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Het doek is gevallen over
de dreven in Astene
JOHAN DE BONDT

KERN LATEM

Oproep tot medewerking

Een inventarisatie van de spinnen van de Gentse kuip

De werkgroep ARABEL (Arachnologica Belgica) is de
promotor van on-derzoek naar inlandse spinnen en

probeert de spinnen in het algemeen een grotere be-
kendheid te geven. Gedurende het hele jaar 2006 wordt
gewerkt aan de inventarisatie van de spinnen van de
kuip van Gent. Spinnen zijn namelijk niet alleen belang-
rijke indicatoren voor natuurlijke milieus, maar ook in
stedelijke milieus blijken ze belangrijk te zijn. Een on-
derzoek in de binnenstad van Antwerpen in 2004 had
als resultaat dat er op een oppervlakte van ongeveer
vijf vierkante kilometer meer dan honderd verschillende
soorten werden aangetroffen. Het bleek een mengeling
te zijn van gewone soorten die bijvoorbeeld ook in hui-
zen en tuinen leven, ingevoerde uitheemse soorten,
meer recente warmteminnende inwijkelingen van het
Middellandse-Zeegebied en merkwaardig genoeg ook
heel wat spinnen die op boomstammen leven.
ARABEL voert in 2006 in Gent een gelijkaardig onder-
zoek uit. Hiervoor is er een gebied van vergelijkbare
grootte (vijf vierkante kilometer) afgebakend, waar
gedurende het hele jaar zal verzameld worden. De be-
grenzing van het gebied is, beginnende aan de Dam-

Na de perikelen met een foute
vergunning eind vorig jaar –
de stad Deinze had namelijk

geen stedenbouwkundige vergunning
voor het rooien van bomen afgele-
verd aan de eigenaar – en het ille-
gaal kappen van enkele Amerikaan-
se eiken (zie de vorige Snep!), is het
doek gevallen over de eeuwenoude
eiken in de Karrestraat en Wallebe-
kestraat te Astene.
Zoals verwacht zijn de burgemeester
en de schepen van Landbouw en
Milieu niet volledig ingegaan op onze
eisen om de gezonde bomen te laten
staan. Wel hebben we een dreef in
het veld kunnen sparen en zijn de
zomereiken niet geveld. Zonder de
tussenkomst van het actiecomité

‘bomen.astene’ zouden deze monu-
mentale bomen ook gesneuveld zijn.
Toch probeerde de plaatselijke boer
de vergunning weer te omzeilen door
enkele bomen te kappen in de veld-
dreef. Iemand van het comité kon
tijdig verhinderen dat de rest van de
dreef illegaal gekapt zou worden.
Volgend jaar zouden de andere dre-
ven heraangeplant worden met zo-

mereiken. Hopelijk gebeurt dit vol-
gens natuurtechnische regels en
wordt het bomenbestand volledig
hersteld. Veel bomen zijn in de loop
der jaren geveld, maar werden nooit
vervangen. Het is van belang dit
deze keer wel te doen. Ook het be-
schermen van de waardevolle berm
met heiderelicten is prioritair in dit
dossier. Daarom heeft het comité
begin dit jaar een gegrond advies
overhandigd aan de burgemeester en
schepenen van de stad Deinze. We
hopen ook dat Deinze in de toekomst
omzichtiger omspringt met zijn na-
tuurlijk patrimonium. Ondertussen
werd het actiecomité opgeheven
maar de buurtbewoners zullen waak-
zaam blijven.

poort en in wijzerzin: Kasteellaan, Lousbergskaai, Kei-
zervest, Sint-Lievenslaan, Citadellaan, Ch. De Kercho-
velaan, Godshuizenlaan, Bijlokestraat, Coupure rechts,
Begijnhoflaan, Opgeëistenlaan, Blaisantvest, Muidelaan
Dok Noord, Stapelplein en Dok Zuid.
De medewerking kan op twee manieren gebeuren:
1. Zelf actief spinnen verzamelen en ze bezorgen aan
de onderzoekers.
2. (vooral voor mensen met tuinen) Eén à twee bezoe-
ken toelaten voor een korte inventarisatie.
Als dit je interesseert of als je verdere vragen hebt, kun
je contact opnemen met de hieronder vermelde perso-
nen. Een verslag met de resultaten van het onderzoek
zal in Snep! worden gepubliceerd.
De medewerkers zijn: Robert Bosmans (Agentschap
voor Natuur en Bos;
Robert.Bosmans@lin.vlaanderen.be), Mark Alderwei-
reldt (Provincie Oost-Vlaanderen;
mark.alderweireldt@oost-vlaanderen.be) en Jean-Pierre
Maelfait (Rijksuniversiteit Gent;
jeanpierre.maelfait@UGent.be).


