
Afdeling Aartselaar

Natuurliefhebbers 
slaan de handen 

in elkaar !

Beste natuurvriend,

Een nieuwe Natuurpuntafdeling te Aartselaar !
“Afdeling in oprichting”, zo noemen we ons voorlopig. Op onze vraag en 
onder het impuls van het Dagelijks Bestuur van Natuurpunt werd het licht 
op groen gezet voor de oprichting van een nieuwe Aartselaarse afdeling. 
Daartoe werd een heuse afsprakennota ondertekend door Natuurpunt 
Zuidrand Antwerpen, Natuurpunt Rupelstreek en de Aartselaarse Natuur-
punttrekkers. In het najaar mogen alle Aartselaarse leden een uitnodi-
ging verwachten voor een startvergadering van de nieuwe afdeling.
In afwachting van deze 
grote stap zaten we 
natuurlijk niet stil. Steun 
zoekend bij Natuurpunt 
Rupelstreek hebben we 
de afgelopen twee jaar 
heel wat georganiseerd. 
De aankondigingen en 
verslagen van onze cur-
sussen, geleide wande-
lingen, beheer in Oey-
vaersbosch, … getuigen 
hiervan. Daardoor bewe-
zen we dat een afdeling 
in onze gemeente levens-
vatbaar is.
Zou je ook graag je steentje bijdragen, laat dan iets horen aan Luk 
Smets, 03/289 73 66 of luk.smets@telenet.be.

Nieuwsbrief
augustus - september 2007

Parende Icarusblauwtjes
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NatuurSTUDIE

NatuurSTUDIEWegbermen...Wat groeit er? 
Woensdag 29 augustus
Ze staan er weer prachtig bij, onze wegbermen. Iedereen geniet van de 
prachtige kleuren en van de  heerlijke geuren… Maar wat groeit er nu 
precies in deze bermen? Vorig jaar maakte Natuurpunt Aartselaar reeds 
een eerste inventarisatie van alle planten die te vinden zijn in de bermen 
van de gemeente. Dit jaar zetten we dit werk verder. We willen deze 
activiteit ook open trekken naar alle geïnteresseerden.Op woensdag, 
29 augustus is de berm aan de Koekoekstraat aan de beurt. Wie dus 
interesse heeft om mee te werken aan de inventarisatie van deze berm, 
is zeer welkom!  Afspraak op het einde van de Emiel Hullebroecklaan 
om 19 uur… Info bij Ronny Verelst, 03/887 82 25

Tuinvlindertellingen 
Zaterdag 4 en zondag 5 augustus 

Heel Vlaanderen kijkt naar vlinders tijdens 
de landelijke tuinvlindertelling van Natuurpunt

Deelnemen is simpel! Observeer de vlinders in je tuin op zaterdag 4 of 
zondag 5 augustus. Tel de vlinders en noteer per soort het maximum 
aantal individuen dat je op hetzelfde moment hebt gezien (dus niet alle 
waarnemingen van de hele dag optellen). Het is niet nodig om 2 dagen 
te tellen, maar hoe meer je telt, hoe preciezer de gegevens zullen zijn en 
dus hoe bruikbaarder voor onze data-
bank.
Je kan een invulformulier downloaden 
via www.natuurpunt.be/vlindermee. 
Op deze site vind je trouwens ook een 
foto en wat informatie van de meest 
voorkomende vlinders in onze streken. 
Als je een vlinder waarneemt die niet 
in de lijst staat, voeg je hem onderaan toe op de lijst en tel je op dezelfde 
manier. Geef je waarnemingen zondagavond 5 augustus of in de loop 
van de week erna door via de website. Vergeet je naam en adres niet 
en bij voorkeur enkele gegevens over het soort tuin waar je je tellingen 
deed. Veel telplezier !!
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NatuurEDUCATIECursus Zaden en Vruchten
Najaar 2007
Wist je dat een okkernoot geen noot is, maar wel een steenvrucht ? Wist 
je dat een komkommer een bes is ? Wist je dat ook een druif en een 
tomaat bessen zijn ? Wist je dat de witte paardenkastanje doosvruchten 
vormt, terwijl de tamme kastanje nootjes omwikkelt die vervat zitten in 
een napje ? Nochtans lijken de vruchten van beide bomen sprekend op 
elkaar !  
Over het hoe en waarom van 
bovenstaande vragen en nog 
veel meer kan je alles te we-
ten komen dankzij de cursus 
Zaden en vruchten.Tijdens de 
theorieles wordt de ontwikkeling 
van vruchten en zaden belicht, 
alle vruchttypes worden voor-
gesteld en ook de verspreiding 
van zaden en vruchten worden 
uit de doeken gedaan. Twee 
excursies laten toe de opgedane 
theoretische kennis in een praktische veldkennis kan om te zetten.

Theorie: dinsdag 23 oktober, Par. Centrum, Van Ertbornstraat 7 
Aartselaar van 19.30 u tot 22.30 u 
Praktijk:  
zaterdag 10 november van 9 tot 12 u in het Cleydaelhof te Aartselaar 
zaterdag 17 november van 9 u tot 12 u in de Hobokense Polder te 
Hoboken 
Meebrengen: papier, pen. Bovendien voor beide praktijklessen goede 
wandelschoenen en warme kledij.

De driedelige cursus kost 12 euro voor Natuurpuntleden en 15 euro 
voor niet-leden, lijvig cursusboek inbegrepen. Inschrijving is defini-
tief na storting van het deelnamebedrag op rekening 979-9767548-41, 
J.Kennedylaan 22 2630 Aartselaar met als mededeling “Cursus Zaden 
en vruchten” en je telefoonnummer.

Meer info over deze cursus bij Ria Thys, 03/289 73 66   
ria.thys@telenet.be

Bessen van meidoorn
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NatuurEDUCATIE

Autoluwe Zondag op 16 september 
Infostand van Natuurpunt op het Laar 

Natuurwandeling door De Reukens
Op 16 september organiseert de gemeente Aartselaar haar jaarlijkse 
Autoluwe Zondag. Het centrum van de gemeente wordt dan verkeersvrij 
en op het Laar en aanliggende straten wordt animatie georganiseerd. 
Tevens is er een biomarkt en een rommelmarkt in de Kapellestraat en 
houden de bewoners van de Guido Gezellestraat hun straatfeest  
“Gezellige straat”. De gemeente organiseert ook een fietszoektocht. Voor 
het volledige programma ver-
wijzen wij naar het gemeen-
telijk informatieblad.

Ook Natuurpunt/VMPA Aarts-
elaar staat met een infos-
tand op het Laar. Kom even 
langs en verneem alles over 
de nieuwe Natuurpuntafde-
ling. Je bent welkom tussen 
11 en 18 uur. 
Info: Ria Thys, 03/289 73 66

We organiseren tijdens de Autoluwe Zondag een 
natuurwandeling door De Reukens  
onder het thema “Zaden en vruchten”. 

Deze wandeling is al een voorproefje 
op de cursus die we in oktober/no-
vember organiseren. 
Gert Verschueren is onze gids. Ver-
trek aan het kerkpaadje in de Leeu-
werikenlaan om 14 uur. Duur onge-
veer 2 uur. De wandeling is gratis.
Kom op deze autoluwe dag met de 
fiets of te voet ! Zo maak je van deze 
zondag een autoVRIJE zondag! 
Info bij Gert Verschueren:  
03/887 10 28Wilde kardinaalsmuts
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NatuurBEHEEROeyvaersbosch 
Zaterdag 29 september
Natuurpunt heeft al enkele jaren een prachtige brede houtkant, grenzend 
aan het landbouwgebied De Reukens, in overleg met het gemeente-
bestuur van Aartselaar in 
beheer. Het dient als groen-
scherm rond de aangrenzen-
de KMO-zone en is eigen-
dom van de gemeente. Het  
is een zeer jong terrein met 
een vijver en een houtkant. 
Natuurpunt voert een gedif-
ferentieerd beheer gericht op 
de ontwikkeling van de hout-
kant als visuele buffer, maar 
met behoud van open stukjes 
bloemrijk grasland. 
Elk jaar plannen we een werkdag in het gebiedje, zo ook dit jaar. Wat 
staat er zoal op het programma:  maaien van grasveldjes, afvoeren van 
het maaisel, verwijderen van distels in de randzone en wat opruimen van 
zwerfvuil. Werk dat iedereen aankan, jong en oud, man of vrouw.
Hierbij nodigen we je speciaal uit op deze werkdag om in je eigen ge-
meente de handen uit de mouwen te steken ten voordele van de natuur. 
Vele handen maken het werk immers licht en aangenaam. 
We starten om 9.30 uur, bijeenkomst aan hoek Langlaarsteenweg- 
Oeyvaersbosch en houden een middagpauze van 12 u tot 13.30 u. 
Einde om 16 uur. Uiteraard is halve daghulp ook welkom! 

Meebrengen: werkkledij, laarzen, 
werkhandschoenen en picknick 
voor wie de hele dag komt helpen. 
Wij zorgen voor het nodige gereed-
schap, gratis koffie/thee/water en 
heerlijk warme soep. 
Info bij Ivan Bogaerts, 03/887 16 46 
of ivan.bogaerts@skynet.be
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NatuurBESCHERMING

NatuurBELEIDWij verdedigen de natuur 
in onze gemeente
Een nieuwe legislatuur van de gemeenteraad betekent ook dat ver-
schillende gemeentelijke raden vernieuwd worden. De oproep van de 
gemeente voor kandidaten voor de milieuraad en de Gecoro viel bij ons 
niet in dovemansoren. 
Naar de Milieuadviesraad stuurden we volgende afgevaardigden: 
- Ronny Verelst (ronnyverelst@telenet.be), 03/887 82 25 
- Luk Smets (luk.smets@telenet.be), 03/289 73 66 
- Gert Verschueren (gert7verschueren@hotmail.com), 03/887 10 28 
Ronny werd zelfs verkozen als voorzitter van de milieuraad. Onze in-
breng is dus zeer belangrijk voor het milieu en de natuur van Aartselaar. 
Ook in de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) 
zijn we vertegenwoordigd. Als effectief lid zetelt Johan Peymen (johan.
peymen@inbo.be), terwijl Luk Smets (luk.smets@telenet.be) plaats-
vervanger is. Beiden vertegenwoordigen in deze commissie de sector 
“natuur”.

Paddenraapactie 
Groenenhoek 
In vergelijking met 2006 lagen de resul-
taten beduidend lager. Waren er dit jaar 
minder amfibieën? Of zijn ze door de 
zachte winter veel vroeger aan hun trek 
begonnen? Wie zal het zeggen? In totaal 
hebben we 132 levende dieren overgezet 
en 37 dode dieren van de straat moeten 
“schrapen”. 
padden: levend: 107  -  dood: 32; 
bruine kikker: levend: 1; groene kikker: levend 1;  
kleine watersalamander: levend: 8  - dood: 1;  
Alpenwatersalamander: levend: 15  -  dood: 4 
In 2006 konden we 567 padden, 51 salamanders en 5 kikkers veilig naar 
de overkant brengen. Spijtig genoeg kwamen we toen te laat voor 34 
padden en 19 salamanders. 
We hebben de resultaten van 2007 doorgegeven aan de nationale amfi-
bieënwerkgroep HYLA.

Alpenwatersalamander
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NatuurBELEIDKlimaatfilm  
“An inconvenient truth”
Op 24 april vertoonden we in het 
Cultureel Centrum ‘t Aambeeld 
de veelbesproken documentaire 
van Al Gore.  Een fijne samen-
werking tussen onze natuurver-
eniging, VELT, de milieuraad en 
de Cultuurdienst van Aartselaar. 
De voorziene 200 plaatsen wa-
ren alle ingenomen. In de foyer 
konden de bezoekers op onze 
infostand en die van VELT meer 
vernemen over de klimaatswijziging en de inspanningen die door de 
natuurverenigingen daaromtrent geleverd worden. 
De avond werd ingeleid door Ria Thys, die de inbreng van de natuurver-
enigingen schetste en enkele adviezen van de gemeentelijke minaraad 
benadrukte, namelijk de ondertekening van de milieuconvenant door de 
gemeente en de invoering van een fietsvergoeding voor het gemeente-
personeel. De (nieuwe) Schepen van Leefmilieu Marijke Vandebroeck 
schetste de inspanningen van de gemeente sinds de ondertekening van 
het Lokaal Kyotoprotocol in 2005.

Wat te doen met een gekwetste vogel, 
eekhoorn,egel, ... ?

Geregeld krijgen we de vraag van mensen die een gekwetst dier of een 
uit het nest gevallen vogel gevonden hebben. Zo vond Nina V. enige we-
ken geleden een uit het nest gevallen grote bonte specht in het Solhof. 
Wat moet je ermee?
Als je een noodlijdend dier vindt, telefoneer je best naar 
het Vogelopvangcentrum Malderen: 052/33 64 10. Zij 
halen het dier op of je brengt het dier zelf naar het op-
vangcentrum. Aan dat laatste wordt de voorkeur gege-
ven: je kan dan tevens kennismaken met het centrum. Er 
zijn geen kosten aan verbonden.  
Adres: Boeksheide 51, 1840 Malderen - Londerzeel.
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NatuurBESCHERMING

Krijg jij onze elektronische Natuurflits  
al toegezonden?

Neen? Van tijd tot tijd brengen we wie het wenst via e-mail op de hoogte 
van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Natuurliefhebbers die 
nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar luk.smets@telenet.be 
met vermelding van naam en adres en “ja, Natuurflits Aartselaar”. 
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel ge-
bruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds je 
gegevens opvragen en laten aanpassen.
Al onze activiteiten en achtergrondinfo, foto’s e.d. kan je ook vinden op 
onze website:

www.natuuraartselaar.be

Egels in Aartselaar
Onze oproep om egelwaarnemin-
gen door te geven, werd zeer goed 
opgevolgd.
Spijtig genoeg ging het soms over de 
vondst van dode egels. Zo werden 
er verkeersslachtoffers gevonden in 
o.a. de G. Gezellestraat en de Bor-
rekenslaan. 
Maar er is ook leuk egelnieuws: op 
verschillende plaatsen zagen men-
sen egeltjes de straat oversteken.
En nog beter: in tuinen in de Pierstraat en de Zwaluwenlaan zijn duidelijk 
egeltjes aan nestvorming bezig. 
In tuinen in de Hoevelei en de Borrekenslaan werden dan weer dode 
egels gevonden die de winter niet overleefd hadden. Mogelijk een gevolg 
van onvoldoende vetreserve. Een egelweesje in de Hoevelei kan hope-
lijk overleven dank zij een egelhuis dat door de kinderen vorig jaar werd 
geknutseld.
Wat doe je als je een egel in nood vindt? Je kan al proberen hem met 
een spuitje wat vocht toe te dienen. Maar beter is dat je hem naar het 
Opvangcentrum in Malderen brengt (zie blz. 7)


