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Hoop!
Als eerste kondigt het zachtwitte, frêle 
sneeuwklokje de nieuwe lente aan. Het 
staat symbool voor hoop en opnieuw ont-
waken na een koude en donkere winter.
Ook de hazelaar laat zich in het vroege 
voorjaar bewonderen. De piepkleine, 
felrode bloempjes worden in de herfst lek-
kere hazelnoten waarvan we samen met de 
gaaien, de muizen en onze eekhoorn heerlijk 
kunnen smullen. 
En terwijl wij als mensen ons al vele maan-
den zorgen maken over het bekende virus 
en ander onheil, doet de natuur wat ze al 
eeuwen doet... ze brengt nieuw leven.
Natuurpunters willen de aarde koesteren 
en ondersteunen en pleiten voor meer 
natuur voor iedereen. Ook het voorbije 
jaar hebben we niet stilgezeten. We hingen 
nieuwe nestkasten voor de steenuil op en 
kleine uiltjes kregen een ring om hun poot. 
We controleerden ook kerkuilenkasten 
op broedgevallen, maar 2021 was voor 

Aartselaar jammer genoeg geen succesjaar. 
Zwaluwen beleven moeilijke jaren: steeds 
meer verdwijnen in onze omgeving hun 
bewoonde nesten, samen met het hun zo 
nodige voedsel, de insecten.
Maar er is ook goed nieuws. Een koppeltje 
torenvalken in de Reukens kreeg zes nako-
melingen. We stelden ook vast dat er min-
der overlast was van processierupsen door 
het veelvuldig aanbrengen van mezenkasten 
in de Cleydaellaan en Helststraat. De mezen 

hebben dus hun best ge-
daan. De natuur heeft ons 
geholpen!
Door de coronamaatre-
gelen mochten we samen 
met het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) de 
bomen van het Heldenbos 
in de Reukens niet mee 
aanplanten, maar met 
de zorgende mensen van 
organisatie I-Mens beleef-
den we daar wel tijdens 
een wandeling een mooie 
namiddag. 
We participeren als 
Natuurpunt ook bij de 
streekvereniging Zuidrand. 
Bij hun 10-jarig bestaan 

Hilde Janssens
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was 10 oktober dan ook 
een feestelijk moment. De 
behaagactie was alweer 
een succes, maar de werk-
dagen in de Reukens en het 
snoeien van de boomgaard 
samen met Velt moesten 
we afgelasten.
In 2021 bundelden we onze 
verzamelde gegevens over 
de zoogdieren die we via 
camera’s konden spotten in 
de Reukens. De mooie bun-
del met de resultaten ervan 
is te downloaden via www.
natuuraartselaar.be. Ook 
de uitgebreide inventarisa-
tie van Aartselaarse bermen is nog steeds te 
bestellen of te downloaden. De werken zijn 
niet gedaan, ieder jaar opnieuw ontdekken 
we nieuwe soorten. En wat fijn is? Inwo-
ners van Aartselaar sturen ons foto’s van 
gespotte dieren in hun tuin. Samen beleven 
we meer natuur.
Omdat de veiligheid niet gegarandeerd 
was, kon ons groot feest voor het 20-jarig 
bestaan van Natuurpunt niet doorgaan. 
Ook de geprogrammeerde natuurfilm sa-
men met Davidsfonds moesten we afgelas-
ten. De lezing met Joeri Cortens kon geluk-
kig wel plaatsvinden. We lieten onze leden 
niet in de steek: we stuurden Natuurflitsen 
en samen met onze zusterorganisatie in de 
Rupelstreek verzorgden we ons Rupelblad.
Kinderen en hun (groot)ouders gingen 
in het Cleydaelbos op zoek naar Bollie, 
de bosuil. En hij werd gevonden! En van 
het rugzakje met natuuropdrachten voor 
kinderen (te lenen in de bib) werd gretig 
gebruikgemaakt.
Voor 2022 hebben we opnieuw goede 
hoop dat we met Natuurpunt iets kunnen 
betekenen voor de natuur. Misschien heb 
jij als geïnteresseerde natuurliefhebber 
wel ideeën of goesting om mee te werken 

in onze ploeg? We horen dat dan ook zeer 
graag! Een fietstocht, kinderactiviteiten, 
natuurbeheer, vogel- of zoogdierenwande-
lingen en infoavonden: we programmeren 
het allemaal. Een vooruitblik is te vinden in 
deze brochure.
WELKOM!
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Leden en communicatie

2021: weer een jaar waarin het  
coronavirus de hoofdrolspeler was, maar 
waar we massaal de natuur dicht bij huis 
(her)ontdekten. Nooit eerder werd het be-
lang van wat groen in de buurt zo duidelijk 
als afgelopen twee jaar.  
Dat merkte Natuurpunt ook in de leden-

groei. Eind 2021 waren er 133.094 families 
lid van onze vereniging.
In onze afdeling zagen we ons ledenaantal 
stijgen van 433 naar 466, een aangroei van 
7,6%.

In coronatijd werden veel activiteiten afgelast 
en waren fysische ontmoetingen moeilijker. 
Daarom waren onze communicatiekanalen 

des te belangrijker om contact te houden 
met onze leden. 

Ledengroei

Communicatie

Luk Smets
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Alle leden ontvangen driemaandelijks  
Rupel.blad, dat samen met onze buurafdeling 
Rupelstreek momenteel op 2000 exemplaren 
wordt uitgeven.

9 maal werd er een elektronische flits 
gestuurd, die momenteel naar 805 bestem-
melingen gaat. Onze Facebookpagina kent 
729 volgers.

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  verslag 2021
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.

Het boekjaar is verlieslatend. Maar het wer-
kingsjaar was zeer atypisch. Corona heeft 
immers een normale werking verhinderd.
De voornaamste uitgaven gingen naar 
communicatie (ons tijdschrift en in mindere 
mate de software voor website en flitsen), 

    Luk    Smets
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Financieel  verslag 2021
wat zeker in deze coronatijd onontbeerlijk 
was om als vereniging contact met de leden 
te houden. 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.

De “Fondsenwerving” behelst de actie Be-
haag Natuurlijk, de deelname aan Adopteer 
een berm en de verkoop van de  
Natuur.kalender 2022. Subsidies komen van 
de gemeente en het Vlaams Gewest.
We sloten het jaar af met een negatief saldo 
van 196 euro. 

    Luk    Smets

Balans per 31/12/2021

Eind 2020 legden we een voorziening aan van 1400 euro om 
in 2021 het 20-jarig bestaan van Natuurpunt luisterrijk te vie-
ren. Daar stak Lady Corona een stokje voor, zodat dit bedrag 
blijft staan voor andere doeleinden.
We hebben voldoende middelen om het nieuwe jaar vertrou-
wensvol aan te vatten.
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Terugblik op 2021

We hadden het graag anders gezien; we 
hoopten op een “normaal” programma om 
onze leden te laten genieten van de mooie 
natuur in onze afdeling of elders in Vlaan-
deren.  
Het mocht niet zijn: de gezondheidsregels 
lieten het gedurende het grootste deel van 
het jaar niet toe.  
Maar samen met jou konden we gelukkig 
wel genieten van enkele (vooral) buitenacti-
viteiten.
Als bestuursploeg zaten we ook niet stil. 
Veel aandacht ging naar natuurbescher-
ming. Kerkuil, steenuil, zwaluwen, ... ze heb-
ben onze steun hard nodig. 
Vorige winter plaatsten we twintig mezen-
kasten in de Helststraat. Samen met de 

reeds bestaande kasten op de Cleydaellaan 
bieden we zo nestgelegenheid aan vele 
mezenkoppeltjes. En bovendien helpen we 
zo mee aan de bestrijding van de proces-
sierupsen.  
De mezenkasten dienen uiteraard na het 
broedseizoen gecontroleerd en uitgekuist te 
worden. Bij die controleronde bleek dat er 
toch meerdere nesten in gebruik waren ge-
weest. Jammer genoeg troffen Luk en Ronny 
ook een aantal haarden van processierupsen 
aan. Maar het aantal lag zeker lager dan het 
jaar voordien.
De kerkuil- en steenuilkasten werden even-
eens gecontroleerd. Dit gebeurt wel in de 
periode dat uilen kuikens kunnen hebben. 
De jonge diertjes worden dan geringd en 
gecontroleerd. Daarvoor doen we beroep 

Ria Thys
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op een erkend vogelringer. 
Begrijpelijkerwijs mag zomaar 
niet iedereen dit belangrijke 
werkje doen. Er wordt zeker 
rekening mee gehouden dat er 
zo weinig mogelijk verstoring 
is in het nest. 
En hoera: in oktober konden 
we eindelijk een supergezel-
lige kinderactiviteit doen in 
het Cleydaelbos. Een tiental 
van onze vrijwilligers hebben 
de aanwezige kinderen én hun 
(groot)ouders een leuke en 
leerzame namiddag bezorgd.
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De zwerfvuilopruim-
acties die we al vele 
jaren 5 x per jaar 
heel trouw plannen, 
kunnen ook steeds 
op een fijn groepje 
mensen rekenen. 
Het is jammer dat dit 
nodig blijft. Er is nog 
werk aan de winkel 
om  vervuilers te 
wijzen op de nega-
tieve impact van het 
weggeworpen vuil op 
de natuur.

In september kon onze eerste en enige 
binnenactiviteit 20 mensen boeien om te 
komen luisteren naar de welbespraakte en 
goed gedocumenteerde Joeri Cortens. Hij  
bracht een heerlijk verhaal, opgeluisterd 
met muziek, over hoe je met kinderen de 
natuur kan ontdekken doorheen de seizoe-
nen.

In het driemaandelijks tijdschrift Rupel.blad, 
dat we samen met onze collega’s van Na-
tuurpunt Rupelstreek uitgeven, trachten we 
naast de Agenda voor het komende trimes-
ter ook steeds een thema aan te snijden dat 
belangrijk is voor de Aartselaarse natuur en 
dat onze leden meer info geeft. 
Zo belichtten we in het januarinummer de 
verwezenlijkingen in het natuurgebied De 
Reukens en de plannen voor de toekomst.
In april wijdden we onze leden in in de 
high tech schattenjacht van geocaching. In 
coronatijden weer eens een andere manier 
om de natuur te ontdekken in de eigen regio 
of elders in Vlaanderen. We stelden ook het 
prachtig werk Bermflora-onderzoek voor.
In juli deden we een dringende oproep aan 
de gemeente Aartselaar om toe te treden 
tot de Statiegeldalliantie. Dit zou het zwerf-
vuilprobleem al zeker drastisch verminde-
ren. Jammer genoeg heeft de gemeente 
daar geen antwoord op gegeven. 
Onze leden kregen ook de resultaten van 
het jaarrond Zoogdierenonderzoek in De 
Reukens.
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En in december kon je uitgebreider kennis 
maken met onze vrijwilliger, Ivan Bogaerts. 
We gaven ook uitgebreid info over het 
GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings-
Plan) voor de Benedenvliet en de Grote 
Struisbeek (een erg belangrijk plan voor de 
Aartselaarse natuur). 
We kunnen tot onze tevredenheid mee-
delen dat dit plan heel recentelijk goedge-
keurd is door de Vlaamse overheid.

Al 27 jaar zorgt Natuurpunt voor de ver-
groening van Aartselaar met de jaarlijkse 
Behaagactie. De bevolking kan in het 
najaar aan interessante prijzen streekeigen 
groen aankopen: bomen, struiken, klim-
planten, knotwilgpoten, ...  
We kunnen hiervoor rekenen op logistieke 
ondersteuning van de gemeente, waarvoor 
dank. 
Op coronaveilige wijze stelden we de pak-
ketten samen in het Technisch Centrum. 
Daags nadien kwamen de klanten hun pak-
ketten, die buiten klaar lagen, ophalen. 

Nog een tip voor jou, beste lezer: lees nog 
eens het artikel over de egels in het Rupel.
blad van januari. En help hen door je tuin 
egelvriendelijk te maken. 
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Dit bieden we je in 2022 ...

Meisjes en jongens tussen 4 en 10 
jaar zijn welkom op onze activi-
teiten als ze begeleid zijn door 
één van de (groot)ouders. Samen 
genieten we dan van gezellige en 
leerrijke natuurnamiddagen.

Wilde bijen -  
woensdag 16 maart

Vandaag gaan we ons verdiepen in 
het leven van de wilde bijen. Met 
prachtige filmpjes gaat Jos Daniels 
ons vertellen hoe ongevaarlijk maar 
zeer nuttig deze kleine diertjes zijn. Ieder 
kind kan een houten huisje timmeren om de 
beestjes een warm welkom te geven in de 
tuin of ergens tussen de bloemen. 
Alle praktische info in het Rupelblad van 
januari.
Verder in het jaar melden we jullie zeker nog 

Activiteiten, specifiek voor kinderen

Activiteiten, specifiek voor volwassenen 

Wilde bijen - woensdag 9 maart

Dit wordt een boeiende info-avond over 
zeer nuttige en prachtige insecten die we 
overal kunnen vinden, ook in onze tuin! 
Jos Daniels vertelt aan de hand van filmpjes 
hoe die kleine aaibare diertjes zich in de bij-

enhotelletjes uitsloven voor hun nageslacht 
en over de soorten die we in onze tuin kun-
nen verwachten. Ook de hommels die tot 
de familie van de wilde bijen horen, worden 
niet vergeten. Alvast een aanrader voor een 
kijkje in de wonderlijke insectenwereld! 
Alle praktische info in het Rupelblad van 
januari.

Wintersnoei fruitboomgaard -  
zaterdag 12 maart

Samen met Velt onderhouden we de fruit-
boomgaard in De Reukens. Marcel Vermeir 
leert ons hoe fruitbomen de juiste vorm te 
geven. Alle praktische info in het Rupelblad 
van januari.

andere kinderactiviteiten.
En het hele jaar door kan je een doerugzak 
ontlenen in de bibliotheek. Enkele jaren ge-
leden hebben we per seizoen een opdrach-
tentocht uitgestippeld die je kan wandelen 
in het Cleydaelbos. Goed voor een leerrijke 
en toffe natuurervaring van ca 2 u.

Adopteer een berm -  
zondag 6 maart
Vandaag starten we weer met onze zwerf-
vuilophalingen voor 2022 in de Cleydaellaan. 
Afspraak om 10 u op de parking van Zinkval 
(tegenover inrit kasteel). Einde ca 11.30 u. 
Werkhandschoenen en stevig schoeisel zijn 
aan te raden. 
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Lenteprogramma (april - juni): alle info in 
het Rupelblad van april en vanaf dan ook op 
de website en via Natuurflits Aartselaar

Vlaamse Ardennendag -  
Paasmaandag 18 april

Voor de 2de maal willen we met Natuurpunt 
Aartselaar een uitstap organiseren naar 
de Vlaamse Ardennen. Plaatselijke gidsen 
kennen de mooiste plekjes! We bezoeken 
de natuurgebieden van het Burreken en het 
Brakelbos. Daar vinden we schilderachtige 
gebiedjes met bronbossen, kabbelende 
beekjes met amfibieën en vissen en holle 
wegen. Anemonen, daslook en de blauwe, 
wilde hyacinten zijn er in de lente overvloe-
dig te bewonderen. 
 
Arboretum Wespelaer - 
zondag 24 april
Het Arboretum Wespelaer is misschien 
minder bekend, maar is wereldwijd wel 
zeer gewaardeerd, niet in het minst voor de 
collectie esdoorn, magnolia en rododendron 
Met wat geluk staan tijdens ons bezoek de 
magnolia’s in bloei! In totaal zijn hier meer 
dan 300 soorten bomen en struiken te 
bewonderen.
Een gids gaat van dit bezoek zeker een boei-
ende ervaring maken. Denk er wel aan dat 
er geen wandelpaden zijn in het Arboretum 
en stevige stapschoenen dus geen luxe zijn, 
zeker niet bij minder mooi weer. Honden zijn 
niet toegelaten. 

Fietstocht langs natuurgebieden - 
zondag 22 mei

Deze fietstocht leidt je langs een aantal be-
kende, maar ook minder bekende natuurge-
bieden in de ruime omtrek van Aartselaar. 
Het wordt een gezellig tochtje van ca. 40 km 

aan een rustig tempo. Buiten de korte stops 
aan de natuurgebieden (met wat uitleg), zal 
er zeker ook een halte zijn om je dorst te 

lessen.
Vogels aan het rietveld -  
zondag 29 mei
Vanuit het warme zuiden mogen we ieder 
jaar in Cleydaelbos rietvogels verwachten 
aan de poel en het rietveld. Heerlijk om ze 
jaar na jaar terug te horen en te zien hoe 
luidkeels ze een lied zingen om een partner 
te vinden en hun territorium af te bakenen. 
Samen met Ivan Bogaerts gaan we ook op 
zoek naar de vele bosvogels.
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Zwerfvuil
Ronny Verelst

Zwerfvuil is van alle tijden en ontstaat overal 
waar mensen wonen, verblijven, zich ver-
plaatsen,…. 
In  “Van Dale” wordt zwerfvuil omschreven 
als “rondslingerend afval van particuliere 
herkomst, achteloos weggegooide verpak-
kingen e.d.”  “Achteloos” wordt dan weer 
omschreven als “zonder zorg”, “onbekom-
merd”, “zonder aandacht”.
Wanneer we kijken naar de toestand van de 
wegbermen om ons heen, lijkt het begrip 
“achteloos” steeds minder te passen bij de 
definitie van “zwerfvuil”. 
Individuen “droppen” bewust hun afval 
(soms zelfs in officiële afvalzakken) in de 
natuur!
En toch….. 
In 2010 richtte de Milieuraad van Aartse-
laar, onder impuls van Natuurpunt, de actie 
“Adopteer een berm” op. Verenigingen, 
scholen, groepen konden zich engageren 
om een berm en/of een speelplein vrij van 
zwerfvuil te maken en/of te houden. Dit 
project kreeg/krijgt navolging in Vlaanderen 
maar ook in ons omringende landen… !!! 
In de meer dan 10 jaar dat  in Aartselaar 
deze actie gevoerd wordt, zijn er duidelijke 
tendensen waar te nemen.. 
a) Steeds meer drankblikjes en -flessen 
worden langs de weg en in bermen gevon-
den… 
b) Steeds meer grote voorwerpen zoals 
autobanden, meubelstukken, tot zelfs een 
(lege) brandkast…. vonden en vinden  we 
tijdens onze opruimacties!
Hoewel vele voorbijgangers (automobilis-
ten, fietsers, wandelaars) ons tijdens onze 
opruimbeurten feliciteren met onze actie, 
blijkt toch dat er, spijtig genoeg, geen 
verbetering merkbaar is in het gedrag van 
de “vervuilers”

In de voorbije 12 jaar “verzamelde” Na-
tuurpunt langs de Cleydaellaan  en in het 
natuurgebied Cleydaelbos maar liefst 529 
zakken zwerfvuil….!!! Spontaan boden zich 
ook wandelaars aan om ons te helpen door 
tijdens hun occasionele wandelingen in de 
buurt ook het zwerfvuil op te ruimen en bij 
te zetten bij ons inzamelpunt aan de ingang 
van het Cleydaelbos… (waarvoor, uiteraard, 
dank!)
Sedert enkele jaren helpen de “Rupeltor-
nado’s” (een groep van 5 personen van 
de sociale werkplaats “Vlotter”) mee om 
het zwerfvuil langs de Cleydaellaan op te 
ruimen. Daardoor bleven er voor Natuur-
punt Aartselaar in 2021  “slechts”  21 zakken 
zwerfvuil over… Het totale plaatje ligt dus 
veel hoger.
Omdat blikjes en flessen  het hoofdaandeel 
(ongeveer 80 %) zijn van het  achtergelaten 
zwerfvuil, pleiten wij, vanuit Natuurpunt, 
nog maar eens voor de invoering van 
statiegeld voor drankverpakkingen ! Op die 
manier zou de hoeveelheid zwerfvuil in onze 
gemeente met meer dan 80 % teruggedron-
gen kunnen worden.
EEN WARME OPROEP DUS….!!!!
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Vleermuizen

Deze familie heeft het al heel lang erg moei-
lijk gehad om in de gunst van het publiek te 
komen…
De filmindustrie heeft met de reeks rond 
“Dracula” een heel erg éénzijdig en totaal 
van de pot gerukt beeld  gegeven van “Vam-
pieren”
Het Coronavirus, dat “waarschijnlijk/mis-
schien/zeker” door een vleermuis in Wuhan 
zou verspreid zijn, heeft ook al niet bijgedra-
gen tot de populariteit van deze diersoort …
En toch…..  vleermuizen zijn een onmisbare 
schakel in ons ecosysteem !!!
Een insectenetende vleermuis kan wel 600 
muggen per uur vangen en per nacht 3000 
insecten eten. (In Arizona bleek een vleer-
muiskolonie elke nacht 160 000 kilo insec-
ten te eten (ongeveer het gewicht van 34 
olifanten…!!!))

Ronny Verelst

Zij zijn ook de enige zoogdieren die echt 
kunnen vliegen.
Ook in Aartselaar vinden we verschillende 
vleermuisfamilies en -soorten.
Natuurpunt Aartselaar heeft ook al veel 
“vleermuizenkasten “ gehangen om zo mee 
zorg te dragen voor deze ecologisch waarde-
volle diersoort…
Op de “Nacht van de vleermuis” (27 augus-
tus) gaan we met Natuurpunt op zoek naar 
deze fantastische dieren.
Na een diavoorstelling met uitleg over het 
leven van deze prachtige dieren, speuren 
we met een  “batdetector” in het bos naar 
de aanwezigheid van verschillende soorten 
vleermuizen.
We doen dit rond het kasteel van Cleydael. 
(info in het Rupelblad van juli)



16

Natuurpunt wil een strijdbare vrijwilligersvereniging zijn die opkomt voor de belangen 
van de natuur en landschapszorg in Vlaanderen. 
Meer inlichtingen over activiteiten, up to date-informatie, info over de natuurgebieden, 
...? Kijk even op www.natuuraartselaar.be of zend een mailtje naar  
info@natuuraartselaar.be.
Krijg je onze elektronische natuurflits al toegezonden?  Via e-mail brengen we je op de 
hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Zend een mail naar flits@na-
tuuraartselaar.be met vermelding van naam en adres en “ja, natuurflits Aartselaar”.
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Onze verdere 
plannen voor 2022

• Werkdag in De Reukens  
i.s.m. met Velt

• Zwerfvuil ruimen op de Cleydaellaan 
en in het natuurgebied Cleydaelbos  
(5 x per jaar) met op 17 september 
deelname aan de World Clean Upday

• Vlinderwandeling in De Reukens
• Week van het Bos (oktober):  

wandeling in Cleydaelbos
• Kinderactiviteiten
• 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 allicht nog vele andere  
engagementen ter bescherming van 
de Aartselaarse natuur

Onze bestuursploeg heeft er  Onze bestuursploeg heeft er  
zin in ... zin in ... 

Hilde Janssens, Jan Eulaers, Kurt  Hilde Janssens, Jan Eulaers, Kurt  
Crauwels, Luk Smets, Ria Thys en Crauwels, Luk Smets, Ria Thys en 

Ronny Verelst  Ronny Verelst  
gaan er voor, ook in 2022!!! gaan er voor, ook in 2022!!! 

Interesse om mee op de Aartselaarse Interesse om mee op de Aartselaarse 
natuurkar te springen?  natuurkar te springen?  

Laat iets weten!!!!Laat iets weten!!!!


