsidiedossier III.2.1).  

q Op 16 nov. verzorgt ABLLO vzw voor het ACV van Temse een lezing rond 
energie besparen en de energiejacht campagne (Bijlage III.16) 

q Op 8 en 9 nov. 2012 verzorgt Jenny De Laet voor de gemeente Temse een 
workshop rond de energiefactuur en mensen krijgen de gelegenheid om de V-test 
te laten doen (Bijlage III.2.2)  

q * 23 nov. 2012. Nascholing. Erik Rombaut Deelname aan Congres 
Warmtenetwerk Vlaanderen: naar een warmtebeleid voor Vlaanderen. Antwerpen, 
Den Bell.. http://www.ode.be/images/bio-energie/WARMTENETTEN/folder_231112_def.pdf  

q De provincie Oost-Vlaanderen koopt bij Ecolife vzw 16 workshops voor de 
energiejacht campagne 2012-2013. Deelnemende sociale groepen kunnen hierop 
intekenen. Een deel van de workshops zijn reeds gegeven in 2012. Jenny De laet 
verzorgt in het voorjaar van 2012 nog volgende workshops voor de energiejacht 
campagne 2011-2012 (Tab 1) 

q In het najaar van 2012 worden reeds enkele workshops gegeven voor de campagne 
2012-2013 (Tabel 1) 

q In 2012 verzorgt Jenny De Laet ook buiten de campagne Energiejacht workshops 
voor Ecolife (Tabel 2) 
 
 
 

Electriciteit Elekt.&verw. Van zonnestraal tot 
energief 

Energiemarkt  Verwarming  

Datum/Plaats   Datum/plaats  Datum/ plaats  Datum/ plaats  Datum/plaats  
19/3 
Merelbeke 

26/1/Hendersem 31/1/ Hamme 15/3 Kontich 06/02/laarne 

28/3 
Liedekerke 

 15/2/ Heusden  29/2/ St Gillis 

  22/3 Kontich  21/3 liedekerke 
    17/12 lochristi 
 
Tab 1: Workshops verzorgd door ABLLO vzw in het kader van de energiejacht campagne  
 

Klimaat & En Elektr Verwarming  Elekt & Verw Ecol Voetafdruk  Afval 
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27/02/ Turnhout 08/3 Kontich 01/3 Kontich 16/2 Zele 19/9 Waasmunster 29/3 Kontich 
05/3/ Oosterzele    15/11 Vilvoorde   
06/9 
steenokkerzeel 

   11/12 Laken  

 
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 2012 organiseert BBL tussen 3 en 11 november twee weekends 
met thematours. Zoals in 2011 organiseert ABLLO vzw in 2012 opnieuw een thematour 
in het Waasland. ABLLO vzw bedenkt een nieuwe thematour rond duurzame producenten 
en ondernemers. Tegelijkertijd gaat er ook een thematour door rond strobalen bouw in 
Haasdonk en Temse (Bijlage subsidiedossier III.2.6) 

• Op 18 jan 2012 is ABLLO vzw aanwezig op de opleiding passiefbouw georganiseerd door 
de stad Sint-Niklaas (Bijlage   ).  

• 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 2012 (4): 12 

 
 
4.6. Ruimtelijke ordening en duurzame stedelijke ontwikkeling  Gilbert en Hans 
 
• In 2012 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 
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 13januari; 

• 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 
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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 Oost-
Vlaanderen 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.  Op 2 maart 2012 dient ABLLO vzw nog 
enkele opmerkingen in bij de provincie Oost-Vlaanderen (Bijlage     ).   

• Op 18 jan.2012 dient ABLLO vzw bezwaar in tegen de inplanting van een groot 
kippenbedrijf in Sint-Gillis (bijlage    ).  Op 29 mei tekent ABLLO vzw beroep aan tegen 
het besluit van de deputatie van Oost-Vlaanderen bij de bevoegde minister .(bijlage    )  
 

• Volgende lezingen werden door Erik Rombaut verzorgd: 
* 13 feb. 2012. Lezing ‘Ecologische stedenbouw’. Lezing voor de Inner Wheel club in 
Ieper 
* 5 maart 2012. Lezing op de woonavond 2 van Groen Antwerpen. Betaalbaar en 
ecologisch wonen voor 600.000 mensen in Antwerpen ? Zaal Elcker Ik. 
http://issuu.com/hugovandienderen/docs/betaalbaar-en-ecologisch-wonen-in-antwerpen.-
erik- 
* 19 april 2012. Lezing ‘Ecologische stedenbouw’. Lezing voor Athena Brugge. 
* 24 april 2012. Lezing Ideeën voor duurzame wijken. Voorbeelden uit Europese 
ecowijken en ecodorpen. Lezing voor Groen Sint-Katelijne-Waver. 
* 5 juni 2012. Lezing voor de stedenbouwkundige ambtenaren van de provincie Oost-
Vlaanderen. Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. Voorbeelden uit Europese 
ecowijken en ecodorpen. Gent. Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’, Woodrow 
Wilsonplein 2, zaal ' De Schelde. 
*19 juli 2012. Deelname aan het Gentse feesten debat:stedelijke vernieuwing: de 
duurzame stad. NTG Sint-Baafsplein: 14-18 uur. 
* 22 september 2012. Lezing voor Groen. Bouwstenen voor klimaatbestendige 
stedenbouw en ecologische gefundeerde ruimtelijke planning. zaterdag 22 september 2012 
om 14 u in CC Scharpoord Meerlaan 32 8300 Knokke. 
* 29 sep. 2012. Nascholing. Stedelijke natuur in het Zoniënwoud en Park Tournay Solvay 
in Brussel. Leiding Machteld Gryseels, directeur. BIM (Brussels Instituut voor 
milieubeheer).  
* 11 okt 2012. Festival van de verbeelding. Universiteit van het algemeen belang (uab)  
Reflectie door klimaatexpert Erik Rombaut, na de film 89 centimeters. Antwerpen, Den 
Bell. http://festivalvandeverbeelding.be/  
* 22 okt. 2012. Key-note Lezing om 19u30 in de aula R.001 in het R-gebouw van de 
Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.  Gidsprincipes voor klimaatbestendige 
stedenbouw. Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. In het kader van de 
lezingencyclus Studium Generale thema ‘de stad’ van de Universiteit Antwerpen. Je kan 
deze lezing online vinden op: 
http://mediasite.ua.ac.be/mediasite/Play/7ec7c40215014a018fef3020a4f9af911d?catalog=ed6944f3-befc-
4e53-a179-0fe4589c57a0   
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*STUGEN&n=109379  
* 08 nov. 2012. Lezing Ieper. ‘Ecologische stedenbouw’. Lezing voor Lions Ieper. 
* 13 nov. 2012. Nascholing "De kust van nature: 1500 tot 2100". Studiedag in Oostende, 
IODE / VLIZ – Innovocean, auditorium Wandelaarskaai 7 • Ingang 61, ingericht door 
Natuurpunt•Bond Beter Leefmilieu•West-Vlaamse Milieufederatie•VLIZ •met de steun 
van LNE. 
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* 19 nov. 2012. Lezing voor Athena Oostende: Ecologische woonwijken en duurzame 
stedenbouw in Europa. Een stand van zaken. Oostende. 
* 20 nov 2012. Key-note Lezing. Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. 
Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. Gent , Ecovillages / duurzame wijken. 
Inspiratiedag voor lokale besturen. Organisatie Bond Beter Leefmilieu i.s.m. Bostoen. 
http://www.inspiratiedag.be/index.php?M=INSCHR  
* 6 dec. 2012 Lezing: In Sint-Gillis Waas. Integraal waterbeheer in stad en in het 
landelijk gebied Organisatie Rotary club Waasland. 
* 14 dec. 2012. Lezing voor de stedenbouwkundige ambtenaren van de provincie West-
Vlaanderen. Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. Voorbeelden uit Europese 
ecowijken en ecodorpen. Brugge. Provinciehuis Boeverbos (Sint-Andries) 

• * 17 dec. 2012. Nascholing. Door Jenny De Laet en Erik Rombaut Deelname aan het 
congras CcASPAR. Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. Gent, Het Pand. 
www.ccaspar.ugent.be  

 
Erik Rombaut begeleidde ook volgende studiereizen: 

* 17 april 2012. 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). 
* 30 april 2012 en 1-2 mei 2012. Leiding van een studiereis door Midden-België - 
Ardennen - Condroz en Famenne voor de lerarenopleiding KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas 
met bezoeken aan o.a. de natuurreservaten ‘Het Mechels Broek’, ‘De Hoge Venen’ en ‘de 
Maasvallei’. Leiding Erik Rombaut en Jan Van Acker. 
*19, 20 en 21september 2012. Leiding van een studiereis naar de Boulonnais (Frankrijk, 
regio Boulogne-sur-mer) voor de lerarenopleiding KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas met 
bezoeken aan o.a. de natuurreservaten ‘les dunes de la Slack’ in Ambleteuse, 
strandexcursie in Audresselles en een bezoek aan museum van de zee ‘Nausicaa’. 
 

• In het witboek van Sint-Niklaas, wat het beleid uitzet voor de komende gemeentelijke 
legislatuur vinden we volgende passage terug, als resultaat van de jarenlange pleidooien 
voor de lobbenstad door ABLLOvzw. Zie ondermeer het bezwaarschrift van 4 mei 2010: 
Opmerkingen, bezwaren en adviezen van ABLLO vzw bij lopend openbaar 
onderzoek ter herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het 
bezwaarschrift van 13 juni 2006 VAN ABLLO vzw TEGEN HET ONTWERP VAN 
GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (dd. 17/03/2006).DE 
AFBAKENING VAN HET REGIONAALSTEDELIJK GEBIED VAN Sint-Niklaas:  
♣ Actieplan 55. Onderzoeken of het lobbenstadmodel kan gehanteerd worden als toetssteen voor 
ruimtelijke ontwikkeling. In het lobbenstadmodel wordt de kernstad niet concentrisch uitgebreid, 
waardoor open ruimte steeds verder weg wordt geduwd van de stad, maar met compacte 
stadslobben opgebouwd rond de grote invalswegen. Tussen de stadslobben brengt een netwerk 
van blauwgroene vingers de natuur tot in het hart van de stad. Er wordt onderzocht of het 
lobbenstadmodel kan ingezet worden als referentiekader voor toekomstige ontwikkelingen.  

 

4.7.  Varia milieu 
 
• 24 okt. 2012 Gastles Erik Rombaut  Integraal waterbeheer in stad en in het landelijk 

gebied. In de het TI Berkenboom van Sint-Niklaas, opleiding beeldende en architecturale 
vormgeving. Organisatie stadsbestuur van Sint-Niklaas. 
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• 14 nov. 2012. Gastles: Duurzame Architectuur, Ecologische Stedenbouw en 
Biodiversiteit. Naar een klimaatbestendige ecopolis. Pleidooi voor de Lobbenstad. 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)  

• Met betrekking tot de gemeenteverkiezingen in 2012 maakt ABLLO vzw een eigen 
memorandum op dat ze naar alle gemeenten binnen haar werkingsgebied en alle 
politieke parijen verstuurd (Bijlage     ).   

• ABLLO vzw gaat in op de bezoekronde ‘verkiezingscampagne’ die de BBL in het 
voorjaar van 2012 organiseert. In overleg met de duurzaamheidsambtenaar van 
Dendermonde gaat dit infomoment door op 21 april 2012 (Bijlage V.5). Op dit 
infomoment kan ook ABLLO haar memorandum voorstellen. Dit memorandum verschijnt 
ook in verkorte vorm in ‘t Groene waasland 2012(4).6-13. 

 
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 
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.)) 

q 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)  

q 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.   

q Op 13 maart voor het eerst een fotowandeling in het steengelaag van Stekene.  
q 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.  

q 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.  
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q Op 8 mei is het weer tijd voor een vroegochtendwandeling rond het Panneweel.  
q Op 19 juni wordt er gefietst binnen de regio Meerdonk, Kieldrecht, Nieuw-Namen, 

Prosperpolder en Verrebroek. (Bijlage subsidiedossier III.12) 
q Op 25 juni wordt er gewerkt in het reservaat ‘het Rietmoer’: maaien en het afvoeren 

van hooi. Ook op 24  hebben er beheerswerken plaats.   
q 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.  

q Op 27 aug is het Panneweel open voor iedereen die geïnteresseerd is in nachtvlinders.   
q Op 24  sept organiseren de panneweelvrienden een daguitstap naar de Kalmthoutse 

Heide.   
q Op 9 en 23 oktober trekken de panneweelvrienden naar het stropersbos voor een 

paddenstoelenwandeling 
q Op de de ‘Dag van de Natuur’ wordt er gewerkt in de Grote Geule te kieldrecht. dec 
q Op 10 december is het tijd voor een winterwandeling langs de benedenloop van de 

Durme, de Durmeschorren, het Driegotenbos en Bunt.  
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. In 
2011 werd hiervoor verder gewerkt en actie gevoerd. 

• Willy verder aanvullen met de werkzaamheden in 2012 
• In maart 2012 dient ABLLO vzw bezwaar in bij de gemeente Temse betreffende de 

plannen om buurtweg 68 af te schaffen (Bijlage    ) 
•  

 
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 2012 
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.  In 2012 heeft Jan Dhollander een onderhoud met de burgemeester van 
Sint-Gillis om de mogelijkheden te bekijken om een beheersplan op te maken met 
beheersovereenkomsten voor de landbouwers. De gemeente Sint-Gillis moet dit 
aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen.  Ons pleidooi voor een natuurvriendelijk 
beheer van de Koningsdijk en de dijkputten krijgt echter heel wat tegenwind van de 
schepen van landbouw en wordt dus niet positief onthaald in de gemeente. In de loop 
van 2012 wordt het fietspad op de koningsdijk aangelegd zonder rekening te houden 
met onze adviezen; een breed asfaltpad dat schril afsteekt tegen de Nederlandse 
ontwikkelingen.   
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• ABLLO vzw neemt deel aan het overleg naar aanleiding van de gunstige uitspraak van 
de rechtbank in zake het  verhogen van het waterpeil van de Saleghemkreek in Sint-
Gillis Waas enerzijds  en anderzijds het herinrichten van de Waterstraat. De Vlaamse 
Landmaatschappij zal de rechterlijke uitspraak uitvoeren en voert daartoe overleg met 
Natuurpunt (ABLLO), het Wase polderbestuur, het gemeentebestuur van Sint-Gillis 
Waas en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. In 2012 wordt een kapvergunning 
afgeleverd voor het rooien van de populieren in de waterstraat. Deze zullen vervangen 
worden door inheemse bomen. De waterstraat zal onderbroken worden zodat er geen 
sluipverkeer meer optreedt. De werken zullen aanvatten in het begin van 2013. 
Eindelijk zal ons dossier van 1987 zijn vruchten afwerpen. Er komt een meetsysteem 
online voor het waterpeil onder supervisie van de Provincie OVL. 

• Op 15 feb. 2012 geeft Jenny De Laet in Kruibeke een lezing ‘De Huismus in 
Vlaanderen’ voor Kruin vzw die naar aanleiding van haar 20jarig bestaan 
verschillende studiemomenten organiseert.   

• Op 11 maart is Jenny De Laet op vraag van de Bibliotheek van Sint-Niklaas, aanwezig 
op de open dag rond de jeugdboekenweek en verzorgt die voormiddag ‘vogelweetjes’  

• *1 feb. (Kortenberg); 16 en 19 feb. 2012 (Drongen): 3 voordrachten van Erik 
Rombaut in de cursus Jachtopleiding van de Vlaamse Jager en de Koninklijke Sint-
Hubertusclub van België: Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en 
populatiebiologie. 

• * 22 mei 2012. Lezing van Erik Rombaut voor het ANB, Ambassadeur Groene 
Steden. Steden en biodiversiteit: een contradictio in terminis ? Brussel 12-14 uur. 

• * 1 juni 2012. Lezing van Erik Rombaut voor Natuurpunt vzw in Sint-Gillis Waas: 
Ecologie en natuurbehoud in de kreken en wielen van de Wase Scheldepolders. In het 
kader van de viering 50 jaar Natuurgebied Panneweel ; 50 jaar Natuurzorg in het Wase 
krekengebied. 

• * 6 dec. 2012. Key-note Lezing Urbane biodiversiteit:Een contradictio in terminis 
?Een pleidooi voor verstandige verdichting: meer sociale cohesie én meer 
biodiversiteit in de wijk. Leuven, provinciehuis, tijdens het symposium "Stedenbouw, 
groenvoorziening en biodiversiteit”. Organisatie vrienden van Heverleebos en 
Meerdaalwoud en Natuurpunt Oost-Brabant. 

• * 10 feb. 2012. Nascholing. Erik Rombaut Studiedag ‘soorten op de dool: 
klimaatverandering en biodiversiteit. Brussel, Natuurpunt in samenwerking met LNE, 
INBO en ANB. http://activiteiten.natuurpunt.be/Activiteit/5007/ 

• * 29 sep. 2012. Nascholing. Erik Rombaut Stedelijke natuur in het Zoniënwoud en 
Park Tournay Solvay in Brussel. Leiding Machteld Gryseels, directeur. BIM (Brussels 
Instituut voor milieubeheer).  

• * 19 okt. 2012. Nascholing. Erik Rombaut Studiedag Heidebeheer en 
klimaatverandering: heidebeheer in het heetste van de strijd. Organisatie Natuurpunt 
vzw. Kalmthout. NEC  De Vroente. 

 
 
 
6. SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
 
6.1 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de stad Sint-Niklaas  
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• In het kader van de voorbereiding van ons Life + biodiversiteit project waarin de stad 

Sint-Niklaas optreedt als partner wordt er in de loop van 2012 regelmatig overlegd.  
• Op 25 september stelt ABLLO vzw dit project ‘Creating ecosities by optimizing 

green connectivity with Urban birds as bio-indicators’ voor aan de milieuraad van 
Sint-Niklaas (Bijlage subsidiedossier III.2.4).  

• De Huismus wordt in Sint-Niklaas uitgeroepen tot de vogel van het jaar. 2012-2013.  
Op 24 okt. heeft er een overleg plaats met de verantwoordelijken van de stad Sint-
Niklaas met betrekking tot activiteiten in 2013 (Bijlage subsidiedossier IV-5.10) 

• Op 9 juni begeleidt Jenny De Laet een mussenwandeling in de stad Gent voor de 
milieudienst (Stramin) van Sint-Niklaas (Bijlag subsidiedossier III.17) 

 
 
6.2 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de gemeente Sint-Gillis ( Bijlage 
subsidiedossier VI-5.10) 

 
• In Sint-Gillis Waas werd in 2011 een biodiversiteitswerkgroep opgericht onder 

voorzitterschap van Jan Dhollander. Een belangrijke actie is de organisatie van de 
Europadag op 6 mei 2012. 
* 6 mei 2012. Lezing van Erik Rombaut in het kader van de open milieuraad en de 
Europadag van de provincie Oost-Vlaanderen te Sint-Gillis Waas. Bouwstenen voor 
ecologisch gefundeerd integraal waterbeheer in steden, dorpen, buurten én in het 
landelijk gebied: Een waaier van Europese voorbeelden. 

• Daarnaast is deze werkgroep ook actief in ondermeer de paddenoverzetactie aan de 
Heerweg in Sint-Gillis Waas 

 
 
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.  

• 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  



14 
 

Beknopt jaarverslag van ABLLO vzw over het werkjaar 2012 
 

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  
Plaatsvervanger: Jenny De Laet 

q Het bestuurscomité van het fonds voor duurzaam afval- en energiebeheer vergaderde 
op 8 mei, 15 okt. en op 30 nov 2012 in Brussel bij de Koning Boudewijnstichting. 

q  De begeleidingscommissie wervelbedinstallatie Indaver kwam samen op 24 juni  
  2012. 

q Ook in 2012 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 2012 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 BBl en ABLLO dienen bezwaar in tegen de milieuvergunningsaanvraag voor een 4° 
roosterover.  Die zou staan voor 180.000 ton bijcapaciteit terwijl dit helemaal niet 
nodig is.   

q Willy hier iets over de verschillende bijeenkomsten rond de hervergunning van 
Indaver.   

q Indaver is in het kader van een vergunningsaanvraag verplicht om een en ander te 
realiseren voor natuurcompensatie. Willy  

 
 

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.  
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• In 2012 werden door ABLLO vzw volgende workshops verzorgd:  
- 16 jan  workshop proper maar gezond    OCMW Oosterzele 
- 26 jan  Workshop elekctriciteit + verwarming   Vormingsplus 

          Hendersem 
- 06 feb.  Workshop Verwarming     Vormingspuls 

          Laarne  
- 15 feb  Workshop Van Zonnestraal tot energiefactuur  OCMW Heusden 
- 16 feb  workshop Electriciteit     Vormingsplus Zele 
- 27 feb  workshop klimaat en Energie    Stad Turnhout  
- 29 feb  workshop Electriciteit en verwarming   OCMW Sint-gillis  
- 01 mrt  Workshop Verwarming     OCMW Kontich 
- 05 mrt  Workshop Klimaat en Energie    Vomringsplus 

          Oosterzele 
- 08 mrt  Workshop Electriciteit     OCMW Kontich 
- 15 mrt  Workshop Sociale Maatregelen    OCMW Kontich  
- 19 mrt  Workshop Electriciteit     OCMW Merelbeke 
- 21 mrt  Workshop Verwarming     OCMW Liedekerke 
- 22 mrt  Workshop Van zonnestraal tot energiefactuur  OCMW Kontich 
- 28 mrt  Workshop Electriciteit     OCMW Liedekerke 
- 29 mrt  workshop Afval en water voor iedereen  OCMW Kontich  
- 06 sept  workshop klimaat en energie    Milieuraad  

            Steenokkerzeel  
- 17 dec  Workshop verwarming     OCMW Lochristi  

   
    

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 
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.  

- 19 sept Workshop Leven op grote voet   OCMW Oosterzele  
- 19 sept  Ecol voetafdruk: inzicht en verkleinen  Rotary Waasmunster 
- 15 nov  Workshop Leven op grote voet    Grijze Geuzen Vilvoorde 
- 11 dec  Workshop Leven op grote voet   VIGeZ Laken  

 
 

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 
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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   ). 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. Tegelijkertijd wordt er ook 
nagedacht over het professionaliseren van zowel de nationale mussenteldag als de 
mussenwerkgroep.  

• In maart 2012 wordt het dossier ’10 jaar mussenonderzoek’ (Bijlage    ) door onze 
onderzoeker afgeleverd en bezorgen we dit ook aan vogelbescherming Vlaanderen.  

• 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+ 
biodiversiteit  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.  

• Op 13 jan 2012 heeft ABLLO vzw een afspraak met Els Martens als nationaal 
contactpunt van Life + . op basis van dit onderhoud wordt besloten van te werken met 
3 steden: een grootstedelijk gebied (Gent) en twee kleinstedelijke gebieden 
(Dendermonde en Sint-Niklaas) die binnen het werkingsgebied van ABLLO vzw 
liggen.  Ook Gent wordt nu beschouwd als een werkingsgebied.  

• In voorbereiding van het life + project komen de verschillende associated 
beneficiaries  (Gent, Sint-Niklaas, Dendermonde en groep Terec) en coordinating 
beneficiary (ABLLOvzw) regelmatig samen: 13jan. (Gent), 07 feb. (Gent), 23Apr. 
(Gent), 10mei (Dendermonde.), 03 juli (Gent), 12 juli (Gent), 04 sept. (Gent) en op 18 
juli met Els Martens van ANB.     

• In sept 2012 wordt het project via epropasal met succes ingediend.  
• Begin december krijgen we een brief met een aantal knelpunten maar ook de 

mogelijkheid om het project opnieuw in te dienen voor 25 juni 2013.  We zullen  al 
het mogelijke doen om dit project nog met succes af te ronden.  

 
6.5  Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en Groep Terec UGent 
 

• Naast de samenwerking rond de Huismus wordt een nieuwe samenwerking aangegaan 
in relatie tot het life+ project. ABLLO vzw en Groep Terec starten een urbaan 
mezenonderzoek op.  

• ABLLO vzw pre financiert de aankoop van 150 nestkasten die aangeboden worden 
aan burgers in Gent. Zij hangen de nestkast op en verplichten zich ertoe om de 
nestkast vanaf maart wekelijks te controleren tot er jongen zijn. Op 11 jan 2012 heeft 
er een infomoment plaats voor de deelnemers (Bijlage subsidiedossier III.2.3) 

• Aan de stad Gent wordt een aanvraag ingediend voor subsidiering van de nestkasten 
en aanvaard.  
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• Het broedseizoen 2012 is algemeen een slecht broedseizoen voor mezen. Op 28 nov. 
2012 worden de eerste resultaten voorgesteld aan de Gentse deelnemers (Bijlage 
subsidiedossier III.3)  

 
6.6.  Samenwerking tussen ABLLO vzw en de stad Gent 

 
• In 2011 reeds wordt ABLLO vzw door de duurzaamheidsambtenaar aangesproken om 

toe te treden tot de werkgroep rond het project MUS, huismus vogel van het jaar. 
• Een eerste bijeenkomst heeft plaats op 8 dec. hierop kan Jenny De laet niet aanwezig 

zijn wegens deelname aan congres in Nieuw Zeeland. Voor verdere bijeenkomsten en 
verslagen zie Bijlage subsidiedossier IV-5.11. 

• Op 16  april verzorgt Jenny De Laet een lezing ‘de huismus in Vlaanderen’ in het 
kader van een info avond van de stad Gent rond de huismus vogel van het jaar  

• Op 22 april begeleidt Jenny De Laet in het kader van het Gentse project een 
mussenwandeling in het centrum van de stad Gent. 

• Op 27 mei staat Jenny De Laet met een mussenstand in het Borluutpark in Sint-
Denijs-Westrem.   

  
7. 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  

10 jan 2012 Overleg rond hervergunning Indaver  Sint-Niklaas  
12 jan  Overleg met Els Martens (ANB) rond Life + Brussel  
03 feb  Overleg met stad Gent rond partner schap life + Gent 
08 feb  Overleg Waterstraat Krekengebied met gemeente 

Sint-Gillis Waas, Prov O-Vl, VLM, polderbestuur 
Sint-Gillis Waas 

16 feb  Overleg met ANB rond Life + Gent 
29 feb Overleg met stad Dendermongde rond stedelijke 

biodiversiteitswandeling   
Dendermonde 

16 mrt  Overleg rond gemeentelijk memorandum ABLLO  Sint-Niklaas  
27 april  Overleg met groendienst Gent rond dag van het 

park 
Gent 

31 aug  Overleg met milieudienst sint-Niklaas  Sint-Niklaas  
13 sept  Overleg met prov OVL rond co financiering Life+ Gent 
22 okt  Overleg met Hoffmann bouw rond ecobouwers 

weekend  
Sint-Niklaas  

25 okt  Werklunch groep Terec rond urbaan 
mezenonderzoek  

Gent 

09 nov 2012 Werknnam met Ecolife rond nieuw spel rond water  Gent 
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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 11 februari 2013 en goedgekeurd. 

 
De voorzitter       De secretaris 
  
Willy Van Overloop      Erik Rombaut 
 

 


