WORDT OOK LID VAN

NATUURPUNT!

Samen met ruim 95 000 gezinnen geef je zo een
krachtig signaal aan de overheid. Jouw lidmaatschap stelt ons in staat om méér natuur te beschermen.
Het lidgeld bedraagt 27 euro voor het hele gezin. Je
geniet van volgende voordelen:

4 X NATUUR.BLAD
Je ontvangt 4 x per jaar Natuur.blad, het ledenblad boordevol informatie over de natuur in Vlaanderen.

4 x AFDELINGSTIJDSCHRIFT
Samen met Natuurpunt Rupelstreek geven we een zeer verzorgd en kleurrijk ledentijdschrift uit: Rupel.blad

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN
Je kan – met het hele gezin – gratis deelnemen aan alle
geleide wandelingen en fietstochten van Natuurpunt.

NATUUR.GIDS
Je ontvangt een welkomstpakket met daarin onze fraaie Natuur.gids met 66 uitgestippelde wandelingen en fietsroutes in
de mooiste natuurgebieden van België.

10% KORTING IN DE NATUURPUNT-WINKEL
Je geniet 10% ledenkorting bij aankoop van boeken,
t-shirts, verrekijkers e.a. Zie op winkel.natuurpunt.be.

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook van heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure,
Tierra Natuurreizen, Isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.
Zie voor plaatselijke handelaren op www.natuuraartselaar.
be/lidmaatschap/kortingen.htm
Foto’s van Jan Eulaers, Luk Smets en Ronny Verelst
Verantw.uitg.: Luk Smets, J.F.Kenndylaan 22, 2630 Aartselaar, 0477 66 94 32

Waarom lid worden van
Natuurpunt?
• je vindt natuur belangrijk
• je vindt dat de natuur in Aartselaar en omgeving blijvend
moet beschermd worden
• je vindt dat er nog heel wat natuur mag bijkomen in en
rond Aartselaar
• je vindt dat ook onze kinderen en kleinkinderen recht hebben op veel groen met wilde bloemen en oude bomen
• je wil graag genieten van natuur dicht bij huis of verder
weg
• je wil wat meer te weten komen over dieren en planten
We nodigen je uit om lid te worden, we moedigen je zelfs
aan om actief deel te nemen aan één of meer van onze
activiteiten, en waarom niet… misschien heb je zin om ons
bestuur te versterken. Laat het ons weten!

Handen uit de mouwen
Natuurpunt Aartselaar heeft geen eigen natuurgebieden. De
gemeente koopt echter op actieve wijze stukjes natuurgebied aan. Deze worden
beheerd door het
Agentschap Natuur en
Bos.
De verstandhouding
met ANB is uitstekend.
Natuurpunt kan haar
inbreng doen onder de
vorm van natuurstudie
en geleide wandelingen.
Ook kleine natuurbeheerwerken voeren we
in overleg met ANB uit
in de Reukens: knotten
van wilgen, onderhoud
van de fruitgaard in
samenwerking met
VELT.

Adopteer een berm

Paddenoverzet
Natuurpunters van Aartselaar bieden jaarlijkse hulp aan
onze amfibieën. Padden, kikkers en salamanders maken
een wezenlijk deel uit van onze natuur en zij verdienen dan
ook de nodige bescherming. In de Groenenhoek plaatsen we
schermen, die verhinderen dat de beestjes tijdens hun jaarlijkse trek in februari en maart verkeersslachtoffer worden.
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De Milieuraad van Aartselaar nam een prachtig initiatief.
Om onze wegbermen wat netter te houden nodigt zij verenigingen uit om een jaar lang een berm te adopteren, dit
houdt dus in “proper houden”. De gemeente ondersteunt dit
initiatief met een flinke financiële stimulans voor de bereidwillige verenigingen.
Zulke oproep valt bij Natuurpunt niet in dovemansoren.
Wij schreven prompt in op dit initiatief en adopteerden de
Cleydaellaan en Zinkval in de bossen tegenover het kasteel
Cleydael. Vijf maal per jaar ruimen we het zwerfvuil op.
Help je ook een handje?

Zwaluwen
Jaarlijks inventariseren we het zwaluwenbestand in Aartselaar om de evolutie van de broedgevallen op te volgen. De
gemeente stimuleert het behoud
van zwaluwnesten
via een subsidiesysteem. Heb je een
nest aan je woning
of in je stal, neem
dan zeker even contact met ons op.

Natuurlijk
Aartselaar

Uitstappen en kinderactiviteiten, cursus
Doorheen het jaar organiseren we verschillende uitstappen
in eigen gemeente of verdere natuurgebieden. Jaarlijks gaan
we ook op wandelweekend. We organiseren ook natuurcursussen.
Minimaal één keer
per kwartaal komen kinderen aan
hun trekken tijdens
een speelse maar
toch leerzame
woensdagnamiddagactiviteit. We
werken ook samen
met scholen rond
mieren, bijen, ...

www.natuuraartselaar.be
info@natuuraartselaar.be

Zijn er nog groene plekjes in
ons verstedelijkt Aartselaar?
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Domeinbos
Cleydael
Wandeling van 2 km langs bos,
grasland en rietvelden.
Vandaag zie je nog hints naar het
roemrijk verleden, toen Cleydael
behoorde tot het gelijknamige kasteelpark: brede dreven, oude imposante
eiken en de afwisseling tussen bos en
open gebied. Naast een rijke geschiedenis, heeft Cleydael een erg grote
biodiversiteit. Het is een paradijs voor
dieren en planten.
Het domein is eigendom van het Agentschap Natuur en Bos en is vrij toegankelijk op de wandelpaden.
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Onder impuls van Landschapspark Zuidrand werd dit plekje
omgetoverd tot een aangenaam rustplaatsje. Natuurpunt
bouwde er
met behulp
van leerlingen
een insectenhotel.
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Golf Cleydael
bebouwing

Het kasteel is in private handen. Het golfterrein is enkel toegankelijk voor clubleden. Af en toe organiseert Natuurpunt
er een geleide natuurwandeling.
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De Reukens

Het Solhof

In het openruimtegebied De Reukens ten zuiden van de Aartselaarse
dorpskom wordt sinds enkele jaren
gewerkt aan een natuurlijk en gevarieerd landschap. Hiervoor werkt
het Agentschap voor Natuur en Bos
samen met de gemeente Aartselaar
en werden er intussen al heel wat
gronden aangekocht en ingericht.
Op een deel van de gronden werden
een jong bos, een boomgaard en
een dreef aangeplant. Op advies van
Natuurpunt werden ook een meanderende beek met poel aangelegd en
knotwilgenrijen aangeplant. Langs
het Reukenspad kan doorheen het
gebied gefietst worden. Wandelaars
kunnen via een wandellus een rondgang maken in het gebied zelf. De
gemarkeerde wandeling behoort tot
de wandellussen van Landschapspark
Zuidrand.

Het Solhof is een gemeentelijk park in Aartselaar. Het is
aangelegd in Engelse landschapsstijl: een grasvlakte met
zicht op (een deel van) de vijver, met solitaire bomen. Paden
zijn aangelegd op enige afstand van de waterpartijen en van
de tot vijver verbrede delen van de kasteelgracht. Over de
kasteelgracht gaat de vegetatie over in parkbos. De aspectbepalende bomen kunnen 150 jaar oud zijn. Zij zijn werkelijk monumentaal. De voornaamste zijn de beuk, zomereik,
linde, plataan, esdoorn, tamme kastanje en Amerikaanse eik.
Verder typische park
exoten zoals de tupelo
boom, de levensboom en
de ginkgo.
Kasteel en bijgebouwen
zijn privé en huisvesten
een hotel en een horecazaak.
Natuurpunt Aartselaar
organiseert er sporadisch
natuurwandelingen. Ook
werd een natuurleerpad
uitgezet.

