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NATUURPUNT ONDER DE LOEP 
 
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. 
 
Lid worden van Natuurpunt vzw 
kan door overschrijving van 24,00 euro  
op rek. 230-0044233-21 
 
Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:  
Bernard Lemaitre 
Kleine Appelstraat 9 
3150 Haacht  
016/60.61.62  
natuurpunt.haacht@skynet.be 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
 
Zomer: na lang wachten kregen we eindelijk 
standvastige zon en warmte ! 
We kunnen gaan dromen van verre landen, stranden, 
leuke terrasjes, vakantie met … 
Maar nu kunnen we ook dubbel genieten van onze 
eigen reservaten. Natuurpunt biedt je zoveel natuur 
aan. Blijf eens niet in je eigen dorp, trek er op uit bij de 
buren!  Je kan veel informatie over de gebieden krijgen 
op de website van natuurpunt. Doen ! 
 
Ondertussen is Rock Werchter voorbij. Het jaarlijkse 
evenement lokt elk jaar duizenden festivalgangers… 
Met vrijwilligers (leden) staan we er elke dag paraat om 
de dorstigen te laven… 
Dankzij deze actie kunnen we een mooie cent 
bijeenkrijgen om onze reservaten verder uit te bouwen 
en te beheren. Dus een dikke merci aan alle 
medewerkers…zonder jullie inspanning kunnen we dat 
niet realiseren ! 
Onze eerstvolgende  activiteit is op zaterdag 24 
augustus: Nacht van de Vleermuis! 
Wij verwelkomen jullie dan bij valavond om het leven 
van de vleermuis wat toe te lichten, op stap te trekken 
om ze op te zoeken. Ook de nachtinsecten worden 
onder de loep genomen! 
Het wordt vast een boeiende en interessante 
avondwandeling! Zie activiteitenkalender. 
 
Ik wens jullie nog hele fijne zomermaanden! 
Groeten 
 
Catherine van Beddeleem 
Voorzitter Natuurpunt Haacht 
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Foto cover: Richard Soille – Kamsalamander. 
(Ter info: gevangen voor inventarisatie maar meteen weer  
vrijgelaten in zijn natuurlijke biotoop, onze antitankgracht.) 
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STUDIE 
 

KAMSALAMANDER HEROVERT ANTITANKGRACHT 
 
Dat de antitankgracht een biotoop vormde voor de zeldzame en bedreigde Kamsalamander was geweten.  
In het verleden werd af en toe een volwassen exemplaar waar genomen. 
 

 Foto: Volwassen Kamsalamander (M & V) 

 
Daar de kamsalamander  20 jaar (en zelfs 25 in gevangenschap) kan worden, bleef de vraag of er ook 
voortplanting gebeurde, daar de voorbije jaren weinig of geen larven werden waargenomen. 
 
Naar aanleiding van de herinrichting van de antitankgracht in 2011 (inrichting onthaalsite, ruimen van slip en 
stortplaats en maken van aarden separaties, graven van amfibieënpoelen, ….), een project van VLM 
(Vlaamse Land Maatschappij); medegefinancierd door de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams Brabant, 
de gemeente Haacht en Natuurpunt Haacht, heeft NP-Haacht in 2012 en 2013 intensief de ATG onderzocht 
op aanwezigheid van Kamsalamander. 
 
Daar waar er in 2012 enkel volwassen exemplaren werden genoteerd, zijn er in 2013 ook verschillende 
subadulten (1-jarigen) waargenomen. Wat wil zeggen dat er  in 2012 effectief voortplanting heeft 
plaatsgevonden en eitjes, via larven, zijn uitgegroeid tot een volwaardig exemplaar. 
 

 Foto: 1-jarige Kamsalamander 

 
  
We mogen dan ook fier zijn dat de gedane investering vruchten aflevert en de bedreigde Kamsalamander 
traag maar zeker de antitankgracht  herovert. 
 

Richard 



DE HUISZWALUWAKTIE IN DE TILDONKSE WOONWIJK: CHECK!  
 
Achteruitgang van de Huiszwaluw  
De achteruitgang van de Huiszwaluw is in heel zijn verspreidingsgebied ronduit alarmerend. Ook al is de populatie in de 
woonwijk in Tildonk redelijk stabiel, dit was geen reden om bij de pakken te blijven zitten!  
In vergelijking met dertig jaar geleden komen er in Vlaanderen 75% minder zwaluwen voor! Omwille van deze 
achteruitgang werden ze dan ook recent op de nieuwe (2004) Vlaamse Rode lijst geplaatst als zijnde kwetsbaar. Dit wil 
zeggen dat ze in hun voortbestaan bedreigd zijn en dat er dringend acties nodig zijn om hun aantallen terug op te 
krikken tot leefbare niveaus. Ze kunnen dus alle hulp gebruiken … Nog vitale populaties zijn bij uitstek een goede 
vertrekbasis! Dat maakt de populatie in de Tildonkse woonwijk des te interessanter!  
 
 

 Foto: Huiszwaluwen 
 
 
Wat zijn de oorzaken van de achteruitgang?  
Los van externe factoren (woestijnuitbreiding,…) worden zowel Huis- als Boerenzwaluwnesten in hun broedgebieden 
vooral bedreigd door tegenvallers gedurende het broedseizoen (periode van geschikt weer voor bouw met modder te 
kort, afbrokkelend nest, nest wordt afgestoken door de mens omwille van zogezegde „overlast‟ door uitwerpselen,…). 
Acties dienen zich bijgevolg vooral te richten op hulp inzake aanbieden en beschermen van nestgelegenheid!  
 
Kunstnesten  
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…  
 
Mestplankje  
Onder de geplaatste kunstnesten werden mestplankjes geplaatst. Het voorkomt vervuiling van de muur en de grond. Het 
plankje werd niet te groot gekozen, en vooral niet te dicht onder het nest aangebracht: zwaluwen willen in glijvlucht het 
nest kunnen bereiken en lopen niet graag het risico dat bijv. een kat op de plank zit te wachten. Een afstand van 
minstens 50 cm tussen het mestplankje en het nest is geschikt.  
 
Plan Zwaluw – Haacht 
 
Een efficiënt hulpprogramma voor de Zwaluwen in Haacht in het kader van het Bio-Charter tussen de Gemeente Haacht 
en Natuurpunt Haacht werd opgevat. Het is de INL-ploeg – een initiatief van de provincie Vlaams Brabant, de 
koesterbuurcampagne,  deelnemende  gemeenten en IGO – die met behulp van een hoogtewerker de zwaluw 
nestjes ophingen. In totaal werden, verspreid over 2012 en 2013 maar liefst 60 kunstnesten opgehangen in de woonwijk. 
In het centrum van Tildonk werden in 2013 6 nestjes opgehangen. 
 
Eerste resultaten  
 
De jonge vogels zijn op dit eigenste ogenblik amper uitgevlogen, en hier presenteert Natuurpunt Haacht u reeds de 
resultaten van de tellingen! Er bevinden zich twee kolonies in Tildonk, één in het dorp, de ander in de woonwijk. De 
jaarlijkse telling van de kolonie in de woonwijk toont een wisselend broedsucces en tendens tot achteruitgang. Het 
uitzonderlijke recordjaar van 2010 had dan ook weinig aanleiding tot euforie. De telling van de drie laatste jaren wijst 
opnieuw een grote terugval uit.  



 
De resultaten van de telling van dit seizoen (2013) is bemoedigend, wat de ingebruikname van de voorziene kunstnesten 
betreft. Dit bevestigd dat het project een succes is. Er werden in 2012 4 kunstnesten in gebruik genomen. Dit jaar, in 
2013, zijn er dat reeds 7. Dat deze aantallen gestaag zullen blijven toenemen is te voorspellen. Vorig jaar bevonden zich 
de bezette kunstnesten enkel in de Struisellaan. Het is bijzonder hoopgevend dat er nu bijkomend ook kunstnesten in het 
oude wijkgedeelte, namelijk Eikeblok, bezet zijn! 
 
In totaal werden 21 bezette nesten geconstateerd. Dat zijn er net evenveel als vorig jaar. Het aandeel aan kunstnesten 
binnen het totaal aantal bezette nesten is dus niet onaardig gestegen. 
 
Van de dit jaar pas opgehangen 6 kunstnesten in het centrum van Tildonk zijn onmiddellijk 3 in gebruik genomen! Een 
zeer bemoedigend resultaat. In september zal hier dan ook het aantal kunstnesten worden uitgebreid.  
 
Opvolging  
 
Om er voor te zorgen dat de kunstnesten niet teloor gaan of verdwijnen wordt een inspectieprogramma georganiseerd 
waarbij enerzijds geteld zal worden, en anderzijds kleine herstellingen kunnen worden uitgevoerd of nieuwe kastjes ter 
vervanging kunnen worden opgehangen. Deze opvolging is essentieel om een garantie van een efficiënt hulpprogramma 
te verzekeren op lange termijn.  
 
Bent u de eigenaar van een woning waaraan een kunstnest voor Huis- of Boerenzwaluw werd bevestigd, en u heeft een 
opmerking hierover, dan kan u dit melden bij de milieuambtenaar van de gemeente Haacht,  
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht, Tel : 016 – 26 94 76, Fax : 016 – 26 94 19, E-mail: milieu@haacht.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE BOERENZWALUWAKTIE IN HAACHT  
 
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. 
 
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. Het eerste jaar was het meteen prijs, en werd reeds één kunstnest 
in gebruik genomen! Ook waren er natuurlijke nesten vlak naast kunstnesten bezet, en werden nieuwe natuurlijke nesten 
gebouwd. Het is allicht nog even wennen aan de aanwezigheid van de kunstnesten. We hopen op een uitgebreidere 
bezetting volgend jaar! 
 
Conclusie 
 
Al bij al zijn de resultaten over de ingebruikname van de kunstnesten bemoedigend. In ieder geval is het bewijs geleverd: 
wanneer de gemeente Haacht het wil, dan kan ze het ook! Natuurpunt Haacht, dewelke de expertise leverde in dit 
project, is trots op de samenwerking.  
 
We wensen erop te wijzen dat er in Haacht momenteel nog koestersoorten (Veldleeuwerik, Eikelmuis, Bosorchis,…) 
dringend schreeuwen om aandacht. Wij maken er vast en zeker werk van en zullen daarbij opnieuw durven te rekenen 
op de gemeentelijke overheid.  
 
 
 

Johan 

mailto:milieu@haacht.be


OPROEP 
 

NIEUWE ESSENZIEKTE GRIJPT OOK IN HAACHT OM ZICH HEEN! 
 
De laatste jaren grijpt in Vlaanderen de Essenziekte om zich heen. Ook heel wat andere inheemse boomsoorten hebben 
het moeilijk. Niet alleen neemt de netto bosoppervlakte jaar na jaar af, de klimaatsverandering en de luchtverontreiniging 
doet bomen geen goed en allerlei ziektes bedreigen het verzwakte areaal.  
 
De aantasting van de es is niet nieuw. In de loop van de jaren negentig dook in de Baltische staten – Estland, Letland, 
Litouwen en Polen – een nieuwe ziekte op die leidde tot aanzienlijke sterfte bij essen. In de loop van de komende jaren 
heeft de ziekte zich over de rest van Europa uitgebreid. De schimmel verspreidt zich via de lucht en via het transport van 
besmette planten. De schimmel, Chalarafraxinea, is in 2006 door de wetenschap beschreven en als een nieuwe soort 
erkend. Het is een zustersoort van het essenvlieskelkje, een schimmel die al lang als minuscule bruinwitte 
paddenstoeltjes op gevallen essenbladeren voorkwam. Dat is een onschadelijke saprofyt (een soort die alleen op dood 
materiaal voorkomt). De nieuwe variant lijkt er als twee druppels water op, maar de ongeslachtelijke vorm tast essen 
aan. 
 
Op afgevallen essenbladeren van het voorgaande jaar worden paddenstoelen gevormd. De sporen die daaruit 
vrijkomen, infecteren de nieuwe bladeren. De schimmel dringt via de bladeren in de bladsteel, de twijgen en uiteindelijk 
de stam van de es binnen.. Vervolgens verzwakt de boom, sterft de kroon af of sterft de es helemaal af. 
Zowel gezonde als minder gezonde bomen kunnen geïnfecteerd worden. Bij een geïsoleerd staande boom in de stad 
zou je de verspreiding van de ziekte nog kunnen vertragen door de afgevallen bladeren snel op te ruimen en te 
vernietigen. Dat is iets wat men ook geprobeerd heeft bij de mineermot die de paardenkastanje aantast en overwintert in 
de afgevallen bladeren. Maar in de praktijk is dat nauwelijks doenbaar. 
 
Is de es met uitsterven bedreigd?Het is te vroeg om daar een definitief antwoord op te geven. Er wordt momenteel 
onderzocht in hoeverre verschillende Europese herkomsten van es resistentie aan de essenziekte vertonen. Een 
mogelijke strategie op lange termijn is via selectie van tolerante of resistente bomen verder te werken. 
In de jaren negentig zagen we veel sterfte bij de inlandse eiken, begin jaren tweeduizend en nu nog steeds waren het de 
populieren, nu zijn de essen aan de beurt. Maar het is nog niet zo ernstig als de olmenschimmel die de olm bijna heeft 
uitgeroeid. 
 
Wat moeten we doen met de bestaande bomen? 
Als de bomen ernstig aangetast zijn, moeten ze opgeruimd worden. Bestrijding is niet realistisch. Grotere aanplantingen 
van es raden we af, vanwege het aanzienlijke risico dat ze op lange termijn zullen worden aangetast en niet zullen 
uitgroeien tot een echt bosbestand. We adviseren om de es te mengen met andere boomsoorten zoals eik en els, 
naargelang de standplaats en de bodemsoort. De vraag naar plantsoen van es is trouwens volledig stilgevallen, net als 
de export. En dat terwijl het een zeer algemeen voorkomende soort is, typisch in combinatie met andere bomen. De es is 
een heel sociale soort die bijna overal voorkomt. Hij kan goed samenleven in de bosgemeenschap en is zelden een 
dominante soort. 
 
Mocht de es verdwijnen, dan is dat slecht nieuws voor een aantal kevers die exclusief in combinatie met de es 
voorkomen.  
 
Het actief bestrijden van de essenziekte is noch ecologisch noch financieel een haalbare kaart. De ziekte komt té 
algemeen voor. Het is uiteraard ecologisch onverantwoord om fungiciden te gebruiken in een bos. En zelfs al zou je de 
schimmel chemisch bestrijden, dan komt hij het volgende jaar gewoon terug. De meest realistische optie lijkt momenteel 
het proces van natuurlijke selectie enigszins te versnellen door verder te werken met resistente of tolerante bomen.  
Hoe zit het met andere boomsoorten? 
 
Het wereldwijde transport van planten en plantaardig materiaal zorgt voor een ruime verspreiding van ziekten en plagen, 
en door de klimaatopwarming ontstaan gunstige omstandigheden voor het overleven ervan, in streken waar deze ziekten 
vroeger niet konden gedijen. De eikenprocessierups en -vlinder en de eikenprachtkever zijn warmteminnende soorten. 
Als het warmer en droger wordt, profiteren die soorten daarvan. Vroeger kwamen ze minder voor bij ons, de 
klimaatwijziging speelt alleen maar in hun voordeel. Naast deze biotische factoren zijn er ook abiotische factoren in het 
spel: de klimaatverandering zal ook voor meer stormen zorgen, met alle effecten vandien voor het bos. 
 
Bomen lopen vroeger uit en blijven langer groen. De levensomstandigheden voor een aantal organismen die hier beland 
zijn, zijn veel beter dan vroeger. De levenscyclus van een aantal insecten en schimmels die hier van nature voorkomen, 
verandert door de wijzigende klimaatsomstandigheden. Sommige schorskevers kennen nu drie in plaats van twee 
generaties per jaar, wat de druk op de bomen waar ze zich mee voeden verhoogt. 
 
Beheer van de es in onze Haachtse reservaten 
Natuurpunt Haacht volgt de ontwikkelingen in deze materie op de voet. In de mate van het mogelijke zal de nieuwe 
kennis worden meegenomen in de beheermaatregelen. 
Er is ook een rol weggelegd voor u als wandelaar! 
 



Bezoekt u geregeld onze Haachtse reservaten, of wandelt u elders in Haacht? Dan willen we u vragen oplettend te zijn 
voor deze ziekte en ons te helpen bij het in kaart brengen ervan. 
http://www.waarnemingen.be is daarvoor het middel bij uitstek. Daar kan u waarnemingen uit de natuur invoeren, en dus 
ook Essen. U vermeldt er dan bij als opmerking dat ze de ziekte vertonen! Ook kan u natuurlijk altijd een mailtje sturen 
via het contactformulier op onze website. 
 
De Essenziekte herkennen 
De symptomen verschijnen op bladeren, twijgen en stammen. Bij de bladeren wordt de bladsteel bruin en vervolgens 
ook het blad. Op de stam en de twijgen begint het met kleine kankervlekken. Deze zwarte vlekken worden groter en 
veroorzaken verwelking en afsterven van takken, doordat het schimmelweefsel de houtvaten verstopt. De symptomen 
lijken veel op die van de iepziekte. Op dikkere takken ontstaan bastverkleuringen vaak bij de aanzet van een zijtak.  
 
Voor meer gedetailleerde info over de herkenning van de ziekte raadpleegt u best  
http://www.inbo.be/docupload/4833.pdf 
 
 
 
 
 

 Foto: De essenziekte kenmerkt zich o.a. door littekens op de stam… 
 

 …en door reeds in de lente bruinkleurende bladeren 
 

Johan 
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BELEID 
 

NATUURPUNT HAACHT VIERDE FEEST! 
 
Dat natuurpunt Haacht 25 jaar werd hebben we al met tal van toeters en bellen verkondigd, maar over het feest hadden 
we het nog niet.   
 
 
 
Op 4 mei was er feest voor alle actieve leden. We kwamen samen met de oude- 
en huidige actieve leden om te wandelen, te keuvelen, te eten… Tijdens de 
wandeling werd aan de oud-actieven getoond hoe het reservaat groeide 
gedurende de jaren, hoe het beheer nu is en waar we graag naartoe willen 
…Een presentatie toonde evolutie van Berm naar natuurpunt door de jaren 
heen.  Het werd een gezellig samenzijn en de oud-actieven waren heel blij dat 
hun inzet nog steeds veel vruchten afwerpt. Ze waren aangenaam verrast door 
de huidige werking en uitbreidingen. 
 
 
 

 
 
Op 24 mei was het dan eindelijk zo ver! Feest voor het grote publiek. We 
keken met ons team halsreikend uit naar deze grote wandeldag. De 
weergoden waren ons gunstig gezind; geen regen, af en toe een 
zonnestraaltje, … een fantastisch wandelweertje ! Het atrium van het 
gemeentelijk cultureel centrum werd omgetoverd tot een gezellige cafetaria 
met tentoonstelling van archieffoto‟s en infostanden. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Een 300-tal wandelaars vonden de weg naar ons 
reservaat. 10 nieuwe Haachtse Natuurpuntleden 
werden ingeschreven. De ballonenclown entertainde 
klein en groot , de schminkster toverde de 
kindersnoetjes om in prinsesjes, piraatjes of diertjes. 
Fanfare Toeterdonk gaf ons mooie 
achtergrondmuziek…  
 
 

        
 
 
Vele broodjes werden gesmeerd en verorberd.  Lekkere verse roomse kervelsoep , ambachtelijk ijs  en talrijke 
zelfgebakken taarten verdwenen als sneeuw voor de zon 
 
Er werd gelachen en gebabbeld, een mooie Natuurpuntvolle feestdag ! 
 
Dankzij het teamwerk werd het een mooi  en niet te vergeten evenement! 
 
 

Catherine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REACTIE 
 
Via ons contactadres info@natuurpunthaacht.be of via het contactformulier op onze website ontvangt Natuurpunt Haacht 
vele reacties. In eerste plaats komen vele positieve reacties binnen op ons natuurbeheer op terrein of naar aanleiding 
van onze activiteiten. Daar zijn we zeer verheugd om en deze reacties bevestigen ons dat we goed bezig zijn. 
 
Soms komen er ook klachten binnen. Daar trachten we dan steeds gepast op te reageren. Zo worden ons meldingen 
gemaakt van een omgevallen boom of een ontbrekende pijltje langs het wandelpad, vragen over een boskapping, 
…noem maar op… 
 
In deze rubriek zullen we voortaan steeds één reactie publiceren die ons bijzonder opviel en we het waardig achten om 
via deze weg te delen met al onze lezers. (Publicatie gebeurt steeds anoniem) Ook ons standpunt op het item wordt 
gepubliceerd. 
 

 

U REAGEERDE 
 
“hallo beste natuurliefhebbers, ik ga vaak wandelen in jullie leuke natuurgebied. Prachtig gewoon! Maar helaas heb ik 
vandaag iets vreemd ontdekt, namelijk dat er vuil rioolwater uitmondt in de anti-tankgracht! Het stinkt er werkelijk en ik 
vind het heel jammer! Ik merkte de vervuiling op aan het weggetje Erwteveld, dat daar de anti-tankgracht oversteekt. Ik 
hoop dat jullie er iets kunnen aan doen: dat de vervuiler wordt aangepakt en dat zodoende het water er terug proper zal 
worden op termijn!” 
 

ONS ANTWOORD 

Beste, 
 
Bedankt voor je opmerkzaamheid en burgerzin. Het is een beetje eenieders plicht dergelijke zaken te melden. In eerste 
instantie dient dit gemeld te worden aan de gemeentelijke overheid. Voor meer info hierover, zie verder.  

Voor wat betreft de specifieke vervuiling van het water in het compartiment van de anti-tankgracht aan het Erwteveld, 
alsook in De Beek, langs waar het water de anti-tankgracht uitstroomt: deze vervuiling is ons bekend. De vervuiling is 
afkomstig van een landbouwbedrijf aan de Werchtersesteenweg. Hier wordt veevoeder ingekuild in open lucht. Bij 
regenweer geeft dit veel perssappen, en deze komen terecht in een baangracht die leidt naar de anti-tankgracht. 
Perssappen zijn de sapverliezen die ontstaan bij het inkuilen (persen) van het kuilvoeder. Gezien dergelijk afvalwater erg 
rijk is aan organische stoffen is het zuurstofverbruik bij de afbraak dan ook erg groot. Dit leidt tot anaërobie (zuurstofloze 
toestand). Het afbraakproces dat dan plaats vindt geeft sterke reukhinder. Deze hinder doet zich inderdaad voor ter 
hoogte van Erwteveld, en ook de vele wandelaars die ons Haachts Broek bezoeken merken dit op wanneer een stukje 
wandelpad De Beek volgt.  

Reeds lange tijd klaagt Natuurpunt Haacht deze toestand aan bij de gemeente. Deze blijft echter bij de pakken zitten. 
Het is pas recentelijk ter ore gekomen van de Vlaamse MilieuMaatschappij en Milieuinspectie. Milieuinspectie treedt op 
bij klachten over klasse 1-bedrijven die milieuhinder veroorzaken of over klasse 2- en klasse 3-bedrijven die zware 
milieuhinder veroorzaken én waar de lokale overheid niet optreedt, onder meer in verband met verontreiniging van 
oppervlaktewater.  

Er werd eerder dit jaar proces-verbaal opgesteld, en de uitbater van het landbouwbedrijf werd verplicht een “first-flush” 
installatie te plaatsen. De bouwaanvraag daarvoor zou momenteel lopende moeten zijn. De first flush is de eerste 
geconcentreerde fractie van de run-off (=afvloeiend water) van de kuilplaat. Beide stromen worden gekenmerkt door een 
grote organische vuilvracht (o.a. COD, BOD en zwevende stoffen). Voor het apart opvangen van de perssappen en de 
first flush van de kuilplaat wordt in de praktijk gebruik gemaakt van een first flushsysteem.  

Het systeem bestaat uit een gemetste put die in het midden voorzien is van een dunne scheidingswand. De perssappen 
en de run-off van de kuilplaat worden naar het systeem geleid via een inlaatsysteem met by-pass. De perssappen en de 
first flush worden opgevangen in een eerste compartiment, en van hieruit afgevoerd naar de mestkelder of een aparte 
opslagvoorziening. De overige run-off (minder bevuilde fractie) wordt via een tweede compartiment afgevoerd.  

Het apart opvangen van de perssappen en de first flush is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven die gebruik 
maken van kuilvoeder. Bij het uitrijden van de perssappen en de first flush op het land zijn de bepalingen van het 
mestdecreet en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.  

Natuurpunt Haacht hoopt stellig dat deze installatie er snel komt en dat het gehoopte succes daarna niet lang op zich 
laat wachten. U mag er zeker van zijn dat we dit nauwlettend opvolgen. Als de verhoopte verbetering er niet komt, dan 
zal Natuurpunt Haacht het niet nalaten opnieuw bij de gemeentelijke overheid hierover haar beklag te doen, en 
eventuele verdere stappen te ondernemen!  

mailto:info@natuurpunthaacht.be
http://www.vmm.be/
http://www.lne.be/organisatie/structuur/afdeling-milieu-inspectie/taken


KLACHTENBEHANDELING MILIEUHINDER GEMEENTE HAACHT 

Zorgt een vergunningsplichtige inrichting of activiteit in jouw buurt voor overlast?  Heb je een probleem geluids-, geur-, 
stof-, rook- of lichthinder?  Of heb je een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast?  Richt je dan 
tot het centraal meldpunt: 

TIJDENS DE KANTOORUREN 

Milieudienst 
Tel: 016 - 26 94 57 
Fax: 016 - 26 94 59 
E-mail milieu@haacht.be 
 
Op de website vind je ook een digitaal meldingsformulier. 

BUITEN DE KANTOORUREN (24/24 uur) 

Politiezone Haacht 
Tel: 016 - 60 88 12 
Beperk dit tot de zéér dringende meldingen! 

 

 

BEHEER 
 

Louis Wouters opnieuw betrokken bij werking Natuurpunt Haacht 
 
Tijdens ons recente feestje om onze 25 jaar werking te vieren engageerde Louis Wouters (Natuurpunter in hart en nieren 
en stichtend Berm bestuurslid) om mee een oogje in het zeil te houden in het Hulsterbroek. Dat is dit deel van het 
Haachts Broek dat gelegen is aan de lage kant van het fietspad “Sportveld”  tussen de achterkant van de sporthal in 
Wespelaar en de Brugstraat, richting Wakkerzeel. 
 
Louis was actief bij Berm sinds het ontstaan en tot rondom 1995. Het doet ons veel plezier dat Louis zich opnieuw wil 
engageren in het beheerteam. 
 
De aanleiding hiervoor is echter minder fraai. Het Hulsterbroek wordt immers nogal geplaagd door uithangende nozems. 
Er zijn bovendien sporen van (hard)druggebruik. Dus uitkijken geblazen! 
 
Ook u kan natuurlijk Natuurpunt helpen door een oogje in het zeil te houden. Ons melding maken van 
onregelmatigheden kan steeds via het contactformulier op onze website. Wilt u echter nog een stapje verder gaan in je 
engagement, zoals Louis, laat het ons dan zeker weten. We hebben vast en zeker een boeiend taakje voor jou. 
 

Johan 
Cel Beheer 
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 ACTIVITEITEN 
 
 

NACHT VAN DE VLEERMUIS IN HAACHT 
 
Op zaterdag 23 augustus kan je ook in Haacht terecht voor de nacht van de vleermuis. 
We verwelkomen je graag om 20u30 aan de sporthal Den Dijk in Wespelaar.  
 
Na een presentatie over het leven van de vleermuis maken we een geleide wandeling maken door ons natuurgebied, in 
de hoop hier vleermuizen te kunnen spotten, maar ook nachtinsecten zullen tijdens deze wandeling aan bod komen. 
 
Een aanrader! 
 
 
 
 

KOM MEE VIEREN OP HET NATUURPUNT FEEST OP 15 SEPTEMBER IN GOOIK 
 
Op zondag 15 september 2013 organiseert Natuurpunt een groot feest in Gooik voor alle vrijwilligers, leden 
en sympathisanten. We zijn een hele dag te gast bij Natuurpunt Pajottenland, waar de lokale vrijwilligers alle 
registers opentrekken om jou en je gezin zo goed mogelijk te ontvangen. Ontmoet Natuurpunters uit heel 
Vlaanderen, geniet van lokale lekkernijen en neem deel aan één van de vele activiteiten op het Natuurpunt 
Feest. Wat dacht je van een heuse spinnensafari, Tongsnijders-avonturenpad en (koesterbuur)wandelingen 
op de Kesterheide, een initiatie trektellen, een strobalenpiramide of workshop natuurfotografie. Keuze te 
over. Muziek en theater komen uit de schuif van 'Zonhoria', die je meenemen naar het land van verbeelding 
en dromen. Eten en drinken worden verzorgd door lokale bioproducenten zoals de Nechelput,  de 
Groentelaar en onze huiscateraar Geert Groffen, De Pajottenlander, Westmalle en het lokaal bier 
Tongsnijder. 
 
Op zaterdag 14 september is er – als opwarmer voor het Natuurpunt Feest – een lokaal folkfestival, met 
optredens van Arjuin,  de winnaar MuziekMozaïk en Soetkin.  
 
  
 

PRAKTISCH 
 
Zaterdag 14 september: Folkfestival 
 
Zondag 15 september: Natuurpunt Feest – 10u tot 17u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

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 parcours 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 http://www.natuurpunthaacht.be én steeds in deze 
nieuwsbrief. 
 
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 anex 
antitankgracht 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! 
 

 
 
 
 
 

http://www.natuurpunthaacht.be/


 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2013 

 
 

EXCURSIES 
 

03-04/08/2013  Vlinder mee!  
 
24/08/2013  Nacht van de Vleermuis – 20u30 Sporthal Den Dijk, Wespelaar 

13/10/2013  paddenstoelenwandeling, 14h Sporthal Den Dijk, Wespelaar 

10/11/2013  Vegetarische eetdag, 12-15 h, 17 -20 h, Zaal onder den toren, Haacht 

16/11/2013  Dag van de Natuur – meer info volgt 

 

WERKDAGEN 
 
De eerste zaterdag van de maand staat er meestal een werkdag op het programma in een van onze 
gebieden, iedereen is van harte welkom om handje te komen helpen! Om de juiste plaats van afspraak en 
het uur te kennen neem je best contact op met Johan De Meirsman via info@natuurpunthaacht.be of 
0476/24.94.24 
 
07/09/2013 werkdag vanaf 13u30 

05/10/2013 werkdag vanaf 13u30 

02/11/2013 werkdag vanaf 13u30 

16/11/2013 Dag van de Natuur 

07/12/2013 werkdag vanaf 13u30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.natuurpunthaacht.be 

mailto:info@natuurpunthaacht.be


 


