Interesse om mee te werken?
Er zijn verschillende taken waar wij nog wat extra mensen voor kunnen gebruiken: o.a. ca 4 x per jaar bussen van de Nieuwsbrief in
Aartselaar, natuurbeheer (1 à 2 x per jaar), milieuraad,…
Neem contact op met Johan Herreman, 03/887 27 98

Natuurliefhebbers
slaan de handen
in elkaar !
www.natuuraartselaar.be

NatuurONTWIKKELING
Behaag Natuurlijk 2006
Zoals elk jaar organiseerde Natuurpunt ook
in 2006 een haagplantactie. En het succes
blijft duren. 2852 haagpakketten werden in
de hele regio aan de man of vrouw gebracht.
Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Tevens werden 299 knotwilgpoten
verkocht. Van het nieuwe aanbod, de bomen,
werden er 103 verkocht. Maar ook de resultaten voor Aartselaar waren zeer bevredigend.
We danken het gemeentepersoneel en de Aartselaarse vrijwilligers,
die zich samen voor deze actie hebben ingezet. De campagne is
voor Natuurpunt een prima middel om blijvende contacten te leggen
met actieve en enthousiaste medewerkers van de gemeentelijke Minaraad en de Milieu- en Groendienst van de gemeente.
De volledige resultaten zijn te vinden op de Behaagwebsite
www.natuurpunt.be/behaag

Beste natuurvriend,

Afdeling Aartselaar

Nieuwsbrief
Januari 2007

Zoals beloofd in de vorige edities willen de natuurgidsen van Natuurpunt/VMPA-Aartselaar je regelmatig informeren via een Nieuwsbrief
omtrent het wel en wee van de natuur in Aartselaar en over onze activiteiten.
Je bent van harte uitgenodigd op onze activiteiten doorheen het jaar.
Er is wel iets naar ieders gading. Dit voorjaar richten we vooral onze
aandacht naar beschermings- en inventarisatieprojecten rond padden
en steenuilen. Maar we gaan ook wandelen tijdens de Nacht van de
Duisternis en ontspannen ons tijdens een dia-avond over Bolivia, …
Alle info hierover in deze Nieuwsbrief. Iedereen welkom !
Al onze activiteiten en achtergrondinfo, foto’s e.d. kan je ook
vinden op onze website: www.natuuraartselaar.be

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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Verantwoordelijke uitgever: Luk Smets, J.F.Kennedylaan 22 Aartselaar

Op uitstap naar Zeeland met 19 deelnemers! Een prachtige dag !
1

Een boeiend voorjaarsprogramma!
We bieden je graag een overzicht aan van onze activiteiten van
februari tot en met april 2007 !

Welkom !!!
Padden, kikkers en
salamanders op het
liefdespad !.

NatuurBESCHERMING
Paddenraapactie in
Groenenhoek
Februari - maart

Binnenkort gaan ze weer op stap om de liefde te bedrijven. Ze zijn
zich van geen gevaar bewust en steken traag maar roekeloos de
straat over. Ze zijn misschien niet moeders mooiste, maar ze gedragen zich nuttig als insecteneters. Wie zijn ze?
Het zijn de padden, kikkers en salamanders die elk voorjaar massaal naar hun voortplantingspoel trekken. Vanaf februari tot einde
maart heb je kans om ’s avonds amfibieën op straat te zien. Overal in
Aartselaar? Neen. De belangrijkste “oversteekplaatsen” zijn de Groenenhoek en de Zinkvalstraat. Gedurende deze twee maanden organiseert Natuurpunt/VMPA-Aartselaar raapacties van overtrekkende
padden, kikkers en salamanders in de Groenenhoek. We helpen deze dieren bij het vallen van de schemering. In februari is dit reeds
van ca 18.30 u tot 20 u. In maart – als het al iets langer licht blijft spreken we af rond 19 u en wandelen meermaals op en neer tot ca
21 u. Alle hulp hierbij is dan welkom !
Meebrengen: een zaklamp en indien mogelijk een fluorescerend
vestje of een fluobandje. Wij bezorgen je bij deelname een mooie
kleurenfolder met heel veel wetenswaardigheden en prachtige foto’s
over deze amfibieën.
Wil je hieraan meewerken of wil je meer
info, neem dan contact op met Ria Thys,
03/289 73 66 – ria.thys@telenet.be. We
stellen een taakverdeling op, waarbij
“nieuwelingen” steeds met een “ancien”
kunnen meegaan.
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Een fotoreis door Bolivia …
Jungle, hoogvlakte en
woeste bergen.
Vrijdag 16 maart 2007
In een avondvullende becommentarieerde diareeks nemen Luk en
Ria je mee naar dit land, waar zij in het najaar van 2006
gedurende zes weken vertoefd hebben en genoten van een onvoorstelbare natuurlijke diversiteit.
De opbrengst van deze avond wordt geschonken aan een
mijnwerkersproject in de Boliviaanse stad Potosi. Tijdens de voorstelling kan je merken onder welke omstandigheden de mijnwerkers (vanaf 12 jaar!) in de zilvermijnen dienen te zwoegen. Els Van
Hoecke, een dame uit de Rupelstreek, woont al jaren in La Paz en
is werkzaam binnen enkele van de ontwikkelingsprojecten, waaronder de mijnwerkersprojecten.
Maar geniet vooral van de beelden van het prachtige Bolivia. Maak
kennis met zijn kleurrijke bevolking. Geniet van de exotische pracht
van fauna en flora.
Afspraak op vrijdag 16 maart 2007 om 20 u in de benedenzaal
van het Parochiaal Centrum, B. Van Ertbornstraat 7 te Aartselaar.
Einde voorzien omstreeks 22.30 u. Inkomprijs: 4 euro.
Deze avond wordt georganiseerd
in samenwerking met de Gezinsbond van Aartselaar. Ook zal de
Aartselaarse Wereldwinkel met
een verkoopsstand van ZuidAmerikaanse voedingswaren en
artisanaat aanwezig zijn.
Meer info bij Luk en Ria SmetsThys, 03/289 73 66 of
ria.thys@telenet.be

7

NatuurBELEVING
Nacht van de
Duisternis
Zaterdag 3 maart 2007
Op zaterdag 3 maart kan heel Vlaanderen weer genieten van de
Nacht van de Duisternis. Het is die nacht bovendien volledige
maansverduistering. Het ideale moment om nog eens te ervaren
hoe mooi de nacht kan zijn.
We maken een donkere avondwandeling doorheen de onderzoekslocatie van het toekomstige Stadsrandbos. De natuurgidsen
van Natuurpunt/VMPA-Aartselaar zullen je - samen met medewerkers uit Edegem en Kontich - begeleiden en je meer vertellen
over de invloed van lichtpollutie op fauna en flora, over nachtelijke
dieren zoals uilen en vleermuizen.
Je zal ook via een computersimulatie kunnen kennis maken met de
sterrenhemel en met maansverduistering.
Onderweg maken we een stop om
te luisteren naar een verhaal over
een land met donkere nachten.
Het slotmoment is voorzien in een
boerderij met een kom lekkere soep, een warme chocomelk of een
jeneverke. Het klarinetgezelschap Klarimo brengt er thematische
nachtmuziek rond duisternis.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Edegem en Kontich en wordt financieel mee ondersteund door
de Aartselaarse milieuraad.
Praktisch: snel inschrijven noodzakelijk bij Luk Smets,
03/289 73 66 – luk.smets@telenet.be
Meerdere vertrekken tussen 20 u en 20.30 u op de parking van het
Gemeentelijk Sportcentrum, Kleistraat 204 Aartselaar. Je vertrekuur
wordt meegedeeld bij je inschrijving. Wandelafstand: ca. 6 km.
Deelname is gratis. Warme kledij en modderbestendig schoeisel is
aangeraden (een klein stukje van de wandelweg is niet verhard).
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Nu reeds data opgeven is onmogelijk, vermits het trekgedrag van deze amfibieën zeer sterk bepaald wordt door de weersomstandigheden. Ze trekken enkel als de temperatuur hoger is dan 6 graden
en bij vochtig weer. We peilen – als je interesse hebt om mee te
werken – naar je vrije avonden en nemen dan weer contact met je op.

Gewone pad (Bufo bufo)
De gewone pad is een amfibie uit
de familie van de echte padden of
Bufonidae.
Kenmerken
De gewone pad is een vrij groot
en zwaar gebouwd dier. De mannetjes meten 5 tot 7 cm en de
vrouwtjes worden nog iets groter,
tot 12 cm. De rug is beige, lichtbruin, grijsbruin of roodbruin gekleurd. De buik is witachtig met een
grijze marmerkleur. De ogen zijn koperrood met een horizontale pupil. Achter het oog bevindt er zich een grote oorklier die schuin naar
achter loopt.
Levenswijze
De gewone pad bezet een grote variatie aan biotopen: weilanden,
akkers, verruigde terreinen, bos- en heidegebieden, enz. Maar ook
volkstuinen, kleiputten, zandgroeven, veldwegels, parken, tuinen en
zelfs industriegebieden gebruikt ze als foerageergebied.
Als voortplantingsplaats kiezen de gewone padden voor poelen,
sloten, grachten of vijvers. In het voortplantingsseizoen (februarimaart-begin april) gaan ze op zoek naar water (paddentrek). Ze
leggen daarbij soms grote afstanden af waarbij op de wegen die
door de trekroute worden gekruist, veel verkeerslachtoffers vallen.
De gewone pad legt haar eieren af in snoeren, kikkers in klompen.
De eisnoeren zijn soms 3 tot 4 m lang en bevatten 3000 tot 8000
eitjes die 1,5 tot 2 mm groot zijn. Padden worden in de natuur gemiddeld een jaar of 6 oud. Ze zijn pas na 3 à 4 jaar geslachtsrijp.
3

NatuurINVENTARISATIE
Steenuilen in Aartselaar?
Zeker weten !
We gaan ze zoeken op
27 februari en 1 maart!

Donderdag 22 februari 2007
VELT organiseert een boeiende voordracht !
Ecologische hygiëne ecologisch schoonmaken

De gidsen van Natuurpunt/VMPA-Aartselaar
en alle geïnteresseerden gaan dit voorjaar
op zoek naar steenuilen. We deden dat enkele jaren geleden ook. We willen de vogels
opnieuw inventariseren en kijken of ze Aartselaar nog appreciëren
als woongebied.

Misverstand één: om goed schoon
te maken heb je in eerste instantie
een 'straf product' nodig, want dat
zorgt ervoor dat het schoon wordt.
Hoe 'straffer' het product, hoe schoner het wordt.

Steenuilen leven in weilanden met knotwilgen, boomgaarden en
parken of woongebieden waar ook hagen en bosjes zijn. Ze hebben
een territorium van ca. 30 ha.
In het vroege voorjaar begint de baltsperiode en mannetjes lokken
vrouwtjes met een specifieke roep. Zo kunnen ook wij horen en zien
waar ze zich bevinden.
We inventariseren ’s avonds want steenuilen slapen overdag! We
geven je zeker heel wat mondelinge informatie over steenuilen en
bezorgen je ook een prachtige kleurenfolder van deze kleinste uil
in Vlaanderen.

Misverstand twee: als je niet dikwijls genoeg schoonmaakt en
geen 'straffe producten' gebruikt, word je ziek. Je moet dus héél dikwijls schoonmaken en zeker ook desinfecteren, als je niet ziek wil
worden.

We stappen en rijden naar de vermoedelijke broedplaatsen.
Mensen die graag mee komen kijken,
zijn welkom op dinsdag 27 februari en
donderdag 1 maart aan de hoofdingang van het Solhof, Solhofdreef
(t.o. de Lindelei) en dit om 20 u.
Vooraf je naam opgeven is zinvol want
bij slecht weer wordt de inventarisatie uitgesteld.
Info bij Hilde Janssens: 03/887 36 45 of 0472/813998
of e-mail hiljans@hotmail.com. Iedereen welkom!

4

We ondersteunen een nuttige avond van onze vrienden !

Het is in beide gevallen bijna omgekeerd: je kan goed schoonmaken met hele gewone producten en daarvan heb je er geen twintig
verschillende nodig. En het is meestal zo dat je eerder ziek wordt
van teveel schoonmaken dan van te weinig, ondermeer omwille van
de chemische vervuiling die je met conventionele producten veroorzaakt en van desinfecteren word je ook al niet minder ziek.
Hoe deze hardnekkige misverstanden in de wereld gekomen zijn en
hoe er op een eenvoudige en betaalbare manier wat aan te doen is,
terwijl je toch je gezondheid en het milieu spaart, vertelt Peter Malaise. Hij is al ruim dertig jaar actief in de ontwikkeling van ecologische schoonmaakmiddelen en geeft in binnen- en buitenland vorming over ecologische hygiëne en ecologisch schoonmaken in huishoudelijke en professionele omgevingen.
Afspraak om 20 u in de Bejaardenchalet, della Faillelaan Aartselaar
(tegenover het Cultureel Centrum)
Einde omstreeks 22 u. Gratis toegang.
Info bij Nestor Janssens, 03/887 54 77
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