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SINT-GILLIS-WAAS

Verpleegsters rusthuis
naar ziekenhuis

In een rusthuis in het Oost-
Vlaamse Sint-Gillis-Waas veroor-
zaakte een kleine brand gisteren
een aanzienlijke rookontwikke-
ling. Volgens het parket van Den-
dermonde geraakte niemand ge-
wond. Toch moesten twee ver-
pleegsters uit voorzorg even naar
het ziekenhuis overgebracht wor-
den. De brand ontstond gister-
morgen in een flat van een 85-ja-
rige bewoonster van het rustoord
aan de Zwanehoek. In de keuken
was een pot te lang op het vuur
blijven staan, zo stelde een brand-
deskundige achteraf vast. 
De rookontwikkeling was aan-
zienlijk, maar het vuur was snel
onder controle. De schade bleef
beperkt. De bewoners van het
rusthuis moesten niet in veilig-
heid gebracht worden. (belga)

EREMBODEGEM De bewoners
van de pare huizen van Pachting
reageren geschokt op de oneigei-
ningsaanzegging van de stad
Aalst. ‘We wisten al geruime tijd
dat we zouden onteigend worden
voor de verbreding van onze weg’,
zegt actiecoördinator Raf De Ko-
ninck. 
‘Maar dat de onteigeningen zo
drastisch zouden zijn, had nie-
mand durven denken. Er heerst
algemene paniek in de straat. De
meesten worden onteigend tot
vlak aan de voorgevel en verlie-
zen hun kleine voortuin of hun
parkeerplaats. Er is langs weers-
zijden een fietspad gepland maar
dat is niet nodig. Hier rijden nau-

welijks fietsers want achter onze
woningen ligt de Leirekensroute,
een vrijliggend en veilig fietspad
dat parallel loopt met deze straat.’ 
Volgens de actievoerders zijn de
huizen langs de Moorselbaan
vanaf de bebouwde kom ook be-
dreigd maar voor hen worden de
brieven vanuit Gent verstuurd
door de Vlaamse overheid. ‘Al-
licht hebben die mensen hun
brief nog niet ontvangen door de
Gentse poststaking maar morgen
(vandaag, red.) verloopt de pro-
testperiode’, zegt Raf De Koninck.
Vanavond op de Aalsterse ge-
meenteraad verwachten de Pach-
tingbewoners een vervolg op het
verhaal. (hls, jla)

Geschokt door ingrijpende
onteigeningsplannen
Onteigeningsaanzeggingen van de stad Aalst voor de herinrich-
ting van de as Moorselbaan-Pachting vallen niet in goede aarde. 

OOSTAKKER De wijfjeseend is
de tweede eend die gevangen
werd om verlost te worden van
een pijl. ‘We hadden zaterdag een
viertal inloopfuiken uitgezet in
de tuinen van de Groene Specht-
straat waar de eenden het vaakst
neerstreken’, zegt Jan Rodts van
Vogelbescherming Vlaanderen.
‘Zondagavond zat de eend in een
van de fuiken, overigens samen
met een egel en een mannetjes-
eend. De eend met de pijl werd
overgebracht naar het opvang-
centrum voor vogels in Zele waar
men op Pinksteren koortsachtig
op zoek ging naar een dierenarts
die de eend van de pijl kon verlos-
sen. Deze eend en haar partner,

die eerder al was gevangen, wa-
ren met een kruisboog beschoten
door een buurman omdat ze
‘overlast veroorzaakten in zijn
vijver’. 
‘De operatie was moeilijker dan
verwacht’, zegt dierenarts Nik
Dierkens uit Pittem. ‘Omdat de
aluminium pijl moest worden
doorgezaagd en het ding al ver-
groeid was met de krop’. 
Dat de eend geen kwalijke gevol-
gen zal overhouden aan het pij-
lincident bleek gisteren al: ze
heeft in het opvangcentrum een
ei gelegd. Zaterdag 2 juni zullen
de twee eenden opnieuw worden
vrijgelaten in de Groene Specht-
straat. (gn)

Ook tweede ‘pijl-eend’
is gevangen 
De wilde wijfjeseend die in Oostakker al een maand rondvloog
met een pijl door haar hals, werd zondagavond gevangen. 

VA N  O N Z E  M E D EW E R K E R

JEROEN BERNAER
SINT-MARTENS-LATEM/BAAR-

LE Het is stil aan de oever van de
Leie in Sint-Martens-Latem. On-
der een esdoorn staan een hand-
vol auto’s geparkeerd. Van de ei-
genaars geen spoor. 
Sint-Martens-Latem stapte zater-
dag een nieuw tijdperk in. De
kleine kabelpont die bezoekers
jarenlang van de ene oever naar
de overkant vaarde, heeft plaats
gemaakt voor een motorveer-
boot.
Op het dek van de gloednieuwe
overzetboot is een man druk in de
weer met touwen. De massieve
snor van de man en de tatoeage
van een anker op zijn rechterarm,
verraden dat hij de veerman is. ‘Ik
ben het touw aan het splitsen’,
zegt veerman Renald Rogiers.
‘Gisteren hebben ze de nieuwe
boot gebracht, maar het touwtje
dat ik zou moeten gebruiken om
aan te meren, is veel te dun. Dus
heb ik zelf nieuwe touwen ge-
kocht.’
‘In juli word ik zestig. Ik heb heel
mijn leven gevaren, van mijn
veertiende af. Deze baan heb ik
gekregen om uit te bollen’, zegt
Rogiers. Dat hij inderdaad een
erg rustige baan heeft, kan nie-
mand ontkennen. ‘Op een grijze
dag als vandaag zie je hier bijna
niemand’, vertelt hij. ‘Maar bij
goed weer, zoals in april, zet ik per
dag zo’n vierhonderd man over.
Misschien zelfs vijfhonderd.’
Het merendeel daarvan zijn toe-
risten. Toch maken ook buurtbe-
woners van de pont gebruik, bij-
voorbeeld om naar hun werk in
Baarle te gaan. Zelfs schoolkinde-
ren uit Latem laten zich soms
overzetten. Vanuit de overzetboot
kunnen zij zo’n honderd meter
verderop het college van Baarle
zien liggen. Vroeger werden hier
koeien overgezet in plaats van
toeristen en schoolkinderen.
Waar nu de villa’s van de rijken
staan, lagen toen uitgestrekte

weilanden. De veerman moet in
die tijd trouwens forse armspie-
ren gehad hebben, want in ware
gondelierstijl duwde hij de pont
met een vaarboom naar de over-
kant.
In minder dan twee minuten zet
Rogiers nu zijn bezoekers op de
andere oever af. Dat is dubbel zo
snel als het kabelveer, dat enkele
decennia geleden het veerbootje
met de vaarboom kwam vervan-
gen. ‘Het kabelveer was niet al te
veilig meer’, zegt Rogiers. ‘Dat ge-
voel had ik toch, hoewel er nooit
een ongeval is gebeurd.’

Dat er zich geen ongeval heeft
voorgedaan is een klein wonder.
‘De eigenaars van de plezierboten
uit de buurt hebben meer dan
eens de kabels doorgesneden’,
vertelt Eddy Van Braeckel, pro-
jectcoördinator bij de Vlaamse
Landmaatschappij. 
Die maatschappij heeft grootse
plannen in de streek. Er worden
nieuwe wandel- en fietsroutes
aangelegd en de bestaande jaag-
paden langs de Leie worden ver-
breed. Allemaal in functie van de
toeristen. ‘De nieuwe overzetboot
is maar een deel van de aanpas-

singen die hier gebeuren’, zegt
Van Braeckel. Hij wijst naar een
grote hoop aarde en een graafma-
chine bij de aanlegsteiger. ‘Hier
moeten nog trappen en zitbank-
jes komen. We zullen de elektrici-
teitscabine verplaatsen en de
dekplaten van het ondergrondse
pompstation worden verborgen.
Bovendien wordt het asfalt van de
straat vervangen door kasseien.’
Ook de aanlegsteigers zijn nog
niet volledig af. ‘Bij de loopbrug
moeten nog leuningen komen en
er moet nog beton bijgestort wor-
den zodat het niveauverschil tus-

sen oever en steiger niet te groot
is. Fietsers en rolstoelgebruikers
moeten makkelijk op de steiger
kunnen.’ Even tevoren had een
vrouw inderdaad met veel moeite
haar fiets op de loopbrug getild.
Als alles klaar is, zal het voor de
toeristen dus heel wat comforta-
beler zijn om op de overzetboot te
stappen. 
Tot voor kort was er helemaal
geen aanlegsteiger. De pont
meerde aan op de oever zelf. ‘Als
er te veel mensen op het veer
stonden, raakte het niet meer van
de oever af ’, vertelt Rogiers met
een brede glimlach. ‘Dan moest ik

hen vragen om wat achteruit te
komen. Dat had ook wel zijn char-
me, natuurlijk.’
Hij kijkt naar de bloedrode stuur-
cabine van zijn veerboot. Het
rood vormt een nogal schreeuwe-
rig contrast met het donkerblau-
we dek en de gifgroene boeg. ‘Als
het kon had ik andere kleuren ge-
kozen. Maar de boot is eigendom
van de dienst Waterwegen en Zee-
kanaal. Die wilde de kleuren van
haar logo op het veer.’
Maar de vreemde kleurencombi-
natie doet niet iedereen de wenk-
brauwen fronsen. ‘In ieder geval
is het veiliger dan toen de kabel-
boot er nog lag’, zegt projectcoör-
dinator Van Braeckel. ‘Deze veer-
boot valt op. Zo verkleint de kans
op aanvaringen met de plezierbo-
ten die hier voorbijkomen.’ 
Sommigen zijn nog enthousias-
ter. ‘Ik ben blij voor de veerman
dat hij zo’n mooie boot heeft ge-
kregen’, zegt Francis, die in de
buurt woont. 
Al kijkt ook hij met enige nostal-
gie terug op vroeger. ‘Het kabeltje
was sympathiek, maar we moeten
mee met de tijd.’ 

REPORTAGE KUNSTENAARSDORP KRIJGT NIEUWE VEERBOOT MET DIESELMOTOR
Het oude kabelveer dat in een bocht van de Leie Sint-Martens-Latem en Baarle met elkaar verbond, werd
vervangen door een moderne motorveerboot. Zo verdween een deel van de oude charme die de plek bezit. ‘Het
kabeltje was sympathiek, maar we moeten mee met de tijd.’ 

Oude veerman, nieuwe boot

Veerman Renald Rogiers zet bij goed weer zo’n 400 bezoekers over. © Gianni Barbieux

Ooit werden hier koeien
overgezet in plaats van
toeristen en schoolkin-
deren


