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Zaterdag 19 mei om 8 u  

Rietvogels in het  

Cleydaelhof  
 
Het Cleydaelhof is een 35 ha 
groot natuurgebied dat deel  
uitmaakt van de oude bossen 
rond het kasteel Cleydael. 
Het gebied is heel verscheiden: 
het opvallendste zijn de oude bospercelen. Ertussen bevinden zich 
enkele weilanden en tegen de rand met de Cleydaellaan situeert zich 
een 3 ha groot rietveld.  

Daar willen we op deze wandeling wat meer rond vertellen en 
ook eens bekijken welke rietvogels er nog voorkomen. 
 
Op geregelde tijdstippen worden er in het gebied geleide natuurwan-
delingen georganiseerd door onze natuurgidsen. In het verleden heeft 
onze vereniging enkele beheerswerken uitgevoerd in het rietveld en 
ook een houtkant aangeplant tussen twee bospercelen. 
De eigenaar, nl. het Agentschap Natuur en Bos, heeft de voorbije  
jaren vooral de nadruk gelegd op het aanplanten van verschillende 
boomsoorten op enkele weilanden om het bosareaal uit te breiden en 
er vooral voor te zorgen dat de verschillende bospercelen terug met 
elkaar in verbinding kunnen komen. Wij gaan op deze wandeling 
eens na wat dit allemaal zoal oplevert aan zang- en andere vogels 
die in dit gebied broeden of er door worden aangetrokken.  

 

Praktisch: we komen om 8 u  
samen aan de overkant van de 
hoofdingang van het kasteel Cley-
dael, d.i. op het kruispunt van de 
Zinkvalstraat en de Cleydaellaan. 
Laarzen en verrekijker zijn aanbe-
volen. De wandeling zal ongeveer 
2,5 uur duren. Deelname is gratis. 
Nu nog goed weer!! Info en gids: 
Ivan Bogaerts, 03/887 16 46 

Rietgors 
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Natuurliefhebbers  
slaan de handen 

in elkaar ! 

Beste natuurvriend, 
 
De natuurgidsen van Natuurpunt/VMPA-Aartselaar willen je regelma-

tig  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.  
 
In het vroege voorjaar richten we vooral onze aandacht naar het  
paddenbeschermingsproject in de Groenenhoek. 
We ontspannen ons tijdens een dia-avond over Bolivia, we vertonen 
de klimaatfilm van Al Gore  
“An inconvenient truth” en we 
wandelen in het Cleydaelhof, 

op zoek naar rietvogels . 
 
Alle info hierover in deze extra 
editie van onze Nieuwsbrief.  

Iedereen welkom ! 
Al onze activiteiten en  

achtergrondinfo, foto’s e.d. kan 
je ook  

vinden op onze website:  

www.natuuraartselaar.be 
 
Wens je voortaan onze 
Nieuwsbrief ook te ontvangen? 
Geef je naam en adres op aan  
Luk Smets, 03/289 73 66 of 
luk.smets@telenet.be 

Nieuwsbrief 
Extra editie 

Afdeling Aartselaar 
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Padden, kikkers en  

salamanders op het  

liefdespad ! 

NatuurBESCHERMING 

Paddenraapactie in 

Groenenhoek 

Vanaf februari tot einde maart heb je 

kans om ’s avonds padden, kikkers 
en salamanders op de belangrijkste 
“oversteekplaatsen”: de Groenenhoek 
en de Zinkvalstraat. Gedurende deze 
twee maanden organiseert  Natuur-
punt/VMPA-Aartselaar raapacties van 
overtrekkende padden, kikkers en sa-
lamanders in de Groenenhoek. We 
helpen deze dieren bij het vallen van 
de schemering. In maart - als het al 

iets langer licht blijft - spreken we af rond 19 u en wandelen meer-

maals op en neer tot ca 21 u. Alle hulp hierbij is dan welkom ! 
Meebrengen: een zaklamp, een emmer en indien mogelijk een fluo-
rescerend 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. 
Resultaten van 2006: 566 padden en 51 salamanders !! 

Een fotoreis door Bolivia. 

Jungle, hoogvlakte en  

woeste bergen. 

Vrijdag 16 maart 2007 

natuurlijke diversiteit. De opbrengst van deze avond wordt geschon-
ken aan een mijnwerkersproject in de Boliviaanse stad Potosi. 

Foto: Peter Hofman 

In een avondvullende becom-
mentarieerde diareeks nemen 
Luk en Ria Smets je mee naar 
dit land, waar zij in het najaar 
van 2006 gedurende zes we-
ken vertoefd hebben en geno-
ten van een onvoorstelbare 
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 Tijdens de voorstelling kan je merken onder welke omstandighe-
den 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 ontwikke-
lingsprojecten, 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 bene-
denzaal  van het Parochiaal Centrum, B. Van Ertbornstraat 7.  
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 Zuid-
Amerikaanse voedingswaren en  
artisanaat aanwezig zijn.  
Meer info bij Luk en Ria Smets-Thys,  
03/289 73 66 of ria.thys@telenet.be 

Dinsdag 24 april 2007 

“An Inconvenient Truth”  -  Cultureel Centrum 

Vond je het ook zo’n warme winter? Maak je je zorgen over de 

gekke seizoenen? De klimaatfilm van Al Gore, voormalig presi-
dentskandidaat in de Verenigde Staten, deed al heel wat stof op-
waaien ondermeer omdat onze huidige manier van leven ernstig in 
vraag gesteld wordt. De film handelt over de klimaatsopwarming en 
de gevolgen ervan voor de wereld. De film is in het Nederlands on-
dertiteld en duurt 100 min.  

De Aartselaarse geledingen van VMPA, Natuurpunt en VELT 
slaan de handen in elkaar en bieden je – in samenwerking met de 

cultuurdienst van Aartselaar – deze boeiende filmdocumentaire 
GRATIS aan. VMPA, Natuurpunt en VELT zullen bovendien met 
een infostand aanwezig zijn. 
Afspraak om 20 u in het Cultureel Centrum ’t Aambeeld, della  
Faillelaan Aartselaar. Info Luk Smets, 03/289 73 66. 


