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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 Natuur-
punt Rupelstreek. Je wordt dan lid tot einde 2007! Je zal dan eerst-
daags ook het uitgebreide en verzorgde afdelingstijdschrift ontvangen. 
Tal van andere voordelen horen eveneens bij je lidmaatschap. 

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

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 

KNUTSELEN en KOKEN 
met natuur voor kids! 
Zaterdag 9 december 

NatuurBELEVING 
Wandeling in het  

Solhofpark voor iedereen! 
Zaterdag 9 december organiseren we in samenwerking met Natuur-
punt Rupelstreek en Natuurpunt Hobokense Polder een knutsel– en 
kookvoormiddag voor onze kids! 
We maken een memobord en smullen daarna van onze zelfge-
maakte eekhoorntjesmuesli.  
Inschrijven door storting van 4 euro per kind op rekening 979-
9767548-41 van VMPA-Aartselaar met mededeling “Knutselen”. 
Afspraak om 10 u in Aartselaar, Parochiaal Centrum, B. Van Ert-
bornstraat 7. Einde omstreeks 12.30 u. 
Tegelijkertijd kunnen de volwassenen o.l.v. Luk Smets een wande-
ling maken in het Solhofpark. Deelname gratis!  
 
De wandeling in het Solhofpark staat open voor iedereen.  Af-
spraak om 10.15 u aan de ingang van het Solhof (tegenover Lin-
delei). Einde om 12.15 u. Goede wandelschoenen voorzien! 
Info over beide activiteiten bij Ria Thys, 03/289 73 66 of 
ria.thys@telenet.be 
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Natuurliefhebbers  
slaan de handen 

in elkaar ! 

Beste natuurvriend, 
 
Je houdt momenteel de derde Nieuwsbrief in handen van Natuur-
punt/VMPA-Aartselaar. Zoals beloofd in de vorige edities willen we je 
regelmatig  informeren omtrent het wel en wee van de natuur in  
Aartselaar en over onze activiteiten. 
 
Ook jouw steun hebben we hard nodig. Je bent van harte uitgenodigd 
op onze activiteiten doorheen het jaar. Er is wel iets naar ieders ga-
ding: inspannend natuurbeheer op het Oeyvaersbosch, een leerzame 
en ontspannende wandeling in het Cleydaelhof, een knotwilgactie, 
een cursus Duikers en futen (1 theorieles en 1 uitstap naar Zeeland), 
een kinderknutselactiviteit, een wandeling in het Solhof, de mogelijk-
heid om via de Behaagactie voordelige plantpakketten aan te schaf-
fen, ...   Iedereen welkom ! 
 
Nieuw! Al onze activiteiten en achtergrondinfo, foto’s e.d. kan je 
vanaf nu ook vinden op onze splinternieuwe website! 
 

Nieuwsbrief 
September 2006 

Afdeling Aartselaar 

27 wandelaars verkennen De Reukens 

www.natuuraartselaar.be 
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Een boeiend najaarsprogramma! 
 
We bieden je graag een overzicht aan van on-
ze activiteiten van september tot en met de-
cember 2006. 

In overleg met het gemeentebestuur 
van Aartselaar nemen onze natuur-
gidsen deel aan de beheerswerken 
in het Oeyvaersbosch. Het  is een 
zeer jong terrein met een vijver en 
een houtkant.  
Het gedifferentieerd beheer is gericht 
op de ontwikkeling van de houtkant 
als visuele buffer, maar met behoud 
van open stukjes bloemrijk grasland.  

Zaterdag 16 september 2006 is er 
opnieuw een werkdag gepland, 
waarop alle hulp meer dan welkom 
is.  

Wat dient er te gebeuren? Maaien 
van grasplekjes, afvoeren van het 
maaisel, verwijderen van distels in 
de randzone, …   

Bij de fusie van Wielewaal en Natuurreservaten tot Natuurpunt werd 
Aartselaar voorlopig bij de afdeling Zuidrand Antwerpen onderge-
bracht met de bedoeling de werking in Aartselaar na enkele jaren te 
evalueren. Dit werd vorig jaar gedaan door de actieve natuurwerkers 
van Aartselaar. Daarbij is vastgesteld dat de ontplooide werking en 
activiteiten veel meer aansluiten bij die van afdeling Rupelstreek. 
Daarom werd aan Natuurpunt gevraagd om de gemeente Aartselaar 
onder te brengen bij deze afdeling. Dit proces is nog in onderhande-
ling. Als lid heb je uiteraard vrije keuze van afdeling en kan je nu 
reeds opteren voor een overstap naar afdeling Rupelstreek (tenzij 
je daar al lid bent). Hoe doe je dit? Contacteer even Ria Thys, 03/289 
73 66  - ria.thys@telenet.be. In het tijdschrift van Natuurpunt Rupel-
streek plaatsen we regelmatig uitgebreidere artikels over Aartselaar. 

Welkom !!! 

NatuurBEHEER 
in het 

 Oeyvaersbosch 
Zaterdag  

16 september 
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Kerkuilen-
project in 

Aartselaar 

In onze vorige Nieuwsbrieven meldden we 
reeds dat er in Aartselaar kerkuilkasten ge-
plaatst waren in hoeves in de Zinkvalstraat 
en de Groenenhoek. Boerenschuren kunnen 
voor kerkuilen immers geliefde plaatsen zijn.  
 
Zeer recent  -  op 5 september  -  werd nog 
een derde kast geplaatst in een hoeve in de 
Pierstraat. Wil je meer vernemen over deze 
prachtige nachtvogel?  

Natuur-
BESCHERMING 

Natuurpunt Rupelstreek gaf een 
prachtige kleurenbrochure uit. Je 
kan deze inzien op  
www.natuurpunt.be/rupelstreek   
Rubriek Vogels  - Kerkuil 
Info: Natuurpunt Rupelstreek,  
Erik De Keersmaecker,  
03/887 13 72  - erik.dk@skynet.be 

Surf naar onze nieuwe website! www.natuuraartselaar.be 
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NatuurEDUCATIE: 

Cursus  
“Duikers en futen” 

Theorie: 30 november 
Praktijk: 17 december 

De wintermaanden zijn schitterende maanden om heel wat watervo-
gels te observeren. Duikers en futen zijn dan op hun mooist.  
Maar het is niet eenvoudig om deze duikelaars te herkennen. 
Vandaar dat we je de gelegenheid geven om twee lessen te volgen 
om de watervogels beter te leren kennen. 
 
Theorie: Op donderdag 30 november plannen we een theorieles in 
het Sportcentrum van Aartselaar, Kleistraat 204. Aanvang: 19.30 u  -  
einde ca. 22.30 u. Koen Leysen is onze enthousiaste lesgever. 
 
Praktijk: Op zondag 17 december trekken we op daguitstap naar 
Zeeland. We komen samen om 8.30 u op de parking van het Cultu-
reel Centrum te Aartselaar. We rijden met volle wagens naar Zee-
land en delen uiteraard de vervoerskosten. We bezoeken o.a. de 
Brouwersdam, de punt van Goeree en kunnen daar allicht honder-
den brilduikers, roodkeelduikers, futen, nonnetjes, … observeren. 
We zijn terug in Aartselaar tussen 18.30 u en 19 u. 
Erik De Keersmaecker is onze gids. 
 
Deelnameprijs: 5 euro 
Inschrijven voor deze tweedelige cursus door storting van de cursus-
prijs op rekening 979-9767548-41 van VMPA-Aartselaar met mede-
deling “Duikers en futen”. 
 
Informatie bij Ria Thys, 03/289 73 66  -  ria.thys@telenet.be  
 
De uitstap naar Zeeland staat open voor iedereen! Graag even 
je deelname melden op bovenstaand nummer of mailadres. 
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NatuurBELEVING 
Wandeling in het  

Cleydaelhof 
Zondag 8 oktober 
Week van het Bos 

De Week van het Bos 2006 heeft als centraal thema 
"Bos-educatie", met als rode draad “Doorblader het bos”.  
De natuurgidsen van Aartselaar vergasten de wandelaars op een 
spervuur aan interessante weetjes en leerrijke informatie over het 
bos. Wist je dat de uitvinder van de aspirine zijn inspiratie vond bij 
de wilg? Wilgenbast bevat namelijk acetylsalicylzuur, het hoofdbe-
standdeel van aspirine.  
We vertellen je nog meer dergelijke leuke dingen als je tegen 14 u 
naar het bosgebied Cleydaelhof komt aan de hoek van de Cleydael-
laan en de Zinkvalstraat tegenover de ingang van het kasteel Cley-
dael.  
Meebrengen: laarzen en eventueel verrekijker. Wandelafstand: ca. 
3 km. Einde ca. 16 u. Gidsen: Ronny Verelst en Johan Herreman 
Contactpersoon: Johan Herreman, Buerstedelei 36, 2630 Aartselaar 
Telefoon: 03-887 27 98 - Email: herreman.johan@skynet.be 

Afspraak 16 sept. hoek Langlaarsesteenweg/Oeyvaersbosch. 
We werken van 9.30 u tot 12.00 u.  Meebrengen: laarzen en werk-
handschoenen. Wij zorgen voor het nodige gereedschap en voor kof-
fie/thee/frisdranken. Info bij Ivan Bogaerts, 03/887 16 46 

Autoluwe zondag 
Zondag 17 september 

Natuurpunt/VMPA-Aartselaar zal  
op de Autoluwe zondag op het Laar 
aanwezig zijn met een  
infostand. Kom eens langs tussen 
10 u en 17.30 u.  
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1.  Aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar 
2.  Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met het 

Vlaams Gewest 
3.  Subsidiereglement ter ondersteuning van de werking natuur- en 

milieuverenigingen 
4.  Subsidiereglement om aankoop van natuurterrein door erkende 

natuurbeherende verenigingen te ondersteunen. 
5.  Actief aankoop- en stimulatiebeleid bij de natuurlijke en recreatie-

ve invulling van het stadsrandbos en van de Reukens; openstel-
ling oude kerkweg door de Reukens. 

6.  Ontwikkelen van de vallei van de Grote Struisbeek als natuurver-
bindingsgebied tussen beide stadsrandbosgebieden. 

7.  Actualisatie van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 
(GNOP) 

8.  Degelijke uitvoering en continuering van het huidige milieube-
leidsplan, dus niet enkel de kleine acties. 

9.  Een blijvende structurele ondersteuning van de compostmees-
ters om het afvalarm leven te bevorderen ten voordele van ons 
milieu. 

10. Initiatieven ontwikkelen ter sensibilisering van de bevolking in 
verband met natuur- en milieugedrag, zoals Dag van het Park, 
Met belgerinkel naar de winkel, Autoluwe (-loze) zondag, … 

Op www.natuuraartselaar.be/verkiezingen2006.htm vind je de volle-
dige tekst. Info bij Luk Smets, 03/289 73 66 

NatuurBELEID 
Verkiezingsmemorandum 

Op 8 oktober zijn er gemeenteraadsverkie-
zingen. Stilaan raken de kandidaten be-
kend. De partijen stellen hun programma’s 
op. De natuur en het leefmilieu in Aartse-
laar staan steeds meer onder druk en ver-
dienen ook op politiek vlak de hoogste 
aandacht. Daarom heeft Natuurpunt/VMPA 
Aartselaar samen met VELT Aartselaar 
een memorandum opgesteld en aan de 
kandidaat-politiekers voorgelegd.  
We geven u onze topprioriteiten:  De Reukens 
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NatuurONTWIKKELING 
Behaag Natuurlijk 2006 

Bestellen tot uiterlijk 27 oktober !!! 

Zoals elk jaar organiseert Natuur-
punt ook in 2006 een haagplantac-
tie. Aan zeer voordelige prijzen kun-
nen tot einde oktober streekeigen 
haagpakketten besteld worden.  
Afhalen gebeurt op zaterdag 25 no-
vember in het Gemeentemagazijn, 
L. Gilliotlaan, 6. Natuurpunt/VMPA-
Aartselaar zal ook met een infostand 
aanwezig zijn op deze bedelings-
dag. 
Infobrochures en bestelformulieren 
zijn verkrijgbaar op de milieudienst 
en in de bibliotheek. In het Gemeen-
telijk Infoblad van september kan je 
eveneens meer info vinden.  
Of surf even naar   
www.natuuraartselaar.be/behaag.htm. 

NatuurBEHEER 
Knotwilgactie in Aartselaar 

Vrijdag 10 en zaterdag 11 november 

In het kader van de Behaag Natuurlijkactie hebben we knotwilgpoten 
nodig. Die gaan we in de eigen gemeente van volwassen bomen 
oogsten. Een onderhoudsbeurt die zowat elke 5 jaar dient te gebeu-
ren. 
We werken van 9 u tot 12 u. Er is voor alle medewerkers gratis soep, 
koffie en thee voorzien.  
Meebrengen: werkhandschoenen en eventueel een handzaag of bijl-
tje. Afspraak: aan het einde van de A. Sanderslei (begin kerkpad). 


