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Haacht

Over de afdeling

Ledenblad Natuurpunt
Haacht
De Nieuwsbrief is het ledenblad van
Natuurpunt Haacht en verschijnt vier maal
per jaar.
Natuurpunt Haacht is een vzw die zich inzet
voor Natuurbehoud in Haacht. Gesteund door
meer dan 300 Haachtse gezinnen zetten we
ons met een 10-tal vrijwilligers in voor meer
en betere natuur in Haacht.
Lid worden van Natuurpunt vzw
kan door overschrijving van 27,00 euro
op rek. 230-0044233-21

Een
ontsnapte
grazer,
gevandaliseerd knuppelpad of
een andere onregelmatigheid
in een van onze gebieden?
Laat het ons weten via dit
gratis nummer: 0800 - 26 35 6

Ons
werkingsgebied:
de
Haachtse
Leibeekvallei. De Haachtse Leibeekvallei
situeert zich ten zuiden van de Dijlevallei,
tussen Mechelen en Leuven. De streek van
Haacht behoort tot een oostelijke uitloper
van Binnen-Vlaanderen, liggend tussen de
Zuiderkempen en het Brabants Plateau. De
Leibeekvallei bestaat uit het Haachts Broek,
Schorisgat en het Schoonbroek. Bij het
Haachts Broek is ook de Antitankgracht en de
Hoogstamboomgaard te vinden. De Hooiberg
bevindt zich ten zuidwesten van de Haachtse
Leibeekvallei en grenst aan Boortmeerbeek.

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

Op de cover

Het perceel aan de Wijgmaalsesteenweg
net na het maaien in juni. (Foto: johan De Meirsman)

Colofon

Werkte mee aan deze editie:
Rene, Johan, Elke, Catherine en Thomas
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Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:
Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht
016 60 61 62
info@natuurpunthaacht.be

Voorwoord

Voorwoord
Beste natuurpunter,
De zomer is al flink wat opgeschoven.
We kregen felle zon en warmte te verduren in juli en tot nu
toe regen en typische Belgische zomerdagen in augustus.
Ondertussen zal het waterpeil al een beetje aangevuld zijn
maar zeker nog niet voldoende om de droogte van vorig jaar te
verwerken.
De werking op Rock Werchter in juli is weer vlot verlopen en
we hebben terug wat centjes verdiend om beheerswerken te
kunnen uitvoeren en voor de restfinanciering voor nieuwe
natuurgrondenaankoop.
Onze eerste Run for nature op 4 augustus was een succes.
Op 29 september houden we onze vegetarische eetdag. Onze
chef kok Hans wou eens op de Marokkaanse toer en zal ons terug heel lekker eten op de
borden toveren….
U bent bij deze vanharte uitgenodigd . (zie affiche in dit blad)
Wil jij een handje helpen in het beheer van onze natuurreservaten, geef dan een seintje aan
Richard Soille. Veel handen maken lichter werk… en we hebben veel werk uit te voeren.
De zomer is zeker nog niet voorbij…. Geniet nog van zonnestraaltjes, werken in de tuin,
wandelen in de natuur…
Catherine
Voorzitter N.Haacht.
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Weetjes en watjes
over de natuur
“Hier serveren we u geen zware kost, maar eerder borrelhapjes met een luchtig sausje.
Deze rubriek houdt je – al of niet ludiek – op de hoogte van de nieuwtjes in de natuur.”
Tekst: René Verdonck

1. Wat groeit er in mijne tuin? Ajuin?
Neen ….Inktviszwam!

als onze inheemse stinkzwam – waarmee
hij verwant is – komt hij tevoorschijn uit een
wit “ei”, dat onze voorvaderen en wij ook een
“duivelsei” noemen. Deze zwam heeft 4 tot 8
uitwaaierende armen en heeft zijn naam dus
niet gestolen.
Mooie vondst!

2. Wat loopt er over mijn terras? Een
slang? Neen, een rups.

In juni van dit jaar stond er een interessant
bericht op info@natuurpunthaacht.be. In
de Kleine Appelstraat in Haacht vond MarieLouise Van den Balck in haar tuin een 6-tal
bijzondere paddenstoelen.
Het zijn Inktviszwammen.
Deze zwam is afkomstig uit Australië en is
dus eigenlijk een exoot. Waarschijnlijk is hij
meegekomen in de potgrond van een of andere
tuinplant. Ondertussen is hij ingeburgerd in
West-Europa maar woekert niet. Integendeel
hij is en blijft uiterst zeldzaam.
Als hij rijps is, zijn de tentakelachtige armen
bedekt met een stinkend bruin slijm. Dit
slijm trekt vliegen aan en die verspreiden
dan weer de sporen van de zwam. En net
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Op 18 juli van dit jaar krijgt onze eerste lijn
– natuurpunter Richard een telefoontje van
café “De Warande” uit Wespelaar. Niet om een
pintje te komen drinken, maar om een kleine
slang te komen vangen die op hun terras zit.
Richard pakt een paar handschoenen, wat
beschermende kledij en weg is hij.
Al vlug had onze eerste lijn-natuurpunter
door dat het geen slang, geen reptiel of geen
amfibie was maar wel een grote rups. Maar
van welke vlinder?

Weetjes en Watjes over de natuur

In 2 koppen zit er meer dan in 1. Dus vlug een
bezoekje brengen aan een nachtvlinderaar
uit de buurt met de rups in een doosje. En zo
werd de rups gedetermineerd als de rups van
het Groot avondrood. Weeral een mysterie
opgelost in Groot-Haacht.
Deze rups kan 8 cm groot worden en een pink
dik. Een echte joekel dus!
In de laatste fase van het rupsenstadium
valt de dikke kop met daarin de enorme
ogen erg op. Bij verstoring blaast de rups
zich op en beweegt zijn kop heen en weer.
Net een wiegende slang. Jonge rupsen
zijn doorgaans fel lichtgroen, volgroeide
exemplaren kleuren meestal donkergroen of
bruinachtig.

Dat rupsen gevonden worden op terras, trottoir
of zelfs op straat is niet zo uitzonderlijk.
Meestal blijft een rups op zijn waardplant
om te eten. De meeste rupsen zijn zo goed
gecamoufleerd dat ze niet opvallen. Anderen
hebben juist zeer opvallende kleuren met de
boodschap: “Eet mij niet op want ik ben giftig
of ik smaak heel vies.” Een rups eet letterlijk
tot zijn huid barst. Dan vervelt hij 3 tot 7 keren
(vaak 5 maal) en nadien zoekt hij een geschikt
plekje om te verpoppen. En het is juist dan dat
hij vaak gezien wordt op plaatsen waar je hem
niet verwacht, bijvoorbeeld bij het oversteken
van de straat of op een terras.

3. Meten is weten
Op 10 juli stond onze 3de inventarisatieavond op de agenda. Deze keer zochten we
specifiek naar waterdiertjes. Of naar “macroinvertebraten”
zoals op de jaarkalender
vermeld stond.
Macro-invertebraten zijn
ongewervelden die met het blote oog te zien
zijn. Maar dat was buiten de visie van Richard
Soille gerekend, die kost wat kost ook zijn
amfibieën wou tellen.
We waren met 3 personen afgezakt naar
de kamsalamanderpoelen langs de ATG.
Eigenlijk met 5 maar twee personen hebben
de poelen nooit gevonden, heb ik achteraf
vernomen. Spijtig. Maar “errare humanum
est”.
Van de 5 poelen stonden er 2 zo goed als
droog. En van een 3de poel hebben we zo
goed mogelijk de waterdiertjes gevangen
en overgebracht naar de meest waterrijke
poel. Zodoende hebben we slechts 2 poelen
geïnventariseerd.
Elke schep was raak.
Het krioelde er met andere woorden van de
waterdiertjes. Dit was enerzijds gemakkelijk
voor de scheppers, maar anderzijds een teken
dat het watervolume zo danig gedaald was dat
de waterdiertjes bijna als sardienen in een
blikje zaten.
Een tweede conclusie is zeker dat er grote
aantallen maar slechts een beperkt aantal
soorten gevonden werden.
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Poel 16
(Noordelijke)

Soort

Poel 15
(Zuidelijke)
Overgezet naar
Poel 16B

Poel 16B
(Nieuwe)

Staafwants

2

Waterkever

6

5

Duikerwants

11

15

Ruggenzwemmer

13

50

Nimf libel

1

Larve Vedermug

0

Kamsalamander

15

10

Kleine watersalamander

10

10

Alpenwatersalamander

5

6

Groene kikker (dikkop)

5

40
5

De nimf van de libel is ter plaatse
geïdentificeerd als een Aeshna soort. Dit is
de familie van de Glazenmakers, waartoe de
Blauwe en de Bruine glazenmaker behoren
maar ook soorten als de Paardenbijter.
De larve van de Vedermug (ook wel Dansmug
genoemd) kennen we beter als “ver de vase”.
Deze larve valt op door zijn bloedrode kleur.
De larve leeft in de modderlaag van poelen of
beken, dus in een zuurstofarm milieu. Om
toch genoeg zuurstof te kunnen opnemen
zit zijn lichaam vol met het roodkleurige en
zuurstofbindende hemoglobine.
Juist ja,
hemoglobine zit ook in ons bloed en zorgt voor
de rode kleur ervan.

4. De kerkuil in 2018
In “Mens en Vogel” stond een interessant
artikel over de broedresultaten van de kerkuil
in 2018. Weet je dat 92% van de broedende
paartjes een nestkast gebruikt? En wat je als
leek zou verwachten is dat de meeste kerkuilen
in kerken of kapellen broeden, maar dat is dus
niet het geval.
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Slechts 20% van de broedlocaties was in een
kerk of een kapel. 60% van de paren verkoos
een boerderij of een schuur. De reden is te
zoeken in het voedselaanbod, de rust en
de verlichting van kerken. Het agrarische
achterland is nu eenmaal veel aantrekkelijker
dan onze dorpscentra. Wie zei ook alweer dat
de kerk in het midden van het dorp moest
staan?

Weetjes en Watjes over de natuur

5. Verschil tussen een nimf en een
larve?
Hierboven spreken we van de nimf van een
libel en van de larve van een mug. Hoe komt
dat? Is dat niet hetzelfde?
Eigenlijk is dat gekoppeld aan de levenscyclus
van de geleedpotigen. Geleedpotigen zijn
ongewervelden met gelede poten. Hun poten
scharnieren met andere woorden.
De stam van de geleedpotigen wordt
onverdeeld in verschillende klassen. En de
klasse van de insecten is hiervan veruit de
grootste.
Op basis hiervan kunnen we de insecten
indelen in 2 groepen.
De 1ste groep heeft een levenscyclus van 3
fasen. De 2de groep heeft een cyclus van 4
fasen.
Groep 1

Ei

Nimf

Imago

Groep 2

Ei

Larve

Pop

Imago

Alle dieren die een exoskelet hebben en dit
skelet blijven afwerpen (vervellen) tot ze
geslachtsrijp zijn, hebben een nimfstadium.
Ze verpoppen dus niet. Een nimf lijkt al
een beetje op het volwassen insect (imago
genoemd), maar de vleugels zijn nog niet
volledig ontwikkeld. De nimf groeit door
regelmatig te vervellen en bij elke vervelling
worden de vleugels een stukje groter. Bij
de laatste vervelling kruipt een volwassen
insect uit de huid.
Deze metamorfose
wordt
de
onvolledige
(hemimetabole)
gedaanteverwisseling genoemd

Bij de 2de groep heb je een fase meer. Hier
spreekt men van de volledige of holometabole
gedaante-verwisseling.
De larven lijken
hier in niets op het volwassen insect. Ze
eten, groeien en vervellen regelmatig. Bij
de laatste vervelling ontstaat een pop. Van
buiten uit lijkt de popfase een ruststadium,
maar niets is minder waar. In de pop worden
alle lichaamsdelen afgebroken en weer
opgebouwd en verschijnt een insect dat in
niets op de larve gelijkt. Denken we maar aan
de rups (larvestadium van de vlinder) en de
vlinder.
Eenmaal in de laatste fase (imago of volwassen
insect) stopt een insect met groeien. Kleine
waterkevers worden nooit grote waterkevers.
Het zijn met andere woorden verschillende
soorten.
Welke insecten hebben nimfen en welke
hebben larven?
Hieronder vind je enkele voorbeelden. De
tabel is niet volledig. Op internet vind je alle
mogelijke informatie.
Insecten met
nimfen

Libellen, Waterjuffers,
Eendagsvliegen,
Steenvliegen,Wantesen,
Krekels, Sprinkhanen

Insecten met
larven en een
popstadium

Vlinders, Kevers, Vliegen,
Muggen
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6. De tuinvlindertelling in de zomer 2019

7. Bar slecht seizoen voor de nachtvlinders

Dit jaar werd de ganse maand juli geteld in
tegenstelling met voorgaande jaren waar slechts
één weekend geteld werd. Van vorige jaren weten
we immers dat de telling enorm afhankelijk is
van het weer. Door de telling te spreiden over
4 weekends wordt de invloed van het weer
afgevlakt. Wat wordt er geteld? Dagvlinders,
maar ook dag-actieve nachtvlinders.
In 2019 zijn duidelijk minder vlinders per telling
gezien dan de voorgaande jaren. De droge zomer
van 2018 is nog duidelijk te zien in de telling van
2019. Niet zozeer de vlinders, maar wel de rupsen
hebben daar last van gehad. Veel planten zijn
vorig jaar verdroogd. Veel rupsen zijn daardoor
gestorven of zijn in minder goede conditie in het
popstadium beland. En dat zien we nu terug in
het aantal getelde vlinders.
De top 7 voor Vlaanderen en voor VlaamsBrabant ziet er als volgt uit:

Wat hierboven gezegd is over de dagvlinders is
ook van toepassing op de nachtvlinders. Grote
boosdoener is ook hier de extreme droogte en
hitte van verleden jaar die veel voedselplanten
deed verdorren en zo een directe invloed had op
eieren, rupsen en larven.
Het valt vooral op dat vlindersoorten waarvan de
rupsen normaal in de maanden juni-augustus te
vinden zijn, dit jaar uitblinken in afwezigheid.
Aangezien nachtvlinders zeer belangrijk zijn
als voedsel in de natuur (vooral rupsen, maar
ook de vlinders zelf), wordt het interessant om
de impact te volgen op insectenetende vogels of
vleermuizen. Wordt vervolgd.

Vlaanderen

Vlaams-Brabant

1

Klein koolwitje

Bruin zandoogje

2

Bruin zandoogje

Klein koolwitje

3

Atalanta

Groot koolwitje

4

Oranje zandoogje

Atalanta

5

Groot koolwitje

Oranje zandoogje

6

Gehakkelde aurelia

Gehakkelde aurelia

7

Dagpauwoog

Bont zandoogje

Het meest opvallend in de tuinvlindertelling is
echter de terugval van de Kleine vos. Deze
typische tuinvlinder eindigt eigenlijk altijd in
de top 5. Dit jaar bengelt hij rond de 15de positie.
En …. Van de buxusmot is er geen sprake meer. Is
deze al op zijn retour?
Wat ook opvalt is de goede score van het Groot
koolwitje. Terwijl in mijn tuin en in Haacht
vooral het Bruin zandoogje en het Klein
koolwitje rondfladderen.
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8. Drummen aan de poorten van Rock
Werchter
Zoals elk jaar is het aanschuiven aan de ingang
van Rock Werchter….. blijkbaar ook voor
nachtvlinders. Zo werd deze Ligusterpijlstaart
gespot aan de ingangspoort.
Ja inderdaad, deze is familie van het Groot
avondrood. Als je goed kijkt naar de foto van
de rups (zie rubriek 2), kun je zien waarom deze
familie pijlstaarten worden genoemd.

9. Geraadpleegde bronnen
- Cursussen Natuurpunt
- Nieuwsbrieven Nature today
- Waarneming.be

WORD OOK VRIJWILLIGER BIJ

NATUURPUNT!

Natuurpunt zou Natuurpunt niet zijn zonder de duizenden helpende handen
van onze vrijwilligers. Steek jij graag je handen uit de mouwen? Ontdek dan
snel wat je voor de natuur kan betekenen! Natuurpunt is steeds op zoek naar
vrijwilligers. Zowel voor natuurbeheer, als voor de het afdelingsbestuur of
het mee organiseren van activiteiten. Of je nu alle dagen in het getouw wil zijn
of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom. Je hoeft noch ervaring noch enige voorkennis te hebben omtrent natuur en milieu. Iedereen
is welkom en nodig! Interesse om mee te doen?
stuur ons vandaag dan nog een mailtje!

OVERZICHTJE ACTIVITEITEN
MEI - JULI
04 mei : werkdag
We verwijderde de Invasieve Japanse Duizendknoop

11 mei: werkdag
We maakte het knuppelpad weer vrij

19 mei: Wandeling
Kamsalamanders à volenté

01 juni: werkdag
12 juni: studiedag
Monitoring Betonieweide

23 juni: wandeling
Ontdek het Haachts Broek

06 juli werkdag
We verwijderde de Invasieve Japanse Duizendknoop

10 juli studiedag:
monitoring poelen

De afgelopen maanden deden we...

ROCK WERCHTER 2019
Samen met een ploeg van ongeveer 100
natuurpunters hebben we ons weer uitgeleefd op de
wei van Werchter. Ditmaal moesten we een wijnbar
en een kleine bierbar bemannen.
Het werd bij tijden wel heel warm… En toch ging de
cava en wijn vlotjes over de toonbank. De bierstand
had het op die beperkte ruimte ook heel druk.
Onze dank aan alle vrijwilligers voor hun hulp,
vriendschap en leute !!

Tappen op rock Werchter, run for nature,
wandelen en beheerswerken,...
RUN FOR NATURE ISM LES COUSINS OP DE
ZOMERBAR.
Een 80 tal lopers hebben zich ingeschreven voor de eerste Run
for nature in Haacht.
Men kon kiezen voor een kleine omloop van ongeveer 6 km op de
Antitankgracht of de grotere (12km) die dan nog het Haachtse
Broek erbij nam.
De opmerkingen achteraf waren heel positief. Ze vonden het
heerlijk lopen in ons mooi natuurreservaat en velen wisten niet
dat dit pareltje hier verscholen ligt.
Na de middag mochten we nog vele wandelaars verwelkomen.

Natuurpunt Haacht - Zomer 2019
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20 jaar graslandbeheer

20 jaar graslandbeheer
door NPH Haacht
Tekst: Johan De Meirsman
Natuurpunt Haacht is eind jaren negentig z’n aankoopbeleid begonnen. Toen is op de betrokken
percelen gelijk ook het startbeheer aangevat. Sommige van deze percelen betreffen bossen,
andere dan weer graslanden. De bossen zijn ondertussen de fase van het omvormingsbeheer
lang voorbij. In het kader daarvan zijn –waar opportuun- deze tevens ontdaan van populieren
alsook van eventueel voorkomende exoten, bv. Am. Vogelkers. Voor beboste percelen bestaat
het regulier beheer uit ‘niets doen’.
Bossen zijn immers het meest waardevol op hogere leeftijd en evolueren na het
omvormingsbeheer verder vanzelf in de goeie richtig. Verscheidene bospercelen zijn dan ook
op de goeie weg: het authentieke aspect van deze bossen is ondertussen 20 jaar verder
geëvolueerd in de goeie richting. ‘Niets doen’ in bossen wordt soms uitgebreid met
exotenbestrijding wanneer in het reguliere beheer daar nood aan blijkt.
Aan graslanden is heel wat meer werk en bovendien van een hele andere en complexere
aard. Ook hier kan onderscheid gemaakt worden tussen startbeheer en regulier beheer. In de
volgende reeks artikelen volgt een samenvatting van ons graslandbeheer van de voorbije 20
jaar mét duiding van de resultaten die hierbij geboekt werden…
Waar liggen onze reeds lang beheerde graslanden? Voortaan zal in elke nieuwsbrief een deel
van onze grasland-reservaten behandeld worden...

Haachts Broek
“De Houtsnippenwei”
In beheer sinds 2000. Jarenlang werd dit
perceel ‘kort gehouden’, en dat in meer dan
één betekenis. Het aanwezige in verval
zijnde raster verwijst immers nog naar
de schapenbegrazing die hier lang werd
volgehouden. De roepnaam van dit perceel
werd
gewijzigd van “Schapenwei” naar
het ietwat ludiekere “Houtsnippenwei”, en
dit omwille van het feit dat deze locatie een
vaste baltsplaats is (april) voor de broedende
Houtsnippen.
De aanvangssituatie was een mesofiel maar
eerder soortenarm, vochtig grasland. Naar
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alle waarschijnlijkheid is dit grasland niet
al te intensief bemest geweest. Door de
schapenbegrazing –die op seizoensbasis
zo lang als mogelijk werd aangehouden,
en dus ook in de groeiperiode van kruiden
plaatsvond- heeft zich echter nooit een
kruidenvegetatie kunnen ontwikkelen. Ook
al was het perceel bij het in beheer nemen
dus eerder soortenarm, het hield wel een
groot potentieel in, voor wat betreft soorten
met langlevende zaadbanken. Na de eerste
jaren van maaibeheer in augustus, telkens
gevolgd door een tweede snee in november
evolueerde dit perceel relatief snel tot een
eerder ruig uitziende overgangssituatie.
Tijdens de daaropvolgende recentere jaren
bleef een verdere gunstige evolutie ietwat
uit en ook vandaag nog wordt hier nog steeds

20 jaar graslandbeheer

een vrij hoge biomassa¬productie vastgesteld.
Toch is het perceel nu eerder kruidenrijk te
noemen: Moerasspirea, Gewone Agrimonie,
Pitrus, Biezenknoppen, Gewone Hoornbloem,
Grasmuur en op de natte toegang naar het
perceel: Water¬muur. Verder Ridderzuring,
Bloedzuring, Veldzuring, Kluwen¬zuring,
Krulzuring,
Moeras¬vergeet-mijnietje,
Kruipende
Boterbloem,
Grote
Weegbree, Water¬peper, Zwart Tandzaad,
Moerasspirea, Akkerdistel, Moeraswalstro,
Vijfvinger¬kruid,
Knoopkruid,
Gewone
Smeerwortel,
Echte
Koekoeksbloem,
Moerasrolklaver, Veldlathyrus, Duizendblad,
Zilverschoon,
Hondsdraf,
Gewone
Engelwortel, Gewone Berenklauw, Grote
Brandnetel, Kruisbladwalstro, Veenwortel en
Kantig Hertshooi. Verder ook aanwezigheid
van Gestreepte Witbol, Ruw Beemd¬gras,
Grote
Vossenstaart,
Beemdlangbloem,
Kropaar, Gewoon Struisgras, en Glanshaver.

te worden in termen van aanwezigheid
van, Moerasspirea, Pitrus, Ridderzuring en
Akkerdistel maar ook als houtachtige opslag
van Schietwilg, Zwarte Els en Eénstijlige
Meidoorn, alsook bramen. De houtachtige
opslag werd teruggedrongen tijdens de eerste
jaren van beheer, onder andere omwille van
veiligheidsredenen: er loopt een gasleiding
onder het perceel. Het beheer bestaat uit een
jaarlijkse maaibeurt in juni/juli, gevolgd
door nabegrazing met paarden tot eind
november. De Akkerdistel werd succesvol
teruggedrongen
door
een
manuele
“uittrek-actie”:
niet
zo
leuk

Voor dit perceel wordt, op voorwaarde van het
aanhouden van huidig beheer een eerder traag
maar zeker herstel naar het vooropgestelde
mesofiel hooiland verwacht.
Bijzonder vermeldenswaardig bij dit perceel is
de prachtige, oude ‘muur’ van Sleedoorn tussen
het grasland en naastliggende wandelpad.
Dit is dé hotspot voor Sleedoornpage in het
Haachts Broek: jaarlijks worden er hier eitjes
van vastgesteld en op het einde van de zomer
vliegt deze vlindersoort er rond.

“Perceel aan Wijgmaalsesteenweg”
In beheer sinds 2007. Dit perceel kende
een vroeger gebruik als graasweide. Op
het moment van aankoop was dit gebruik
echter enige jaren niet meer in voege. De
aanvangssituatie was dan ook een enigzins
verruigd soortenarm cultuurgrasland. De
verruiging dient onder andere begrepen

maar
wél
erg
efficient
gebleken.
Het beheer voor dit perceel zal binnen enige
jaren kunnen worden aangepast omdat de
soortenrijkdom aan kruidachtige vegetatie
op bevredigend niveau zal zijn gekomen
en het natuurstreefbeeld van “soortenrijk
permanent cultuurgrasland met relicten
van halfnatuurlijke graslanden” bereikt is.
De jaarlijkse maaibeurt in juni dient dan
met enkele maanden verlaat te worden
naar augustus, of zelfs september. Er is
momenteel na de eerder vroege maaibeurt
nabegrazing met paarden en daardoor gaat
het perceel jaarlijks heel erg kort afgegraasd
de winter in, wat in het vroege voorjaar goeie
kiemkansen voor wenssoorten betekent.
Aantrekkelijk aan dit perceel is de ruige,
structuurrijke en eerder natte zoom aan de
westkant. Hier wordt de houtachtige opslag
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niet actief teruggedrongen. De opslag zorgt
er voor een mooie geleidelijke overgang naar
bos. Zowel voor de grazers als voor wilde fauna
is dit een ideale zone voor het opzoeken van
rust en beschutting. De grazers zie je er dan
ook geregeld het gezelschap krijgen van een
Ree of twee die een mondje komen toesteken.

“Perceel met de verborgen poel”
In beheer sinds 2007. Dit perceel kende
een vroeger gebruik als hooiland. Op het
moment van aankoop was dit gebruik
echter enige jaren niet meer in voege. De
uitgangssituatie was aan het verruigen maar
dankzij de lokale eerder mesofiele situatie, is
deze verruiging vertraagd en er waren nog
typische kensoorten aanwezig. De toestand
in 2007 bestond uit een ruderaal grasland met
overgangen naar Moerasspirearuigteruigte
(zie tekstkader). Aan de zijkanten kwamen
braamstruwelen voor. Soorten die hier
voorkomen zijn Moerasspirea, Glanshaver,
Kleefkruid,
Gewone
Berenklauw,
Kruisbladwalstro en Margriet. Er staan
tevens enkele zomereiken op het perceel.
Jonge opslag daarvan werd de voorbije jaren
weggenomen en blijft ook in de toekomst een
aandachtspunt om verbossing tegen te gaan.

14
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Er werd gezien de uitgangssituatie waarin
reeds wenssoorten voorkomen dan ook niet
geopteerd voor een startbeheer, maar werd
gekozen voor meteen het regulier beheer te
implementeren, en dit met een eerder late
jaarlijkse maaibeurt, namelijk in augustus/
september.
Naar de toekomst toe dient deze beheervorm
te worden aangehouden om verder herstel te
verzekeren.
Indien met de omringende percelen een
voldoende groot beheerblok (als minimale
oppervlakte wordt 5ha vooropgesteld) kan
gevormd worden, wordt hier een extensieve
seizoensbegrazing opgestart. Hierbij wordt
de ontwikkeling van een mozaïekvegetatie
nagestreefd.
Deze
maatregel
zal
de
diversifiëring van de kruidachtige vegetatie
in een stroomversnelling brengen door
het zaadtransport dat de grazers tussen
de
verschillende
entiteiten
zouden
teweegbrengen.
Vermeldenswaardig is uiteraard de ‘verborgen
amfibieënpoel’, aangelegd in 2005. Wanneer
hier een begrazing wordt begonnen dan zal
het nuttig zijn de amfibieënpoel uit te rasteren.

20 jaar graslandbeheer

Het verschil tussen ruderale graslanden en natte ruigtes
(met Moerasspirea)?
Ruderale graslanden
Dit type graslanden betreft recent verlaten graslanden, dikwijls gedomineerd door
soorten als Grote Brandnetel, Boerenwormkruid, Gewone Berenklauw, Gewoon
Nagelkruid,
Guldenroede
en
Basterdwederik.
Andere
voorkomende
soorten als Hondsdraf, Gewone Engelwortel, Vogelmuur, Dagkoekoeksbloem en
Kruipend Zenegroen kunnen zich handhaven tussen de oprukkende ruigtekruiden.
In graslanden die al langer braak liggen vinden we Koninginnekruid,Wolfspoot en Kattenstaart
en oprukkende Moerasspirea.Deze graslanden worden dikwijls gekenmerkt door spontane
opslag van struiken enbomen. Na verloop van tijd kunnen de ruderale graslanden evolueren naar
(moerasspirea)ruigtes of struwelen. Deze graslanden ontstaan wanneer er al te veel (kostbare)
tijd overgaat tussen het stoppen van de activiteiten van de boer en de aankoop en aanvang van
beheer door Natuurpunt.
Natte ruigtes (met moerasspirea)
De moerasspirearuigten worden ook tot de moerasvegetaties gerekend. In het broek komen
redelijk veel moerasspirearuigtes voor, die zijn ontstaan als gevolg van het achterwege blijven
van beheermaatregelen (vroeger werden ze voornamelijk beheerd als hooiland). Veel van deze
terreinen bevatten een spontane houtige opslag van struiken en bomen, met ruime verscheidenheid.
De dichtheid van de opslag is sterk afhankelijk van de tijd dat het grasland niet meer in beheer
werd genomen. De opslag houdt onder meer volgende soorten in: Zwarte Els, wilgen, Gewone
Es, Zomereik, Aalbes, Eénstijlige Meidoorn, Hazelaar, Gewone Vlier en Rode Kornoelje. De kruiden die hier kunnen worden aangetroffen zijn onder andere Gewone Berenklauw, Dauwbraam,
Gewone Engelwortel, Gewone Vogelmelk, Kleefkruid, Gewone Smeerwortel, Speenkruid en Zevenblad en natuurlijk abundantie van Moerasspirea. Bij verder nulbeheer zal verbossing optreden en
daardoor zal de Moerasspirea terug afnemen.
.

Conclusie

De implementatie van het in het erkenningsdossier voorziene maaibeheer
is
lopende.
De
vooropgestelde
streefbeelden
komen
op
alle
percelen
steeds meer in zicht en op één specifiek perceel is dit reeds een feit.
Dit betekent in concreto: 1) permanente graslanden die werden beplant met populieren zijn door
omvormingsbeheer in ere hersteld en bestaan momenteel uit natte ruigte met Moerasspirea
of zijn door reguliere maaiwerken reeds verder geëvolueerd naar soortenrijk permanent
grasland met zich terug versterkende relicten van halfnatuurlijke graslanden en 2) mesofiele
hooilanden werden ‘gered’ van verruiging, nog aanwezige kenmerkende soorten worden
versterkt en de soortenrijkdom wordt door reguliere maaiwerken gestaag in de hand gewerkt.
Verdwijnen van het ruige aspect kan getypeerd worden met een afname van
welbekende soorten als Akkerdistel, Grote Brandnetel, bramen en houtachtige opslag
van Zwarte Els, Schietwilg en in mindere mate Eénstijlige Meidoorn en Sleedoorn.
Natuurpunt Haacht - Zomer 2019
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Activiteiten

Activiteiten
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019

VEGGIE EETDAG
Lekker eten voor meer en beterenatuur in Haacht

VAN 12 TOT 15 & 17 TOT 20U
LOCATIE: DON BOSCO - HAACHT

ZONDAG 27 OKTOBER 2019
PADDENSTOELENTOCHT
Gids René laat je kennismaken met paddenstoelen, in al hun vormen, kleuren en geuren.
Locatie: Parking sporthal ‘De Dijk’ - Dijkstraat - Wespelaar
Bijeenkomst: 14u
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Activiteiten

METEN IS WETEN
Natuurbeheer gebeurt volgens specifiek opgestelde beheerplannen. Nadien houden we de
vinger aan de pols. Worden de gestelde doelen gehaald? Daarom organiseren we de nodige
inventarisaties. Dit zijn geen geleide wandelingen, al zijn niet-kenners ook zeer welkom.

woensdag 27.03 - 19u00

Voorjaarsbloeiers in het Haachts Broek
Welke voorjaarsbloeiers vinden we in
het Haachts Broek?
Locatie: Parking Sporthal De Dijk Dijkstraat - Wespelaar

woensdag 12 juni - 19u00

De Betonieweide
Hoe doet de Betonie het in het Haachts Broek?
Afname, toename of zelfs nieuwe vindplaatsen?
Locatie: Parking Sporthal De Dijk Dijkstraat - Wespelaar

woensdag 10 juli - 19u00

Macro-invertrebraten Antitankgracht
Welke waterbeestjes halen we boven?
Locatie: Belevingspark ‘Kasteel van Roost’ Wilde Heide - Haacht

zondag 20 oktober - 09u30

Paddenstoelen in het Haachts Broek
Hoeveel en welke soorten paddenstoelen vinden we in het Haachts Broek?
Locatie: Parking Sporthal De Dijk Dijkstraat - Wespelaar

zondag 8 december - 9u30

Korstmossen van de Antitankgracht
Onbekend, onbemind maar best wel boeiend. De korstmossen van de Antitankgracht
onder de loep.
Locatie: Hansbrug - Haacht

Natuurpunt Haacht - Zomer 2019
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Activiteiten
WERKEN IN HET BOS
NATUURWERKDAGEN 2019
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden om de aanwezige of toekomstige
soorten alle kansen te geven. Telkens diverse klussen voor ieders inzet en fysiek.
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak, meer info op www.
natuurpunthaacht.be of via - 0486-36 90 53.
Bijeenkomst: We spreken wel telkens af om 13u30 op de eerste zaterdag van de maand
Aan te raden: Stevige schoenen en werkhandschoenen.

werkdagen op zaterdag:
07.09 - 02.11 - 07.12

DAG VAN DE NATUUR
zaterdag 23.11

OPGELET: broedende
buizerd in Haachts Broek
De buizerd is volop aan het broeden nu, en dan pas je maar beter op als je door zijn territorium
jogt of fietst. De vogels kunnen behoorlijk agresseief uit de hoek komen, maar voert meestal
slechts een schijnaanval uit waarbij hij rakelings langs zijn slachtoffer vliegt. Een enkele keer
schampt de vogel langs het hoofd of de schouder van de voorbijganger. Zodra de jongen het nest
verlaten, verdwijnt ook de agressiviteit bij de vogels. www.natuurpunt.be/buizerd
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Contact

Contact

Natuurpunt Haacht
Secretaris
Isa Van Horenbeeck
vanhorenbeeckisa13@hotmail.com
016 84 48 09

Voorzitter

Penningmeester

Catherine Beddeleem
Rijmenamsebaan 94
3190 Boortmeerbeek
catherine.beddeleem@telenet.be
0477-99 90 05

René Verdonck
reneverdonck@skynet.be
016 60 62 58

Bestuurslid
Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht
016 60 61 62

Andere Bestuursleden

Conservator ad interim

Luc Bijnens, Steven Janssens, Elke Van den Broeck,
Hans Marijns, Steven De Ceulaer.

Richard Soille
richard@soille.be
0486-36 90 52

Eindredactie: Thomas Naveau
www.natuurpunthaacht.be
info@natuurpunthaacht.be
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sep
9
2 19
20

Veggie Eetdag
Natuurpunt Haacht
Mini-tajine met limabonen,
olijven en kerstomaatjes
Zuiderse tomatensoep
met Ras El Hanout
Feestje van couscous,
gegrild lekkers uit de tuin
en romige feta
Volwassenen € 18 - Kinderen € 9
Inschrijven via 0477-99 90 05 met
vermelding van middag- of avondshi@ of
online via www.natuurpunthaacht.be
29 september 2018
Don Bosco Haacht
12u tot 15u & 17u tot 20u

