Corona
verhindert
ledenavond!
Dan maar

terugblik
op 2020
in woord
en beeld!

1

Niets is zeker behalve...
er komt een nieuwe lente!
Seizoenen komen en gaan, de natuur laat
zich kennen met een onstuimige oerkracht.
Daarvan zijn wij ook in Aartselaar getuige.
Nooit hebben er zoveel mensen de natuur
dicht bij huis ontdekt en leren waarderen.
Ze gaf ons verwondering, ontspanning en
vreugde.
Wij konden en kunnen ons hart verwarmen
met een heerlijke wandeling. Misschien
zijn we allemaal zelfs wel een beetje meer
natuurliefhebber geworden?
Natuurpunt heeft in het voorbije woelige
jaar de natuur in Aartselaar niet losgelaten. 283 planten in 9.600 meter prachtige
bermen zijn minutieus gedetermineerd en
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opgelijst in het ‘Bermflora-onderzoek 2020’.
Het werk is te raadplegen in onze bib en op
onze website: www.natuuraartselaar.be.
Dat inwoners hun tuinen mooier en natuurlijker maken, merkten we aan de grote
verkoop van inlandse struiken en bomen bij
onze Behaagactie. Kevertjes, vlinders, vogels
en kleine zoogdieren zullen er dankbaar om
zijn. En dat is nodig want hun territorium
wordt door ons toedoen alsmaar kleiner.
Steenuilen zijn in onze gemeente nog tevreden. In de vroege lente van 2020 hoorden
we hun geroep. We hebben voor die vogels
ook al meerdere kasten opgehangen. Ook
om de jonge kerkuiltjes waren we gelukkig.

Jammer genoeg is het zwaluwenbestand bij
ons zo achteruitgegaan dat we ze amper nog
zien of horen.
Natuurpunt plande het voorbije jaar met
veel goesting meerdere activiteiten, maar
de meeste moesten helaas wegens corona
worden afgelast... Maar de ‘Kinderdoezak’
met leuke seizoensopdrachten in Cleydaelbos werd in de bib heel vaak uitgeleend.
We kregen meerdere positieve reacties.
Ook de bewoners in Zonnewende waren
gelukkig met de nieuwe bijenhotelletjes, die
we met de Gezinsbond plaatsten, samen
met een bijhorend infobord. Aan de molen
verfraaiden we het bijenhotel en plaatsten
we in samenspraak met de gemeente een
degelijk infobord.
We duimen dat we dit jaar in overleg met
het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw onderhoudswerken kunnen doen in
de Reukens en onze boomgaard samen met
leden van Velt kunnen verzorgen.
Zoals ieder jaar wil Natuurpunt Aartselaar
ook een jaarvergadering plannen. We
willen tonen wat we het voorbije jaar hebben verwezenlijkt, maar ook luisteren naar
de opmerkingen of verwachtingen van onze
leden. Helaas vanwege corona kan dat dit
jaar niet met een lekker etentje of een frisse
wandeling.
Toch krijgen we graag van vele Natuurpuntleden feedback op onze werking.

Dat kan eenvoudig door voor 25 februari
een bericht te sturen naar
info@natuuraartselaar.be of te telefoneren
naar Hilde Janssens, 0472/81 39 98.
Natuurpunt is één grote familie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we ons in Aartselaar tussen het groen nog beter voelen.
2021 is al een eindje onderweg. Natuurpunt
wil zich met veel zorg blijven inzetten om de
aarde leefbaarder te maken. Jij ook?
En wij kijken alvast uit naar de nieuwe lente!
Hilde Janssens

Om de natuur nog beter te ondersteunen zijn we ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligsters en vrijwilligers!
Ben je bereid om mee afval te ruimen,
beheerswerken te doen, een (kinder)
activiteit te organiseren of te ondersteunen of je natuurtalenten kenbaar te
maken, dan horen we het graag!
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Leden en communicatie
Ledengroei

Luk Smets

2020: wat een jaar! Een jaar waarin het
coronavirus de hoofdrolspeler was, maar
waar we massaal de natuur dicht bij huis
(her)ontdekten. Nooit eerder werd het belang van wat groen in de buurt zo duidelijk
als afgelopen jaar.
Dat merkte Natuurpunt ook in de ledengroei. Eind 2020 waren er 123.000 families

lid van onze vereniging.
Ook in Aartselaar zagen we ons ledenaantal
stijgen van 418 naar 433! Rekeninghoudend
met 6100 Aartselaarse brievenbussen,
betekent dit dat op 7 % van de adressen een
Natuurpuntlid woont. Daarmee doet
Aartselaar het goed op Vlaamse schaal.

Communicatie
In coronatijd werden veel activiteiten afgelast
en waren fysische ontmoetingen onmogelijk.
Daarom waren onze communicatiekanalen
des te belangrijker om contact te houden
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met onze leden. Daarbij gaven we veel
aandacht aan activiteiten die coronaveilig in
gezinsbubbel gedaan konden worden.

Alle leden ontvangen driemaandelijks
Rupelblad, dat we met onze buurafdeling
Rupelstreek uitgeven.

14 maal werd er een elektronische flits
gestuurd, die momenteel naar 756 bestemmelingen gaat. Onze Facebookpagina wordt
gevolgd door 528 mensen.

Ontvang je onze Natuurflitsen
nog niet? Stuur een mailtje
naar flits@natuuraartselaar.be
Facebook:
fb.com/natuuraartselaar
Website:
www.natuuraartselaar.be
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Financieel

Luk

Wat betreft financiën is onze afdeling altijd
zeer open geweest. Op onze jaarlijkse
ledenavond wordt steeds volledige inzage
gegeven. Corona dwingt ons nu een andere
weg te kiezen. Voordeel is dat dit beknopt
verslag nu alle leden bereikt.
In onderstaande tabel is de post “Uitstappen” het grootst. Toch slaat dit volledig op
het weekend Oisterwijk. Alle verdere activiteiten werden noodgedwongen afgelast.
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De “Fondsenwerving” behelst voor het
grootste deel de actie Behaag Natuurlijk
en gedeeltelijk de verkoop van de
Natuur.kalender 2021.
De subsidies zijn dit jaar merkelijk hoger dan
vorig jaar. De gemeente besliste immers een
Vlaamse toelage naar de verenigingen door
te schuiven onder vorm van een dubbele
subsidieuitbetaling.

verslag 2020

Smets

Een grote kost is ons tijdschrift en in mindere mate de software voor website en flitsen.
Grotendeels kan dit door de afdracht van
een deel van de lidgelden. Het grootste
deel van het lidgeld, dat onze leden betalen, dient voor de secretariaatswerking in

Mechelen. Een beperkt deel wordt naar de
afdeling doorgestort.
Uiteindelijk komen we aan een batig saldo
van 1396 euro. Dit reserveren we voor een
viering van 20 jaar Natuurpunt in 2021, als
lady Corona het zal toestaan.
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Terugblik in woord en beeld
op een heel speciaal jaar ‘2020’
Ria Thys

In onze agenda voor de periode
januari - maart 2020 boden we een
8-tal heel gevarieerde activiteiten
aan ...
Hiervan konden nog 5 bijeenkomsten
doorgaan. Maar vanaf half maart
moesten we - net zoals zoveel andere
verenigingen - al onze verdere geplande samenkomsten annuleren.
Samen met jou konden we gelukkig
nog wel genieten van onze altijd gezellige (en lekkere) jaarvergadering.

Steen- en kerkuilen
We trokken in volle winter met enkele mensen op stap om te speuren
naar de aanwezigheid van steenuiltjes in onze gemeente (een tweejaarlijks onderzoek in de periode februari/
maart). En we kunnen vaststellen dat op
de plaatsen waar we bij vorige onderzoeken steenuiltjes aantroffen, ze ook nu nog
present zijn.

Het blijft dan ook belangrijk dat we onze
prachtige kleinste uilensoort een extra
ondersteuning geven door nestkasten te
plaatsen (en jaarlijks te controleren) in de
biotopen waar ze voorkomen.
Natuurgebied De
Reukens (zie kaartje
hiernaast) vormt
een geliefkoosde
biotoop voor de
steenuil (open landschap, interessante
nestbomen, voldoende prooien):
5 roepende uilen.
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Ook de open ruimtes, links en rechts
van de Kleistraat
doen het prima. In
2020 waren ook hier
5 uilen te horen.

Een andere uilensoort die onze
aandacht meer dan nodig heeft,
is de kerkuil.
Al vele jaren ijveren we met
ondersteuning van de Kerkuilenwerkgroep en van Vogelwerkgroep ARDEA voor deze
prachtige uilensoort die graag
nestelt in kerktorens, schuren,
... Zo plaatsten we de voorbije
jaren op verschillende plaatsen in Aartselaar nestkasten,
overwegend in schuren bij
privé-personen. Het resultaat is
bemoedigend. Niet elke kast is
bewoond, maar toch kunnen we
bij de jaarlijkse controle vaak in
het latere voorjaar “uilskuikens”
aantreffen.
De opvolging van de kerkuilkasten vergt 2 x per jaar een
controle: 1 x na het broedseizoen om de kast te reinigen en
eventuele herstellingswerken uit
te voeren en 1 x in de periode
dat er jongen zijn. Deze jongen
worden door een erkend ringer
gewogen en geringd.

En met een flinke groep
kinderen knutselden we
uiltjes, onderzochten we
braakballen en ontdekten we
boeiende weetjes over onze
Aartselaarse uilen.
Jammer genoeg was dit de
enige combi-activiteit
kinderen/ouders-grootouders
van 2020.
In andere jaren zijn dit steeds
zeer geslaagde, leerzame en
gezellige bijeenkomsten!
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Mezen en vleermuizen
Al enkele jaren ondervinden natuurwandelaars serieuze hinder van de eikenprocessierups. De voorbije lente en zomer - dé
periode bij uitstek waarop de brandharen
van deze rupsen in het rond vliegen bij de
minste windvlaag - wandelden we massaal
in de natuurgebieden of nabij lanen met
eiken. Best hinderlijk.
Maar: mezen vinden deze rupsen een
lekkernij en vleermuizen houden vooral
van de volwassen vlinder.
Daarom dat we reeds in februari een 20-tal
mezen- en vleermuizenkastjes in elkaar
knutselden en die ophingen aan de bomen
van de Cleydaellaan.
Een aantal van de mezenkastjes werden
al snel in gebruik genomen door kool- en
pimpelmeesjes.
De vleermuiskasten zullen in 2022 een
controlebeurt krijgen.
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Adopteer een berm
Al verschillende jaren verwijderen we met
Natuurpunt Aartselaar 5 x per jaar het
zwerfvuil in de bermen van de Cleydaellaan
(vanaf de verkeerslichten met de Helststraat
tot aan de grens met Hemiksem) en in het
natuurgebied Cleydaelbos.
Met dank aan de Minaraad en de gemeente
voor ondersteuning hiervoor.
Deze opruimbeurten konden doorgaan,
uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen.
We namen in september ook deel aan de
World Clean Upday en waren op twee plaatsen actief: onze gebruikelijke bermen aan
het Cleydael en ook de wijk Bruynenbaert.
Die dag zorgden toch ca 20 mensen ervoor
dat Aartselaar er weer wat netter bijlag.
Tijdens onze wandelingen doorheen de
natuurgebieden De Reukens, Cleydaelbos,
het Solhofpark, maar ook in de Aartselaarse
straten ruimden we meermaals afval.
propere gemeente toch een heel goed
We konden ondervinden dat vele mensen
gevoel geeft! En dus zelf aan het opruimen
de instelling hebben dat wandelen in een
slaan ...
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Wilde bijen
2020 moest ook een jaar worden met heel
veel belangstelling voor de wilde bijen.
Met een lesavond voor volwassenen en 2
kinderactiviteiten om kennis te maken met
het leven van de nuttige wilde of solitaire
bijen (in tegenstelling tot de honingbijen die
koloniebroeders zijn) ... Het mocht niet zijn.
Maar toch: onze zorg voor de bijtjes was (en
is) groot. Het bijenhotel aan de molen werd
gefatsoeneerd en dank zij gemeentelijke
ondersteuning konden we een - door Natuurpunt ontworpen - infobord een mooie
plaats geven.
In het kader van een tuinproject in WZC
Zonnewende plaatsten we samen met de
Gezinsbond 5 kleinere bijenhotelletjes: een
meerwaarde voor de wilde bijtjes en voor
de residenten van het WZC.
En ook het bijenhotel in De Reukens was aan
een grondige opknapbeurt toe.
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Kinderdoetocht
In de herfst van 2019 zijn we
gestart met onze seizoensgebonden opdrachtentochten
langs 16 aangeduide punten in
het Cleydaelbos.
In het voorbije jaar was dit aanbod een schot in de roos!
Gezinnen konden de door
Natuurpunt Aartselaar ontworpen doerugzakjes ontlenen in de
bibliotheek (vaak werden ze zelfs
aan huis gebracht) en in hun
familiebubbel op wandel trekken
in het bos. Leerzaam, gezellig en
goed voor enkele uren samen
genieten van onze mooie natuur!

Behaagactie
Al 26 jaar loopt in onze gemeente de
Behaagactie, een initiatief van Natuurpunt
met ondersteuning van de gemeente.
Intussen nemen al 30 gemeenten deel. En
in 2020 was dit wel een heel speciale editie.
Enerzijds omdat onze bevolking duidelijk
interesse had om met streekeigen planten
hun tuin waardevoller te
maken voor plant en dier
(en mogelijk ook omdat er
meer tijd was om een “levende tuin” te creëren).
Anderzijds was het afhaalmoment van het plantgoed niet evident. In volle
Coronaperiode met onze
Natuurpuntmedewerkers
180 pakketten samenstellen, goed voor 2598 planten
en dat met maximum 4
personen: een hele klus.
Het was gelukkig prachtig
weer, zodat alles buiten kon
plaatsvinden. Na afspraak
met de burgemeester
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verplaatsten we de ophaalmomenten voor
de ca 30 klanten naar zaterdagvoormiddag
en zorgden ervoor dat de klant met de auto
tot bij zijn/haar bestelling kon rijden.
Het gebruikelijke borreltje moest er jammer
genoeg bij inschieten.
Maar het belangrijkste:
2598 streekeigen planten maken onze
gemeente weer wat groener en gezonder.

Bermflora-onderzoek
In 1991 werd reeds een eerste onderzoek
van enkele Aartselaarse wegbermen gedaan
door de Milieuraad, dit op vraag van de
gemeente.
In 1998 en 2005 werd door de toenmalige
VMPA-Aartselaar het onderzoek herhaald.
Na 15 jaar - in 2020 - leek het Natuurpunt
Aartselaar opportuun om het onderzoek
doorheen de vier seizoenen nogmaals te
hernemen om zo de evolutie in kaart te
brengen.
Het resultaat hiervan is een lijvige bundel
van 117 bladzijden, waarvan u de titelbladzijde hiernaast afgebeeld ziet.
De bundel wordt kortelings overhandigd
aan de gemeentelijke belanghebbende
personen.
U kan de volledige bundel raadplegen op
onze website of in de bibliotheek.

Zoogdierenmonitoring
Een jaar lang deden we in de De Reukens met goedkeuring van ANB - een onderzoek
naar het voorkomen van zoogdieren in het
gebied. Aan de hand van wildcamera’s, die
reageren op beweging en warmte, verkregen we duizenden filmpjes. Een deel met
enkel door de wind bewegende blaadjes.
Maar toch: het resultaat was verbluffend.
Knabbelende of spelende konijntjes, hazen,
speelse eekhoorns, ontelbare muizen,
bruine rat, een ree, meerdere volwassen en
jonge vossen met soms leuke capriolen, ...
En natuurlijk kwamen er ook verschillende
vogels voor de camera paraderen: mees,
vink, houtduif, ekster, merel, fazant, gaai,
grote bonte specht, ... en zelfs een houtsnip
en een bosuil.
De resultaten worden momenteel verwerkt
en zullen in de loop van het voorjaar op
onze website verschijnen.

Vos maakt luchtsprong
Opname: 29 mei - 5.36 u ‘s ochtends
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• Ophangen mezenkasten in Helststraat
en Potaardestraatje (januari)
• Werkdagen: De Reukens i.s.m. met Velt
• Snoeien van de fruitboomgaard in De
Reukens
• Zwerfvuil ruimen op de Cleydaellaan en
in het natuurgebied Cleydaelbos
• Kinderactiviteiten: Wilde bijen en Bollie,
de bosuil
• Uitstappen naar het arboretum in
Wespelaar en het Lobbroek in Leest
• Vroege vogeltocht in het Cleydaelbos
• Planteninventarisaties in De Reukens en
in het Cleydaelbos
• Vlinderwandeling op 25 juli in De Reukens
• Voordracht door Joeri Cortens: De levende
tuin (september)
• Filmavond: De wilde stad (najaar)
• Een blijvertje: de kinderdoetocht in het
Cleydaelbos. Per seizoen zijn er 3 rugzakken voor max. 1 week ontleenbaar tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.
• En een supertof feest: o.a. een ontbijt in
De Reukens met een boeiend programma.
Noteer zondag 8 augustus in uw agenda.
Onze bestuursploeg heeft er zin in ...
Hilde Janssens, Jan Eulaers, Kurt Crauwels, Luk Smets, Ria Thys en Ronny Verelst
gaan er voor, ook in 2021!!!
Interesse om mee op de Aartselaarse natuurkar te springen? Laat iets weten!!!!
Natuurpunt wil een strijdbare vrijwilligersvereniging zijn die opkomt voor de belangen
van de natuur en landschapszorg in Vlaanderen.
Meer inlichtingen, een proefnummer van ons tijdschrift, lidmaatschap, ...? Kijk even op
www.natuuraartselaar.be of zend een mailtje naar info@natuuraartselaar.be.
Krijg je onze elektronische natuurflits al toegezonden? Van tijd tot tijd brengen we wie
het wenst via e-mail op de hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Zend
een mail naar flits@natuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en “ja,
natuurflits Aartselaar”.
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Onze voorzichtige
plannen voor 2021

