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b De feiten passen in een jarenlan-
ge familievete. Op 5 oktober 2011 
had de vrouw van Paul V. met haar 
zus Ilse G. afgesproken bij hun ou-
ders in het centrum van Tielen. 
Maar tot een verzoening kwam het 
niet. 

Ilse G. reed vervolgens met haar
auto naar de woning van Paul V. 
Daar wou ze naar eigen zeggen 

haar zus spreken. G. reed meer-
maals al toerend door de doodlo-
pende straat. Omdat Paul V. er niet 
gerust op was, sprong hij in zijn au-
to en reed hij zijn oprit af. Even later
kwam het tot een aanrijding tussen 
beide voertuigen. “Door een gelijk-
tijdig manoeuvre kwam het tot een 
ongelukkige botsing”, beweerde Il-
se G. “De schade was miniem en er 
zijn verzekeringsdocumenten inge-
vuld.”

Volgens Paul V. gebeurde de aan-
rijding opzettelijk en in volle vaart. 
Hij diende een klacht in bij de poli-
tie. Dat schoot bij Ilse G. in het ver-
keerde keelgat. “Er is iemand die bij
hoog en laag beweert dat ik hem
opzettelijk aanreed. Jawadde, hoe 
ziek kun je zijn in je kopje? Detail: ’t

is mijn schoonbroer”, schreef ze op 
de sociale netwerksite Facebook. 

Paul V. reageerde via het account
van zijn zoon. “Ilse G. wordt door 
de federale gerechtelijke politie fei-
ten ten laste gelegd van poging tot 
doodslag”, postte hij. “Ze heeft een 
auto aangereden. De vervolging is 
lopende.”

Symbolische straf
Omdat er nadien nog pesterijen

waren, besliste het parket Paul V. te
vervolgen voor laster en eerroof. 
“Een symbolische straf mag vol-
staan”, zei substituut Patti Broeckx. 
“De familievete is intussen bekoeld.
Hopelijk blijft het rustig.”

Paul V. vroeg de vrijspraak. Von-
nis: 7 februari. (ima)

Paul V. uit Tielen (Kasterlee) 
moest dinsdag zich voor de 
rechter verantwoorden voor 
laster en eerroof. In een 
bericht op Facebook had hij 
zijn schoonzus beschuldigd 
van poging tot doodslag. 

Man beschuldigt schoonzus van poging doodslag na ongeval

Voor rechter na post op Facebook
Tielen 

Weeraal 
herleeft in 
Rode Del

Arendonk 

b Vlaanderen en de Europese
Unie investeren liefst 50.000 euro
in het herstel van de natuurlijke
biotoop van de grote modderkrui-
per, in de volksmond bekend als
‘weeraal’. In natuurreservaat de
Rode Del in Arendonk worden
daarvoor vier dichtgegroeide vij-
vers van drie hectare weer open
gegraven. Honderden wilgen, 
berken en elzen worden er gekapt
en afgevoerd. De massale ontbos-
sing heeft één groot doel: de idea-
le leefomgeving creëren voor een
zeldzame vis die belangrijk is
voor ons ecosysteem, maar nage-
noeg overal in Vlaanderen is uit-
gestorven en alleen nog in redelij-
ke aantallen voorkomt in het na-
bijgelegen moerasreservaat Het 
Goorken in Arendonk. 

Half vis, half amfibie
“De grote modderkruiper is een

unieke vis omdat hij tegelijk ook
een beetje een amfibie is: hij kan
zwemmen, maar ook door de
modder kruipen”, zegt projectco-
ordinator Frederik Naedts van 
Natuurpunt. “Deze donkerbruine

vis is 30 centimeter lang, voedt
zich vooral met muggenlarven en
gedijt het best op drassige veen-
grond of in open plassen met veel
riet en waterlelies. Vroeger krioel-
de het ervan in de Rode Del, toen
er hier overal turf gestoken werd
en er zo tal van ondiepe plassen
ontstonden.” 

Vele boeren in de streek hadden
toen ook een visbokaal op hun
keukenkast staan met daarin een 
grote modderkruiper die ze ge-
vangen hadden in een modder-
poel op hun erf. De vis heeft im-
mers een bijzondere gave: hij kan
het weer voorspellen. “Bij schom-
melingen van de luchtdruk, zeg
maar wanneer er regen op komst
is, wordt de weeraal plots heel ac-
tief”, zegt Naedts. “Wanneer de 
vis ineens hevig begon te zwem-
men of te spartelen in zijn aquari-
um, wisten de boeren dat ze nog
even moesten wachten om te
maaien en te hooien. Barometers
bestonden er toen nog niet, en al 
zeker geen buienradar.” 

Vangen met fuiken 
Tegen half februari hoopt Na-

tuurpunt de historische vijvers

van de Rode
Del in hun
oude glorie
te herstel-
len. De be-
doeling is
dat er daar-
na veertig
tot vijftig
weeralen 
worden 
uitgezet in
de vrijgemaak-
te wateren. “Of
grote modderkrui-
pers gewoon te koop
zijn in de viswinkel? Nee,

we gaan ze aan de
overkant van het kanaal, in

Het Goorken, moeten halen en
eventueel ook in enkele natte
veengebieden in Nederland. We
doen dat met fuiken. Dat zijn spe-
ciale kooien met een versmalde
ingang. Zodra de weeralen erin
zwemmen of kruipen, raken ze er
niet meer uit en kunnen wij ze

overbrengen naar hier.” 
Om de weeraal weer tot

leven te brengen in de
Rode Del ont-
vangt Natuur-

punt forse Vlaam-

se én Europese subsidies.
Liefst 70 procent wordt be-

taald door Europa via het
zogenaamde Life BNIP-fonds.
“Einddoel van dit eerste groot-
schalige natuurproject is het be-
faamde Natura 2000-netwerk”,
zegt Frederik Naedts van Natuur-
punt. “Dit ecologische netwerk
verbindt de meest kostbare na-
tuurgebieden in heel Europa tot
een duurzaam geheel, zodat zeld-
zame en waardevolle diersoorten
vlotter kunnen migreren en meer
kansen krijgen om te overleven.”

In de Rode Del in Arendonk
start een grootschalig 
natuurproject om de grote
modderkruiper terug te 

halen. Dat is een mysterieuze 
vis die vroeger bij nogal wat 
Kempense boeren in een 
bokaal op de keukenkast zat 
om het weer te voorspellen. 
Vandaar zijn bijnaam: 
weeraal.

EU investeert in natuurherstel voor  
vis die het weer kan voorspellen

EDDY MEULEMANS

FREDERIK NAEDTS
Projectcoördinator

“Als er regen op
komst is, wordt
de weeraal plots

heel actief.”

Natuurpunt zet de grote midde
len in om de vijvers weer open 
te maken. FOTO'S EMA

100101
Wechelderzande 
b Op het kruispunt van de Kau
lildijk met de Vlimmersebaan in 
Wechelderzande (Lille) reden 
maandagavond om 18.25u twee 
auto’s op elkaar in. Een van de 
voertuigen kwam in een tuin te
recht. De twee bestuurders, L.L. 
(45) uit Lille en C.M. (56) uit Lille 
werden gewond naar het zieken
huis gebracht. 

Voortkapel 
b Dieven zijn maandagmiddag 
binnengedrongen in een woning 
in de Bochtestraat in Voortkapel 
(Westerlo). De inbrekers raakten 
binnen via een keukenraam. De 
buit bestaat uit geld en een 
horloge. 

Balen 
b Onbekenden hebben gepro
beerd in te breken in een wo
ning in de Nachtegalenstraat. Er 
zijn sporen van braak gevonden 
op de achterdeur, maar de die
ven zijn niet binnengeraakt.  

Mol 
b De recherche van de lokale po
litie Mol heeft voorlopig nog 
geen doorbraak kunnen forceren 
in het onderzoek naar de vanda
len die op de begraafplaats in 
Wezel het oorlogsmonument 
hebben vernield. Wie iets gezien 
heeft, kan dat nog altijd 
melden.  

(mph)


