Oeyvaersbosch
Zaterdag 29 september

NatuurBEHEER

Natuurpunt heeft al enkele jaren een prachtige brede houtkant, grenzend
aan het landbouwgebied De Reukens, in overleg met het gemeentebestuur van Aartselaar in
beheer. Het dient als groenscherm rond de aangrenzende KMO-zone en is eigendom van de gemeente. Het
is een zeer jong terrein met
een vijver en een houtkant.
Natuurpunt voert een gedifferentieerd beheer gericht op
de ontwikkeling van de houtkant als visuele buffer, maar
met behoud van open stukjes
bloemrijk grasland.
Elk jaar plannen we een werkdag in het gebiedje, zo ook dit jaar. Wat
staat er zoal op het programma: maaien van grasveldjes, afvoeren van
het maaisel, verwijderen van distels in de randzone en wat opruimen van
zwerfvuil. Werk dat iedereen aankan, jong en oud, man of vrouw.
Hierbij nodigen we je speciaal uit op deze werkdag om in je eigen gemeente de handen uit de mouwen te steken ten voordele van de natuur.
Vele handen maken het werk immers licht en aangenaam.
We starten om 9.30 uur, bijeenkomst aan hoek LanglaarsteenwegOeyvaersbosch en houden een middagpauze van 12 u tot 13.30 u.
Einde om 16 uur. Uiteraard is halve daghulp ook welkom!
Meebrengen: werkkledij, laarzen,
werkhandschoenen en picknick
voor wie de hele dag komt helpen.
Wij zorgen voor het nodige gereedschap, gratis kofﬁe/thee/water en
heerlijk warme soep.
Info bij Ivan Bogaerts, 03/887 16 46
of ivan.bogaerts@skynet.be
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Cursus Zaden en Vruchten

NatuurEDUCATIE

Najaar 2007
Wist je dat een okkernoot geen noot is, maar wel een steenvrucht ? Wist
je dat een komkommer een bes is ? Wist je dat ook een druif en een
tomaat bessen zijn ? Wist je dat de witte paardenkastanje doosvruchten
vormt, terwijl de tamme kastanje nootjes omwikkelt die vervat zitten in
een napje ? Nochtans lijken de vruchten van beide bomen sprekend op
elkaar !
Over het hoe en waarom van
bovenstaande vragen en nog
veel meer kan je alles te weten komen dankzij de cursus
Zaden en vruchten.Tijdens de
theorieles wordt de ontwikkeling
van vruchten en zaden belicht,
alle vruchttypes worden voorgesteld en ook de verspreiding
van zaden en vruchten worden
uit de doeken gedaan. Twee
Bessen van meidoorn
excursies laten toe de opgedane
theoretische kennis in een praktische veldkennis kan om te zetten.
Theorie: dinsdag 23 oktober, Par. Centrum, Van Ertbornstraat 7
Aartselaar van 19.30 u tot 22.30 u
Praktijk:
zaterdag 10 november van 9 tot 12 u in het Cleydaelhof te Aartselaar
zaterdag 17 november van 9 u tot 12 u in de Hobokense Polder te
Hoboken
Meebrengen: papier, pen. Bovendien voor beide praktijklessen goede
wandelschoenen en warme kledij.
De driedelige cursus kost 12 euro voor Natuurpuntleden en 15 euro
voor niet-leden, lijvig cursusboek inbegrepen. Inschrijving is deﬁnitief na storting van het deelnamebedrag op rekening 979-9767548-41,
J.Kennedylaan 22 2630 Aartselaar met als mededeling “Cursus Zaden
en vruchten” en je telefoonnummer.
Meer info over deze cursus bij Ria Thys, 03/289 73 66
ria.thys@telenet.be
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NatuurBELEVING
Week van het bos
Zondag 7 oktober 2007
Natuurwandeling in het Cleydaelhof
Van 10 u tot 12 u maken we een ﬁjne herfstwandeling in het (normaal niet
toegankelijke) natuurgebied Cleydaelhof.
We willen naast info over de natuurwaarde van het gebied ook de functie
van een bosbeheerder belichten. De bosbeheerder is niet meer alleen de
door ons allen gekende boswachter met zijn groene pakje aan en zijn pluim
op zijn hoed. Bosbeheer wordt uitgevoerd door een team van mensen,
gaande van de technische beambte van het Agentschap voor Natuur en
Bos (die inderdaad onze vroegere boswachter is) tot de soms talrijk aanwezige bosarbeiders, particuliere boseigenaars, vrijwilligers van natuurverenigingen enz.
Als je de natuurmicrobe wil te pakken krijgen en als je
eens wil weten wat een bosbeheerder doet, dan moet je
zeker naar onze geleide wandeling komen.
We verwelkomen je aan de hoek van de Cleydaellaan en
de Zinkvaldreef recht tegenover de ingang van kasteel
Cleydael te Aartselaar. Meebrengen: laarzen en eventueel verrekijker en loep. Wandelafstand: ca. 3 km. Gidsen Ronny Verelst en Johan Herreman. Contactpersoon:
Johan Herreman, Buerstedelei 36 2630 Aartselaar.
Tel. 03/887 27 98 - herreman.johan@skynet.be

Wij verdedigen de natuur
in onze gemeente

NatuurBELEID

In de Milieuadviesraad zetelen volgende afgevaardigden:
- Ronny Verelst (ronnyverelst@telenet.be), 03/887 82 25
- Luk Smets (luk.smets@telenet.be), 03/289 73 66
- Gert Verschueren (gert7verschueren@hotmail.com), 03/887 10 28
Ronny werd zelfs verkozen als voorzitter van de milieuraad. Onze inbreng is dus zeer belangrijk voor het milieu en de natuur van Aartselaar.
Ook in de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
zijn we vertegenwoordigd. Als effectief lid zetelt Johan Peymen (johan.
peymen@inbo.be), terwijl Luk Smets (luk.smets@telenet.be) plaatsvervanger is. Beiden vertegenwoordigen in deze commissie de sector
“natuur”.
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Verantwoordelijke uitgever: Luk Smets, J.F.Kennedylaan 22 Aartselaar

Natuurliefhebbers
slaan de handen
in elkaar !

Afdeling Aartselaar

Nieuwsbrief
Beste natuurvriend,

september - oktober 2007

Een nieuwe Natuurpuntafdeling te Aartselaar !
“Afdeling in oprichting”, zo noemen we ons voorlopig. Op onze vraag en
onder het impuls van het Dagelijks Bestuur van Natuurpunt werd het licht
op groen gezet voor de oprichting van een nieuwe Aartselaarse afdeling.
De afgelopen jaren hebben we op natuurvlak heel wat georganiseerd.
Cursussen, geleide wandelingen, beheer in Oeyvaersbosch, zwaluwtellingen, paddenoverzet, wegbermenonderzoek, … getuigen hiervan. Daardoor bewezen we dat een afdeling in onze gemeente
levensvatbaar is.
Zou je ook graag je steentje bijdragen, laat
dan iets horen aan Luk Smets, 03/289 73 66
of luk.smets@telenet.be.

Krijg jij onze elektronische Natuurﬂits
al toegezonden?
Neen? Van tijd tot tijd brengen we wie het wenst via e-mail op de hoogte
van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Natuurliefhebbers die
nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar luk.smets@telenet.be
met vermelding van naam en adres en “ja, Natuurﬂits Aartselaar”.
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds je
gegevens opvragen en laten aanpassen.
Al onze activiteiten en achtergrondinfo, foto’s e.d. kan je ook vinden op
onze website:

www.natuuraartselaar.be
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