Verslag van de besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 15 februari 2020

2020, het jaar van de biodiversiteit
Een 70’tal actieve leden namen dit jaar deel aan de jaarlijkse lokale algemene vergadering (LAV) van de
afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Deze ging op 15 februari door in de erg mooie zaal van de Ark
gelegen op het domein de Windhoek op de grens van Mortsel en Hove). De formule van de avond werd een
beetje aangepast aan de behoeften geuit na de vorige editie. Er werd vroeger gestart, het officiële deel werd
meer gestroomlijnd en na de kaasmaaltijd en gezellig samenzijn werd er afgesloten met 3 thema contributies.
Het eerste, formele, deel van de avond gaf een overzicht van de hoogtepunten van 2019 en de uitdagingen
voor 2020. De financiën van de afdeling werden toegelicht, bestuurders werden verkozen en de afvaardiging
voor de Algemene Vergadering van Natuurpunt, werden bepaald..
Voor het tweede deel kozen we voor enkele thema’s van algemeen belang voor de afdeling:
-

Ardea 2.0: een herlancering van het bestuur van de regionale vogelwerkgroep met als werkingsveld
de afdelingen Zuidrand en Hobokense Polder

-

Een korte toelichting rond de jachtproblematiek in de Zuidrand

-

Edegem: de resultaten van de grootse bosaanplant van november 2019 aan de Edegemse beek

-

Hove: een sfeerfilm rond het Uilenbos

De volledige opbrengst van de avond ging naar de projectrekening voor de afbetaling van de schuld voor de
aankoop van het terrein “Aen den Boeren Leegher”; waarbij de leden werden aangemoedigd tot een
bijkomende gift voor de aankoop van dit gebied.
Dit verslag, de volledige presentatie, evenals de (meeste) getoonde videofilmpjes kan je consulteren op onze
website (www.zuidrand.be).

2020 is het internationaal jaar van de biodiversiteit
een uiterst belangrijke uitdaging voor de maatschappij
van vandaag, waar de open ruimte meer en meer
versnipperd is en natuurwaarden door verschillende factoren (verdroging, klimaat, overbelasting, …) constant
onder druk staan. Daarom willen we als afdeling hier een belangrijke zij et lokale bijdrage toe leveren in 2020,
via inventarisaties, beheersplanning en gepast beheer van onze gebieden: Fort 7, Groen Neerland, De
Edegemse beekvallei en Edegemse natuurkernen en het Uilenbos.
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De LAV nam kennis van de volgende conclusies rond de werking in 2019:
-

Onze afdeling organiseerde meer dan 120 activiteiten dit jaar, waarmee de activiteitsgraad van de
afdeling erg hoog blijft. Toch zijn er enkele duidelijke wijzigingen of trends tov de vorige jaren. Het aantal
grote belevings- en studie-excursies nam wat af. Alternatief namen de beheeractiviteiten sterk toe door
de uitbreidingen naar Edegem en Hove toe. Ook de natuurverkenningen en excursies op lokaal niveau
(Fort 7, Uilenbos, …) namen sterk toe. Tot slot was er ook een stijgende interesse voor de
monumentexcursies op Fort 7. Natuurstudie via de inventarisaties bleven op een gelijk, hoog niveau.

-

Het ledenaantal van de afdeling blijft
gestaag groeien waarbij we de kaap van 1750
leden (gezinnen) passeerden (zie figuur). De
ledenaangroei verloopt wel iets vertraagd tov
de groei van Natuurpunt in Vlaanderen die nu
reeds meer dan 115.000 bedraagt. Een
aandachtpunt dus voor de afdeling voor 2020!
Hierbij dient wel een belangrijke opmerking
gemaakt: de afdelingssamenstelling is aan
een generatiewisseling bezig. De oudere
generatie die lid was sinds “de Wielewaal”
neemt af en wordt gestaag vervangen door een jongere generatie. Die komen minder naar de klassieke
activiteiten, maar wel naar de grotere activiteiten (zoals de opendeur) of ze bezoeken onze gebieden zoals
het Uilenbos waar we opvallend veel leden met kinderen tegenkomen. De LAV ondersteunt het voorstel
van het bestuur om snel naar de kaap van de 2000 leden door te groeien!

-

Zoals in 2018 bezochten vele mensen het Fort. Dit
jaar meer dan 1.300 mensen deden mee aan de
natuur- en monumentenwandelingen op Fort 7, of
op de opendeurdagen in mei en september. Voor
de eerste maal hebben we zelf een Fort dag
ingericht samen met het district Wilrijk. Het was
meteen een succes, want we konden op 1
september honderden bezoekers verwelkomen
vanuit de directe omgeving van het Fort.

-

De inter-afdelings-vogelwerkgroepen Ardea en
RUWG

en

de

plantenstudiegroep

zijn

de

belangrijkste studiegroepen die allen erg actief
zijn in de afdeling. Ze verzorgden in 2019 heel wat inventarisaties die van groot nut zijn om beheerplannen
of inrichtingsplannen voor onze en andere groengebieden te bepalen. Het gebruik van de website
“waarnemingen.be” van Natuurpunt blijft stijgen met duizenden natuurwaarnemingen voor onze streek.
-

Beleid: in 2019 waren er gemeenteverkiezingen waardoor een aantal raden belangrijk voor natuur en
open ruimte opnieuw werden samengesteld. Te Hove ging een nieuwe MINA-raad van start met het
ambitieuse doel om rond 6 werven (waaronder biodiversiteit, klimaat, …) de komende jaren heel wat
bakens te verzetten. In Edegem werden verschillende raden versmolten tot een “omgevingsraad” waarin

ook Natuurpunt 1 zetel heeft. De activiteiten hiervan starten pas effectief in 2020. In Antwerpen werd de
ADOMA raad afgeschaft waardoor er geen structureel overleg rond natuur en milieu meer bestaat zoals
het in het verleden het geval was.
-

De provincie stopte spijtiggenoeg met de organisatie van de Fortengordel. Toch besloten we op 23 mei
een opendeur te organiseren op Fort 7 die zonder meer opnieuw een succes werd. Bovendien hebben
we de deuren op 1 september opnieuw wijd opengezet in samenwerking met het district Wilrijk om
vooral de plaatselijke bevolking kennis te laten maken met het Fort. Op beide evenementen samen
kwamen meer dan 1000 deelnemers af die genoten van de samensmelting van natuur en monument op
het Fort.

-

De afdeling organiseerde opnieuw een behaag-natuurlijk actie op het grondgebied van de afdeling
(Wilrijk, Edegem en Hove) waarbij er weer grote aantallen streekeigen behaagpakketten werden geleverd.
De aanplant hiervan zorgt opnieuw voor een kleine kilometer extra biodiversiteit in de streek!
-

De toename van het aantal natuurgebieden in

eigendom van onze afdeling, vereist meer en meer
beheeractiviteiten. Het was dan ook een grote prioriteit
van de afdeling in 2019 om de uitbreiding van de
werkploegen, de aansturing ervan en de aanschaf van
gepast werkmateriaal, georganiseerd te krijgen. We
hebben nu 3 kernploegen: ééntje te Hove, te Edegem
en een grote te Wlrijk. Samen organiseerde ze een 100tal werkvoormiddagen… een fenomenaal aantal. In en
rond het Uilenbos werd heel wat nieuw beheer
opgestart en de voorjaarsstorm van februari 2019 zorgde voor heel wat bijkomend werk om Fort 7 en het
Uilenbos veilig te houden. De kers op de taart was echter de grootse bosaanplanting in november te
Edegem (zie verder).
-

Vier fijne rAntGroen-nummers met aandacht voor fotografisch werk van
eigen leden, verschenen steeds op tijd en werden door vrijwilligers alweer
bij de leden bezorgd, wat ons een aanzienlijke besparing op
verzendkosten opleverde.

-

De website en faceboek van de vereniging blijven een groeiende
populariteit en werd begin vorige jaar uitgebreid met een maandelijkse
nieuwsbrief van de afdeling die momenteel reeds in meer dan 1.200
elektronische brievenbussen van de afdeling terecht komt.

-

In november sloot onze afdeling een huurovereenkomst voor een
terrein tussen het Uilenbos en de Lintsesteenweg. We werden hierbij
geholpen door een lokaal milieuadviesbureau dat de huur van het terrein
voor enkele jaren op zich neemt. Dit terrein is momenteel nog ingericht
voor jachtexploitatie, maar zal eerstdaags ingericht worden als hooiland en in gebruik genomen worden
door een lokale landbouwer. Hierdoor zorgen we voor een bufferzone en kunnen we de jacht in de
onmiddellijke nabijheid van het Uilenbos verder terugdringen.

De LAV keurde voor 2020 de volgende aandachtpunten en doelstellingen voor de afdeling goed:
1) Hove: de uitwerking van het beheerplan voor het Uilenbos, het gehuurde perceel veiligstellen als hooiland
en medewerking verlenen aan Hove voor het beheer van Frijthout
2) Edegem: de indiening van vergunning voor de aanleg van wandelwegen, een brug en het graven van een
vijver op het perceel aan de Edegemse beek “Aen Den Boeren Leeger”, en de uitvoering hiervan
3) Wilrijk: verbeterings- en instandhoudingswerken aan ons lokaal de Ijsvogel
4) Wilrijk: nagaan of we in de omgeving van het geitenpad een aantal poelen kunnen laten graven voor de
uitbreiding van de Kamsalamanderpopulatie
5) Wilrijk: uitwerken van enkele doelstelling voor het beheer van het Fort als monument
6) Educatie: inrichten van een cursus natuur-in-zicht en/of natuurgids in het najaar, samen met één of
meerdere buurafdelingen.
7) Beleid: jachtproblematiek in de Zuidrand aanpakken
8) Financiën : Afbouw van de schuld voor het Uilenbos tot minder dan 25.000 € tegen het einde van 2020
9) rAntGroen: maximaal inzetten op electronische verzending van het tijdschrift maar de gedrukte versie
behouden voor zij die dit willen
Financiën
De

RESULTATEN REKENING 2019
Overzicht in - uitkomsten per ITEM
6. BEHEER GEBIED FORT 7
6.1. VERKOOP HOUT
6.2. GIDSEN NATUUR
6.3. GIDSEN MONUMENT
6.4. VERHUUR LOCATIE FOTOSHOOT
6.5. VERKOOP IJZERWAREN
6.6. ONDERHOUD BEHEERMATERIAAL
6.7. VERHUUR IJSVOGEL
TOTAAL
7. BEHEER GEBIED GROEN NEERLAND
7.1. VERKOOP HOUT
7.2. GIDSEN NATUUR
7.3. BEHEERMATERIAAL
TOTAAL
8. BEHEER GEBIED UILENBOS EN FRIJTHOUT
8.1. VERKOOP HOUT
8.2. GIDSEN NATUUR
8.3. BEHEERMATERIAAL
TOTAAL
9. BEHEER GEBIED EDEGEM
9.1. INKOMSTEN EDEGEMSE BEEKVALLEI (expeditie)
TOTAAL
10. EDUCATIE
10.1. CURSUSSEN
10.3. MATERIAAL ALLERLEI
TOTAAL
11. STUDIE
11.1. INVENTARISATIEPROJECTEN
TOTAAL
12. BEHAAGACTIE
TOTAAL
13. ALLERLEI
13.1. VERKOOP KALENDERS
13.3. VERKOOP ANDEREN
13.4. KADO'S
13.5. INTERESTEN SPAARREKENING
13.6. UITZONDERLIJKE KOSTEN
TOTAAL
GLOBAAL INKOMSTEN VS UITGAVEN

Inkomsten

Uitgaven

Totaal

resultatenrekening

van

de

algemene inkomsten en uitgaven

293,00
735,00
206,00
120,00
5,00
0,00
50,00

0,00
0,00
28,89
0,00
0,00

293,00
735,00
177,11

2418,32
0,00

1409,00

2447,21

-2418,32
50,00
-1038,21

0,00
84,00
0,00
84,00

0,00
0,00
45,74
45,74

0,00
84,00
-45,74
38,26

100
152,5
0
252,5

0
0
195,51
195,51

100
152,5
-195,51
56,99

1500
1500

1500
1500

0
0

45,00
0,00
45,00

0,00
70,01
70,01

45,00
-70,01
-25,01

600,00
600,00

0,00
0,00

600,00
600,00

5100,00

3949,94

1150,06

150,00
35,00
0,00
54,96
0,00
239,96

150,00
0,00
31,00
0,00
141,98
322,98

0,00
35,00
-31,00
54,96
-141,98
-83,02

32885

28176

4708

120,00
5,00

van de afdeling voor 2019 (zie tabel)
toonde een batig saldo van 4.708 €.
Vooral de opbrengsten van de
Fortengordel, de gidsbeurten, de
behaagactie en de inventarisaties
brachten geld in het laadje om extra
investeringen en materiaal mee te
betalen. Met het lidgeld en de
ondersteuning
Edegem

door

Wilrijk

en

we

de

kunnen

basisactiviteiten van de afdeling
draaiende houden.

Opmerkelijk

waren de erg hoge kosten voor
waterverbruik

die

veroorzaakt

worden door een waterlek en een
foutieve meteropname. Dit wordt
echter

in

2020

gecompenseerd.

Meer

terug
gebieden

beheren betekent ook meer kosten
voor de aanschaf en onderhoud van
degelijk en veilig meteriaal voor de
beheerploegen.
De afdeling kon ook 34.000 €
fondsen
ondersteuning

verwerven
van

ter
onze

natuurgebieden, het leeuwendeel (24.000 €) voor de aanplant van de bebossing aan de Edegemse beek. Door
deze extra fondsen inclusief de opbrengsten van de natuurpunt expeditie van “de Amphies”, schoot de
afbetaling van de schuld voor het terrein aan de Edegemse beek flink op. Ook voor Fort 7 werd een Natuurpunt
expeditie project opgezet dat de nodige fondsen opbracht om extra beheermateriaal aan te kopen. Het bestuur
stelde daarom voor om het batig saldo van 2019 volkomen toe te wijzen aan de openstaande schuld voor de
aankoop van het Uilenbos te Hove. Door een deel van ons spaarboekje ook voor deze afbetaling aan te
wenden (-15.300 €), trachten we de verdere afbetaling van de schuld voor het Uilenbos af te betalen in 3 ipv
in 8 jaar.
De LAV keurde de resultatenrekening voor 2019 unaniem goed en bedankte de penningmeester in het
bijzonder voor het puike werk. De LAV verleent haar steun om in totaal 20.000 € af te betalen voor de aankoop
van het Uilenbos. Dit bedrag is veel hoger dan het batig saldo van 2019 en zal dus aangevuld worden vanuit
de spaarrekening.
Naar goede gewoonte werd de begroting voor 2020 werd met de nodige voorzichtigheid opgesteld (zie tabel),
aangezien er toch nog een aantal onduidelijkheden zijn. We voorzien geschatte inkomsten (exclusief giften)
ten belope van ongeveer 17.560

BEGROTING 2020
Overzicht in - uitkomsten per ITEM
2. GIFTEN EN SUBSIDIES
2.2. BEHEERSUBSIDIE GROEN NEERLAND
2.3. BEHEERSUBSIDIE EDEGEM (amfibieën)
2.5. MINA
2.6. SUBSIDIE WILRIJK
2.7. SUBSIDIE EDEGEM
TOTAAL
3. ACTIVITEITEN
2.6. FORTENGORDEL
2.10. QUIZ 30/11

Inkomsten

€ en uitgaven voor 16.550 €. Dit

Uitgaven

beperkte batige saldo zullen we
310
250
400
2200
8000
11160

aanwenden voor de afbetaling
van

de

recente

aankopen

(Edegemse beek en Uilenbos).
8000
8000

Een

bijzondere

belangrijke

uitgave voor 2020 zijn enkele
investeringen voor de IJsvogel,

400
1000

TOTAAL
4. LEDEN EN COMMUNICATIE
4.1. KOSTEN TIJDSCHRIFT

1400

4.2. LEDEN

5000

TOTAAL
5. FORT 7 - Ijsvogel
5.1. WATER

5000

ons

lokaal, om

de

kwaliteit

hiervan te blijven verzekeren.
5300
5300

Belangrijk
kunnen

hierbij
blijven

belangrijke

is

dat

we

rekenen

op

inkomsten

van

0

specifieke activiteiten zoals de

5.4. ONDERHOUD LOKAAL
TOTAAL
6. BEHEER GEBIED FORT 7

2500
2500

LAV, de opendeur van het Fort,

TOTAAL

1200

de Quiz en behaag actie, evenals

8. BEHEER GEBIED UILENBOS EN FRIJTHOUT
TOTAAL
9. BEHEER GEBIED EDEGEM

200

TOTAAL

500

met vrijwilligers om een begroting
in

10. EDUCATIE
TOTAAL

0

evenwicht

te

kunnen

loopt

het

voorleggen.
Voorlopig

afbetalingsritme voor de nieuwe

11. STUDIE
TOTAAL

300

12. BEHAAGACTIE
TOTAAL

1000

aankopen voorspoedig zodat er
mogelijkheid
initiatieven

13. ALLERLEI
TOTAAL
GLOBAAL INKOMSTEN VS UITGAVEN

het ronddragen van rAntGroen

50

17560

16550

beekvallei.

is
in

voor
de

nieuwe

Edegemse

De LAV keurde het begrotingsvoorstel 2020 unaniem goed inclusief de investering voor het lokaal de
IJsvogel en verleent het bestuur een mandaat voor de mogelijke aankoop van een nieuwe gebieden te
Edegem (aan de Edegemse beek).

Bestuurders (zie tabel in bijlage): Hugo Waeterschoot als voorzitter en Erlend Hansen als secretaris stelden
zich kandidaat voor een hernieuwing van hun mandaat met 3 jaar. David wouters reageerde op de oproep tot
nieuwe bestuurders en stelde zich kandidaat voor de functie Fort 7 monument. Na de verkiezingen van het
afgelopen jaar namen Gerd de Gheselle en Hugo Waeterschoot een mandaat op als Natuurpunt
vertegenwoordiger in de Milieu- en Natuurtraad van Hove en werd Johan Claessens erkend als
vertegenwoordiger van Natuurpunt in de Omgevingsraad van Edegem. De LAV keurde al deze kandidaturen,
verlengingen en aanstellingen unaniem goed.

Overzicht bestuursleden en coördinatoren voor de afdeling Zuidrand Antwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter en coordinator behaag: Hugo Waeterschoot
Secretaris: Erlend Hansen
Penningmeester: Sofie Calcoen
Coördinator beheer terreinen afdeling: Rolph De Ceulaer
Conservator “Uilenbos”: Rolph de Ceulaer
Conservator “Fort 7”: Maurice De Neve
Conservator “Groen Neerland”: Rudi Leemans
Conservator “Edegemse natuurgebieden”: Johan Claessens
Leden en rAntGroen bedeling: Stany Marichal
Fort 7 monument: David Wouters
Coördinator Cursussen/Educatie: Nicole Boussemaere
Coördinator Activiteitenkalender en Tijdschrift: Guido Van Boeckel
Coördinatoren Beleid-Minaraadvertegenwoordigers Edegem: Johan
Claessens ; Hove : Hugo Waeterschoot, Gerd de Gheselle
Communicatie coördinator: Niels Schild
Coördinator Activiteitenregistratie : Kris Vos
Coördinator historische gidsen Fort 7 : Philippe Vanhove
Vrije bestuursleden: Els Wijnants, Lucy de Nave, Floris van Volsem en Maggy Troffaes
Coördinator Waarnemingen.be : Veerle De Saedeleer

De LAV keurde verder éénparig de volgende afvaardiging voor de Algemene Vergadering van Natuurpunt
goed: voor Natuurstudie (vzw): Walter Van Spaendonk, voor Natuurbeheer (vzw): Maurice De Neve (voor
beheer), voor Educatie (vzw): Nicole Boussemaere en Erlend Hansen voor Beleid (informeel). De afdeling kan
bovendien 3 (of 4) bijkomende vertegenwoordigers sturen door het ledenaantal (op het moment van de LAV
was nog geen bevestiging hiervan ontvangen) : Rudi Leemans, Floris Van Volksem en Hugo Waeterschoot
en Lucy de Nave indien een 4de kandidaat noodzakelijk blijkt.
De LAV dankte de bestuursleden, coördinatoren en de vele vrijwilligers voor hun erg gewaardeerde inzet voor
de afdeling het afgelopen jaar en vooral het bereikte resultaat. In een 5 tal jaren konden we immers de
oppervlakte van de beheerde gebieden meer dan verdubbelen en hebben de gemeentebesturen duidelijk meer
aandacht en erkenning voor groen en open ruimte getoond.

DEEL 2: toelichtingen
Ardea 2.0: ARDEA de inter-afdelings vogelwerkgroep in onze streek stelde haar nieuwe structuur voor. Joris
Van Reusel gaf toelichting hoe ze na vele jaren succesvolle werking toewaren aan verjonging en een nieuwe
breder gedragen bestuurstructuur. Ardea is duidelijk erg dynamisch en erg actief bezig : getuige de vele
projecten die ze momenteel op haar agenda heeft staan en presenteerde: uilen en gierzwaluwenwerking,
reigernest, trek- en broedvogeltellingen. Joris deed ook een oproep voor het verder zetten van de agenda en
practische samenwerking met de afdeling en het uitwerken van een gezamenlijk project voor de natuurlijke
inrichting van de groene terreinen aan de Steinerschool. De afdeling feliciteerde Ardea 2.0 en beloofde een
hechte ondersteuning waar het kan.

‘Edegem: het evenement van 2019 van de afdeling
was ongetwijfeld de grootse boomplantactie op de
terreinen aan de Edegemse beek. Met meer dan 1600
mensen

waaronder

vele

gezinnen

en

jeugdgroeperingen hebben op een goede halve dag
bijna 15.000 struiken en bomen geplant. Een
huzarenstukje. Voor een impressie van de dag kan je
de foto’s en een filmpje bekijken over dit evenement
op onze website (www.Zuidrand.be). Dit resultaat kon
enkel bereikt worden door een gestroomlijnde
organsatie samen met de buurafdeling Oude Spoorweg, de gemeenten Edegem en Kontich en Natuurpunt
nationaal. Financieel werd het plaatje dichtgereden door de vele sponsorgelden die we konden ophalen voor
het project. Bovendien kreeg het project veel politieke erkenning al bleef Kontich dreigen met de mogelijk
aanleg van een express weg door het zuidelijke deel van het terrein.
Jachtproblematiek: vele wandelaars in het Uilenbos en
omgeving merkten op dat de jacht in de omgeving van
Hove, Kontich en Edegem toeneemt en vooral de
manier waarop doet echt vragen rijzen. In enkele
gevallen was er zelfs een verhoogd veiligheidsrisico. De
LAV was daarom vol lof voor de onmiddellijke en
gepaste reactie van de gemeente Hove om een
jachtreglement door te voeren om op zijn minst kennis
te hebben wanneer, waar en hoe er gejaagd wordt.
Bovendien riepen ze alle Hovenaren op om waakzaam te zijn rond de correcte toepassing hiervan. Het bestuur

beloofde de LAV om dit reglement ook voor te stellen in Edegem, Lint en Kontich via de buurafdelingen en om
zoveel mogelijk de jacht in onze streken aan banden te leggen. Er is immers geen wildschade, noch een
biologische noodzaak voor weidelijke bejaging.
Uilenbos: het “moment suprême” van de LAV en meer dan waardige afsluiter van deze fijne avond was
ongetwijfeld de film over het Uilenbos. William Van Doninck een lid uit Hove presenteerde na 3 jaar opnames
een erg professionele film waar iedereen kon van genieten. De film zal verder afgewerkt worden in de komende
maanden waardoor we over een heel fijn en nieuw communicatie-instrument kunnen beschikken over dit
uitzonderlijke gebied.

Hugo Waeterschoot

Erlend Hansen

Voorzitter Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Secretaris Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

