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NATUURPUNT ONDER DE LOEP

VOORWOORD

De Nieuwsbrief is het ledenblad van Natuurpunt Haacht
en verschijnt vier maal per jaar.
Natuurpunt is ontstaan uit de fusie van Natuurreservaten
en de Wielewaal. Deze vereniging telt ruim 95.000 leden
als lid en beheert meer dan 16.700 Ha natuurgebied in
Vlaanderen,
waaronder
een
steeds
groeiende
oppervlakte in Haacht. Natuurpunt schenkt ook aandacht
aan de „kleine natuur‟ in de buurt: een bomenrij, houtkant,
beek of wegberm.
Natuur voor iedereen is dus niet zomaar een slogan. Het
is een totaalvisie waarmee onze vereniging in Vlaanderen
werkt aan natuurbehoud. Onze vereniging dringt er bij de
overheid voortdurend op aan, om via nieuwe wetten,
extra geld en meer inzet beter zorg te dragen voor de
natuur die er in Vlaanderen nog rest. Het Natuurdecreet
en Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen leggen een
stevige basis voor een efficiënt natuurbeleid. Samen met
de Vlaamse overheid wil Natuurpunt werk maken van de
verdere invulling en uitvoering van deze initiatieven.

De lente is in het land !

Lid worden van Natuurpunt vzw
kan door overschrijving van 27,00 euro
op rek. 230-0044233-21

De reservaten zullen stilaan in bloei komen te staan. Tijd
om de wandelschoenen aan te trekken en samen met de
natuurgids verwelkomen we jullie op:

Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:
Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht
016 60 61 62
info@natuurpunthaacht.be

Liever deze Nieuwsbrief enkel
in
de
mailbox
en
zodoende een boompje sparen?
Mail ons dan op bovenstaand
adres!

Bestuur
Catherine Beddeleem , Voorzitter
catherine.beddeleem@telenet.be
0477 99 90 05
Isa Van Horenbeeck, Secretaris
vanhorenbeeckisa13@hotmail.com
016 84 48 09
Luc Bijnens , Penningmeester
016 60 29 67

Voel jij ook de lentekriebels ?
De eerste warme zonnestralen…
Nieuw, vernieuwing is het codewoord van het voorjaar;
Nieuwe trends, nieuwe frisse kleurtjes, nieuw leven in de
natuur !
We willen weer op stap gaan, vogeltjes horen kwetteren,
de natuur exploreren, …
De padden, kikkers en amfibieën voelden al de nood om
naar hun poelen te trekken.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben veel van
deze diertjes de oversteek overleefd.





24 april: Doorbomen over bloesems en struiken
15 mei : Op zoek naar de kamsalamanders
18 juni : Ontdekken van het Haachts Broek
(meer info op de laatste bladzijde)

De natuur had een rustpauze…. Maar het team van
Natuurpunt Haacht is blijven werken om de reservaten te
beheren en te onderhouden. Dankzij hun inzet worden/
zijn onze reservaten reeds natuurpareltjes om van te
genieten.
Tijd om het het ontdekken !

Natuurvolle groeten
Catherine Beddeleem
Voorzitter Natuurpunt Haacht

STUDIE
HAACHTSE KOESTERBUREN: DE WATERSPITSMUIS
Algemeen: Project koestersoorten van de gemeente Haacht
Het jaar 2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de Biodiversiteit. Met de
provinciale campagne „Je hebt meer buren dan je denkt‟ wilde de provincie Vlaams-Brabant samen met
gemeenten, verenigingen en scholen meewerken aan de biodiversiteit.
Per provincie werden er lijsten met Prioritaire Provinciale Soorten (PPS) opgesteld. Dit zijn soorten,
afkomstig uit de verschillende Rode Lijsten, maar die in die provincie nog relatief meer voorkomen dan in de
andere provincies. Het loont m.a.w in die provincie nog de moeite om de nodige beschermingsmaatregelen
te nemen.
Uit deze lijst van PPS heeft elke gemeente de mogelijkheid gekregen om enkele soorten als (gemeentelijke)
koesterbuur te kiezen. De gemeente engageert zich om specifieke soort- of biotoopbeschermingsmaatregelen te treffen voor zijn koesterburen.
Zo heeft de gemeente Haacht volgende 8 koesterburen gekozen:
Plant

Zoogdieren

Vogels

Amfibie

Insect

Betonie

Eikelmuis

Huiszwaluw

Kamsalamander

Sleedoornpage

Bosorchis

Waterspitsmuis

Veldleeuwerik

Aan de ATG wordt de Kamsalamander waargenomen. Het uitgraven van de poelen en het
compartimenteren van de ATG op deze plaatsen zijn specifieke beheersmaatregelen ter bescherming van
de Kamsalamander.
Aan de ATG (perceel v/d kamsalamanderpoelen) is ook reeds Bosorchis waargenomen.
Betonie groeit in het Haachts Broek. Ook zijn in het Haachts Broek, meer bepaald in de recent aangeplante
hoogstam-boomgaard, werden nestkasten aangebracht voor de Eikelmuis. En in de dorpskern van Tildonk
zijn talrijke kunstnesten opgehangen tegen de gevels van huizen ten voordele van de Huiszwaluw.
In de broedperiode zingen nog steeds Veldleeuwerikken op verscheidene landbouwzones in Haacht.
Natuurpunt Haacht en de gemeente bereiden momenteeel maatregelen voor om deze koesterbuur te
behouden.
Maar m.b.t. de Waterspitsmuis is het muisstil. Buiten één enkel geval, worden er geen waarnemingen in
Haacht gemeld. En toch heeft de gemeente Haacht – op voordracht van Natuurpunt Haacht - juist deze
spitsmuis gekozen tot koesterbuur.
Zijn er dan geen te Haacht of leiden deze muizen een zo verborgen leven dat ze onopgemerkt blijven?
Waarschijnlijk is één van de redenen dat er niet gericht gezocht wordt naar Waterspitsmuis. Er blijft immers
een sterk vermoeden van aanwezigheid gezien de geschikte habitats in onze gemeente.
Kenmerken
Spitsmuizen zijn levendige diertjes, die vooral „s nachts maar
toch ook overdag actief zijn. Ze houden geen winterslaap. Het
zijn bovendien insecteneters, die - buiten hun naam - niets te
maken hebben met de families van de woel- en de echte
muizen, die graaneters zijn. Op hun menu staan wormen,
slakken, insecten, spinnen en soms aas. Jammer dat ze niet
wat meer in onze tuinen voorkomen!
Ze hebben –hoe kan het ook anders? – een spitse snuit en
een heel puntig gebit.
Spitsmuizen hebben een heel snelle stofwisseling. Elke dag
moeten ze ongeveer hun eigen gewicht aan voedsel
opnemen. Bij muizenonderzoek met “live traps” moeten deze
vallen dan ook na 2 à 3 uur gecontroleerd worden en zeker
niet enkel „s morgens. De beestjes zouden zeker gestorven
zijn aan stress en/of de hongerdood.

In Vlaanderen komen volgende spitsmuizen voor:
Soort
Gewicht
Lengte
(zonder staart)

Waterspitsmuis
8-25 g

Bosspitsmuis (*)
5-14 g

Dwergspitsmuis
2.5-6 g

Huisspitsmuis
7-15 g

Veldspitsmuis
7-14 g

6-11 cm

5-9 cm

4-6 cm

6-9 cm

6-9 cm

(*) Er zijn in se 2 soorten Bosspitsmuizen in Vlaanderen, nl. de Tweekleurige bosspitsmuis en de Gewone
bosspitsmuis.
De waterspitsmuis is in Vlaanderen dus veruit de grootste spitsmuis. Net als alle andere spitsmuizen heeft
ze zeer kleine oortjes, die geheel verborgen liggen in de vacht. De bovenzijde van de vacht is donkerbruin
en contrasteert sterk met de onderzijde die grijs-wit is.

Zoals zijn naam doet vermoeden, komt de waterspitsmuis in vochtige en waterrijke biotopen voor, zoals de
oeverzones van stilstaande en stromende waters. Het is een zeer goede zwemmer en duiker die zijn
prooien zowel op het land als in en onder water weet te vinden.
Inventarisatie
Natuurpunt Studie heeft in de jaren 2008-2009 in onze provincie een Bijzonder Natuurbeschermingsproject
uitgevoerd rond de Waterspitsmuis. Doel was meer te weten te komen over de verspreiding van deze
spitsmuis en de nodige beschermingsmaatregelen uit te werken.
Verschillende inventarisatiemethoden zijn naast en door mekaar gebruikt:




Sporenonderzoek – vooral keutels – in lokbuizen
(horizontaal geplaatste PVC-buisjes, voorzien van aas)
Live-traps met lokaas
Uitpluizen van braakballen met de hulp van de kerkuilen-werkgroep.

Het uitpluizen van de braakballen was uiteindelijk de meest succesvolle methode, maar had wel een nadeel.
De plaats van de braakbal geeft slechts een benaderende determinatie van de plaats waar de Kerkuil de
Waterspitsmuis gepredateerd heeft.
Grote aantallen werden niet gevonden. De Dijlevallei ten zuiden van Leuven is wel de regio met de meeste
waarnemingen. Ook de Demervallei (regio Aarschot – Diest) en het Zuid-Oosten van onze provincie (regio
Tienen – Hoegaarden) scoren relatief goed. Voor de rest van onze provincie (dus ook Haacht) is armoede
troef.
De aantallen vielen tegen, maar – zoals te verwachten was – konden bijna alle waarnemingen gelinkt
worden aan bepaalde natte valleigebieden.

Waarnemingen
Een snelle blik op “waarnemingen.be” bevestigt dat dit diertje redelijk zeldzaam is. Er zijn slechts een
handvol waarnemingen ingevoerd sinds 2007 voor onze provincie.
Een overzicht:
Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal

3

5

5

3

6

3

0

3

3

0

Waar

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

We kunnen natuurlijk enkel rekening houden met de vondsten ingebracht in waarnemingen.be.
Alle waarnemingen van de Waterspitsmuis zijn gemarkeerd als “verborgen”. Dit betekent dat deze soort een
zo hoge bescherming geniet dat verdere informatie afgeschermd wordt. Alleen de moderators achter de
schermen van waarnemingen.be kunnen deze waarnemingen bekijken en ermee aan de slag.
Bij 4 waarnemingen staat vermeld “braakballen”. Dit betekent dat bij het uitpluizen van braakballen de
boven- of onderkaak of beiden zijn teruggevonden in de braakbal van de Kerkuil.
Bij 7 waarnemingen staat vermeld dat de spitsmuis dood is aangetroffen.
Ook het project van Natuurpunt Studie in 2008 en 2009 heeft niet merkelijk meer waarnemingen opgebracht.
Bescherming
De Waterspitsmuis heeft een beschermde status. Op de Vlaamse Rode Lijst voor Zoogdieren (2014) staat
ze vermeld als bedreigd (INBO). Bovendien geniet de Waterspitsmuis mondiale bescherming, vermits ze als
“endangered” vermeld staat op de Rode Lijst voor Zoogdieren van IUCN (International Union for the
Conservation of Nature).
Om de waterspitsmuis te beschermen, dienen eerder gebiedsspecifieke dan soortspecifieke maatregelen
getroffen te worden. Waterspitsmuizen vereisen een goede waterkwaliteit. Vervuiling van het water moet
vermeden worden.
De waterlopen moeten een goed ontwikkelde (oever)vegetatie hebben. Een dichte, gevarieerde en vooral
kruidachtige oevervegetatie – en dus niet al te veel bomen – verdient de voorkeur.
Versteviging van oevers om erosie tegen te gaan dient vermeden te worden. De Waterspitsmuis graaft
immers zijn hol in de oever juist boven of zelfs onder water.
Besluit
De Waterspitsmuis is en blijft een nobele onbekende. Maar als Haachtse koesterbuur heeft de gemeente en
Natuurpunt Haacht de plicht om ook aan deze spitsmuis regelmatig de nodige aandacht te schenken.
Zuivere waterlopen en een hoge biodiversiteit is het minimum waarvoor we moeten ijveren om deze nuttige
insecteneter te beschermen en te behouden.
René
Bronnen:
Waarnemingen.be en Koesterburen.be
Brakona: Jaarboek 2009
Cursus Zoogdieren van Natuurpunt Studie

SOS KIEVIT VAN START! OOK IN HAACHT!
Het gaat snel bergaf met de Kievit in Vlaanderen. Te beperkt broedsucces lijkt de hoofdreden te zijn.
Daarom haakt Natuurpunt Studie aan bij het Jaar van de Kievit in Nederland en starten we met jullie hulp
een onderzoek naar de huidige verspreiding en het broedsucces. Kievit is een makkelijk te observeren
vogel: iedereen kan meedoen! Meld daarom al je toevallige waarnemingen van broedverdachte Kieviten met
nauwkeurige plaats en broed/gedragscodes in waarnemingen.be.
Enkele gezamenlijke excursies op terrein worden voorzien.
Van de geavanceerde waarnemers verwachten we info zoals: wat is het gemiddeld aantal jongen per
broedpaar ?
In tweede instantie proberen we dit in verband te brengen met habitat: akker (gewas), weiland en bekijken
we regionale verschillen.
In het binnenland zijn de broedclusters van Kievit ondertussen vaak heel klein: amper een handvol
broedparen bij elkaar.
We vragen om volgende zaken op te volgen en de waarnemingen te melden:








(aantal) aanwezige broedparen
(aantal) nesten + in welk habitat / gewas
(aantal) eieren per nest (optioneel: steekproef om gemiddelde leggrootte te bepalen)
(aantal) nesten met jongen
(aantal) nesten die verloren gaan (en waarom indien gekend)
(aantal) jongen per nest, aanvankelijk liefst zo veel mogelijk per nest, later ook per
cluster (omdat de jongen van meerdere paartjes crèches gaan vormen)
(aantal) jongen dat vliegvlug wordt

Daarmee zouden we in grote lijnen moeten kunnen achterhalen in welke mate het broedsucces nog volstaat
om de populatie in stand te houden. Er wordt ook gekeken naar verschillen tussen habitat/landgebruik en
regionale verschillen. Als de problemen beter in kaart zijn, kunnen we nadien gerichter actie ondernemen.
De studie loopt tijdens 2016 en 2017.
Wil je meer te weten komen over hoe je kan bijdragen tot dit project, contacteer de Cel Studie van
Natuurpunt Haacht dan via het contactformulier op www.natuurpunthaacht.be
Studie zal echter niet volstaan om de Kievit, en met hem andere akkervogels zoals de Veldleeuwerik en de
Patrijs, van het verdwijnen uit het Haachtse landschap te behoeden. Ook politieke wil is vereist! In april, volle
broedseizoen nota bene, is het immers weer zover in Hambos, een pracht van een akkerlandschap. De
motorcross, de jaarlijkse smet op de stilte aldaar. Zolang de lokale gemeentelijke overheid zich hierin niet
verantwoordelijk gaat gedragen en de jaarlijkse milieuvergunning toestaan zijn we nog ver af van een
integraal reddingsprogramma van onze akkervogels. Natuurpunt Haacht zal zich blijven verzetten tegen
deze motorcross, alsook de autocross in het Schoonbroek en kaart dit verder aan bij de gemeente.

EEN MOOI VERHAAL
BOERENZWALUW EN EEN BLIKJE IMPERIAL
In het kader van het koesterburen project van de provincie Vlaams-Brabant spanden we ons reeds
succesvol in voor de Huiszwaluw. In de rand van dit project werd meteen een project gelanceerd voor de
Boerenzwaluw.
Er bevinden zich kleine kolonies (of individuele nestjes) van Boerenzwaluw verspreid over verschillende
boerderijen of landelijke woningen in groot Haacht. Bevraging door Natuurpunt wijst op een achteruitgang
van deze vogel. Ook elders is deze vogel ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Dus een beetje extra
aandacht en een steuntje in de rug is hard nodig.

Voor de Boerenzwaluw werd dan ook reeds actie ondernomen. In de loop van 2013 werden 21 kunstnesten
opgehangen. Dit project betrof een samenwerking tussen Natuurpunt Haacht, de gemeente Haacht en de
INL-ploeg in het kader van het provinciaal koesterburen project.
De kunstnesten werden tevens gemonitord middels bezoeken en bevragingen. Er werden jaarlijks
verschillende bezette kunstnesten vastgesteld. De bezetting ervan kan nog beter, maar weet dat er vaak nog
gewoon in natuurlijke nesten ernaast gebroed wordt.
Met dergelijk tekstje is de manier waarop we jou als lezer jaarlijks op de hoogte houden. Met de actuele
terugkeer van de Boerenzwaluw willen we je echter trakteren op een extra hartverwarmend verhaaltje.
Op een ons bekende locatie was twee jaar geleden het natuurlijk nest van de Boerenzwaluw naar beneden
getuimeld. Meteen het beste bewijs van het nut van de veel steviger bevestigde kunstnesten. De alerte
eigenares van de locatie die tijdens het voederen van de paarden het afgevallen nestje was opgevallen had
dan maar een blikje vis (merk Imperial) opengedaan en dit opgehangen samen met het enige overlevende
jong en wat nestmateriaal. Ook al is de mevrouw ietwat bang van flapperende vogels, raapte ze maar mooi
het jong op! En met geweldig succes: het jong heeft het overleefd en is ook geringd geweest door Kristof,
onze vogelringer!

Ze is heel fier dat het jong het heeft overleeft ook al wist ze
niet zeker of dit wel ging lukken. Wie niet waagt niet wint, zo
blijkt en anders was het toch een vogel voor de kat.
We vermoeden overigens dat het een nest betrof van de
oudervogels die al hun jongen dat seizoen reeds verloren
hadden aan de lokale poes en dan maar aan de overkant
van de straat het opnieuw hebben geprobeerd.

Het verhaaltje is echter nog niet af! Nu komt nog dé
clou: in 2015 werd het blikje opnieuw bewoond! De
tweede foto (foto‟s: Willem Van Notten) toont een in
2015 gebouwd nest op het blikje dat vorig jaar werd
opgehangen. We geloofden onze ogen niet!

Op alle plaatsen waar onze Natuurpunt Haacht vogel-experten komen zijn de mensen heel blij dat ze nog
Boerenzwaluwen hebben. Maar op deze manier een inspanning ervoor leveren dat komen we maar zelden
tegen!
Bravo Diane !
Al bij al zijn de resultaten over de ingebruikname van de kunstnesten overigens erg bemoedigend.
In ieder geval is het bewijs geleverd: wanneer de gemeente Haacht het wil, dan kan ze het ook! Natuurpunt
Haacht, dewelke de expertise leverde in dit project, is trots op de samenwerking.
We wensen erop te wijzen dat er in Haacht momenteel nog een koestersoort, namelijk de Veldleeuwerik,
schreeuwt om dringende aandacht. Wij maken er vast en zeker werk van en zullen daarbij opnieuw durven
te rekenen op de gemeentelijke overheid.
Johan en Willem

BEHEER
SCHOOLWERKDAGEN
Naar jaarlijkse traditie nemen verschillende Haachtse scholen deel aan Educatief Natuurbeheer. Hierbij
krijgen klassen van het 5de of 6de leerjaar, 3-maal bezoek van Robin, medewerker Educatief Natuurbeheer
van Natuurpunt. De eerste maal komt hij in de klas een woordje uitleg geven over Natuurpunt en de natuur.
Daarna staat er een halve dag natuurbeheer op het programma, dan gaat Robin samen met de klas en
enkele lokale vrijwilligers aan de slag in natuurgebeiden van Natuurpunt Haacht.
De derde maal, maken ze een wandeling in één van onze natuurgebieden.

24.02.2016 5de leerjaar
Gemeentelijke basisschool
Wespelaar

10.03.2016 6de leerjaar
De Puzzel
Haacht

10.03.2016 5de leerjaar
gemeenteschool
Haacht

MAANDELIJKSE WERKDAGEN

In het gedeelte tussen Erwteveld en Wakkerzeel
werden de takken en bomen van tijdens de ruiming
opgeruimd en hiervan zijn enkele takkenrils
gemaakt.

Het betonieperceel werd uitgebreid, door het
omzagen van enkele eike

BELEID
NATUURPUNT HAACHT BEKOMMERT OM KERKUIL
We hebben bij de gemeente een dringend verzoek ingediend om de uiterst dodelijke vogelval bij het bedrijf
Plug&Play aan het station van Wespelaar snel ongedaan te maken. In de grote openingen van het
leegstaand gebouw hangen grote netten om duiven buiten te houden. Deze netten zijn echter amper
zichtbaar voor vogels en reeds meerdere verwilderde duiven vonden er een langzame dood door bengelend
in de netten vast te hangen. Niet dat we vóór verwilderde duiven zijn, maar deze toestand is té
dieronvriendelijk. Bovendien kunnen deze mistnetten (!) elk moment een wilde Kerkuil te pakken krijgen. We
verwachten kordate actie van de gemeente en het betrokken bedrijf en deden dat ook meerdere voorstellen
tot een oplossing!
Johan

GEZOCHT
VACATURE NATUURWACHTERS (m/v)
Natuurpunt Haacht beheerd een steeds groeiende oppervlakte erkende natuurreservaten: de “antitankgracht”, het “Haachts Broek”, het “Schorisgat”, “Hooiberg” en het “Schoonbroek”. Ook elders (Hoogdonk,
Puttekomheide en Plantsoenbos) hebben we eigendommen. Om voldoende toezicht te kunnen houden
zoeken we “Natuurwachters”…
Zijn/haar taak zal eruit bestaan na te gaan of wandelinfrastructuur, bodem en vegetatie,… in goede staat
verkeren en ons eventuele nodige werkzaamheden te signaleren. Ook motorrijders, quads, loslopende
honden, zwemmers in de anti-tankgracht, “verfspuiters” mogen gemeld worden.
Wij zoeken dus iemand die:
met een zekere regelmaat wandelt langs één van de vernoemde gebieden, en deze een warm hart
toedraagt
foto‟s en/of notities neemt van gebreken, inbreuken, tekortkomingen of leuke zaken die opvallen!
ons deze bevindingen overmaakt op de zelf gekozen manier (papier/computer)
Wij bieden:
een groene werkomgeving
fijne collega‟s (waarnaar de bevindingen worden overgemaakt)
het nodige kaartmateriaal om op terrein onze eigendommen terug te vinden
Vervoeg dus nu ons team van koeienwatchers, wandelpad-controleurs, beheerders, vogelkijkers,… en word
NATUURWACHTER bij Natuurpunt Haacht!
Graag reageren via het contactformulier op www.natuurpunthaacht.be

STROPERIJ IN DE HAACHTSE NATUUR
NATUURPUNT HAACHT HOUDT EEN OOGJE IN HET ZEIL
Natuurpunt Haacht ontvangt de laatste tijd verschillende signalen over nachtelijke lichten en zelfs schoten in
de Haachtse natuur, bijvoorbeeld het Schorisgat en het Haachts Broek. Gezien de jagerij 's nachts verboden
is in Vlaanderen handelt het hier zonder twijfel over regelrechte stroperij.
We nemen de klachten hierover erg ernstig en zullen niet nalaten proces-verbaal te laten opstellen door de
bevoegde diensten. Ook jullie kunnen helpen door elk verdacht gedrag te melden op
info@natuurpunthaacht.be

ACTIVITEITEN
WANDELEN IN ONZE NATUURGEBIEDEN
Wandelen in onze natuurgebieden kan op twee manieren: u
bent natuurlijk eerst en vooral erg welkom op onze geleide
wandelingen. Onder begeleiding van een erkende
natuurgids wordt een vast traject (namelijk de afgepijlde
wandeling die vertrekt én aankomt aan de sporthal in
Wespelaar) afgelegd langs de knapste plaatsjes in onze
reservaten. U steekt heel wat op van planten- en
dierenleven en over het beheer van onze reservaten alsook
over de algemene werking van Natuurpunt Haacht. Soms
zijn de wandelingen thematisch en gaan ze bijvoorbeeld
uitsluitend over paddenstoelen, planten of vogels…
De activiteitenagenda vindt
http://www.natuurpunthaacht.be
nieuwsbrief.

u op onze website
én steeds in deze

Anderzijds kan u natuurlijk ook zelfstandig wandelen. U
bent dan vrij in uw vertrekuur en duur van de wandeling. Op
onze
website
kan
u
een
wandelkaartje
(zie hiernaast) voor het Haachts Broek downloaden. De
wandeling op het kaartje is dezelfde als deze die op terrein
is afgepijld. Ideaal dus om niet langer te verdwalen in het
avontuurlijke Haachts Broek!

HONDEN AAN DE LEIBAND
Tot groot genoegen merken wij dat het wandelpad doorheen het Haachts Broek veel bijval
kent. Niet alleen behoud van de biodiversiteit is onze bekommernis, ook het openstellen van
onze gebieden is voor ons een prioriteit.
We willen echter met klem herinneren aan de eenvoudige voorwaarden die wie hier
tegenover durven stellen. Meer in het bijzonder als het aankomt op het wandelen met de
hond. De hond mag mee, maar dient strikt aan de leiband gehouden te worden. Hierop kan
geen enkele uitzondering geduld worden!
Nog steeds stellen wij vast dat wandelaars de hond vrij laten rondlopen, zelfs in het gedeelte
waar de grote grazers vrij rond lopen! Ook moesten we helaas vernemen dat gedurende zijn wandeling door het broek
een man in het aangezicht gebeten werd door een loslopende hond. We willen uiteraard graag alle verdere incidenten
voorkomen. Het laatste waartoe we ons genoopt willen zien, is een verbod op het meenemen van de hond op de
wandeling door het kwetsbare gebied, dat het Haachts Broek toch wel is.
Niet alleen wij als beheerder willen u hier beleefd om verzoeken, het is tevens bij de wet verplicht de hond aan te lijnen op
wandelpaden en op andermans domein.
Wij rekenen stellig op uw begrip en medewerking en heten u verder zeer welkom in onze natuurgebieden.

ACTIVITEITEN 2016
24 April

Doorbomen over bloesems en struiken
14u parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar

De boomgaard is ontwaakt uit zijn winterrust en maakt zich klaar voor een fruitige zomer. 1000’en bloesems staan te glimmen
in de zon. Dit is een wandeling meer dan waard.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Mei
Geesten en spoken bestaan niet. (Water)draakjes wel!
Op zoek naar de kamsalamander
14u Dijlebrug op Keerbergsesteenweg, Haacht
Het natuurgebied Antitankgracht wordt helemaal op maat van de kamsalamander ingericht. Ze hebben het er naar hun zin, ze
vinden er alles wat ze nodig hebben. Kom deze fantastische waterdraakjes ontdekken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Juni
Op ontdekking in het Haachts Broek met Bes
14u parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar
Met de dauwnetel, bosorchis en betonie is het Haachts Broek een feest voor onze zintuigen. Wandel mee met Bes en laat je
verwonderen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 Augustus
Nacht van de vleermuis
19u30 Gemeentehuis Haacht
Mooi kan je vleermuizen niet noemen. Fascinerend des te meer. Wandel mee en zet je schrap voor een prachtige wandeling
doorheen het leven van deze fluwelen fladderaars. Kinderen en schoonmoeders zijn welkom, zaklampen laat je thuis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Oktober
Hier met dat zwerfvuil!
9u tot 13u – gemeentehuis Haacht
Zwerfvuil opruimen kost Vlaanderen jaarlijks 5 miljoen euro. Letterlijk weggesmeten geld ... Wij dragen ons steentje bij op de
jaarlijkse zwerfvuilactie van de gemeente en rapen enkele straten vrij van blikjes en andere rommel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 Oktober
Van heksenboleet tot slijmkop
14u parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar
Op stap doorheen het Haachts Broek, op zoek naar paddenstoelen. Gelukkig is René onze gids, zodat we dit avontuur met
paddenstoelen overleven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 November
Dag van de natuur
13u30 parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar
Met z’n allen de handen uit de mouwen voor betere natuur. Zweten in de frisse buitenlucht en een prachtig decor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 November
Vegetarische eetdag
Lekker eten en drinken ten voordele van meer en betere natuur in Haacht

HANDEN UIT DE MOUWEN: WERKDAGEN 2016
Om de natuurwaarde van de natuurpuntgebieden te herstellen, te verbeteren of te behouden worden er beheerwerken
uitgevoerd. Het is steeds een gezellige boel met klussen naar ieders vermogen. Iedereen is welkom om ons te versterken.
Afspraak telkens de eerste zaterdag van de maand (behalve juli en augustus, de plaats van afspraak wisselt naargelang de
werklocatie.
Meer info bij Johan De Meirsman 0476 24 94 24, digitale nieuwsbrief of facebook.com/natuurpunthaacht
7 mei, 4 juni, 3 september, 1 oktober en 3 december

www.natuurpunthaacht.be
Liever deze Nieuwsbrief enkel in de mailbox en zodoende een boompje sparen? Mail ons dan!

