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Natuurpunt Haacht - Herfst 2018

Voorwoord

Voorwoord
De herfst is in het land…
Na een zomervol genieten van zon en warmte komen we stilaan
in de herfst.
Herfst een tijd van regen, prachtige kleuren , paddenstoelen, …
mossige geurtjes…
De zomer was een zegen voor toerisme maar minder goed voor
de natuur… De droogte heeft menig plantje en wellicht ook
dieren doen smachten naar een drupje water… We zien nog de
gevolgen hiervan in onze tuinen en reservaten. Maar de natuur
is sterk… ze herstelt zichzelf en nu krijgt ze daarvoor de tijd… in
de herfst rustig in slaap gaan de winterrust tegemoet. Kracht
op doen om dan te herrijzen in volle pracht en glorie zodat wij
kunnen genieten van al dit moois.
De verkiezingen zijn achter de rug. De coalitie is gekend. Tijd
om te gaan praten met de nieuwe bestuursleden, … kennismaken, onze streefpunten op tafel
leggen, …
Het beheersteam is volop bezig om de struiken te snoeien, de paden open te houden… een heel
groot werk… Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te helpen, laat het dan Richard weten… Veel
handen maken lichter werk. (werkdag = elke eerste zaterdag van de maand)
Op 24 november op de dag van de natuur houden we een gezinswerkdag. Het uitdunnen van
struiken, opruimen van houtstammen, …. om te eindigen bij soep, broodjes, drankje….en
gezellig bijpraten.

Groetjes
Catherine Beddeleem
Voorzitter natuurpunt.
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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

Op de cover

Ons
werkingsgebied:
de
Haachtse
Leibeekvallei. De Haachtse Leibeekvallei
situeert zicht 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!

Kruisspin bezig met het maken van een web

Arnold Kreveld - www.natuurfotografie.nl
Colofon

Werkte mee aan deze editie:
Rene, Johan, 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

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!
Natuurpunt Haacht - Herfst 2018

5

Natuurstudie

Plantenwerkgroep Haacht
Meten is weten!
Zoals elke afdeling van Natuurpunt draait ook onze werking rond de 4 grote pijlers die in de
missie van Natuurpunt opgenomen zijn: beheer, beleid, educatie en studie.
Mooie plekjes natuur in onze gemeente trachten we veilig te stellen door ze te beheren. En vaak
is aankoop de beste optie om hun toekomst te garanderen. Maandelijks zijn er onze werkdagen
waar ieder van ons van harte op uitgenodigd is. Ook onze jaarlijkse paddenoverzetactie is een
vorm van beheer.
Door, onder andere, onze aanwezigheid in de Milieu- en Natuuradviesraad (MINA), de
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en veelvuldige contacten met
onze gemeente en met overkoepelende organisaties proberen we onze stempel te drukken op al
wat met beleid te maken heeft.
Derde poot van onze werking is educatie: De geleide wandelingen van onze lokale afdeling
zijn echt een aanrader voor ons allemaal. Maar je kan ook deelnemen aan cursussen over de
meest diverse onderwerpen bij Natuurpunt.
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Natuurstudie

En ten slotte onze vierde poot: natuurstudie.

Al jaren wordt de populatie
kamsalamanders en het waterpeil in en langs de antitankgracht opgevolgd in Haacht.
Maar nu is het tijd om ook de Plantenwerkgroep Haacht nieuw leven in te blazen.

Op onze jaarkalender van 2019 zullen er 5 activiteiten natuurexploratie voorzien zijn. Deze
activiteiten staan open voor alle leden van natuurpunt, maar ook andere liefhebbers zijn steeds
welkom. (jaarkalender verschijnt bij de volgende nieuwsbrief)
Bedoeling is dat we er in het seizoen enkele keren – in de zomer de woensdagavond en in de
winter de zondag voormiddag - op uittrekken om verschillende biotopen te verkennen. Alle
planten (zowel kruidige als houtige) trachten we te determineren en te inventariseren. Een
ideale gelegenheid om uw kennis wat op te krikken. Ook de dieren en zwammen die we
tegenkomen worden niet vergeten.
Als je geïnteresseerd bent – ook al is voor maar 1 excursie – laat iets weten op onze website.
Alle verdere details verschijnen in onze electronische nieuwsbrief en als je iets hebt laten
weten, ook per mail.
Kennis van wat er groeit en bloeit in onze natuurgebieden is een absolute vereiste om tot een
goed beheer te komen!

Meten is weten!
Het eerste jaar starten we met:
Datum

Inventarisatie

Waar ?

27 Mar 19 om 1900 Hr

Voorjaarsbloeiers

Haachts Broek

12 Jun 19 om 1900 Hr

Flora betonieweide

Haachts Broek

10 Jul 19 om 1900 Hr

Waterdiertjes (zeker leuk
voor de kleinsten onder ons)

Kamsalamander poelen
(ATG)

Paddenstoelen

Haachts Broek

Mossen en korstmossen

Antitankgracht (ATG)

20 Okt 19 om 0930 Hr
(opgelet zondag)
08 Dec 19 om 0930 Hr
(opgelet zondag!!!)
Wordt vervolgd.
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De afgelopen 3 maand deden we...
25 augustus: Nacht van de vleermuis
Met z’n 65’en hebben we ons verzameld in het klooster van Sint-Angela, eerst een beetje info over
de vleermuizen. En dan op pad in de tuin en het park gewapend met een bat-detector op zoek naar
vleermuizen.

Werkdag 1 september
Met de start van het nieuwe schooljaar, werd de antitankgracht geruimd van bomen en vuilnis nu de
waterstand laag stond.
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16 september: veggie eetdag.
Vernieuwde locatie hield de eeters niet thuis, er waren maar liefst 184 hongerigen die zijn langs
gekomen en de Haachtse natuur hebben gesteund.

Werkdag 6 oktober
Omgevallen bomen verwijderd van het wandelpad en de omheining, alsook laaghangende takken
gesnoeid en de Japanse duizendknoop uitgetrokken.

7 Oktober: Paddenstoelentocht
Onder een stralende herfstzon gingen we met 21 nieuwsgierige wandelaars op zoek naar
paddenstoelen. Een dertigtal soorten werden gevonden, waaronder de Roodgerande houtzwam
en de Nevelzwam (zie foto’s onderaan)

Vleermuizen spotten, vegetarisch koken,
paddenstoelen zoeken ...

>>> roodgerande houtzwam
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Beleid/studie

Zwaluwen in Haacht:
stand van zaken 2018
Haachtse Koesterbuur de Huiszwaluw in de kijker:
30 jaar monitoring van de broedkolonie in Tildonk
Ook al blijkt de Huiszwaluw populatie in de Tildonkse woonwijk gered te zijn, de achteruitgang
van de soort in haar verspreidingsgebied blijft ronduit alarmerend: vandaag de dag zijn er in
Vlaanderen 75 procent minder zwaluwen dan dertig jaar geleden.
Nog vitale populaties zijn een goede vertrekbasis om er
een actie rond op te starten. Daarom werd in Haacht
ervoor gekozen de broedkolonie in Tildonk een duwtje in
de rug gegeven.
Huiszwaluwen hebben zwarte boven- en witte
onderdelen. Erg opvallend is de witte stuit (bovenop
het lichaam tussen vleugels en staart). De staart is
iets minder diep gevorkt en de roep is een droog, wat
rollend ‘trrrt’.

Ze bouwen het typische en best gekende
zwaluwnest:
een
halfronde
kom
van
modderballetjes, meestal onder een dakgoot of
onder een brug. Tegen de bovenrand bevindt
zich een kleine, halfronde invliegopening.
Meestal broedt de Huiszwaluw dus buitenshuis
of onder een inrijpoort, maar heel af en toe
worden ook broedkolonies binnen in een schuur
aangetroffen.
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Beleid/natuurstudie

Moderne gebouwen zijn vaak niet meer geschikt voor deze prachtige soort. In sommige
gemeentes vinden we zwaluwkolonies enkel nog terug onder de dakgoten van oude
schoolgebouwen, ziekenhuizen en dergelijke meer. Bij renovatiewerken verdwijnen deze
geschikte locaties maar al te vaak en af en toe worden nesten nog moedwillig verwijderd om
van de ‘overlast’ verlost te zijn.
Het aanbieden van kunstnesten op plaatsen waar ze gewenst zijn en het plaatsen van
mestplankjes om mest op ongewenste locaties tegen te gaan kan deze soort helpen…

Aangezien de soort in Vlaanderen geen natuurlijke nestplaatsen
heeft en enkel nesten bouwt tegen gebouwen en bruggen, is ze voor
haar voortbestaan afhankelijk van de mens.
Eenzelfde paartje kan tot drie broedsels per jaar hebben, waarbij
het vrouwtje in twee weken 3 à 5 eitjes uitbroedt. Vogels die in het
voorjaar nog een volledig nieuw nest moeten metselen, verliezen
hierbij zoveel energie en tijd dat ze vaak maar één broedsel meer
maken, waardoor er in het najaar bijv. maar vier i.p.v. 12 jongen van hetzelfde paartje naar
Afrika kunnen vertrekken.
Het is dus van groot belang dat de vogels voldoende, geschikte modder vinden vlakbij de
nestplaats, waarmee ze stevige, duurzame nesten kunnen bouwen. Kunstnesten kunnen
dezelfde functie vervullen. Het aantal broedpaartjes in kolonies met kunstnesten en natuurlijke
nesten die meer dan één seizoen meegaan, neemt doorgaans toe, terwijl kolonies met nesten van
slechte kwaliteit na enige tijd verlaten worden.

Het hulpprogramma
In het Bio-Charter tussen de gemeente en Natuurpunt Haacht staat het hulpprogramma voor
zwaluwen opgenomen. Sinds de start van het project in 2012 werden er door de INL-ploeg (een
initiatief van de provincie Vlaams Brabant, de koesterbuurcampagne, deelnemende gemeenten
en IGO) ruim 100 kunstnesten opgehangen in de woonwijk en in het centrum van Tildonk samen.

Resultaten broedseizoen 2018
In de woonwijk werden dit jaar 42 bezette nesten opgemerkt, waarvan iets meer dan een derde
kunstnesten zijn. Dat is goed voor een ‘tweede beste jaar’ en ver boven het gemiddelde. 2016,
het beste broedjaar ooit, deed het met 45 bezette nesten net iets beter. Sinds de opstart van het
kunstnestenproject neemt de bezettingsgraad van de kunstnesten gestaag toe.
De 29 kunstnesten in het centrum van Tildonk kennen eveneens elk jaar een betere
bezettingsgraad. In totaal broeden er 16 paartjes Huiszwaluw, zowel in kunst- als natuurlijke
nesten.

Natuurpunt Haacht - Herfst 2018
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Beleid/studie

Wat kan men nog doen buiten het plaasten van kunstnesten?
Zorgplicht bij renovaties
Bij renovatiewerken kan het soms gebeuren dat zwaluwnesten weg moeten. De zorgplicht
vraagt echter om die schade zo goed mogelijk te compenseren. Voer renovatiewerken uit na
het broedseizoen (dus geen werken van half april tot eind september). Zwaluwen zijn heel
plaatstrouw. Wanneer ze het volgende voorjaar terugkeren en geen (kunst)nesten meer
aantreffen, betekent dit meestal het einde van de kolonie.

Bevorderen van natuurlijke nestbouw
Tegenwoordig zijn bijna alle erven en wegboorden verhard of geëgaliseerd en de meeste
aarden veldwegen zijn verdwenen. Hierdoor zijn er nog weinig modderplaatsen te vinden waar
zwaluwen nestmateriaal kunnen halen. Ook bij droog weer in de nestperiode kan het moeilijk
zijn om binnen een redelijke afstand van de kolonie modder te vinden. Je kunt ze helpen door in
de buurt van een kolonie op een verloren hoekje een ondiepe plas met modder te maken. Als er
geen natuurlijke plaats is die door regelmatig besproeien een modderpoel kan opleveren, neem
dan een paar emmers leem of zandleem en gooi deze op een stuk landbouwplastic en houd dat
nat van half april tot eind juni. Leg er indien mogelijk nog wat stro, hooi of pluimpjes bij. Leg
het plastic op een open plek, met ruime aanvliegmogelijkheden en zonder dichte vegetatie in de
buurt, zodat er geen katten de zwaluwen kunnen verrassen.
Vaak levert het voorzien van modder een snelle groei van het aantal nesten in de kolonie op.
Bovendien kan je op die manier goede modder voorzien die geschikt is voor duurzame nesten.
In nood gebruiken de vogels anders immers vaak organische pap of te zanderig materiaal dat
snel verbrokkelt wanneer het uitdroogt.

Mestplankje plaatsen
Indien de zwaluwen als nestlocatie een plek
hebben uitgekozen waar hun uitwerpselen
mogelijk hinderlijk zijn (boven een raam, deur
of op een andere hinderlijke plaats) kan een
mestplankje onder het nest geplaatst worden.
Het voorkomt vervuiling van de muur en de
grond. Het plankje mag niet te groot zijn, en
vooral niet te dicht onder het nest aangebracht
worden: zwaluwen willen in glijvlucht het nest
kunnen bereiken en lopen niet graag het risico
dat bijv. een kat op de plank zit te wachten.
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Een afstand van minstens 50 cm tussen het mestplankje en het nest is geschikt.
Je kunt ook zand strooien op de grond onder de nesten, of een brede plank leggen om (sier)tegels
te beschermen tegen de uitwerpselen. Met zand kan je de uitwerpselen bovendien gemakkelijk
regelmatig wegvegen. Als de jongen uitgevlogen zijn kun je beter het plankje schoonmaken
vooraleer de ouders een tweede nest beginnen. Op die manier vermijd je dat het plankje overvol
word en er alsnog uitwerpselen afvallen.
Verwijder in ieder geval nooit gebruikte of oude nesten, ook niet in de winter!

30 jaar inventarisatie
Johan De Meirsman (Natuurpunt Haacht) houdt nu reeds 30 jaar een oogje in het zeil in de
woonwijk Eikeblok in Tildonk. We laten de zwaluwman aan het woord om de belangrijkste
bevindingen over dit project te duiden:
“Sinds 1988 tel ik jaarlijks de bewoonde Huiszwaluwnesten in alle straten van de woonwijk
Eikeblok en omliggende wijken in Tildonk. Haast alle nesten bevinden zich aan de zijkant van
de gebouwen, in de nok van het zadeldak. De grootte van de populatie schommelde sterk. Maar
de algemene tendens was duidelijk bergaf!”

Kan je de belangrijkste invloed van het kunstnestenproject duiden?
“Het project is zonder twijfel een groot succes. De nesten zijn geplaatst in een jaar dat de kolonie
het erg slecht deed. Daarna is gestaag tot een derde van de koppels in de kunstnesten gaan
nestelen en dat heeft er voor gezorgd dat de ‘dippen’ oftewel ‘daljaren’ uitblijven. Het project
heeft sinds de opstart alvast voor de meest recente vijf broedjaren voor stabiliteit, en een
positieve tendens gezorgd. Het tij is wel degelijk gekeerd.”
“Dat stemt tot nadenken! Wanneer het effect van alle dergelijke gemeentelijke projecten
samengeteld zou worden zou duidelijk worden welke verregaande impact dergelijke simpele
maatregelen kunnen hebben. En gemeentes die in deze nog niets ondernomen hebben mogen
gerust de mosterd komen halen in Haacht!”

Heb je nog andere interessante weetjes?
“Een interessante vaststelling is dat de Huiszwaluw geen nesten bouwt onder bruine
dakgoten, enkel de witte. We hebben geprobeerd ze er te lokken met kunstnesten, maar ook
daarvoor bedanken ze stellig. Voor onze zwaluwen in de eerste plaats, maar ook omwille van
stedenbouwkundige en esthetische redenen (uniformiteit) is het aangeraden te kiezen voor
witte dakgoten wanneer renovatie zich opdringt. Houten dakgoten bieden natuurlijk meer
aanhechtingsmogelijkheid dan plastieken.”

Natuurpunt Haacht - Herfst 2018
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Beleid/studie

Boerenzwaluw
De Boerenzwaluw is van uitzicht het bekendste: glanzend blauwzwart
van boven, een diep gevorkte staart en een rood keeltje. Je ziet ze op het
platteland vaak kwetterend zingen op een elektriciteitsdraad.
Vanaf medio maart komen de vogels aan in onze streken en het duurt
dan niet lang voor ze beginnen aan hun nest. Het nest is een schotelvormig, open kommetje
van aarde, vermengd met speeksel en strootjes. De binnenkant wordt bekleed met strootjes en
veren. Vrijwel zonder uitzondering wordt binnen in een gebouw genesteld: een stal, schuur,
garage, serre,… Ze maken hun nest tegen een verticale muur of steunbalk, vaak vanaf een steun
als een lamp, nagel, e.d. Het nest wordt niet tot tegen het plafond gebouwd.
De Boerenzwaluw heeft twee, maximaal drie broedsels per jaar. De najaarstrek kan al beginnen
in de eerste helft van augustus, maar de meeste vogels vertrekken in september en begin oktober.
Een deel van de Boerenzwaluwen trekt tot in Zuid-Afrika, tot 6.000 km van de broedplaats.

Acties voor de Boerenzwaluw
De tijd dat op elke boerderij tientallen nesten van Boerenzwaluwen te vinden waren is al lang
voorbij. De soort vindt steeds minder en minder geschikte nestgelegenheden. Niet alleen bij ons
liggen de problemen van de achteruitgang van deze soort, ook in de overwinteringsgebieden en
door de uitbreiding van de Sahara komt deze soort meer en meer onder druk te staan.
Reden genoeg dus om het deze soort bij ons zo makkelijk mogelijk te maken en ze hier de beste
kansen te bieden. Gelukkig zijn steeds meer landbouwers trots op hun zwaluwen en kan met
gepaste acties het tij enigszins gekeerd worden.
De Boerenzwaluw heeft het duidelijk erg moeilijk. Nu bedraagt de populatie in Vlaanderen nog
20 tot 30.000 broedparen. In de jaren zeventig waren er dit nog 100 tot 200.000.
Er bevinden zich verspreid kleine kolonies (of individuele nestjes) op verschillende boerderijen
of landelijke woningen in groot Haacht. Bevraging door Natuurpunt wijst op een achteruitgang.
Ook elders is deze vogel ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Dus een beetje extra aandacht
en een steuntje in de rug is hard nodig.
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De resultaten van het hulpprogramma
Ook voor de Boerenzwaluw werd dus actie ondernomen. In de loop van 2013 werden 21
kunstnesten opgehangen. Ook voor deze soort worden de kunstnesten gemonitord. In 2018, het
zesde projectjaar, werden verschillende bezette kunstnesten vastgesteld. De bezetting ervan
kan nog beter, maar vaak wordt er gelukkig ook nog gewoon in natuurlijke nesten ernaast
gebroed.

De rol van de boer
De voorkeur van de Boerenzwaluw gaat uit naar een landelijke omgeving met boerderijen en
stallingen, waarbij de aanwezigheid van vee, vooral grote grazers als runderen en paarden,
belangrijk is. Boerenzwaluwen broeden vrijwel uitsluitend in stallen en gebouwen op het
boerenerf.
Het voortbestaan van de soort ligt dan ook haast volledig in handen van de landbouwers. Meer
en meer sluiten deze hun stallen hermetisch af, doorgaans om hygiënische redenen. De open
stallen van vroeger, waar zwaluwen vrije toegang hadden, worden alsmaar zeldzamer.
Ook de schaalvergroting in de landbouw speelt de Boerenzwaluw parten. Kleine bedrijven
met veel kleine stallen verdwijnen en maken plaats voor enorme gebouwen, vaak in metalen
constructies, waarbinnen het moeilijk is om nesten te bouwen. Kleinere stallen van hobbyboeren,
onder meer voor paarden en schapen, bieden hier en daar een alternatief.
Het gebruik van pesticiden is een bijkomende nadelige factor voor een insecteneter als de
zwaluw.

Voor opmerkingen of vragen over zwaluwkunstnesten kan je terecht bij de milieudienst (milieu@
haacht.be, 016 26 94 76).

Natuurpunt Haacht - Herfst 2018
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Weetjes en watjes over de natuur

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

Was 2018 nu een goed of slecht
vlinderjaar?
Nu het vlinderjaar ten einde loopt is het
moment aangebroken om een eerste balans
op te maken. Wat de nachtvlinders betreft is
het duidelijk een slecht vlinderjaar geweest.
Zowat heel de zomer lagen de aantallen
nachtvlinders die we vonden in onze lichtbak,
beduidend lager dan de voorgaande jaren. En
deze bevinding werd algemeen gedeeld onder
de mottentellers over heel Vlaanderen.

Wat de dagvlinders betreft is het antwoord
niet zo eenduidig.
Wat we wel vaststelden tijdens het
vlindertelweekend begin augustus is dat de
aantallen gespotte vlinders veel lager lagen
dan tijdens de telweekends van de voorgaande
jaren.
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In Nederland werden gemiddeld acht vlinders
per telling doorgegeven. Dat is de helft van het
gemiddelde van de afgelopen jaren. Ook het
aantal soorten ligt met 3,5 per telling duidelijk
lager.
In de Vlaamse tuinen werden gemiddeld 7
exemplaren van 4 soorten geteld. Dus ook
voor Vlaanderen was het bar slecht. Ter
vergelijking: in 2016 werden gemiddeld 14
vlinders van 5 verschillende soorten gemeld.

De hoofdreden van deze lage vlindertellingen
is het langdurige warme en droge weer. Door
de uitzonderlijke warmteperiode waren veel
vlindersoorten tijdens de vlindertelling al
voorbij hun piek of zelfs volledig uitgevlogen.
De grafiek hieronder van de Nederlandse
vlinderstichting laat duidelijk zien dat de
aantallen in 2018 ongeveer even hoog waren
als de voorgaande jaren. Dit jaar lag de piek
echter een maand vroeger en was begin
augustus al duidelijk over zijn hoogtepunt
heen.

Weetjes en Watjes over de natuur

Wat wel opvalt zijn de slechte resultaten
van het Bont zandoogje, Dagpauwoog en
de Gehakkelde aurelia.
Deze vlinders
waren duidelijk over hun piek heen. In
onze provincie is het goede resultaat van de
Koninginnepage opmerkelijk (niet in de top
tien voor Vlaanderen).

Opgelet: Deze grafiek is gebaseerd op de
wekelijkse tellingen van het aantal vlinders
op de routes van het Landelijk meetnet. Je ziet
dat de aantallen beduidend hoger zijn dan het
gemiddelde van de tuintellingen

En welke vlinders werden nu het
meest geteld in onze tuinen?

1

Vlaanderen

Vlaams Brabant

Klein koolwitje

Klein koolwitje

2

Groot koolwitje

Groot koolwitje

3

Atalanta

Bruin zandoogje

4

Bruin zandoogje

Boomblauwtje

5

omblauwtje

Bont zandoogje

6

Oranje zandoogje

Gehakkelde
aurelia

7

Bont zandoogje

Atalanta

8

Dagpauwoog

Koninginnenpage

9

Gehakkelde
aurelia

Gamma-uil

10

Gamma-uil

Oranje zandoogje

Opmerking: De volgorde voor Vl Brabant
is gebaseerd op de ingegeven tellingen op
waarnemingen.be op 4, 5 en 6 Aug 18.

Ook de 10de plaats van de gamma-uil – in se
een nacht- en trekvlinder – springt in het oog.
Ook andere dag-actieve nachtvlinders, zoals
de Spaanse vlag en de Kolibrivlinder, worden
ook overdag meer en meer gespot in onze
provincie.

In de categorie “flauwe
natuurgrappen”
“Tweede wolf gespot in Limburg en dit
maal is het een mannetje.”
In de zomer 2018 was het hot news en velen
droomden al van jonge welpjes in het voorjaar
2019. Maar dit is voorbarig!!!.
Volgens staatssecretaris Theo Francken is
deze wolf illegaal de grens overgestoken
en wordt hij zo snel mogelijk terug het land
uitgezet. Ook van een verblijfsvergunning
op basis van een gezinshereniging met
wolvin Naya kan geen sprake zijn, dixit onze
staatssecretaris.
Natuurpunt Haacht - Herfst 2018
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Hoe kan je nu een Aziatisch
lieveheerbeestje onderscheiden van
onze inheemse lieveheerbeestjes?
Deze soort is zeer variabel qua tekening en
zelfs qua kleur. Men noemt het dan ook het
“Veelkleurig Aziatisch lieveheerbeestje”.
Maar als je het omdraait en langs de onderzijde
een plaatje vindt met “made in Hongkong of
made in Japan”, dan ben zeker dat je met de
Aziatische soort te maken hebt.

Hoe zit dat?

pakken en vogelasielen nemen ze niet aan
vanwege het besmettingsgevaar. Wel kun
je extra aandacht besteden aan het proper
houden van de voedertafel.
Niet alle vogels zijn vatbaar voor dezelfde
ziekten.
Het Usutu-virus, dat wordt
overgebracht door steekmuggen, is in
diverse landen bij verschillende zangvogels
vastgesteld. Maar de voornaamste slachtoffers
hier zijn merels en huismussen. Ja ja, ook
de huismussen gaan sterk achteruit en één
van de oorzaken lijkt het usutu-virus te zijn.
Andere vogels lijken vooralsnog geen last te
hebben van het virus, of het heeft ten minste
niet hetzelfde effect.

Vaak zie je een ooievaar op maar een poot
staan. Op welke?

Is het Usutu-virus gevaarlijk voor
mens of huisdier?

1.
2.
3.

In zeer uitzonderlijke gevallen zijn er in
Europa wel eens mensen ziek geworden na
gestoken te zijn door een mug die het virus
meedroeg. Van hen had het merendeel al
een verzwakte gezondheid. Het Usutu-virus
vormt geen gevaar voor honden en katten.

Op zijn linkerpoot
Op zijn rechterpoot
Hij wisselt af

Antwoord: zie einde weetjes en watjes.

Hoe komt het dat we zo weinig
merels zien?
Is het jullie ook opgevallen dat er zo weinig
merels zijn? Hoofdschuldige is het Usutuvirus dat nu al voor het 3de jaar onze regio
(BENELUX) teistert.

Veel kun je zelf niet doen. Zieke vogels kun
je het best met rust laten. Veel meer kun je
eigenlijk niet doen, want ze laten zich niet
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Herfst: spinnentijd.
De herfst is niet alleen de periode waar veel
paddenstoelen groeien maar we zien ook heel
veel spinnen. Het is net of ze massaal het huis
binnenkomen als het buiten kouder wordt.
Klopt dat wel?
Ja en neen. Spinnen zitten het hele jaar door
in huis, maar tegen de intrede van de herfst
zie je ze vaker en vaker opduiken. Dan
worden de mannetjes van enkele grotere
huisspinsoorten volwassen en verlaten ze hun
web, op zoek naar een partner. Maar in een
gemiddeld huis zitten er zeker 100 spinnen en
dat het ganse jaar door. De meeste spinnen
zijn echter piepklein, en verschuilen zich in
valse plafonds, meubels of hoekjes. En die zie
je gewoon niet. Meestal zijn ze ook vooral ‘s
nachts actief.

Weetjes en Watjes over de natuur

meestal ook 8 ogen en een 2-ledig lichaam
(kopborststuk en achterlijf).
Er zijn nog
dieren die 8 poten hebben zoals hooiwagens,
teken en mijten. Te samen vormen ze de
klasse van de spinachtigen. Spinnen kunnen
gemakkelijk van hooiwagens onderscheiden
worden door hun 2-ledig lichaam. Je ziet
2 delen, gescheiden door een smalle taille.
Hooiwagens bezitten maar 1 lichaamsdeel;
hier zitten kop, borststuk en achterlijf dus
samen in 1 bol.

Zijn spinnen gevaaarlijk?

Kunnen alle spinnen spinnen?

In ons land kan je zo’n 700 soorten in het wild
aantreffen. Op twee soorten na hebben ze
allen gifkaken. Maar, geen paniek: het gif
van onze Belgische spinnen is enkel geschikt
om kleine prooien te verlammen en zal dus
hoogstens een klein rood stipje kunnen
veroorzaken.
De meeste spinnensoorten in België zijn
bovendien niet in staat om door de huid te
bijten als ze dat al zouden willen, en ze zullen
enkel bijten als ze zich bedreigd voelen.
Bij ons komen geen gevaarlijke spinnen voor.
Maar één van de meest voorkomende, nl. de
kruisspin, bijt wel als je die oppakt. Maar je
schrikt meer dan dat die beet echt pijn doet.
De vrees voor spinnen is dus nogal ongegrond.
Bovendien staan ze aan onze kant, al is het
maar door in huis insecten te verorberen die
mensen schade kunnen berokkenen. Denken
we maar aan de huismijt en zo. Het beste is er
gewoon mee samen te leven en ze zeker niet
te doden. Wil je ze toch liever het huis uit?
Zet er dan voorzichtig een glas overheen en
transporteer ze naar buiten.

Ja, alhoewel ze niet allemaal een web bouwen.
Naast de webspinnen heb je ook jagende
spinnen, die dus hun prooi achtervolgen en
bespringen. Maar ze hebben allen spintepels
aan hun achterlijf waarmee ze dus draden
kunnen spinnen.
Trouwens deze eigenschap is niet enkel
voorbehouden aan spinnen.
Denken we
maar aan de zijderups ( de rups van een
nachtvlinder, dus een insect).
En trouwens …. Katten die kunnen toch ook
spinnen?

Wat is een spin?
Spinnen behoren tot de geleedpotigen, maar
zijn geen insecten. Insecten hebben immers
6 poten en een 3-ledig lichaam (kop, borststuk
en achterlijf).
Spinnen hebben 8 poten,

Het is niet altijd een pretje om een
mannetjesspin te zijn.
Een vrouwtjesspin is een stuk groter dan
een mannetjesspin. Dat is interessant, want
zo zijn ze niet elkaars voedselconcurrent.
Maar willen paren is voor het mannetje een
hachelijke onderneming. Men spreekt soms
van moordende sex. Wel bij spinnen wordt dit
werkelijkheid.
Het vrouwtje kan hem zomaar als prooi
aanzien. En voor bepaalde soorten, o.a. de
wesp- of tijgerspin, is het vrouwtje inderdaad
levensgevaarlijk en overleven de mannetjes
de paring niet.

Natuurpunt Haacht - Herfst 2018
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meest getelde spin.

Het mannetje moet dus steeds het vrouwtje eerst
overtuigen van zijn “goede” bedoelingen. En
hiervoor heeft hij verschillende technieken.
Zo zijn er die een paringsdansje doen dat
het vrouwtje herkent. Anderen brengen een
ingepakte prooi mee als bruidsgeschenk. Maar
paren is en blijft een hachelijke onderneming!

De spin van het jaar

En welke spinnen worden nu het meest
geteld in onze huizen en tuinen?

De rangorde is gebaseerd op de huis- en
tuinspinnentelling uitgevoerd in Nederland
in september 2018. In Vlaanderen ziet men af
van tellingen van spinnen of paddenstoelen
uitgevoerd door families (Jan met de pet). De
kennis van spinnen en paddenstoelen is te gering
om correcte tellingen uit te voeren.

Jaar

Spin van het jaar

2018

Koffieboonspin

2017

Platte wielwebspin

2016

Kegelspin

Volgorde

Nederland

2015

Struikspin

1

Kruisspin

2014

Herfsthangmatspin

2

Grote trilspin

3

Gewone huisspin

4

Venstersectorspin

5

Herfsthangmatspin

6

Gewone strekspin

7

Hefstspin

8

Muurkaardespin

9

Huiszebraspin

10

Schorsmarpissa

De kruisspin is al voor de zesde maal op rij de
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In Vlaanderen wordt er wel elk jaar een spin van
het jaar gekozen door Natuurpunt. Eigenlijk is
het zelfs nog ruimer, want het is op Europees
niveau dat de spin van het jaar gekozen wordt.
Bedoeling is deze spin wat extra aandacht te
geven en zo de spinnenwereld wat dichter bij de
mensen te brengen. Maar het blijft een moeilijke
materie.
Zo zijn de volgende spinnen al Miss spin geweest
de laatste jaren.

Natuurpunt Haacht - Herfst 2018
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Struinnatuur.
Je hoorde ongetwijfeld al iets waaien
rond
“struinnatuur”
of
“omgekeerde
toegankelijkheid”. Maar wat is er nu juist
beslist door de Vlaamse Regering? En wat
betekent dit voor Natuurpunt?
Op vraag van de jeugdverenigingen besliste
Minister Schauvliege om de toegankelijkheid
binnen natuurgebieden in beheer van het
Agentschap voor Natuur en Bos om te draaien.
Dit betekent dat je vanaf 2018 in deze gebieden
overal mag wandelen, ook buiten de paden.
Deze nieuwe regeling geldt enkel voor
natuurgebieden in beheer van het
Agentschap van Natuur en Bos.
In Natuurpunt-gebieden ( in eigendom
of beheer) mag men nog steeds de
paden niet verlaten (tenzij dit in een
toegankelijkheidsregeling wordt toegestaan).

Op welke poot staat de ooievaar?
Een ooievaar wisselt af op welke poot hij
staat. En daar is een goede reden voor. In de
nattigheid waar hij vaak eten zoekt, is het best
koud. Als je dan met twee poten in het water
staat, krijg je twee koude poten. Als je steeds
een poot lekker warm tussen je veren houdt,
blijf je toch nog een beetje warm. Hij schijnt
zelfs nog mee te draaien met de windrichting
als hij van poot wisselt. En heeft hij het nog
steeds koud? Dan steekt hij ook zijn snavel
tussen het dons.

Met het warme weer van de laatste maanden
zou je je kunnen voorstellen dat hij juist koel
wil blijven. Zijn bloedvatensysteem is erop
aangepast om de temperatuur te kunnen
regelen. Daar bovenop heeft de ooievaar
nog een extra slimme oplossing: hij poept
op zijn poten. De poten worden dan wit, en
reflecteren de warmte van het licht meer. De
jongen krijgen tijdens heel droog weer water
op hun nest van hun ouders

Geraadpleegde bronnen:
- Nieuwsbrieven Nature today
- Cursussen natuurpunt
- Waarnemingen.be
.
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Activiteiten
ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018
DAG VAN DE NATUUR
GEZINS-NATUURWERKDAG
Waar kunnen kinderen nog ravotten in de natuur. Dat kan tijdens de gezinswerkdag van
Natuurpunt Haacht. Deze werkdag is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen. Op
een avontuurlijke manier maken kinderen en volwassenen kennis met het werken in de
natuur: waarom is het nodig, waarom doen we juist dit werk?
Wij zorgen voor soep of hapje en een drankje.
Locatie: Belevingspark ‘Kasteel van Roost’ Wilde Heide Haacht
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen zijn aangeraden.

ZATERDAG 1 DECEMBER 2018
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak,
meer info: Richard Soille - 0486-36 90 52
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen zijn aangeraden.
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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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