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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 80.000
gezinnen 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.

Een witte kerst. Net terug van een wandeling langs de
Antitankgracht en Haachts Broek. En ik was niet de enige
die kwam genieten van het prachtige witte landschap. Het
waterpeil in de antitankgracht stond nog redelijk hoog. In
het Haachts Broek was niet meer te zien dat een maand
voordien een groot deel van het Broek onder water stond.
De stortbuien van 13-14 november hebben Vlaanderen
onder water gezet. De waterschade liep in vele
gemeentes hoog op. Maar niet in Haacht. Hier heeft de
natuur van de Leibeekvallei (= Antitankgracht, Haachts
Broek, Schorisgat en Schoonbroek) gefunctioneerd als
grote waterbuffer. Het teveel aan waterafvoer dat door de
beken niet meer kon geslikt worden is overgelopen in het
natuurgebied waar op sommige plaatsen tot een halve
meter water en meer stond. Spijtig genoeg was dit wel
nog voor een groot deel rioolwater. Hier heeft het dan
rustig de tijd gehad om dit teveel aan water in de bodem
te laten sijpelen. Haacht is op die manier aan een ramp
ontsnapt. Zo is nogmaals bewezen dat onze Haachtse
natuurgebieden niet alleen essentieel zijn voor de natuur
maar ook een onmisbare schakel vormen in het
voorkomen van overstromingen.
Natuurpunt heeft als doelstelling zo veel mogelijk
natuurgebieden te bestendigen als natuurgebied door
gronden in natuurgebied aan te kopen en deze dan met
kennis van zaken te beheren. Het voorbije jaar hebben
we in Haacht zo weer bijna 5 ha natuurgebied
aangekocht. Wil je hierover meer weten, kom dan zeker
naar onze ALGEMENE VERGADERING op vrijdag 21
januari om 20 u in de vergaderzaal naast de cafetaria van
de sporthal Den Dijk in Wespelaar. We overlopen er onze
voorbije activiteiten, onze recente aankopen van
Haachtse natuurgebieden en kijken vooruit naar 2011.
Tijdens een losse babbel bij een hapje en een drankje
kan je er kennismaken met het bestuur van je lokale
afdeling en onze plannen voor de toekomst. Zie ook de
achterpagina van deze nieuwsbrief. Elk jaar komen er
meer mensen naar onze ALGEMENE VERGADERING
en we willen ook U daar graag ontmoeten.
Vergeet ook het komende Vogeltelweekend „VOEREN
EN BELOEREN‟ niet. Op 5-6 februari tellen we met z‟n
allen onze tuinvogels. Meer info later in deze nieuwsbrief.
En tot slot een warme oproep om deel te nemen aan
cursus “NATUUR IN JE STREEK”. Samen met NP
Boortmeerbeek en Kampenhout organiseren we deze
cursus om u te laten genieten van enkele
natuurbelevingen
in
onze
eigen
streek:
een
vogelringdemonstratie,
een
planteninventarisatie,
meedenken aan een natuurontwikkelingsproject. Meer
info vind je verderop in deze nieuwsbrief.

Lid worden van Natuurpunt vzw
kan door overschrijving van 24,00 euro
op rek. 230-0044233-21
Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:
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016/60.61.62
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Foto cover: Het “spookbosje” in het Haachts Broek (Kamiel Vandesande)

STUDIE
NATUURPUNTER JOHAN DE MEIRSMAN “DOET IETS” MET Z‟N VERREKIJKER
Tijdens een reis door Gambia ontmoette Johan De Meirsman, aktief lid van Natuurpunt afdeling Haacht, de
14-jarige Baba Drammeh. Twee gelijkgestemde zielen, want beiden gepassioneerde vogelkijkers. ..
Senior Bird Guide
Baba is een bijzonder getalenteerde
vogelkijker die sterke ambities koestert
om een professionele Senior Bird
Guide te worden. De Bird Guides
vormen een netwerk van mensen die
via een eerlijke beurtrol de toeristen
rondleiden. Als Junior wordt Baba
begeleid door een Senior Bird Guide.
Er wordt streng toegezien op het
ontwikkelingsproces van Junior tot
Senior Bird Guide om zo de kwaliteit
van de gidsen te garanderen en
wildgroei te vermijden. Een dergelijke
redenering is uniek voor Gambia.
Door de vele Europese vogelkijkers die
naar de oevers en mangrovebossen
van The Gambia trekken, zorgt een job
als Senior Bird Guide voor een goed
inkomen. Zo hoeft Baba niet uit zijn
dorp weg te trekken om een job te Baba en Johan op vogel uitstap in de mangrovebossen langs de Gambia.
vinden en kan hij een onmisbare
inkomstenbron worden voor zijn gezin. Baba‟s gezin bestaat uit tien personen die leven van visvangst, een onzeker
gegeven.
Intact ecosysteem
Een Senior Bird Guide wijst, dankzij de juiste educatie, familie, kennissen en vrienden erop hoe belangrijk het is om de
leefomgeving te beschermen. Zo viel Baba totaal uit de lucht toen Johan hem aansprak over een weggegooide
verpakking. Een vogelgids heeft tenslotte enkel werk als er vogels voorkomen en dat is alleen het geval als het
ecosysteem intact en beschermd is. De vogelgids beseft dat zijn inkomen rechtstreeks in stand kan gehouden worden
door inspanningen voor het natuurbehoud.

Bijpraten over vogels...

Bovendien zorgt een optisch vervuild gebied voor minder toeristen en is een groot deel van de inwoners afhankelijk van
kleinschalige visvangst, wat onlosmakelijk samenhangt met zuiver water. Denk maar aan de olieramp in de Mexicaanse
Golf waarbij honderden kleine vissers hard getroffen werden.
Johan droeg zelf zijn steentje bij aan het ecosysteem van Gambia. Hij schonk Baba zijn eigen verrekijker waar hij al tien
jaar vogels mee keek. “De dankbaarheid van Baba was ontroerend,” vertelt Johan, “ik reis al tien jaar intensief, maar de
ontmoeting van Baba heeft mij het diepst geraakt. Baba is ook degene waarmee ik het meeste en het vlotste contact
heb.”
Tunami-Tendafonds
Om Baba te helpen bij zijn opleiding stuurde Johan de organisatie “Tunami-Tendafonds” naar hem toe. Johan zamelde,
samen met zijn vriendin, reeds via verschillende initiatieven geld in voor dat fonds. De organisatie werd opgezet in een
dorp dat niet verschilt van een ander Gambiaans dorp. Wel stond de hele dorpsgemeenschap samen in voor de bouw en
het onderhoud van de hutjes en het koken voor reizigers en toeristen. Ook het profijt wordt verdeeld over de hele
gemeenschap.
Drie jaar na de reis heeft Johan nog steeds regelmatig contact met Baba via e-mail. Hij is ook van plan om Baba terug
op te zoeken. Baba gaat momenteel nog naar school. Een opleiding waarvoor een laptop broodnodig is. Johan wil graag
ook via deze weg van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen voor een afgedankte - maar nog bruikbarelaptop, zodat hij Baba verder kan helpen in zijn ontwikkeling tot professionele natuurbeschermer.
Johan is te bereiken via johan.demeirsman@telenet.be, of op 0476/24.94.24
Johan

VOGELS VOEREN EN BELOEREN 5 EN 6 FEBRUARI 2011

Onze tuinvogels hebben het in de winter vaak erg moeilijk om voldoende eten te vinden. Door hen te
voederen help je hen door een moeilijke periode en zit je meteen op de eerste rij van een van de mooiste
shows ter wereld! Profiteer tevens van het Voeren en Beloeren door mee te tellen op het nationaal
vogeltelweekend op 5 en 6 februari 2011. Zo kan Natuurpunt de talrijkheid en verspreiding van
tuinvogelsoorten onderzoeken.
Het is erg leuk om te kijken naar je tuinvogels en meetellen is eenvoudig. Je hoeft echt
geen expert te zijn! Je maakt een voederplaats op een veilige plaats en geeft gemengd
voer, vetbol en wat extra‟s.
Om de vogels te tellen die zich in jouw tuin tegoed komen doen aan noten en zaden moet
je ze natuurlijk kunnen herkennen. Tips en foto‟s om vogels te herkennen vind je op
www.natuurpunt.be/tuinvogels. Eens je de vogels herkent, tel je het maximum aantal per
soort dat komt eten. In een tuin komen zeker 5 tot 15 soorten vogels naar de
voederplaats!
Je kan je telgegevens kwijt op de dezelfde website .
Ook de telresultaten van de voorbije winter 2010 zijn hier terug te vinden in een rapportje.
Er werden door de koude winter wel minder vogels geteld dan in het telweekend van
2009 maar houtduif en kramsvogel braken records!.
Veel kijk –en telplezier!

WAARNEMINGEN.BE EN TERRITORIUMKARTERING
De interpretatie van de broedvogelmonitoring 2010 zit er op ! Voor het eerst werden de waarnemingen door
de medewerkers zelf ingegeven op waarnemingen.be. Dat voorkomt dat ikzelf, zoals gebruikelijk was tijdens
alle voorgaande jaren, niet alleen mijn eigen, maar ook hun waarnemingen diende te verwerken, zijnde de
verwerking van de dagkaartjes naar de soortkaartjes.
Dat leek me nu wel es waard om te berekenen wat me dat aan tijdswinst opleverde. Vorige jaren zat ik
algauw aan zo‟n 85 uren aan m‟n burootje (veldwerk dus niet inbegrepen). Dit jaar waren er dat „slechts‟ 30!
En dit voor een gebiedje van 130ha, 80 uren terreinbezoek over 44 bezoeken van 4 waarnemers tss maart
en aug. Goed voor meer dan 2400 waarnemingen…
Deze dertig uren gingen voornamelijk naar het definiëren van de territoria, waarbij gewerkt wordt met
fusieafstanden, interpretatiekriteria, uitsluitende waarnemingen,…. Als dat nu in de toekomst ook nog eens
kan geautomatiseerd worden door de nieuwe tool die er zit aan te komen dan wordt de tijdsbesparing nóg
groter.
Een welgemeende dank u wel, waarnemingen.be dus! En uiteraard ook aan de waarnemers, Willem, Kristof,
Hans die zelf hun waarnemingen intypten!
Als we nu nog kunnen een systeem uitwerken waarbij de broedvogels zélf hun territorium kunnen ingeven,
dan zijn we ook van dat veldwerk verlost!
Johan

GEZOCHT !
Natuurpunt Haacht is al meer dan 20 jaar actief
om in Haacht natuurgebieden te kopen en te
beheren en ze zo voor de toekomst te behouden.
Natuurpunt heeft als private vereniging, naast de
overheid,
een
belangrijke
plaats
en
verantwoordelijkheid voor het behoud van de
natuur. In onze afdeling zijn tientallen vrijwilligers
actief.
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EZELS m/v

WEBMASTER m/v

Wat bieden we?
-De kans om lekker te grazen in de
natuurgebieden van Natuurpunt Haacht.
-Een veilig weiland waar niet alleen je baasje
maar ook een netwerk van talrijke vrijwilligers je
gezondheid en veiligheid in het oog houden!
-Zinvol werk, om te tonen dat natuur belangrijk is.
-Jouw werk zichtbaar bij onze leden.

Wat bieden we?
-De kans om mee kleur te geven aan Natuurpunt.
-Creatief bezig zijn met de website van de
afdeling in de huisstijl van Natuurpunt.
-Zinvol werk, om te tonen dat natuur belangrijk is.
-Jouw werk zichtbaar bij onze leden.
-Een leuke, gezellige werksfeer met de andere
vrijwilligers (hoofdzakelijk via mail).

Wat vragen we?
Jouw graasaktiviteiten
november..

Wat vragen we?
Kunnen werken met Dreamweaver
Een aantal uurtjes per week, voor het up-to-date
houden en onderhoud van de website van de
afdeling.

van

augustus

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan kontakt op met:
info@natuurpunthaacht.be
0476/24.94.24

tot

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan kontakt op met:
info@natuurpunthaacht.be
0476/24.94.24

BELEID
VEGETARISCHE EETDAG 2010: WEER EEN GEWELDIG SUCCES!
de

Op 7 november was het weer zover. Voor de 18 keer nodigde Natuurpunt Haacht iedereen uit om te
komen smullen van een heerlijk 4 gangen menu. Deze editie serveerden medewerkers van Natuurpunt
eerst een tomaten-courgette soep, waarna je kon genieten van een novemberslaatje met feta en tzatziki. Als
hoofdgerecht kon je proeven van een vegetarische paëlla en als kers op de taart mochten de zoetebekken
een dessert kiezen uit ons gevarieerde dessertenbuffet.
Al 18 jaar zetten medewerkers zich vrijwillig in om voor jullie al dat lekkers te maken en te serveren. Een
welgemeende dankjewel aan alle medewerkers is hier zeker op zijn plaats. Maar ook de talrijke eters die we
dit jaar mochten verwennen, willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Dit jaar hebben we 233 menu‟s
geserveerd, wat ons een aardig bedrag opleverde.
Ben je nieuwsgierig naar de financiële werking van onze vereniging, of wil je eens kennismaken met het
bestuur? Zin in sfeerbeelden uit onze natuurgebieden? Wil je onze plannen voor 2011 weten, of heb je
gewoon zin in een gezellige babbel met andere Natuurpunters? Noteer dan beslist 21 januari in je agenda!
Om 20u nodigen we al onze leden uit op de algemene vergadering in sporthal Den Dijk.
Tot slot nog voor wie onze volgende vegetarische eetdag niet wil missen: deze gaat in 2011 door op zondag
6 november. Noteer het alvast in je nieuwe agenda!
Thomas

ZONNEN VOOR MEER NATUUR
Natuurpunt lanceerde eind 2008 samen met Linea Trovata het project „zonnen voor meer natuur‟. Dit bestaat
uit de installatie van zonnepanelen op gezinswoningen voor een scherpe prijs, goede service en de garantie
op het gebruik van kwaliteitsmateriaal. Voor elke verkochte installatie kreeg Natuurpunt een gift, waarmee
nieuwe natuurgebieden gekocht worden. Bovendien is het plaatsen van zonnepanelen een erg rendabele
investering, dankzij de forse prijsdalingen van de panelen en een stimulerend subsidiesysteem van de
overheid.
Sinds de start van de actie hebben al 850 gezinnen zonnepanelen op hun woning geplaatst.

Grote daken gezocht
De investering om zonnepanelen op grote daken (minimum 200 m² plat dak of 90 m² schuin dak) te plaatsen
is zeer hoog. Het „project grote daken‟ van Natuurpunt en Linea Trovata lost dit op door het dak voor 25 jaar
te huren. Alle „grote‟ daken kunnen hiervoor in aanmerking komen: scholen, jeugdlokalen, bedrijven,
boerderijen, parochiezalen, sporthallen, zwembaden, loodsen, enz.
Momenteel zijn er al 100 grote dakenprojecten in uitvoering.
In de pers kon je heel wat lezen over het versneld afbouwen van de groenestroomcertificaten.
De beslissing hierover is uitgesteld. Het loont dus nog steeds de moeite om op een duurzame manier met
zonnepanelen elektriciteit te produceren.
Je wil zelf zonnepanelen ,je kent vrienden, buren, familie, … die interesse hebben? Dat is het niet te laat
maar wel tijd om in actie te schieten. Contacteer hen nu en nodig hen uit om een offerte aan te vragen. Meer
informatie over dit project lees je op www.natuurpunt.be/zonnen.
Je kent een groot dak
Kijk eens om je heen, op het werk, op het werk van je partner, de school van je kinderen of kleinkinderen, de
kantine van jouw voetbalclub of van de buurjongen, de parochiezaal in je buurt, de boederij vlak naast je
natuurgebied? Spreek de eigenaars aan! Vraag of ze interesse hebben om hun dak te verhuren voor de
productie van groene stroom. En of ze dat willen doen in samenwerking met Natuurpunt. Laat het ons weten
via www.natuurpunt.be/zonnen.

ACTIVITEITEN
NATUUR.CURSUS „NATUUR IN JE STREEK – MIDDEN BRABANT‟
- HAACHT – BOORTMEERBEEK - KAMPENHOUT Natuurpunt. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Iedereen kent deze intro met de lage, hese stem
maar al bij al is dit een goeie samenvatting van deze cursus.
De natuur.cursus „Natuur in je streek‟ geeft je een totaalbeeld van Natuurpunt, wat haar doelstellingen zijn
en op welke manier ze die wil halen. Met 10 lessen en 8 praktijkervaringen toetsen we fauna en flora in
eigen regio aan, maar er is meer dan dat. De plaatselijke natuurpunt afdelingen (Boortmeerbeek, Haacht en
Kampenhout nemen je mee op sleeptouw en laten je proeven van enkele natuurbelevingen van de hoogste
plank: een ringdemonstratie, een plant0eninventarisatie, meedenken aan een natuurontwikkelingsproject,
natuurbeheer, …
De 10 theorielessen gaan door in het vergaderlokaaltje van sporthal „De Dijk‟ te Wespelaar (Dijkstraat) van
20u tot 22u.
Voor de 8 praktijklessen (uitstappen) wordt telkens op locatie afgesproken, ook het uur van aanvangst is dan
variabel.
Deelname kost 108 euro voor leden, 126 euro voor niet-leden. Hiervoor ontvang je de algemene cursustekst,
bijblaadjes met extra streek-informatie, werkblaadjes en toegang tot de cursuswebsite met
achtergrondinformatie, links, communicatie met en tussen de cursisten. Inschrijven kan via
http://www.natuurpunthaacht.be/natuurinjestreek.html of 0473-73 03 10

NATUUR.CURSUS „NATUUR IN JE STREEK - MIDDEN BRABANT‟
PROGRAMMA:
Maandag 7 februari:
Theorie 1. Mens en Natuur, een kennismaking
De eerste les is een inleiding tot de cursus en een kennismaking met en tussen de cursisten. Verder wordt
stilgestaan bij de vragen “Wat is natuur ?” en “Waar staat natuurbehoud voor ?”
Zondag 13 februari: Praktijkles 1. Winterwandeling Hofstade (wintervogels)
Natuurpunt Boortmeerbeek neemt je mee op sleeptouw naar het Blosodomein te Hofstade. Dit is
een geliefd overwinteringsgebied voor heel wat wintergasten, voornamelijk eenden.
Afspraak om 9u30 – parking zwembad te Hofstade
Maandag 21 februari:
Theorie 2. Biodiversiteit
De verscheidenheid aan planten en dieren is het basisprincipe van het leven. Hoe komt die biodiversiteit tot
stand en waarom is er een biodiversiteitscrisis ?
Zaterdag 5 maart:
Praktijkles 2. Nachtbrakerswandeling
Onder leiding van NP Boortmeerbeek ga je mee op zoektocht naar joelende bos- en steenuilen.
Afspraak om 20u - kerk Boortmeerbeek
Maandag 7 maart:
Theorie 3. Een kijk op vogels
Vogels vormen de meest populaire diergroep. Er wordt dieper ingegaan op alle aspecten van
vogelonderzoek: waarnemen, gedrag, habitatgebruik.
Zaterdag 12 maart:
Praktijkles 3. Studie van een habitat (natuurinrichting Dijlemeander
Boortmeerbeek)
Natuurpunt Boortmeerbeek staat, samen met gemeente Boortmeerbeek, voor een mooie uitdaging
op het vlak van natuurontwikkeling. Het plan is een verwaarloosde Dijle-arm terug om te toveren tot
een stuk hoogwaardige natuur. Samen met een deskundige gaan we op terrein en bespreken we de
mogelijkheden en het te volgen traject.
Afspraak om 9u – parking rusthuis Ravensteinstraat te Hever
Maandag 21 maart:
Theorie 4: Overzicht fauna
De verschillende diergroepen (van zoogdieren tot amfibieën) passeren de revue. De gekozen voorbeelden
hebben steeds betrekking op soorten die in de eigen streek voorkomen.
Zaterdag 2 april:
Praktijkles 4: Ringdemonstratie Torfbroek
Natuurpunt Kampenhout leidt ons rond doorheen het Torfbroek, een botanische parel van jewelste.
Op hetzelfde moment is er ook een vogelringer aan het werk, die we natuurlijk een bezoekje
brengen.
Afspraak om 18u – parking einde Torfbroeklaan te Berg - Kampenhout
Maandag 4 april:
Theorie 5: Overzicht flora
Na de fauna wordt de flora onder de loep genomen: planten, mossen, paddenstoelen. Ook wordt stilgestaan
bij wat een vegetatie is.
Maandag 25 april:
Theorie 6: Ecologie
In deze les worden vooral de abiotische factoren en processen kort beschreven, zoals het belang van de
waterhuishouding, bodemverschillen en (micro)klimaat.
Zaterdag 7 mei:
Praktijkles 5: Beheerdag Haacht
We draaien een dagje mee met het beheerteam van NP Haacht en steken de handen uit de
mouwen bij het beheer van het Haachts Broek of de Antitankgracht. Kledij die tegen een stootje kan,
stevige schoenen en werkhandschoenen zijn nuttig. Voor een natje en droogje wordt op tijd en stond
gezorgd.
Afspraak om 9u – parking sporthal „De Dijk‟ te Wespelaar.
Maandag 9 mei:
Theorie 7: Natuurbeheer
Natuur beheren leer je niet op één avond, maar we kunnen wel een inleiding geven die zowel praktische
elementen bevat als inzichten meegeeft over het hoe en waarom.

Zondag 22 mei:
Praktijkles 6: Koesterburenwandeling
Met de campagne „Je hebt meer buren dan je denkt‟ koppelt provincie Vlaams-Brabant de
verschillende leefgebieden in een gemeente aan hun specifieke prioritaire soorten. „Koesterburen‟
zijn de soorten die symbool staan voor de unieke biodiversiteit van specifieke leefgebieden in een
gemeente. Met deze activiteit gaan we dieper in op de „koesterburen‟ van Boortmeerbeek.
Afspraak om 14u – kerk Boortmeerbeek
Zondag 29 mei:
Praktijkles 7: Inventarisatiewandeling insectenwerkgroep
Natuurpunt Boortmeerbeek en Natuurpunt Haacht liggen pal op de grens van het Kempisch Zanden het Brabants Leemplateau. Ter hoogte van de Hooiberg is dit zeer zichtbaar. Hotspots van
biodiversiteit situeren zich steeds op dergelijke plaatsen, waar biotopen botsen … Met onze
insectenwerkgroep draai je een dagje mee tussen loopvallen, determinatietabellen, …
Afspraak om 9u – Hooiberg/Beverdijk te Haacht
Maandag 6 juni:
Theorie 8: Landschappen en biotopen 1
Al wat in de vorige lessen aan bod gekomen is, wordt nu geïllustreerd en toegepast op (de natuurgebieden
in) de eigen streek.
Zondag 12 juni:
Praktijkles 8: Inventarisatiewandeling plantenwerkgroep
We nemen je mee op sleeptouw door het Haachts Broek. Je maakt er kennis met de soortenarme
populierenbossen en de soortenrijke graslanden (voormalige populierenbossen) …
Afspraak om 14u – parking sporthal „De Dijk‟ te Wespelaar
Maandag 20 juni:

Theorie 9: Landschappen en biotopen 2 Vervolg.

Maandag 27 juni:
Theorie 10: Mens en natuur, wat doen we ermee?
De laatste les eindigt waar we begonnen zijn: bij de relatie tussen mens en natuur. Met de cursus willen we
iedereen uitnodigen om zich verder te engageren, als natuurgids, natuurbeheerder, natuuronderzoeker, etc.
De wegen worden getoond en de mogelijkheden worden voorgesteld.

KOM MEE NATUUR BEHEREN!
Elk lid van Natuurpunt heeft de kans mee de handen uit de mouwen te steken in onze reservaten. Dus ook de leden van
onze Haachtse afdeling! En dit zelfs mét de juiste verzekering. Niemand hoeft overigens bang te zijn dat hij of zij
ingewikkelde gemotoriseerde toestellen in de hand zal geduwd krijgen. Er is ook steeds eenvoudig mechanisch werk uit
te voeren, zoals hout stapelen of maaisel afvoeren,…
We vinden het altijd tof om nieuwelingen te begroeten op de werkdagen. Omdat er altijd wel veel werk te verrichten is zijn
nieuwe medewerkers altijd meer dan welkom!
Hieronder een overzichtje van 10 redenen om ook lid te worden van het Haachtse natuurbeheerteam:
1.

Niets is er mooier dan een bloemrijk hooiland dat ontstaan is na jarenlang volgehouden beheerswerken. Ook andere
vormen van beheer maken onze natuur nog rijker en bovendien toegankelijk voor iedereen.
2. Een steeds groeiende oppervlakte aan natuurgebied is in beheer van Natuurpunt Haacht. Gelukkig vraagt niet elk
perceel een intensief beheer, maar toch is er wel steeds werk te verzetten.
3. Je leert de seizoenen, planten en dieren op een actieve manier kennen.
4. Je verkent alle uithoeken van onze natuurreservaten, bv Haachts Broek en anti-tankgracht.
5. In de natuur actief zijn is nog steeds een vorm van inspanning die ook ontspanning is. Natuurlijk is het werk
aangepast aan ieders mogelijkheden.
6. Het werk is zeer gevarieerd: maaien, hooien, bewegwijzering van wandelpaden aanbrengen, afrastering van
percelen herstellen, hakhoutbeheer, struiken of bomen planten, een poort plaatsen,…
7. Voor onze reservaten bestaat er een goedgekeurd beheersplan. Dit betekent dat de werken vanuit een
weloverwogen toekomstvisie gepland worden.
8. Onze conservators en leden van het bestuur leiden alles in goede banen en zorgen voor het noodzakelijke materiaal
en gereedschap.
9. Je maakt deel uit een toffe groep natuurliefhebbers.
10. Je weet steeds wat te doen, die eerste zaterdag van de maand!
Geef je daarom op als geïnteresseerde en we nodigen je voortaan telkens uit voor de werkdagen… Dat kan bij
bernard.lemaitre@skynet.be, 016/60.61.62

Alleen maar lachende gezichten op de werkdagen van Natuurpunt Haacht !

WANDELEN MET NATUURPUNT: TWEE MANIEREN
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 u op onze website www.natuurpunthaacht.be én steeds op de achterflap van deze
contactbrief.
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 hieronder) 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!
Opgelet! Na de hevige regenval van begin november staan delen van het Broek en dus ook van het wandelpad onder
water! Dit is nu éénmaal hoe een broekgebied er als dit hoort bij te liggen! Deze natte periode houdt waarschijnlijk nog
een hele poos aan, tot ver in de lente.
Hierdoor kan het moeilijk wandelen zijn in het Haachts Broek. Natuurpunt Haacht blijft echter inspanningen leveren om
de wandeling het hele jaar begaanbaar te maken. Daartoe zal dan ook in het zomerhalfjaar verder gewerkt worden aan
de aanleg van een nieuw stuk knuppelpad door één van de natste stukken van het broek! Laarzen blijven echter ten
allen tijde sterk aanbevolen!

VOOR JE OP EXCURSIE MET NATUURPUNT VERTREKT !
Verder in deze nieuwsbrief vind je de activiteitenagenda van Natuurpunt Haacht. Iedereen is welkom op deze activiteiten,
gelieve echter wel rekening te houden met deze eenvoudige regeltjes:
· Vooraf inschrijven is niet nodig. Tijdig aanwezig zijn is voldoende. De excursies gaan door onder alle
weersomstandigheden. Pas dus je kleding en schoeisel aan.
· Voor leden van Natuurpunt is de deelname gratis. Vergeet je lidkaart niet! Niet-leden zijn ook meer dan welkom
maar betalen een daglidmaatschap van 1 euro.
· De wandelingen worden geleid door vrijwillige medewerkers van Natuurpunt. De algemene flora, fauna en het
beheer komen telkens aan bod. Soms zijn de excursies echter thematisch.
· Honden meenemen op onze natuurwandelingen is niet toegelaten (we wandelen immers soms tussen de grazers door)
· Bereikbaarheid: met het openbaar vervoer raak je makkelijk aan de vertrekplaats van wandeling (Sporthal Wespelaar).
Daarvoor neem je bus 284 (halte Sporthal) of de trein (station Wespelaar). Beiden rijden tussen Leuven en Mechelen.
· Meer info: Luc Bijnens 016/60.29.67 of Bernard Lemaitre 016/60.61.62

WANDELEN TUSSEN GROTE GRAZERS
Je kunt, afhankelijk van het seizoen, in het Haachts Broek gewoon tussen de koeien lopen binnen de afrastering. Je gaat
deze binnen en weer buiten via koeienpoortjes. Deze vorm van wandelen vergt natuurlijk enige discipline van de
wandelaars. Van nature vertonen (half)wilde grazers een neutrale houding of zelfs een zekere schuwheid ten opzichte
van mensen. Of de dieren in onze natuurterreinen dit gedrag blijvend gaan vertonen is grotendeels afhankelijk van de
wijze waarop met de dieren wordt omgegaan. Zo wordt gevraagd van niet om te gaan met deze grazers alsof het
huisdieren zijn, door ze bijvoorbeeld te willen benaderen, aaien of voederen. Tracht een minimale afstand van 25 m te
respecteren. Staan de grazers op het pad, maak dan liever een bochtje in plaats van de dieren weg te jagen. Hebt u toch
een hond bij u, houdt deze aan de leiband en zorg ervoor dat de hond zich rustig naast het baasje houdt.

ACTIVITEITENKALENDER 2011
EXCURSIES
21/01: Algemene vergadering 2011, 20u vergaderzaal Sporthal Den Dijk, Dijkstraat Haacht
Gezellig samenzijn, keuvelen, toasten, terugblikken op gepresteerde realisaties, tonen van sfeer- en natuurbeelden uit
Haacht, medewerkers brengen het verhaal van weer een jaar timmeren aan de groene weg tijdens het
„vergaderings‟gedeelte op aangename manier met een niet te missen presentatie vol info en beeldmateriaal…
20/03: Wandeling Schoonbroek, vertrek 14u, kerk Sint-Adriaan
Op deze namiddag wandeling ontdek je het Schoonbroek en de algemene flora en fauna van dit gebied en het beheer
dat Natuurpunt Haacht er uit voert.
24/04: Wandeling Haachts Broek, vertrek 14, sporthal Wespelaar
Ontdek ons paradepaardje, het Haachts Broek, in volle lente en de unieke flora en fauna van dit gebied en het beheer
dat Natuurpunt Haacht er uit voert
15/05: Wandeling Antitankgracht, vertrek 14u, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg Haacht
Ontdek de historische anti-tankgracht en de algemene flora en fauna van dit gebied en het beheer dat Natuurpunt
Haacht er uit voert.
25/05: Avondwandeling Schorisgat, vertrek 19u, kerk Wespelaar
Neem een avondje de tijd om met ons het Schorisgat en de flora en fauna van dit gebied en het beheer dat Natuurpunt
Haacht er uit voert te ontdekken.
12/06: Wandeling Haachts Broek, vertrek 14u, parking sporthal Wespelaar
We bieden je een tweede kans dit voorjaar het Haachts Broek, nu in aanloop naar de hoogzomer, te ontdekken alsook
de unieke flora van dit gebied en het beheer dat Natuurpunt Haacht er uit voert.
27/08: Nacht van de Vleermuis, 20u, parking met glasbollen, de Dreef Boortmeerbeek
Vleermuizen laten niemand onberoerd. Of je huivert ervan, of je hebt mateloze bewondering voor deze fladderaars. Duik
mee de nacht in met ons en onder het tipje van die zwarte sluier. Met wat lichtvallen voor nachtvlinders is deze belevenis
compleet. In samenwerking met Natuurpunt Boortmeerbeek.
03 - 04/09: Cultuur Natuurlijk
Meer details volgen later...
02/10: Paddenstoelenwandeling Haachts Broek
Onze paddenstoelen kenner geeft je een algemene inleiding in de wereld van de zwammen. Een unieke gelegenheid om
je eerste soorten te leren kennen of enkele erg zeldzame paddenstoelen te komen bekijken!
22-23/10: Dag van de Trage Wegen
Meer details volgen later..
06/11: Vegetarische eetdag
Heerlijk genieten van een vegetarische 4-gangenmenu ten voordelen van Natuurpunt Haacht.
19/11: Dag van de Natuur
Meer details volgen later...

WERKDAGEN
04/12/2010
08/01/2011
05/02/2011
05/03/2011
02/04/2011
07/05/2011
04/06/2011

Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag

Meer info over de wandelingen en werkdagen bij: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be of op 016/60.61.62

Algemene Vergadering 2011

“Een avond met Natuurpunt Haacht”
Gezellig samenzijn, keuvelen, toasten, terugblikken op gepresteerde
realisaties, tonen van sfeer- en natuurbeelden uit Haacht, medewerkers
brengen het verhaal van weer een jaar timmeren aan de groene weg tijdens
het ‘vergaderings’gedeelte op aangename manier met een niet te missen
presentatie vol info en beeldmateriaal…

21/01, 20u, Vergaderzaal Sporthal Den Dijk, Dijkstraat Haacht-Wespelaar
Liever deze Nieuwsbrief enkel in de mailbox en zodoende een boompje sparen? Mail ons dan!

www.natuurpunthaacht.be

