Natuur-BELEID

Op 8 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezin-

gen. Stilaan raken de kandidaten bekend. De
partijen stellen hun programma’s op. De natuur
en het leefmilieu in Aartselaar staan steeds meer onder druk en verdienen
ook op politiek vlak de hoogste aandacht. Daarom heeft Natuurpunt/VMPA
Aartselaar samen met VELT Aartselaar een memorandum opgesteld en
aan de kandidaat-politiekers voorgelegd. We geven u onze topprioriteiten:
1. Aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar
2. Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams
Gewest
3. Subsidiereglement ter ondersteuning van de werking natuur- en milieuverenigingen
4. Subsidiereglement om aankoop van natuurterrein door erkende natuurbeherende verenigingen te ondersteunen.
5. Actief aankoop- en stimulatiebeleid bij de natuurlijke en recreatieve invulling van het stadsrandbos en van de Reukens; openstelling oude
kerkweg door de Reukens.
6. Ontwikkelen van de vallei van de Grote Struisbeek als natuurverbindingsgebied tussen beide stadsrandbosgebieden.
7. Actualisatie van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)
8. Degelijke uitvoering en continuering van het huidige milieubeleidsplan,
dus niet enkel de kleine acties.
9. Een blijvende structurele ondersteuning van de compostmeesters om
het afvalarm leven te bevorderen ten voordele van ons milieu.
10. Initiatieven ontwikkelen ter sensibilisering van de bevolking in verband
met natuur- en milieugedrag, zoals Dag van het Park, Met belgerinkel
naar de winkel, Autoluwe (-loze) zondag, …
Op http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=2166 vind je de volledige
tekst. Info bij Luk Smets, 03/289 73 66

Natuurliefhebbers
slaan de handen
in elkaar !

Afdeling Aartselaar

Nieuwsbrief
Beste natuurvriend,

Juli 2006

Je houdt momenteel de tweede Nieuwsbrief in handen van Natuurpunt/VMPA-Aartselaar. Zoals beloofd in de eerste editie van maart
2006 willen we je regelmatig 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: deelname aan inventarisatietochten (zwaluwenfietstocht en plantenstudietocht in het Oeyvaersbosch), een ontspannende leerwandeling in De Reukens, deelname aan de Open Monumentendag in het
Solhof, inspannend natuurbeheer op het Oeyvaersbosch.
Iedereen welkom !

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 wordt dan lid tot einde 2007! Je zal dan 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
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Op zwaluwenfietstocht langs Aartselaarse hoeves
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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). Hoe doe je dit? Contacteer even Ria Thys, 03/289
73 66 - ria.thys@telenet.be. In het tijdschrift van Natuurpunt Rupelstreek plaatsen we regelmatig uitgebreidere artikels over Aartselaar.

Een boeiend zomerprogramma!
We bieden je graag een overzicht aan van
onze activiteiten van juli t.e.m. september
2006.
Half mei deden we reeds een onderzoek naar het voorkomen van de boeren- en de gierzwaluw. Een aangename tocht, die we een tweede maal willen fietsen, vermits zwaluwen nu volop
aan hun tweede broedperiode bezig
zijn. Meer info in het juli-tijdschrift van
Natuurpunt Rupelstreek
We komen op 11 juli samen aan de
kerk op het Laar om 14.00 u en sluiten daar ook af rond 17.00 u. Onze
fietstoer brengt ons langs de boerderijen van Groenenhoek, Zinkval, de
wijk Lindenbos en de Kleistraat. Wij
zorgen voor tellijsten en een spiegel
op steel om in de nesten te kunnen
kijken. Info bij Luk Smets, 03/289 73
66 - luk.smets@telenet.be
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Welkom !!!

NatuurSTUDIE
Tweede zwaluwinventarisatiefietstocht
doorheen Aartselaar.
Dinsdag 11 juli

•

En begin juni waren
er een twintigtal
wandelaars in het
Solhofpark om meer
te vernemen over
rituele bomen en
planten en hun rol
in religie en mythologie.

In onze eerste Nieuwsbrief meldden we
reeds dat er in het najaar van 2005 een
kerkuilkast geplaatst was op een hoeve in
de Zinkvalstraat. Boerenschuren kunnen
voor kerkuilen immers geliefde plaatsen zijn.
In het voorjaar van 2006 werd ook een kast
geplaatst in een hoeve op de Groenenhoek.
We kunnen je nu al meedelen dat de kast in
de Zinkvalstraat reeds bewoond is door een
kerkuil. Momenteel is er nog geen broedgeval, maar wie weet komt de kerkuil volgend
jaar wel tot broeden.

Kerkuilenproject in
Aartselaar

NatuurBESCHERMING

Wil je meer vernemen over deze
prachtige nachtvogel? Natuurpunt Rupelstreek gaf een prachtige kleurenbrochure uit.
Je kan deze inzien op
www.natuurpunt.be/rupelstreek
Rubriek Vogels - Kerkuil
Info: Natuurpunt Rupelstreek,
Erik De Keersmaecker, 03/887 13
72 - erik.dk@skynet.be
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De voorbije maanden was Natuurpunt/VMPA in Aartselaar wel zeer
actief.
•
In maart vond de traditionele paddenraapactie plaats. De resultaten van deze actie kan je lezen in het julinummer van Natuurpunt Rupelstreek of bekomen bij Ria Thys, 03/289 73 66.
•

Zeven natuurgidsen van Aartselaar trokken telkens met een
groep op stap in het gebied Pannenbossen/Groeninghehof ter
gelegenheid van de Stadsrandbosinstuif op 26 maart.

•

April bracht een brede waaier aan activiteiten. Elk Aartselaars gezin ontving
via het gemeentelijk
infoblad een mooi
ogende folder met
info en beschermingstips voor de
egel. De kinderen
konden trouwens
komen knutselen en
maakten een
luxueus egelhuis.

•

De driedelige cursus Ontdek de lente was vooral praktijkgericht: een plantenwandeling op de Groeninghelei, een vogelwandeling aan het Noordelijk Eiland en een ecologische
wandeling in het Cleydaelhof.

•

Begin mei bewandelden we het Geitepad in Wilrijk op zoek
naar planten en hun medicinale toepassingen.

•
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Op zaterdag 13 mei maakten we met een tiental geïnteresseerden een fietstocht door Aartselaar om de aanwezige
zwaluwen te inventariseren. De resultaten van deze inventarisatietocht kan je lezen in het julinummer van Natuurpunt
Rupelstreek of bekomen bij Luk Smets, 03/289 73 66..

NatuurSTUDIE
Planteninventarisatie in het Oeyvaersbosch
Donderdag 17 augustus
In onze vorige Nieuwsbrief meldden we reeds
dat we al sinds 2002 het gemeentelijk terrein
Oeyvaersbosch in beheer hebben. Na 4 jaar
natuurbeheer zijn we wel benieuwd welke
planten er allemaal groeien en bloeien in het
gebied. Een eerste planteninventarisatie verrichtten we reeds in juni. In augustus plannen
we een tweede ronde. Interesse om dit eens
mee te maken? Met de planten– en bloemengids in de hand onderzoeken we welke planten er voor komen.
We spreken af om 19.30 u (hoek Langlaarsteenweg - Oeyvaersbosch). Einde omstreeks 21.30 u. Meer info bij Ivan Bogaerts,
03//887 16 46. Meebrengen: stevige schoenen
en eventueel een plantenveldgids.

NatuurBELEVING
Wandeling in
De Reukens
Zondag 3 september
Thema: Wat groeit er aan de bomen en de struiken?
Iedereen weer paraat na een welverdiende zomervakantie? Misschien met een vleugje heimwee naar de voorbije zomerse dagen…
De natuurgidsen van Aartselaar nodigen je uit om een prachtig stukje
Aartselaar beter te leren kennen: De Reukens, een groene long ten
zuiden van de dorpskern.
Het thema van de wandeling is: Wat groeit er aan bomen en struiken? En wat kan je er mee aanvangen? Maar er zal ook dieper inge3

gaan worden op de historiek van het gebied.
De wandeling leidt ons ook langs het Oeyvaersbosch, de bufferzone
op de rand van De Reukens met het naastgelegen KMO-gebied. Het
gebied, dat ca. 14.000 m² groot is, is in eigendom van de gemeente
Aartselaar, maar de natuurgidsen van Natuurpunt/VMPA-Aartselaar,
beheren het gebied.
Gert Verschueren, die vorig jaar zijn diploma Natuurgids behaalde bij
het CVN, is de gids. Bij hem kan je ook terecht voor meer info: 03/887
10 28
De wandeling start om 14 u aan de kerkweg halverwege de Leeuwerikenlaan (zijstraat van de Leugstraat) en eindigt daar ook omstreeks
17 u. Rolstoelen en kinderwagens kunnen spijtig genoeg niet mee.
Meebrengen: laarzen bij regenachtig weer of na regenperiode, verrekijker.

NatuurBELEVING
in het Solhofpark
Open Monumentendag
Zondag 10 september

Zondag 10 september is het in heel
Vlaanderen Open Monumentendag.
Het thema voor 2006 is Import/
Export., waarbij naast de
'vreemde' of 'uitheemse' invloeden
in onze gebouwen en landschappen ook het verhaal achter die invloeden zal bekeken worden.
De Heemkundige Kring organiseert
twee wandelingen met vertrek in
de dorpskom om 14 u en 15.30 u.
De groepen komen ook naar het
Solhof, waar onze natuurgidsen
telkens een kwartier zullen vertellen over de “geïmporteerde” bomen en struiken.
Onze gidsen zullen tussen 14 u
en 17.30 u in het Solhof aanwezig
zijn om uitleg te geven aan losse
wandelaars.
Info bij Johan Herreman, 03/887 27 98
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NatuurBEHEER
in het
Oeyvaersbosch
Zaterdag
16 september
In overleg met het gemeentebestuur van Aartselaar nemen onze natuurgidsen deel aan de beheerswerken in het Oeyvaersbosch. Het is
een zeer jong terrein met een vijver en een houtkant.
Het gedifferentieerd beheer is gericht op de ontwikkeling van de
houtkant als visuele buffer, maar met behoud van open stukjes
bloemrijk grasland.
Zaterdag 16 september 2006 is er opnieuw een werkdag gepland,
waarop alle hulp meer dan welkom is.
Wat dient er te gebeuren? Maaien van grasplekjes, afvoeren van het
maaisel, verwijderen van distels in de randzone, … Afspraak hoek
Langlaarsesteenweg/Oeyvaersbosch. We werken van 9.30 u tot
12.00 u. Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen. Wij zorgen
voor het nodige gereedschap en voor koffie/thee/frisdranken.
Info bij Ivan Bogaerts, 03/887 16 46

Natuur STUDIE:
Bermenonderzoek in heel Aartselaar
Met enige fierheid konden we aan de gemeente een lijvige bundel
overhandigen over de Aartselaarse wegbermen, het resultaat van
een volledig jaar inventarisatie en verwerking van de verkregen gegevens.
Het onderzoek werd door de auteur Ronny Verelst in een verzorgde
powerpointpresentatie voorgesteld op de Milieuraad.
Wil je deze bundel doornemen? Stap even de bibliotheek binnen of
surf naar www.milieuraad.be/aartselaar
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