Verslag van de besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 februari 2019

2018, een stroomversnelling aan veranderingen
Op zaterdag 23 februari organiseerde de afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen haar jaarlijkse lokale
algemene vergadering (LAV) die werd bijgewoond door mer dan 50 actieve leden. Opnieuw werd gekozen
voor de nieuwe zaal (de Ark gelegen op domein de Windhoek op de grens van Mortsel en Hove) en werd de
gewijzigde formule van aanpak met verschillende sprekers, toegepast gezien de positieve response.
Het eerste deel omvatte alle formele aspecten gerelareerd tot het reilen en zeilen van de afdeling zoals de
verkiezing van bestuurders en afvaardiging voor de AV. Voor het tweede deel kozen we een specifiek thema
per gemeente waar de afdeling actief is:
-

Wilrijk: opvolging van de brand op het Fort

-

Edegem: de aankoop van het terrein “Aen Den Boeren Leegher” langsheen de Edegemse beek

-

Hove: de inrichting en openstelling van het gebied Frijthout

De volledige opbrengst van de avond gaat naar het projectrekening voor de afbetaling van de schuld voor de
aankoop van het Uilenbos waarbij de leden werden aangemoedigd om een bijkomende gift voor de aankoop
van het gebied te doen.
De getoonde presentaties evenals de videofilmpjes en dit verslag kan je consulteren op onze website
(www.zuidrand.be).
De LAV nam kennis van de volgende conclusies rond de werking in 2018:
-

Ons ledenaantal blijft gestaag groeien
waarbij we de kaap van 1750 leden
(gezinnen) passeerden (zie figuur). De
ledenaangroei verloopt ongeveer parallel
met de groei van Natuurpunt in Vlaanderen
die nu meer dan 110.000 bedraagt. We zijn
hierbij uitgegroeid tot één van de grootste
ledenverenigingen in de streek waardoor
het draagvlak voor het behoud en uitbouw
van natuur in de regio Wilrijk-Edegem-Hove
veel draagvlak geniet. De LAV ondersteunt
het projectvoorstel van het bestuur om zo snel mogelijk de kaap van de 2000 leden te slechten !

-

Met meer dan 150 activitieten per jaar blijft de activiteitsgraad van de afdeling erg hoog, vooral op het
vlak van beheeractiviteiten oa door de uitbreidingen in Edegem en Hove (zie verder meer), en de sterk
toegenomen gidsactiviteit voor monument en natuur op Fort 7. Bovendien stonden er bijna wekelijks
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excursies op het programma varierende van beleving of natuureducatief tot en met een hoog
natuurstudiegehalte.
-

Ook dit jaar bezochten meer dan 1200 mensen de natuur- en monumentenwandelingen op Fort 7 of de
opendeurdag in mei. Een activiteit die veel succes kende maar we hebben moeten stopzetten wegens het
wegvallen van de begeleider, zijn de fotorondes (Fo-R-toshoot).

-

De de inter-afdelings-vogelwerkgroep Ardea en de plantenstudiegroep zijn de belangrijkste
studiegroepen actief in de afdeling. Ze verzorgden heel wat inventarisaties (Schoonselhof, Groen
Neerland, vleermuizen, uilen en nestkastenacties, enz… . De resultaten van deze inventarisaties worden
actief gebruikt voor beleid en natuurbeheer. De website “waarnemingen.be” van Natuurpunt is en blijft een
echt succes waarbij duizenden natuurwaarnemingen in onze streek gerapporteerd werden

-

Beleid stond in 2018 iets minder op de voorgrond met uitzondering van de adviezen die we verstrekten
aan de gemeenten rond de gemeenteverkiezingen en het bezwaarschrift te Hove rond de verlegging van
een voetweg (22-28) waarvoor we een alternatief aanboden.

-

De Opendeur van 21 mei op Fort 7 in het kader van de Antwerpse Fortengordel waarbij we onder
andere via historische foto’s het Fort als monument in de kijker plaatsten lokte veel tevreden wandelaars
en fietsers (+/-400), vooral uit de onmiddelijke omgeving. De dag leverde bovendien een belangrijk batig
saldo op.

-

De afdeling organiseerde opnieuw een behaag-natuurlijk actie op het grondgebied van de afdeling en
voor de ganse stad Antwerpen. Te Wilrijk, Hove en Edegem werden voor meer dan een 1 km nieuwe haag
aangeplant met streekeigen soorten.

-

De beheeractiviteiten van de afdeling blijven groeien
in lijn met de toename van de gebieden in onze
eigendom. Fort 7 en Groen Neerland vereisen het
meeste beheerwerk. Zoals vorig jaar werden te Edegem
heel wat beheerwerken uitgevoerd samen met de
Bioklas te Kattenbroek, in Hoogerhager en aan de
amphibieën rijke Hansenpoel. In het Uilenbos werd het
regulier beheer opgestart en werd de infrastructuur
(fietsenrekken en afsluitingen) verder verbeterd met
natuurlijk materialen. Zowel voor het Uilenbos te Hove als voor Fort 7 werden
nieuwe beheerteams samengesteld (zie verder)

-

Vier fijne rAntGroen-nummers met aandacht voor fotografisch werk van eigen
leden, verschenen steeds op tijd en werden door vrijwilligers bij de leden
bezorgd.

-

De website en faceboek van de vereniging blijven groeien aan belang en
populariteit. Op het einde van 2018 werd met een maandelijkse nieuwsbrief
gestart die meteen een hoge vlucht nam.

-

In januari kocht de afdeling een klein terrein te Hove

naast het

waterzuiveringsstation, om de tweede toegang tot het Uilenbos te verzekeren.
Tijdens de zomer konden we verder een eerste belangrijke aankoop doen te Edegem langsheen de
Edegemse beek, 3ha genoemd “Aen den Boerenleeger” (zie verder). De gemeente Edegem heeft de

afdeling bijzonder geholpen bij deze aankoop door een financiële ondersteuning via een jaarlijks bedrag
voor de komende 6 jaar.

Voor 2019 zal de aandacht van de afdeling in belangrijke mate gericht zijn op de volgende projecten:
1) de start van de uitwerking van het beheerplan voor het Uilenbos te Hove
2) de start van bosaanplanting op het perceel aan de Edegemse beek “Aen Den Boeren Leeger”,
3) ondersteuning bij het natuurbeheer op het Frijthout te Hove,
4) de verdere uitvoering van de werken op Fort 7, evenals de uitwerking van een alternatief voor de
Fortengordel die wegvalt door het stopzetten van het provinciaal project

RESULTATEN REKENING 2018
Inkomsten
2. GIFTEN EN SUBSIDIES
2.1. BEHEERSUBSIDIE FORT 7

De resultatenrekening van 2018
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aankopen van behaag pakketten.

2.6. SUBSIDIE WILRIJK
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2.8. SUBSIDIE HOVE
2.9. GIFTEN
3. ACTIVITEITEN

0
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0
2176,32

0
145
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2.1. BUSREIS ZEELAND
2.2. VOORDRACHTAVOND 13 JANUARI 2018
2.3. FORTENGORDEL
2.4. LAV
2.6. WINTERZONNEWENDE
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4. LEDEN EN COMMUNICATIE
4.1. KOSTEN TIJDSCHRIFT
4.2. LEDEN
4.3. EXTRA LEDEN
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5. FORT ZEVEN - ons huis
5.1-5.5 KOSTEN LOKAAL
5.6. VOEDING / DRANK
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
10. EDUCATIE
10.1. CURSUSSEN
10.2. SUBSIDIE CVN
10.3. MATERIAAL ALLERLEI
12. BEHAAGACTIE
12.1. BEHAAG EDEGEM
12.2. BEHAAG WILRIJK
12.3. BEHAAG HOVE
13. ALLERLEI
13.1. VERKOOP
13.5. ALLERLEI
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0
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0
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behaagactie (indien volstort door de
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0
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0
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0
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2.4. BEHEERSUBSIDIE HOVE

13.6. INTERESTEN SPAARREKENING

GLOBAAL INKOMSTEN VS UITGAVEN

TOTAAL te bestemmen
Voorstel bestemming: Aankoopfonds Edegemse Beekvallei
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sluiten met dit klein batig saldo. Het bestuur stelde voor dit volkomen toe te wijzen aan de openstaande schuld
voor de aankoop van “Aen den Boeren leeger” te Edegem.
Er zijn tevens heel wat giften binnengekomen voor het Uilenbos het afgelopen jaar inclusief bijdragen voor de
LAV en het resultaat van een expeditie. Er is nog geen preciese kijk op dit bedrag maar samen met onze
buurafdelingen zullen deze fondsen volledig aangewend worden voor de volstorting van het aankoopbedrag
voor dit belangrijke gebied in de “Grote Boshoek”.
De LAV keurde de resultatenrekening voor 2018 unaniem goed en bedankte de penningmeester in
het bijzonder voor het puike werk. De LAV verleent haar steun om in totaal 8000 € af te betalen voor
de aankoop van het terrein aan de Edegemse beek. Dit bedrag is hoger dan het batig saldo van 2018
en zal dus aangevuld worden vanuit de spaarrekening.

De begroting voor 2019 werd met de nodige voorzichtigheid opgesteld aangezien er een aantal

BEGROTING 2019
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onduidelijkheden zijn (zie
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2. GIFTEN EN SUBSIDIES

4125

0

3. ACTIVITEITEN

1500
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4. LEDEN EN COMMUNICATIE

4800
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5. FORT ZEVEN - ons huis
6. BEHEER GEBIED FORT 7
7. BEHEER GROEN NEERLAND
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8. BEHEER UILENBOS en FRIJTHOUT
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9. BEHEER EDEGEM
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10. EDUCATIE
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het
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240
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12. BEHAAGACTIE
13. ALLERLEI

TOTAAL NETTO

TOTAAL te bestemmen aankoopfonds
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en

de

Edegemse beekvallei ten
belope van 8000 €.
We rekenen hierbij wel op
belangrijke

inkomsten

van activiteiten (LAV, Fortengordel,…), het gestegen aantal leden, giften en de behaag actie, om het verlies
te kunnen wegwerken.
Voorlopig loopt het afbetalingsritme voor de nieuwe aankopen goed zodat er mogelijkheid is voor nieuwe
initiatieven waarbij een OCMW perceel langsheen de Doornstraat met stip genoteerd staat als belingrijke
uitbreidingsgebied voor de lokaal bedreigde populatie van de Kamsalamder (rode lijst soort).

De LAV keurde het begrotingsvoorstel 2019 unaniem goed en verleent het bestuur een mandaat voor de
mogelijke aankoop van een nieuwe gebied te Wilrijk (aan het Geitenpad).

Bestuurders (zie ook bijlage): De voorstellen tot verlenging van de bestuursmandaten van Floris Van Volsem
en Maggie Troffaes (algemene bestuursleden) werden unaniem herbevestigd door de LAV voor een periode
van 3 jaar. Bovendien mochten we de kandidatuurstelling van 4 nieuwe bestuurders verwelkomen: Sofie
Calcoen (als penningmeester), Niels Schild (als communicatie-coordinator), Rolp De Ceulaer (als

Beheercoördinator) en Maurice De Neve (als beheerploegcoördinator voor Fort 7). De LAV keurde al deze
kandidaturen unaniem goed.
Er waren echter ook afscheidnemende bestuurders. De LAV apprecieerde de jarenlange inzet van Tuur Wuyts
(conservator Fort 7) en Guido Callaerts (Penningmeester) met een daverend applaus en de vraag om een
passend afscheidsfeest te organiseren.
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 Volsem, Hugo Waeterschoot en
Lucy de Nave indien een 4de kandidaat kan.
Tot slot stemde de LAV volledig in met de nieuwe beheerploegen voor Fort 7 en het Uilenbos (zie bijlage).
Beide nieuwe ploegen hebben onderling een taakverdeling afgesproken.
De LAV dankte de bestuursleden, coördinatoren en de vele vrijwilligers voor hun zeer gewaardeerde inzet
voor de afdeling het afgelopen jaar en het bereikte resultaat.

DEEL 2: toelichtingen
Hove: hoogtepunt van 2018 was ongetwijfeld de inrichting
en inhuldiging van Frijthout einde juni. Er werd een filmpje
vertoond van dit huzarenstukje en de opening waarbij de
afdeling een wezenlijke bijdrage leverde aan de
gemeente Hove. Het filmpje kan je bekijken op onze
website
‘Edegem: het belang van de Edegemse beek en de aankoop van het nieuwe stuk Aen den Boeren Leeger,
werd toegelicht. Samen met een oud perceel van de kerkfabriek van Edegem en het Pluyseghembos aan de
overzijde van de Edegemse beek vormt dit het nieuwe gebied: de Edegemse
Beekvallei die gezamenlijk met de afdeling Spoorwegberm zal beheerd worden. De
firma Trilations treedt hierbij voor een periode van 3 jaar als lokale sponsor op
waarbij enkele collega’s van het bedrijf de LAV informeerden waarom het bedrijf
hiervoor koos en wat hen aantrekt aan dit project.

De aldeling waardeert dit

engagement ten zeerste en zal via Johan Claessens de contacten met het bedrijf
verzekeren.

Wilrijk: de resterende populatie Kamsalamander aan de
Doornstraat (Geitenpad) blijft stabiel maar de populatie blijft erg
klein en dus bedreigd. Vandaar de aanbeveling om alles op
alles te zetten om de populatie veilig te stellen door aankoop
van de aangelegen akker en deze voor de voortplanting van
deze soort in te richten. Op die manier kan de populatie hopelijk
natuurlijk verder migreren naar Groen Neerland. De LAV werd
tot slot vergast op een diamontage van de brand op Fort 7 in
2017

en

de

gecontroleerde

afbraakwerken

van

het

beschadigde asbestcementen dak door een gespecialiseerde firma. De inzet en financiële ondersteuning door
Natuurpunt en Mechelen en ANB werden zeer geapprecieerd door de afdeling.

Hugo Waeterschoot

Erlend Hansen

Voorzitter Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Secretaris Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

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
Coördinator beheerteam “Fort 7”: Maurice De Neve
Conservator “Groen Neerland”: Rudi Leemans
Fort Monument en leden en rAntGroen bedeling: Stany Marichal
Coördinator Cursussen/Educatie: Nicole Boussemaere
Coördinator Activiteitenkalender en Tijdschrift: Guido Van Boeckel
Coördinatoren Beleid-Minaraadvertegenwoordigers Edegem: Kris Vos, Johan Claessens ;
Hove : Hugo Waeterschoot, Wim Van Deynze en Antwerpen: Rudi Leemans, Lucy de Nave
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

Overzicht nieuwe beheerploegen:
FORT 7 (Wilrijk)
- Maurice De Neve
- Rolph De Ceulaer
- Floris Van Volsem
- Peggy Beers
- Lucy De Neve

Uilenbos (Hove)
- Gerd Degheselle
- Wim Van Deynze
- Rolph De Ceulaer
- Wim Stappers
- William Van Doninck
- Hugo Waeterschoot

