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JAARVERSLAG OVER DE WERKING 
VAN ABLLO vzw in 2013 

 
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 waarvoor we nauw samenwerken met de 
groep TEREC van UGent en Vogelbescherming Vlaanderen. 

ABLLO vzw werkt vooral via beleidsdossiers. Soms boeken we daarbij mooie 
resultaten, soms is het ook echt wel vechten tegen de bierkaai.  
 Sedert 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 worden regelmatig bijgewerkt en 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 
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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 
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 2013 samen op 7 jan. , 11 febr., 13 maart, 2 

april, 7 mei, 3 juni, 1 juli, 2 sept., 7 okt., 5 nov. en 3 dec. 2013 (bijlage subsidiedossier III-
6.1-11). 
De Algemene Vergadering kwam samen op 11 febr. en op 7 okt. 2013 (Bijlage 
subsidiedossier III-5.1c-2c). 
De beheerraad vergaderde in 2013 dus 11 keren in totaal.  
De gedetailleerde jaarverslagen van onze geassocieerde verenigingen De Raaklijn 
(het jaarboek 2013), 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), Lokeren (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 ABLLO) en Temse (Ons Streven). (Bijlage subsidiedosser IV.5).  

• In 2012 roept de stad Sint-Niklaas, de Huismus uit als ‘ vogel van het jaar’. ABLLO 
vzw (Jenny De Laet) wordt aangezocht om deel uit te maken van de werkgroep hier rond. 
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In Sint-Niklaas kwam de werkgroep voorbereidend samen op 24 nov.2012. De meeste 
activiteiten zijn doorgegaan in 2013.  

• 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 2013 zeven keer samen in het 
provinciehuis in Gent op 19 febr., 16 apr., 14 mei, 11 juni, 8 en 25 okt. en 10 dec. 2013. 
(Bijlage subsidiedossier VI.A.5.8) 

• 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 2013 samen op 5 juni en 3 dec. 2013 
(Bijlage subsidiedossier VI.A.5.9) 

• Sedert sept. 2011 zetelen Jenny De Laet en Willy Van Overloop (voorzitter ABLLO vzw) 
als plaatsvervanger in de Provinciale Minaraad van Oost-Vlaanderen. Vergaderingen 
hadden plaats op 25 maart, 6 mei, 27 mei, 21 okt. en 9 dec. 2013. (Bijlage subsidiedossier 
VI.A.5.10) 

• Hans Van Dooren, lid van de RvB van ABLLO vzw zetelt als effectief lid en Jenny De 
Laet als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van het Regionaal landschap 
Schelde Durme. Op datum van 06 februari 2013 vond de jaarlijkse algemene vergadering 
plaats waaraan Hans Van Dooren deelnam. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.13) 

• 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.5.4) 

• 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 28 januari, 3 mei, 17 juni 
(werkvergadering) en 22 oktober 2013 onder het voorzitterschap van Hubert David 
(voormalig secretaris van ABLLO vzw. (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.5). De 
Begeleidingscommissie kwam samen op 19 februari en 11 december 2013 (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 2013 niet 
samen.  

 
4. MILIEU 
 
4.1. Duurzame mobiliteit 
 
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 2013.  
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• 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 2013.  

• ABLLO vzw onthaalde het compromis van de Wase burgemeesters over de Noord-
Zuid verbinding doorheen het Waasland vrij positief. In de loop van 2013 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 ongewenste stromen te 
verkrijgen omdat de route via de Westelijke bretel (tunnel Melsele-Zwijndrecht) voor 
dergelijke 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. Op donderdag 11 april was er 
overleg met verschillende comités (ABLLOvzw, stRaten-generaal, Ademloos, .. ) om 
de stand van zaken te beoordelen en een verdere strategie uit te dokteren voor 
verschillende problemen (gevangenis, MER, Financieel, …). Verschillende bijdragen 
zijn in ’t groene waasland verschenen : ‘t  Groene Waasland jan 2013 p27: Uit de 
ban van de Ring; gw mei 2013 p26: Voorstelling boek : Stilstand van Manu Claeys ; 
’t Groene Waasland sept  2013 p10 – p13: Wase Ring lost files niet op;Vooral oost – 
west;Oosterweelproject sneuvelt in MER-tapport;. 

 Er werden diverse procedures opgestart of verder gezet (zie verder) die in 2013 allen 
hun definitieve afloop kenden; de beroepen bij de Raad van State (tegen GRUP en 
tegen milieuvergunning) en het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
(stedenbouwkundige vergunning) werden afgewezen. In samenspraak en overleg met 
Straten Generaal en Ademloos werd een cassatie-advies gevraagd omtrent het arrest 
van het Hof van Beroep te Gent waarbij onze stakingsvordering werd afgewezen. 

 
 

4.2. Openbaar vervoer 
 
- ABLLO vzw besteedde in 2013 opnieuw 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 2014. 

- In maart 2013 zet ABLLO vzw nog maar eens de slechte toestand van de spoorlijn 
tussen Sint-Niklaas en Mechelen in de kijker (Bijlage 3 en ’t Groene Waasland 
2013(2): 2-3)  
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- Op 12 aug. 2013 ontvangen we een antwoord van minister Joke Crevits.  Naar 
aanleiding daarvan publiceert ABLLO vzw in oktober 2013 een groenlacher in het 
Groene Waasland (’t Groene Waasland 2013(5): 3-5)   

- In maart 2013 besteedt ABLLO vzw aandacht aan de plannen om de tramlijn uit te 
breiden en vind dat de tramlijn moet uitgebreid worden tot het huidige station van 
Beveren (’t Groene Waasland maart 2013: 4-7 )  

 
 
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. In het Groene Waasland van jan 
2013 brengen we dit thema naar buiten (’t Groene Waasland jan 2013:4-5) 

• In januari 2013 vraagt ABLLO vzw de aandacht voor 2 lokale problemen (’t Groene 
Waasland jan 2013:14)  
- Langsheen de recent ingehuldigde spoorweg fietsroute gedeelte Beveren – Hof Ter 

Saksen, werkt de nieuwe aangebrachte verlichting met bewegingsdetectie, niet enkel 
voor plaatselijke fietsers, ook voor de voorbijrijdende treinen op beide sporen.  

- De noodverlichting treintunnel ‘Kennedy’ brandt sedert enkele maanden bestendig ipv 
30 min. 360 spots branden door een wellicht plaatselijk, geblokkeerde drukknop. 

 
 
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 nauw samen met de provinciale 
verantwoordelijke (Stijn Van Damme). In 2010 verandert de campagne van naam en 
wordt: ‘Energiejacht’. De Provincie Oost-Vlaanderen besluit ook in 2013 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 alle workshops 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.5.1,2,3; III.2-3,7; III.16; V.2,4,5,6,7,8,9) 

 
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 2013 samen op 07 Feb.(Prov), 8 Feb. (Nat.),18 april (Prov. ) en 27 mei 
(Nat.) voor de campagne 2012-2013. Voor de campagne 2013 -2014 heeft een 
eerste bijeenkomst van de Nationale stuurgroep plaats op 25 okt. 2013 en van de 
Provinciale stuurgroep op 26 nov.2013. 

q De provincie Oost Vlaanderen tekent ook voor 2013-2014 opnieuw enkel in voor 
de kansengroepen. Op 3 -10 - 17 en 24 okt. 2013 (Nat.)  gaan de energiemeester 
opleidingen door voor de campagne 2013 -2014. ABLLO vzw wordt als partner 
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van Ecolife vzw opnieuw aangezocht om mee de energiemeester opleidingen te 
verzorgen in Oost en West Vlaanderen. 

q Het OCMW van Sint-Niklaas spreekt ABLLO vzw aan om op te treden als 
energiemeester van een OCMW groep. Wij reageren hier positief op en de 
volgende planning wordt gemaakt: 27 nov. 2013: Startmoment, op 12 dec. wordt 
een eerste workshop gegeven, daarop kiezen de deelnemers een naam voor de 
groep: de ‘energiesnuffels’. De andere bijeenkomsten zullen doorgaan in 2014.  

q Op 9 april 2013 verzorgt Jenny De Laet de energieborrel van het OCMW van Sint-
Niklaas met een energiequiz.  

q De provincie Oost-Vlaanderen koopt opnieuw bij Ecolife vzw 16 workshops voor 
de energiejacht campagne 2013-2014. Deelnemende sociale groepen kunnen 
hierop intekenen. Een deel van de workshops zijn nog gegeven in 2013. Jenny De 
laet verzorgt in het voorjaar van 2013 nog een aantal workshops voor de 
energiejacht campagne 2012-2013 (Tab 1) 

q In 2013 verzorgt Jenny De Laet ook buiten de campagne Energiejacht workshops 
voor Ecolife (Tabel 2) 

q Op 1 feb. geeft Jenny De Laet een lezing ‘Ecologische Voetafdruk’ voor het ACW 
van Temse. (Bijlage subsidiedossier III.2.1)  

q In maart 2013 wordt ABLLO vzw aangesproken door de lagere school van Sint-
Gillis om voor het 6° leerjaar het thema ‘Ecologische voetafdruk’ begrijpelijk voor 
te stellen. ABLLO vzw gaat hierop in en koppelt dit aan een ludieke energiequiz. 
Deze voorstellingen gaan door op 21, 26 en 29 maart. Alle leerlingen krijgen een 
douchecoach geschonken door BBL. (Bijlage subsidiedossier V.11)   

q Op 30 maart is Jenny De Laet aanwezig op een terugkomdag voor de lesgevers van 
Ecolife vzw.  

q Op 26 juni geeft Jenny De laet op het slotmoment van de energiejacht campagne in 
Eeklo een lezing ‘Energiezuinig huishouden’.  

q Op 2 oktober verzorgt Jenny De laet samen met Marc Steens van BBL een 
workshop ‘Energiezuinig thuis en op kot’ voor laatstejaars studenten van de 
Middelbare school Sint-Jozefinstituut in Ternat (Bijlage subsidiedossier III.8)   

q Op 9 nov. verzorgt Jenny De Laet een lezing ‘Ecologische Voetafdruk’ voor de 
Grijze Geuzen in Mechelen (Bijlage subsidiedossier III. 13).  
 
 
 

Electriciteit Elekt.&verw. Van zonnestraal 
tot energief 

Energiemarkt  Verwarming  Water  

Datum/Plaats   Datum/plaats  Datum/ plaats  Datum/ plaats  Datum/plaats  Datum/plaats 
28/1 Evergem 28/1 Sint-Nikl 09/1 Zulte 31/1 Gent 19/2 Sint-Nikl 18/03 Sint-Nikl 
07/2 Lochristi   18/03 Kontich 25/2/ Kontich 25/03 Kontich 
04/3 Kontich    25/4 Buggenh 27/03 Aalst 
28/3 Nazareth    30/5 Berlare 03/04 Lokeren 
    03/10 Hoboken 08/04 Evergem 
    12/12 Sint-Nikl 19/4 Beveren 
    16/12 Evergem 25/6 Gent 
     18/12 Gent 

 
Tab 1: Workshops verzorgd door ABLLO vzw in het kader van de energiejacht campagne 2012-2013  
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Klimaat & En Ecomillions Ecol Voetafdruk  Afval 
07/03 Brugge 05/12 Brugge 04/2 Evergem 15/4 Kontich 
28/03 Halle  04/6 Rumst 18/9 Destelb 
27/04 Grimb  05-06-07/11 Gent  
26/11 Geraardsb    

 
Tab 2: Workshops verzorgd door ABLLO vzw buiten de energiejacht campagne  
 
 
4.5. Duurzaam bouwen  
 
• Op 17 april 2013 is ABLLOvzw aanwezig op de Ecobouwers Vip-event van BBL  dat 

doorgaat in de gebouwen van de Vlaamse Milieumaatschappij in Aalst. Hierop wordt oa. 
vooruitgeblikt op de Ecobouwers opendeur campagne van 2013  

• 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 
opendeur weekend’ In 2013 beslist ABLLO vzw om eens geen thematour te organiseren 
wegens de drukte rond ons lopende ‘klimopjegevel’ project. In 2014 zal ABLLO vzw 
opnieuw een thematour organiseren en brainstormen over een innovatief thema.  

 
 
4.6. Ruimtelijke ordening en duurzame stedelijke ontwikkeling   
 
• In 2013 houdt ABLLO vzw de inplanting van de gevangenis in Beveren verder 

nauwlettend in de gaten:  
- Op 24 februari 2011werd een bezwaarschrift 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. ‘t Groene 
Waasland 2011 (2): 28-29. In juni werd opnieuw een bezwaarschrift ingediend tegen 
de bouwaanvraag van de gevangenis. 

- 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 2011 milieustakingsvordering tegen de gevangenis: vordering werd 

ingeleid op 05.10.2011; de zaak werd gepleit op de zitting van 28.12.2011 en heeft 
aanleiding gegeven tot een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg, zetelend zoals in kort geding, van 15.02.2011. De vordering werd 
afgewezen. Hiertegen werd na intern overleg hoger beroep aangetekend met 
inleiding op 27.04.2012. Bij de inleiding werden onmiddellijk conclusietermijnen 
geregeld en werd de zaak voor behandeling uitgesteld naar de zitting van 
07.09.2012. De debatten vonden op die dag plaats. Bij arrest van 08 maart 2013 
werd die vordering afgewezen. Gelet op de volgens ABLLO manifeste schending 
van de regels voor vrije toegang tot het gerecht (verdrag van Aarhus goedgekeurd 
bij beslissing 2005/370/EG van de Raad van 17.02.2005, Pb.L., 124, pg. en 
inzonderheid naar het arrest nr. P.12.1389.N. van het Hof van Cassatie van 
11.06.2013) werd samen met Straten Generaal & Ademloos een cassatie-advies 
ingewonnen bij een Cassatieadvocaat. Tot op heden wachten wij op het advies, 
waarna eventueel zal worden beslist tot het instellen van een cassatievoorziening. 
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- Procedure schorsing / vernietiging GRUP voor de Raad van State: middels een op 
07.10.2011 neergelegd verzoek beoogt ABLLO vzw de schorsing en vernietiging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 15.07.2011 houdende de definitieve 
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gevangenis Beveren’ 
(B.S., 10.08.2011). Bij arrest van 08.02.2012 werd de vordering tot schorsing 
afgewezen, waarna door ABLLO een verzoek tot voortzetting van de procedure 
werd ingediend. Bij eindarrest nr. 223.587 van 24 mei 2013 van de Xde Kamer 
van de Raad van State werd deze vordering afgewezen 

• Volgende lezingen werden door Erik Rombaut verzorgd: 
- 17 feb 2013. Lezing. Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. 

Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. Lezing voor de milieuraad van 
de stad Roeselare. 

- 20 feb. 2013. Ecologische stedenbouw, een contradictio in terminis?" Lezing in  
het kader van de lezingencyclus Studium Generale Duurzaamheidsdenken van de  
Universiteit Gent tijdens de introductieavond ‘De staat van de stad’.Balzaal, 
kunstencentrum Vooruit, Gent  
http://www.youtube.com/watch?v=xdly6sdlq1Q&feature=youtu.be 

- 27 feb. 2013. Lezing voor Athena Roeselare. Ecologische woonwijken en 
duurzame stedenbouw in Europa. Een stand van zaken. Roeselare. 

- 14 maart 2013. Lezing voor Athena Vlaamse Ardennen: Ecologische woonwijken 
en duurzame stedenbouw in Europa. Een stand van zaken. Zottegem.  

- 14 mei 2013. Leiding van een workshop tijdens het stadssymposium ‘SIM CITY’, 
de toekomst op de tekentafel. Universiteit van Utrecht. Met een lezing  De 
Ecopolis. Universiteit Utrecht, Janskerkhof 14/ Utrecht. 

- 10-11 juni 2013. Jurylid in de jury stadsvernieuwingsprojecten (onder het 
voorzitterschap van André Loeckx). Beoordeling van de inzendingen naar 
aanleiding van de oproep 6 voor stadsvernieuwingsprojecten (oproep 2012), door 
minister Freya Van den Bossche, bevoegd voor het Vlaams stedenbeleid (Vlaams 
agentschap voor binnenlands bestuur). 

- 21 juni. 2013.  Lezing. Blauwgroene netwerken in de stad. Een pleidooi voor 
verstandige verdichting: meer sociale cohesie én meer biodiversiteit in de wijk. 
Antwerpen, VIBE. Netwerk Duurzame wijken. http://www.vibe.be/downloads/Project-
duurzame-wijken/Klankbordgroepen/KBG2/Lezing-Antwerpen-VIBE-21-juni-klimaatbestendige-
stedenbouw-Erik-ROMBAUT%282%29.pdf 

- 2 okt. 2013. 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). 

- 23 okt. 2013. Lezing voor de Gecoro, milieuraad en de gemeenteraadscommissie 
RO van Oudenaarde. Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. 
Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. Oudenaarde, Administratief 
Centrum Maagdendale. 

- 24 okt. 2013. Nascholing. Masterclass Stadsstudio 2013 ‘Duurzaam wonen in de 
praktijk’. Ingericht door de Vlaamse vereniging voor ruimte en planning (vrp) in 
Sint-Niklaas (Walburg).  

- 7 nov. 2013. Lezing Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. 
Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. In het kader van de tweede dag 
van Masterclass Stadsstudio 2013 ‘Duurzaam wonen in de praktijk’. Nascholing. 
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Ingericht door de Vlaamse vereniging voor ruimte en planning (vrp), in 
Antwerpen, Ecohuis. 

- 20 nov. 2013. Lezing. Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw. 
Voorbeelden uit Europese ecowijken en ecodorpen. Deinze, Stadhuis. Experten 
bijdrage in het kader van het netwerk Duurzame wijken (VIBE). 
21 nov. Auteursgesprek met Dirk Holemans en Erik Rombaut in het 
Masereelhuis van Sint-Niklaas over het boek Mensen maken de stad. Bouwstenen 
voor een sociaalecologische toekomst. Uitgeverij EPO vzw, Berchem. ISBN 978 
94 91297 28 1 ; D 2012/2204/11 ; 

 • Erik Rombaut begeleidde ook volgende studiereizen:  
- 25 maart 2013. Leiding van een studiereis voor de studenten van de cursus 

‘environmental sustainability’ (en een aantal Thaise studenten) naar Culemborg 
(bezoek Ecologische woonwijk EVALanxmeer) en naar Houten (fietsstad 2008 in 
NL, fietsvriendelijke stedenbouw). 

- 16 april 2013. 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). 

- 7,8,9  mei 2013. 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. 

- 13 en 17 mei 2013. Leiding van een studiereis voor de studenten van het 
internationaal programma masteropleiding Architectuur , naar Culemborg (bezoek 
Ecologische woonwijk EVALanxmeer) en naar Houten (fietsstad 2008 in NL, 
fietsvriendelijke stedenbouw), in het kader van de cursus ‘environmental sustainability’. 

- 19-21 sep. 2013. Leiding van een studiereis door Nederland voor de 
lerarenopleiding KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas met bezoek aan o.a. het 
bezoekerscentrum Tenellaplas in Oostvoorne en geleide excursies in 
natuurreservaten de Millingerwaard (Millingen-Nijmegen), De Hoge Veluwe 
(Apeldoorn), De Oostvaardersplassen (Lelystad), Fietsstad Houten, De 
ecologische woonwijk EVALanxmeer in Culemborg, De Duinen van Voorne en 
het nationaal park Oosterschelde. Leiding Erik Rombaut en Jan Van Acker. 

• 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.  

- Op 14 juni. 2013 gaf Erik Rombaut terzake een Lezing ‘De Lobbenstad als 
stadsuitbreidingsmodel’ voor de commissie Ruimtelijke Ordening van de 
gemeenteraad van Sint-Niklaas. 
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- ABLLO vzw was aanwezig (Erik Rombaut) op de vergaderingen (19 juni 2013, 11 
september 2013met de stedelijke ambtenaren en het betrokken studiebureau (Fris 
in het Landschap) om deze lobbenstad studie te begeleiden. 

 
4.6. Integraal waterbeleid.  
 
Sint-Niklaas organiseerde een project inzake integraal waterbeleid, genaamd Loop naar de 
pomp. In diverse Middelbare scholen werd door ABLLO vzw (Erik Rombaut) daartoe een 
gastles verzorgd: 
• 28 jan 2013. Gastles: Integraal waterbeheer in stad en in het landelijk gebied. In de 

Broederschool van Sint-Niklaas. Organisatie stadsbestuur van Sint-Niklaas. 
• 8 feb. 2013. Gastles: Integraal waterbeheer in stad en in het landelijk gebied. In de het 

Koninklijk Atheneum van Sint-Niklaas. Organisatie stadsbestuur van Sint-Niklaas. 
•  
4.7.  Varia milieu 
 
• Jenny De Laet maakt deel uit van de werkgroep ‘Beweging in de stad’ In jan. 2013 wordt 

de vzw ‘Beweging in de stad” een feit. Hieraan gekoppeld wordt ook een inhoudelijke 
werkgroep opgericht. Op 7 en 8 sept. neemt ABLLO vzw deel aan de grote leermarkt met 
een stand waarop we promotie maken voor ons ‘klimopjegevelproject’ .  

• Op 5 mei is ABLLO vzw op een infomeeting waarbij de stad Sint-Niklaas in 
samenwerking met EVA een veggieplan wil realiseren. ABLLO vzw zal dit bekend 
maken in het Groene Waasland. 

• Op 27 jun. is Jenny De laet als jurylid aanwezig op de masterverdediging van Van Den 
Berge Koen: ‘Habitatsinvloeden op het broedsucces van de Bruine Kiekendief (Circus 
aruginosus): onderzoek op drie ruimtelijke schalen’.  

• In 2013 neemt ABLLOvzw aan de Fairtrade werkgroep van Sint-Niklaas (Bijlage 
subsidiedossier IV-5.12)     

 
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 7 en 8 september 2013.   
q Op 18 en 19 augustus 2013 werkte het Natuurhuis opnieuw mee aan het 

Ambachtelijk Weekend met verschillende ambachten en activiteiten.  
q In 2013 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.(20 mei: School Sint Carolus uit Sint-Niklaas met 60 lln, op 19 aug 
Toerrisme Waasland met een 50 tal personen, 30 maart: landelijk Gilde Evergem, 
1april: Gezinsbond De Klinge, 1mei: landelijke Gilde Nieuwkerken, 13 mei: Wakona, 
16 juni: Wandelclub de Gasthuis stappers, 30 juni: KVLV Trap en hap, 11juli Fietsers 
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Okra Ekeren, 12 juli: De Velduiltjes, 21sept.: Voedsel Team Sint-gillis en 29 sept: 
Gezinsbond Sint-Niklaas.  

q Opnieuw worden in 2013  vier open schuurdagen georganiseerd:  
- 5 mei: Bloeiende boomgaard (bijlage subsidiesdossier III.2) 
- 2 juni: Ecotuindagen (bijlage subsidiedossier III.3)  
- 7 juli:       Kleine landschapselementen (Bijlage subsidiedossier (Bijlage 

subsidiedossier III.4).  
- 4 aug.: Kennismaking Sint Jacobsmoer (Bijlage subsidiedossier III.5).  

 
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 de schoot van de 
Raaklijn wordt de werkgroep ‘Trage Wegen Belsele’ opgericht die maandelijks samen 
komt ( Bijlage subsidiedossier IV-5.9) 

• Op 18 januari 2013 worden het probleem rond de Blauwhofwegel voorgesteld op het 
stadhuis aan schepen Heirman en De Meester. 

• Op 8 februari : Vergadering met Schepen Charlier : Trage Wegen in Belsele (Bijlage 5). 
• Op 16 maart is ABLLOvzw aanwezig op TW kwadraat, de jaarlijkse ontmoetingsdag van 

Trage Wegen vzw., die dit jaar doorgaat in De Zwalm.  
• Op 25 maart gaat een Werkvergadering door met Pieter Brusselmans van Trage Wegen 

vzw ter voorbereiding op het Tragewegenplan van Belsele. 
• Op 5 september: Voorstelling evaluatienota Trage Wegenplan Belsele (Bijlage   )  
• Op 22 oktober is ABLLO vzw aanwezig op de Algemene vergadering van vzw Trage 

wegen in Brussel. 
• Op 25-26 oktober loopt de Tentoonstelling Trage Wegen in het Gemeentehuis van 

Belsele, met focus op de lagere scholen (Bijlage 6 a en b) 
• De resultaten van de evaluatienota voor de gemeente Belsele zullen in de loop van de 

volgende jaren zichtbaar worden. 
• In 2013 is het Trage Wegenplan voor de deelgemeente Nieuwkerken besteld. Uitvoering 

in 2014. 
• In 2013 verrichtte ‘De Raaklijn’ ook inventarisatiewerk rond de rootputten in Belsele. 

(Bijlage 7)  

5.3. Biodiversiteit: stedelijk en landelijk 
 
• 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 ecologisch 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. In 2013 toont overleg met de 



12 
 

Beknopt jaarverslag van ABLLO vzw over het werkjaar 2013 
 

provincie Oost-Vlaanderen aan dat de nog enige weg naar een herstel van het landschap 
‘De Koningsdijk’ loopt naar een samenwerking met het Regionaal landschap. Hiervoor 
moet Sint-Gillis zich aansluiten bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme aangezien 
geen nieuw Regionaal Landschap meer zal opgestart worden.  

• In dec. 2013 dient ABLLO vzw samen met GPS in Stekene administratief beroep in tegen 
de beslissingen fan het CBS Stekene van 25/10/2013. ABLLO vzw tekent hiertegen 
beroep aan bij de Deputatie op 04/12/2012. De zaak wordt gehoord op de zitting van 
04/02/2014 en zal op een latere datum uitgesteld worden voor uitspraak. ( Bijlage 7 ). 

• ABLLO vzw neemt deel aan het overleg met de VLM (op 14 juni 2013) 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 
werd 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 werden in 2013 reeds 
grotendeels uitgevoerd. ABLLO vzw (Jan Dhollander) was op de talrijke 
werfvergaderingen aanwezig. 

• Op 23 april 2013 is ABLLO vzw, na uitnodiging, aanwezig op de Stadsvogelconferentie 
van Vogelbescherming Nederland en geeft hierop een lezing: ’10 jaar huismustellingen 
in Vlaanderen (België)’ (Bijlage 8) 

• Op 30 september 2013 geeft Jenny De laet een lezing op de herfstontmoeting voor Femma 
(vroeger KAV) van Sint-Gillis, met als titel: ‘De ene mus is de andere niet’ (Bijlage 
subsidiedossier III.7)  

• Op vraag van Horta Beveren is Jenny De Laet aanwezig op hun Themadag ‘het dier’ (30 
nov. 2013). Hierop presenteren we onze panelen die we voor ons project ‘klimop je gevel’ 
gemaakt hebben en wordt doorlopend een film getoond ‘op weg naar stadsvogels’. 
Bezoekers kunnen vragen stellen over hoe ze hun woonomgeving aantrekkelijk kunnen 
maken voor vogels.  
Volgende lezingen werden nog door ABLLO vzw (Erik Rombaut) verzorgd: 

• 6 feb., 7 en 10 maart 2013. (Kortenberg en Drongen): 3 voordrachten in de 
cursusJachtopleiding van de Vlaamse Jager en de Koninklijke Sint-Hubertusclub van 
België: Jagen en natuurbeheer, biotoopverbetering en populatiebiologie. 

• 24 april 2013. Lezing voor de Vlaamse Vereniging voor openbaar Groen (VVOG) in 
Gent: Met groen en water bouwen aan een duurzame woonomgeving. Een pleidooi voor 
verstandige verdichting: meer sociale cohesie én meer biodiversiteit in de wijk. Gent, 
Bezoekerscentrum Bourgoyen, studiedag voor groen schepenen. www.vvog.info  

• 21 juni. 2013.  Lezing. Blauwgroene netwerken in de stad. Een pleidooi voor verstandige 
verdichting: meer sociale cohesie én meer biodiversiteit in de wijk. Antwerpen, VIBE. 
Netwerk Duurzame wijken. http://www.vibe.be/downloads/Project-duurzame-
wijken/Klankbordgroepen/KBG2/Lezing-Antwerpen-VIBE-21-juni-klimaatbestendige-stedenbouw-Erik-
ROMBAUT%282%29.pdf 

• 25 juni. 2013. Lezing voor het provinciebestuur Antwerpen op de 27e provinciale 
milieudag in Hoogstraten. Urbane biodiversiteit:een contradictio in terminis ?Een 
pleidooi voor verstandige verdichting: meer sociale cohesie én meer biodiversiteit in de 
wijk. 
http://www.provant.be/leren/educatieve_databank/bestuur/departementen/leefmilieu/dienst_duurzaam_mili/
ondersteuning_geme_2/vorming/educatievedb_2013_06_25_provin.jsp 
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6. SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
 
6.1 Samenwerkingsverband tussen ABLLO vzw en de stad Sint-Niklaas  
 
 
• 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 2013 regelmatig overlegd.  
• De Huismus wordt in Sint-Niklaas uitgeroepen tot de vogel van het jaar. 2012-2013.  

- Op 25 januari 2013 heeft een tweede overleg plaats rond de activiteiten die nu effectief 
zullen doorgaan in 2013:  

- Een tentoonstelling die in de verschillende bibliotheken van Sint-Niklaas voor een 
zekere tijd zal te bezichtigen zijn.  ABLLO vzw zal hiervoor panelen maken over de 
geschiedenis van de huismus door de eeuwen heen (Bijlage 9).  

- Een oproep naar basisscholen die een voorstel kunnen indienen om de schoolomgeving 
mussenvriendelijk te maken. De winnaar zal geselecteerd worden door een deskundige 
jury in 2014. 

- Op 11 mei 2013 is ABLLO vzw aanwezig op het persmoment naar aanleiding van ‘de 
huismus vogel van het jaar’ en de tentoonstelling die nu tijdelijk op het stadhuis van 
Sint-Niklaas zal te bezoeken zijn (Bijlage 10)   

• In 2013 dient ABLLO vzw een CO2upon project in bij de provincies OVL, WVl en 
Zeeland als organiserende partners. Ons project ‘klimopjegevel’ wordt in juni 2013 
goedgekeurd voor een bedrag van 7500€ voor het realiseren van min 100 geveltuinen in 
stedelijk gebied.  
• Om dit te realiseren werken we samen met de buurtwerkers van Sint-Niklaas en 

richten we ons op 2 wijken die in het groenplan van Sint-Niklaas opgenomen zijn als 
groenarme wijken: de Elisabethwijk en de Westerbuurt. (Bijlage 11) 

• Overlegmomenten met de buurtwerkers hebben plaats op 22 Febr., 16 Apr., 3 en 13 
mei, 5 juni, 20 aug. en 4 en 12 sept.  

• Op 16 mei en 23 mei gaan 2 infomomenten door in de Elisabethbuurt en de 
Westerbuurt. Dit moment wordt verzorgd door Jan Van bogaert, lesgever bij VELT 
en lid van ABLLO vzw. (Bijlage 12)  

• Op 15 juni organiseren we een eerste afhaalmoment met persbelangstelling en een 
hapje en drankje voor de deelnemers (Bijlage 13) 

• In augustus 2013 beslissen we om het project open te trekken voor andere inwoners 
van Sint-Niklaas. We gebruiken het vredesweekend op 7 en 8 sept.  om met een stand 
dit project bekend te maken en ontwerpen hiervoor enkele sprekende panelen (Bijlage  
’t Groene Waasland  sept. 2013 p 3-5  ) 

• Op 12 en 18 sept. organiseren we opnieuw twee infomomenten opnieuw in de 
buurthuizen van de Elisabethwijk en de Westerbuurt.  

• Ondertussen krijgen we ook de kans om een kale muur in de truweelstraat in het 
kader van dit project te vergroenen. (Bijlage 14) 

• In dec 2013 bezorgen we een motivatie voor verlenging van dit project tot maart 
2014. Eind december wordt hier positief op gereageerd. Op dat ogenblik zijn 42 
geveltuinen gerealiseerd en de muurbegroeiing in de Truweelstraat.  

• In 2014 zullen de overige private geveltuinen gerealiseerd worden en de gevel van 
 ’t Ey in het centrum van Belsele.  We doen ook nog een oproep naar de bewoners 
van centraal urbaan Belsele. 31 maart 2014 moet alles gerealiseerd zijn.  
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In 2014 zullen we op vraag van de gemeenten Stekene en Kruibeke en Temse, 
overleg plegen rond het opstarten van een gelijkaardig project.  
 

 
 
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 (in de schoot van de 
milieuraad) opgericht onder voorzitterschap van Jan Dhollander 
Er werd vergaderd op 17 juni 2013, 14 nov. 2013 (Bijlage subsidiedossier IV.5.10) . 

 
 
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  
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 
in 2013 op 28 jan.,3 mei en 22 okt. met een werkvergadering op 28 jun. telkens in 
Brussel bij de Koning Boudewijnstichting (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.5). 

q  De begeleidingscommissie wervelbedinstallatie Indaver kwam samen op 19 Febr. en 
  11 dec. 2013 (Bijlage subsidiedossier VI.A.5.6 ) 
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Op 27 nov. 2013 organiseert het Fonds voor Duurzaam Afval en Materialenbeheer een 
inspiratie moment voor kandidaat indieners. Erik Rombaut van ABLLO vzw geeft 
hierop een lezing: Enkele hindernissen en obstakels op de weg naar een 
koolstofneutrale samenleving.(en kan het FDME wat betekenen bij het helpen 
opruimen ervan). Brussel, Koning Boudewijnstichting. 
http://www.fdme.be/fileadmin/fonds_kbs_filestore/inspiratiemoment/PDF_Erik_Rombaut.pdf 
http://www.abllo.be/pdf2/milieu/lezing_FDME_20131127.pdf  (Bijlage    

 
 

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.  

• In 2013 werden door ABLLO vzw volgende workshops verzorgd:  
- 09 jan  workshop energiefactuur + VREG    OCMW Oosterzele 
- 28 jan.  Workshop Elektriciteit    OCMW Evergem  
- 28 jan.  workshop Elektriciteit    OCMW Sint-Niklaas  
- 31 jan.  Workshop Energiebesparing + Energiefact.   
- 7 Feb.  Workshop Elektriciteit    OCMW Lochristi 
- 19 Feb.  Workshop Verwarming    OCMW Sint-Niklaas  
- 25 Feb.  Workshop Verwarming    OCMW Kontich 
- 04 Mrt.  Workshop elektriciteit    OCMW Kontich 
- 07 Mrt. Workshop klimaat en energie   De Zilveren Passer Brugge 
- 18 Mrt.  Workshop Energiemarkt    OCMW Kontich 
- 19 Mrt.  Workshop Water     OCMW Sint-Niklaas  
- 25 Mrt.  Workshop Water     OCMW Kontich  
- 27 Mrt.  Workshop Water     OCMW Aalst 
- 28 Mrt.  Workshop Elektriciteit    OCMW Nazareth 
- 03 april  Workshop Water     Samenl. Lokeren 
- 08 april  Workshop Water     OCMW Evergem 
- 15 april  workshop Afval     OCMW Kontich 
- 19 April  workshop Water      OCMW Beveren 
- 25 april  Workshop verwarming    woonaksent Buggenhout 
- 27 april  Workshop Klimaat en Energie   Colruyt Groep Grimb 
- 30 april  Workshop Verwarming    Woonaksent  Berlare 
- 25 juni  Workshop Water     Zuidpoort Gent 
- 18 sept.  workshop Afval     OCMW Destelbergen 
- 03 okt.  Workshop verwarming    Stad Hoboken  
- 26 nov.  workshop klimaat en energie   vormingsplus Geraardsb 
- 05 dec.  Ecomillions      OCMW Brugge 
- 12 dec.  Workshop verwarming    OCMW Sint-Niklaas  
- 16 dec.  Workshop verwarming    OCMW Evergem  
- 18 dec.  workshop Water     Woning Gent 

    
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 
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vzw verzorgt Jenny De laet zowel de eigen lezing rond Ecologische voetafdruk als de 
workshop van Ecolife vzw.  
 

- 1 Feb.  lezing Ecologische Voetafdruk ABLLO  ACW Temse 
- 4 Feb. Workshop Leven op grote voet v Ecolife   Markant Evergem 
- 21Mrt.  Lezing Ecologische Voetafdruk + Quiz  6°lj basisschool Sint-Gillis 
- 26 Mrt.  Lezing Ecologische Voetafdruk + Quiz  6° lj basisschool Meerdonk 
- 28 Mrt.  Workshop Ecologische voetafdruk v Ecolife  Colruyt Halle  
- 29 Mrt.  Lezing Ecologische Voetafdruk + Quiz  6° lj basisschool St Pauwels 
- 04 juni  Workshop Ecologische voetafdruk v Ecolife   Rumst  
- 02 okt.  Vorming Energiebesparing thuis en op kot   
- 04-05-06 nov.  Vorming EV voor jongeren + Quiz  Geuzenhuis Gent 
- 19 nov.  Lezing Ecologische voetafdruk   Grijze Geuzen Mechelen  

 
 
 

 
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 sept 2012 wordt het project via e proposal 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 willen  al 
het mogelijke doen om dit project nog met succes af te ronden.  

• Op 18 Feb. overlegt Jenny De laet met Aurelia Munck en bespreken we de 
verschillende knelpunten om dit op 1 maart in een centraal overleg in Gent aan alle 
actoren bekend te maken. Er wordt afgesproken dat Jenny De laet zal overleggen met 
elke partner afzonderlijk.  Dit gebeurt op 20 maart met de stad Sint-Niklaas, op 15 
april met Dendermonde en op 18 april met de stad Gent. Op 16 mei zitten alle 
partners opnieuw samen.  

• Op 28 mei heeft ABLLO vzw een onderhoud met de project verantwoordelijke van 
natuurpunt om ons te informeren over tips and tricks.   

• Op 24 juni 2013 wordt het project opnieuw met succes ingediend.  
• Op 20 dec2013 krijgen we opnieuw bericht dat het project in de 2° ronde niet 

weerhouden werd. In april 2014 kunnen we een evaluatie aanvragen.  
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•  Er wordt besloten dat we met dit project geen kans maken bij Europa. Er is blijkbaar 
vanuit alle overheden nog altijd weinig belangstelling voor genetische biodiversiteit 
die aan de basis ligt van zowel soorten als habitat biodiversiteit.  

• Een after life meeting is gepland met de provincie op 3 feb. 2014 
 
 
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. Groep Terec vraagt of ABLLO vzw  hiervan de coördinatie op 
zich wil nemen.  

• 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 31 dec 2013 
hangen er in Gent 170 nestkasten. In 2013 werden er in het kader van het speedy 
project nog 3 bij gehangen op het domein van gekkokayak en nog 5 in het bos van het 
Palfijnziekenhuis.  

• Het broedseizoen 2013 is algemeen een slecht broedseizoen voor mezen. Op 19 nov. 
2013 worden de resultaten voorgesteld aan de Gentse deelnemers (Bijlage 15))  

• ‘Speedy’ is een project waarbij verschillende universiteiten waaronder UIA en UGent 
subsidie ontvangen om over 5 jaar (2013 -2017) de effecten van verstedelijking op 
biodiversiteit te bestuderen. UGent en UIA spitsen zich vooral toe op vogels. 
Hiervoor werden 27 stedelijke plots geselecteerd in Vlaanderen waaronder ook Gent 
en Sint-Niklaas. In elke plot wil men komen tot 5 koppels koolmezen in sterk 
verstedelijkt gebied (rood), en telkens twee koppels in minder verstedelijkt gebied 
(geel en groen) .  

• Door onze expertise met betrekking tot broedende koolmezen in stedelijk gebied 
(urbaan mezenonderzoek Gent) wordt aan ABLLO vzw enerzijds gevraagd hoeveel 
nestkasten er moeten hangen om het gewenste aantal koppels te krijgen en anderzijds 
of wij kunnen helpen voor de plot van Sint-Niklaas.  

• ABLLO vzw richt zich tot de deelnemers van ons ‘klimopjegevel’ project en op die 
manier hebben we onmiddellijk een 40 –tal particuliere deelnemers voor dit 
onderzoek (Bijlage 16). In Feb. 2014 wordt voor de deelnemers een infomoment 
georganiseerd.  

• Door onze werking in Gent zullen we in 2014 moeite doen om ook in de stad Gent 
een aantal leden voor ABLLO vzw te werven.  

 
 
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 2013 
(Bijlage 17): 
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Datum  
 

Overlegomschrijving  Plaats  

25 jan  Overleg Huismus vogel van het jaar Sint-Niklaas  Sint-Niklaas  
29 jan  Overleg Vormingsplus rond fietstocht  Sint-Niklaas  
18Feb.  Overleg Life + Leuven 
21 Feb.  Overleg CO2UPON project ‘Klimopjegevel’  Sint-Niklaas  
22 Feb.  Overleg Nationale mussenteldag 2013 Sint-Niklaas  
1 Maart  Centraal overleg Life + Gent 
20 maart  Overleg life + partner Sint-Niklaas  Sint-Niklaas  
15 april  Overleg Life + partner Dendermonde  Dendermonde 
16 april  Overleg ‘klimopjegevel project  Sint-Niklaas 
18 april  Overleg Life + partner Gent  Gent 
3 mei  Overleg ‘klimopjegevel’ project  Sint-niklaas  
3 mei  Overleg Speedy project Sint-Niklaas  Antwerpen 
13 mei  Overleg ‘klimopjegvel’ project  Sint-Niklaas  
16 mei  Centraal overleg life + Gent 
18 mei  Overleg met Natuurpunt ronde Life + project  Mechelen 
5 juni  Overleg ‘klimopjegevel’ project  Sint-Niklaas 
13 juni  Overleg Life +  Gent 
18 juni  Overleg Life + Gent 
26 juni  Overleg VBV  rond nieuw prototype huismuskast  Sint-niklaas  
20 aug  Overleg ‘klimopjegevel’ project  Sint-Niklaas 
4 sept.   Overleg met nieuwe medewerker BBL Sint-Niklaas  
4 sept.  Overleg shepen SN rond ‘klimopjegevel’ project  Sint-niklaas  
12 sept.  Overleg ‘klimopjegevel’ project  Sint-Niklaas  
26 sept.  Overleg speedy project Sint-Niklaas  Gent 
3 okt.  Overleg verwerking geg urbaan mezenonderzoek  Gent 
23 okt.  Overleg speedy project Sint-Niklaas  Gent 
29 okt.  Overleg OCMW SN rond energiegroep  Sint-Niklaas  
7 nov.  Overleg speedy project SN  Gent 
18 nov  Overleg ‘klimopjegevel’ project  Sint-Niklaas  
4 dec.  Overleg rond project Nationale Loterij  Beveren 
19 dec  Overleg WMF mega landbouwstallen  Brugge  
 
 
Bijlage A: een volledige lijst met een overzicht van de werking van ABLLO 
vzw en haar geassocieerden over het jaar 2013 
 
 

Dit jaarverslag werd voorgelegd op de algemene vergadering van ABLLO 
vzw op dinsdag 4 februari 2014 en goedgekeurd. 

 
De voorzitter       De secretaris 
  
Willy Van Overloop      Erik Rombaut 
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