In memoriam
Op 5 maart 2006 moesten we afscheid nemen van een zeer goede medewerker en vriend: Jean Naessens. Hij werd slechts 62 jaar.
Jean was van bij de oprichting van VMPA-Aartselaar onze plichtsbewuste secretaris. Hij verzorgde al jarenlang de CVN/VMPA website, waarop
ook onze plaatselijke site zijn stekje vond. Hij was plaatselijk vooral de
stille, maar harde werker achter de coulissen. Maar in de Hoge Venen,
waar hij zijn hart verloren had, leidde hij ons met enthousiasme rond en
bewees hij een gedreven natuurgids te zijn.
Via deze weg willen we onze oprechte deelneming betuigen aan zijn levenspartner, Christine
Delalonde en aan de hele familie.
Jean, je heengaan is voor ons nog zo onwezenlijk. We zien je binnenstappen, boekentas in de
hand, een brede smile op je gezicht, klaar om
notities te nemen voor het verslag, klaar om
een heldere en zinvolle bijdrage te leveren aan
onze werking. Vaak daags nadien vonden we het
verslag al in onze bus. De plaatselijke website
werd punctueel bijgehouden, net zoals alle informatiedoorstroming, die bij jou in goede handen was. De personen die
jouw taken overnemen, staan voor een grote uitdaging. We zullen je nog
vaak vernoemen en missen tijdens onze verdere natuurwerking in
Aartselaar !

Natuurliefhebbers
slaan de handen
in elkaar !

Nieuwsbrief
Beste natuurvriend,
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Maart 2006

Reeds vele jaren is er in Aartselaar een VMPA-natuurgidsenwerkgroep actief. Deze organiseert vooral natuureducatieve activiteiten. Daarnaast ontplooiden Aartselaarse Natuurpunters een werking
op het vlak van beheer van een natuurgebied en natuurstudieactiviteiten zoals het steenuil- en zwaluwenproject. Beide groepen zijn vertegenwoordigd in de Milieuadviesraad.
Onlangs besloten ze nog sterker samen te werken en als één groep
naar buiten te komen. Als eerste gezamenlijk project presenteren we
je deze Nieuwsbrief. We zetten er geen periodiciteit op, maar het is
wel onze vaste bedoeling je regelmatig te informeren omtrent het wel
en wee van de natuur in Aartselaar en onze activiteiten.
Ook jouw steun hebben we hard nodig.
Je bent van harte
uitgenodigd op onze
activiteiten doorheen
het jaar. Er is wel
iets naar ieders gading: een ontspannende leerwandeling, een lentecursus, deelname aan
beschermingsprojecten, inspannend natuurbeheer…

Ben je nog geen lid van Natuurpunt? Ben je na het lezen van deze
Nieuwsbrief overtuigd dat jouw lidmaatschap de natuur van Aartselaar
kan ten goede komen?
Stort dan 20 euro op rekeningnummer 001-3598649-25 van Natuurpunt Rupelstreek. Je zal eerstdaags ook het uitgebreide en verzorgde
afdelingstijdschrift ontvangen. Tal van andere voordelen horen eveneens bij je lidmaatschap.

Nog vragen, suggesties, … of wat dan ook over onze Aartselaarse
natuurwerking? Neem contact op met Johan Herreman,
03/887 27 98 - herreman.johan@skynet.be

Afdeling Aartselaar

Een warme drank na een winterse dag
natuurbeheer in Cleydaelhof.

Iedereen welkom !

Verantwoordelijke uitgever: Luk Smets, J. Kennedylaan 22 Aartselaar
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Een boeiend voorjaarsprogramma!

Welkom !!!

We bieden je graag een overzicht aan
van onze activiteiten t.e.m. juni 2006.
Wat al voorbij is: onze jaarlijkse natuurwerkdag in het Oeyvaersbosch
op 11 februari jl. Natuurpunt heeft een
beheersovereenkomst met de gemeente Aartselaar om een buffergebied van
ca. 14 000 m² tussen de Reukens en de
bedrijvenzone Oeyvaersbosch te beheren. We voeren een gedifferentieerd
beheer, gericht op de ontwikkeling van
de houtkant als visuele buffer, maar met
behoud van open stukjes bloemrijk
grasland. Vandaar dat we elk jaar enkele perceeltjes maaien. Info bij de conservator: Ivan Bogaerts, 03/ 887 16 46 ivan.bogaerts@skynet.be
In het aprilnummer van het tijdschrift
van Natuurpunt Rupelstreek kan u meer
lezen.

NatuurBESCHERMING:
Paddenraapactie
Groenenhoek
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NatuurBEHEER
in het
Oeyvaersbosch

Welkom !!!
Hier kan je nog snel bij aansluiten !
In februari en maart organiseren de natuurgidsen traditioneel raapacties van overtrekkende padden, kikkers en salamanders in de Groenenhoek. In 2005 konden
we enkele honderden amfibieën redden van
een dreigende verkeersdood. We helpen deze dieren de straat over te steken bij het invallen van de schemering. In maart spreken
we af rond 19 u en wandelen we meermaals
op en neer tot ca 21 u. Alle hulp hierbij is
dan welkom ! Wil je hier aan meewerken of
wil je meer info, neem dan contact op met
Ria Thys, 03/289 73 66 ria.thys@telenet.be

In 2004 richtte ons onderzoek zich
reeds op het voorkomen van de huis-,
de boeren- en de gierzwaluw. Een
aangename tocht, die we dit jaar willen herhalen.
We komen samen aan de kerk op het
Laar om 14.00 u en sluiten daar ook af
rond 17.00 u. Onze fietstoer zal ons
zeker brengen langs de boerderijen
van Groenenhoek, Zinkval, de wijk
Lindenbos en de Kleistraat. Meebrengen: regenkledij (indien nodig). Wij
zorgen voor tellijsten en een spiegel
op steel om in de nesten te kunnen kijken. Info: Luk Smets, 03/289 73 66 luk.smets@telenet.be

NatuurBELEVING:
Solhofpark Aartselaar
Zaterdag 3 juni

NatuurSTUDIE
Zwaluwinventarisatiefietstocht
doorheen Aartselaar.
Zaterdag 13 mei

Het thema van de geleide wandeling is:
"Rituele bomen en planten en
hun rol in religie en mythologie"
We komen samen aan de ingang
van het Solhof, Solhofdreef
(tegenover Lindelei) om 10 u. De
wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Voorzie stevig schoeisel (laarzen
na regenweer). De wandeling staat
open voor iedereen en is gratis.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hilde Janssens,
tel. 03/887 36 45 hiljans@hotmail.com

We hechten ook aandacht aan het Gemeentelijk NatuurBELEID.
Zowel in de Milieuraad als in de GECORO (Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening) zijn we vertegenwoordigd.
Info bij Luk Smets, 03/289 73 66 - luk.smets@telenet.be
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Boerenschuren kunnen voor kerkuilen geliefde plaatsen zijn. Ze liggen immers meestal
middenin hun jachtgebied. Daarom werden
de eigenaars van enkele geschikt lijkende
hoeven aangeschreven met de bedoeling
een kerkuilenkast te plaatsen. Enkele eigenaars reageerden reeds positief. Met financiele steun van de milieuadviesraad werd
reeds één kast geplaatst, nl. in oktober
2005 in een hoeve in de Zinkvalstraat (zie
foto). Bedoeling is om ook in 2006 een kast
te plaatsen in een hoeve op de Groenenhoek.

Kerkuilenproject

NatuurBESCHERMING

Twee kasten, die reeds langer opgesteld
staan in Aartselaar, hebben andere
bewoners gekregen. In kasteel Cleydael
werd de kast ingepalmd door kauwen en
in de kerk van Aartselaar hebben duiven
nestgelegenheid gevonden.
Info: Natuurpunt Rupelstreek,
Erik De Keersmaecker, 03/887 13 72 erik.dk@skynet.be

Het thema van de geleide wandeling is
"Medicinale toepassingen van
planten".
We komen samen aan Sporthal Mariënborgh, Doornstraat in Wilrijk om 10 u.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
Voorzie stevig schoeisel (laarzen na
regenweer).
De wandeling staat open voor iedereen
en is gratis, maar buggy's kunnen spijtig genoeg niet mee. Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Ronny Verelst, tel: 03/887 82 25 ronnyverelst@telenet.be
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NatuurBELEVING:
Geitepad - Wilrijk
Zondag 7 mei

NatuurSTUDIE:
Bermenonderzoek in heel Aartselaar
Onze natuurgidsen onderzochten - op vraag van
de gemeente - de Aartselaarse wegbermen. Deze worden reeds een tiental jaar op een ecologisch verantwoorde wijze gemaaid, conform het
bermdecreet. De studie heeft tot doel na te gaan
in hoeverre de vegetatie gewijzigd is en wil eventueel raadgevingen geven om het beheer indien
nodig aan te passen.Info bij Ronny Verelst:
03/887 82 25 - ronnyverelst@telenet.be

NatuurBELEID:
Deelname aan de
Stadsrandbosinstuif
Zondag 26 maart
14 u tot 17.30 u
Sportcentrum

Het gebied Edegemse Hoek - Groeningenhof - Pannenbossen wordt de locatie
van het stadsrandbos Antwerpen. Maak uitgebreid kennis met het gebied en de inrichtingsstudie en geef uw mening.
De gemeente deed op onze gidsen beroep
om u doorheen het gebied te begeleiden.
Voor de kinderen is animatie voorzien.
Info: Luk Smets, 03/289 73 66 luk.smets@telenet.be. Meer info in het tijdschrift van Natuurpunt Rupelstreek.

Bij de fusie van Wielewaal en Natuurreservaten tot Natuurpunt werd
Aartselaar voorlopig bij de afdeling Zuidrand Antwerpen ondergebracht met de bedoeling de werking in Aartselaar na enkele jaren te
evalueren. Dit werd vorig jaar gedaan door de actieve natuurwerkers
van Aartselaar. Daarbij is vastgesteld dat de ontplooide werking en
activiteiten veel meer aansluiten bij die van afdeling Rupelstreek.
Daarom werd aan Natuurpunt gevraagd om de gemeente Aartselaar
onder te brengen bij deze afdeling. Dit proces is nog in onderhandeling. Als lid heb je uiteraard vrije keuze van afdeling en kan je nu
reeds opteren voor een overstap naar afdeling Rupelstreek (tenzij je
daar al lid bent). Info bij Ria Thys, 03/289 73 66 ria.thys@telenet.be. In het tijdschrift van Natuurpunt Rupelstreek zullen we regelmatig uitgebreidere artikels over Aartselaar plaatsen.
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En wat bieden we je in april, mei en juni?
NatuurEDUCATIE:
Driedelige initiatiecursus:
Ontdek de lente !

De natuur ontwaakt uit een lange winterslaap. De eerste bloemen verschijnen in
bos en veld.
Jonge bladeren tooien de bomen in zachte voorjaarstinten. Vogels zingen weer en
bouwen nesten. Dan is het lente.
Een uitgelezen moment om in de natuur
op ontdekking te gaan en kennis te maken met dit bijzonder seizoen.
In deze korte cursus gaan we kijken naar
voorjaarsbloeiers, observeren we vogels
en ontdekken we de samenhang in enkele
levensgemeenschappen.

Zaterdag 22 april: Voorjaarsbloeiers
Wilde planten in onze omgeving. Lesgever: Ronny Verelst
Afspraak: 10 u Parking Sportcentrum, Kleistraat, Aartselaar
Meebrengen: laarzen, loep.
Zaterdag 29 april: Vogels
Vogels observeren en leren kennen. Lesgever: Chantal Alenus
Afspraak: 9 u Café De Scheepvaart, Oud Sas, Wintam
Meebrengen: verrekijker, vogelgids
Zaterdag 6 mei: Levensgemeenschappen in de lente
Planten en dieren worden geplaatst in de levensgemeenschappen
waarin ze thuis horen. Lesgever: Gilbert Van Ael
Afspraak: 10 u Hoek Cleydaellaan en Zinkval, tegenover ingang van
kasteel Cleydael, Aartselaar
Deelnameprijs: 9 €
Inschrijven: door storting van de cursusprijs op rekening: 979-9767548-41 van
VMPA-Aartselaar
Informatie: Johan Herreman,
03/887 27 98 herreman.johan@skynet.be
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NatuurBESCHERMING:
Egelproject in heel
Aartselaar

We plannen dit voorjaar een groot beschermingsproject van de egel; dit
met ondersteuning van de Milieuraad en
van de gemeente. Elk Aartselaars gezin
zal een mooie folder ontvangen met nuttige tips om de egel te beschermen.
Handige Harry’s tussen 8 en 14 jaar
kunnen op woensdag 26 april een egelhuis komen knutselen in het benedenlokaal van het Sportcentrum. En dit aan
een zeer democratische prijs.
Hiervoor dient ingeschreven te worden.
Hou de egelfolder in de gaten!
Info: Hilde Luyckfasseel, 03/844 41 41 Hilde_ll@hotmail.com

NatuurEDUCATIE:
Cursus
Natuurinzicht
De Paardestal
Niel

Een korte, maar intense cursus voor wie
natuurbeleving en groene basiskennis
wenst op te doen. Voor wie nadien verder
wil gaan met de jaarcursus Natuurgids,
biedt deze cursus de basis die van een
cursist natuurgids wordt verwacht.
Een organisatie van het Centrum voor Natuureducatie i.s.m. Natuurpunt Rupelstreek en VMPA Schelde-Rupel
Wanneer? Vanaf 20 april 2006 tot 20
mei 2006 op donderdagavond van
19.30 u tot 22.30 u en zaterdagvoormiddag van 9.30 u tot 12.30 u
Plaats: De Paardenstal,
Boomsestraat 221, Niel
Inhoud: 5 binnenlessen en 5 excursies. Kostprijs: 50 € op
404-3076041-29 ten name van CVN
Info: CVN, 03/ 226 02 91,
info@c-v-n.be of
Carine Wils, 03/888 30 74 carine.wils@scarlet.be
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