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Haacht

Over de afdeling

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

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

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

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

Op de cover

Tapijt van Betonie in het Haachts Broek:
enkel mogelijk mits de juiste én volgehouden beheermaatregelen.
(Foto: johan De Meirsman)
Colofon

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

Voorwoord

Voorwoord
Beste Natuurpunter,
De vogeltjes twitteren er op los en bouwen ferme nieuwe
nesten. Mieren komen uit de grond en hier en daar vliegt heel
voorzichtig een eerste zwaluw in het rond. In onze tuinen en
de natuurreservaten gaan de bloemen bloeien en in onze
poelen dartelen de kamsalamanders al vrolijk rond, wat een
belevenis !
En dat betekent echt… dat het eindelijk weer lente is !!!
De padden en kikkers kregen al onze steun om de soms gevaarlijke
wegen over te steken… al merken we op dat er steeds minder
dieren hun opwacht maken.
Wandelpaden moeten worden vrij gemaakt om de wandelende
natuurliefhebbers de kans te geven te genieten van de
ontluikende natuur. Het beheersteam schoot al goed in actie om
het klaar te maken want na de voorjaarstormen waren er veel bomen gevallen en had de natuur
het zwaar te verduren.
Elke eerste zaterdag van de maand wordt er aan de antitankgracht en Haachts Broek gewerkt
in de natuur. Vele handen maken lichter werk en dus… als je het voelt kriebelen, kom er dan
gewoon bij. Wij en de natuur zijn er jou dankbaar voor.
Op zondag 23 juni gaan we wandelen met Bes in het HaachtsBroek. Samen genieten van al het
moois en hier en daar een woordje uitleg… Altijd leuk !
Hierna gaan we met Natuurpunt ook werken op Rock Werchter om de broodnodige centjes te
verdienen om nog meer natuur en om degelijk werkmateriaal te kunnen aankopen.
De volgende activiteit is dan pas op zaterdag 3 augustus voor een beheerswerkdag.
We zullen ook ons steentje bijdragen op de Zomerbar van les Cousins op zondag 4 augustus.
Komen jullie ook ?
Groeten en alvast een fijne lente – zomertijd.
Natuurvolle groeten,
Catherine Beddeleem, Voorzitter Natuurpunt Haacht.
Bij natuurpunt Oost-Brabant maart 2019 vond je een
plannetje om deze kubus te maken. Indien je deze
gemist hebt geen nood, je kan hem ook downloaden.

https://natuurmunt.jimdofree.com/

Spaar hierin jou rosse muntjes voor meer natuur, vraag
het aan je familie, je collega's, je buren, ..., iedereen die
de natuur mee wil steunen.
Je kan deze inleveren tijdens het breughelfeest
op 2 juni. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom met
rosse muntjes die niet in een doosje zijn of voor een babbel.
Indien deze datum jou niet past, dit kan ook tijdens de klimaatstraat

juni.

op 30

Natuurpunt
Haacht
Of neem contact op met Bernard, bernard.lemaitre@skynet.be,
0476-87
92-Lente
33 2019
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Weetjes en watjes
over de natuur
“Hier serveren we u geen zware kost, maar eerder borrelhapjes met een luchtig sausje.
Deze rubriek houdt je – al of niet ludiek – op de hoogte van de nieuwtjes in de natuur.”
Tekst: René Verdonck

Eksters, sperwers en onze tuinvogels.
Vaak klagen mensen dat ze geen vogeltjes
meer in hun tuin zien en even vaak worden
die verdomde eksters als schuldigen
aangewezen. En het zal wel juist zijn dat
er eens een nest sneuvelt door toedoen van
die eksters. Het zijn nu eenmaal alleseters.
Maar je mag niet vergeten dat de eksters op
hun beurt uit de bossen zijn verdreven door
andere kraaiachtigen. Van je familie moet je
het hebben.

Zo mag je je ook gelukkig prijzen als er af en toe
een sperwer in je tuin verschijnt. Dit bewijst
immers dat de vogels in je tuin nog een gezonde
populatie vormen. Het is met andere woorden
nog de moeite waard voor een sperwer en/of
een ekster om eens langs je tuin te passeren.

Talrijkste vogel op aarde?

Op een natuurquiz was één van de vragen:
“Welke vogel komt het talrijkste voor op
onze aardbol?” Tot veler verrassing was
dit een moeilijke vraag en waren de juiste
antwoorden op één hand te tellen.
Maar weet jij wel welke vogel dit is?
Er bestaat een ecologische wet die zegt:
“Het zijn niet de eksters die het aantal kleine
vogels in je tuin bepalen.
Maar het zijn wel de kleine vogels die het
aantal eksters in je tuin bepalen.”
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Verdrogen
of
natuurgebieden?

vernatten

onze

Natuur en klimaat, een onafscheidelijk
duo

Wanneer iemand deze vraag zou stellen,
zouden de meesten onder ons instinctief aan
verdroging denken. Toch is dit niet waar.
Bijna al onze natuurgebieden worden natter en
natter. Je mag niet vergeten dat meer dan 90%
van onze natuurgebieden in valleigebieden
gelegen zijn. Ze zijn met andere woorden
grondwaterafhankelijk. Dit wil zeggen dat
het grondwaterpeil minder dan 1.5 meter
onder het maaiveld ligt.

Tijdens de studiedag naar aanleiding van
10 jaar soortenbesluit (1 Feb 19) werd
het verwoord als volgt: “Biodiversity en
Climatechange zijn de 2 zijden van éénzelfde
muntstuk”.
Alle politieke partijen hebben een hoofdstuk
toegevoegd aan hun partijprogramma over
het klimaat, maar naar een hoofdstuk over
biodiversiteit of het herstel van de natuur
moet je met een vergrootglas zoeken.
Nochtans
kan
de
strijd
tegen
de
klimaatopwarming niet los worden gezien
van natuurbescherming. Natuur is immers
een belangrijk deel van de oplossing!

Vroeger waren het vaak waterzieke gronden,
enkel geschikt voor landbouw na drainage.
Door middel van een grachtensysteem
werd het water zo snel mogelijk afgevoerd.
Broekgebieden werden vol geplant met
populieren.
Populieren zijn bomen die
kunnen groeien op gronden met een hoge
waterstand. Andere bomen leggen het loodje
omdat ze met hun wortels in het water staan.
Bovendien verdampen populieren 500 à 700
liter water per dag in het groeiseizoen.
Wanneer deze percelen terug omgevormd
worden tot natuurgebied, worden de
populieren gekapt en opteren we maximaal
voor de infiltratie van het regenwater ter
plaatse.
Met andere woorden het snel
afvoeren van het regenwater door middel van
een goed onderhouden grachtensysteem komt
ten einde.
Hierdoor komt het dat bijna overal een
vernatting optreedt in onze natuurgebieden.

Door meer natuur te herstellen, slaan we
immers drie vliegen in één klap.
- Meer biodiversiteit.
- Een maatschappij die beter bestand is tegen
de gevolgen van klimaatopwarming.
- En meer CO2-captatie.
Maar liefst 1/3 van de CO2-reducties die we
tegen 2030 moeten bereiken, kan de natuur
aanleveren. Door in te zetten op meer bos
en wetlands – dé CO2-sinks bij uitstek –
creëren we nuttige win-winsituaties, die een
meer positieve kijk op het klimaatvraagstuk
mogelijk maken. We moeten natuur en
klimaat samen durven aanpakken.
En we horen het nergens hardop. Maar we
moeten de vraag wel durven stellen. Kan deze
aarde wel 10 tot 15 miljard “homo sapiens” aan?
Want de ecologische voetafdruk verminderen
Natuurpunt Haacht -Lente 2019
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is één, maar als deze winst teniet gedaan
wordt door een stijgend aantal mensen, zal
het resultaat pover blijven. De vraag stellen
is één, ze beantwoorden is andere koek.

De
drie
grote
oorzaken
van
achteruitgang van onze insecten of
andere dieren.
Eind 2017 was het groot nieuws op TV en in onze
kranten: “De achteruitgang van onze insecten
neemt dramatische proporties aan!“ Cynisch
als we zijn, hadden we erbij vermeld dat de
voorruit van onze auto in de zomer proper
bleef bij het rijden en niet meer vol gespat was
met dode vliegende insecten. En ook dit jaar
doemt het spookbeeld van een wereld zonder
insecten weer op. De laatste 25 à 30 jaar is het
totale insectenbestand wereldwijd met 2.5 %
per jaar afgenomen. Aan dat tempo wil dat
zeggen dat er over 100 jaar geen enkele insect
meer over is. Een catastrofe voor mens en
planeet!

Insecten zijn essentieel voor het leven op
aarde:
- Ze zorgen voor de bestuiving van planten.
- Ze versnipperen en helpen met de afbraak
van dood organisch materiaal.
- Ze dienen als basisvoedsel voor andere
dieren.
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Wat
deze

zijn

nu de hoofdoorzaken van
drastische
achteruitgang?

- Vooreerst de ammoniakdepositie, afkomstig
van de veeteelt. Hierdoor verrijkt en verzuurt
de bodem, die tonnen en tonnen stikstof over
zich heen krijgt en treedt er een verschuiving
op van kruiden naar grassen en andere
ruigtekruiden. Denken we maar aan het
Pijpenstrootje op de heide.
- Het grootschalig gebruik van pesticiden
met inbegrip van de groep van de neonicotinoïden.
- Het agrarisch landgebruik met zijn intensieve
en industriële landbouw. Denk maar aan de
monotone maisakkers.
Ook
de
verstedelijking
en
de
klimaatverandering
worden
regelmatig
aangehaald als oorzaak.
Als de oorzaken gekend zijn, kennen
we ook de maatregelen tot herstel. Het
is hoog tijd om aan de slag te gaan.

Klacht tegen (on)bekende in Haacht.
In februari 2019 heeft een inwoner van Haacht
klacht neergelegd tegen Vlaams minister
van mobiliteit minister Ben Weyts voor
sluikstorting. Tijdens de plechtige opening
van de laadkade van Celis N.V. aan het kanaal
Mechelen – Leuven ter hoogte van Hambos
(Haacht – Tildonk) heeft de minister een fles
champagne in de vaart laten vallen zonder
deze nadien te recupereren. Terecht luidde
het advies van onze gemeente om de fles in de
toekomst gewoon leeg te drinken in plaats van
ze kapot te slaan bij een inhuldiging, wat dan
nog mislukte door het stuntelige gedrag van
onze minister.

Weetjes en Watjes over de natuur

Waar zijn onze fruitbomen naar toe?
( ‘t Is weer de schuld van de jagers )
Wanneer je deze lente een kijkje neemt in onze
fruitboomgaard, kun je er niet naast kijken.
De helft van de bomen zijn dood en bovendien
zijn er maar weinig die bloesems dragen. De
oorzaak is rap achterhaald. Bij veel bomen is
aan de stamvoet de helft tot de volledige bast
weggevreten. En zo belanden de reeën in de
beklaagdenbank.
Dat bomen dood gaan
als
de
sapstromen
komen
blootliggen
is de evidentie zelve.
Normaal dient de schors
juist om de boom te
beschermen
tegen
uitwendige aanvallen
van
schimmels,
bacteriën en insecten.
Nu hebben ze vrije
toegang tot deze suikerrijke bron.

Er bestaan natuurlijk beschermelementen
om de stam te omhullen. Waarom ze dan
niet gebruiken? Wel de reden is altijd een
financiële afweging. De goedkoopste kosten
al gauw 10 EUR voor een hoogte van minimaal
1.5 meter.
Eerst even ter vergelijking het herdenkingsbos
in Schorisgat. Hier werden 1 250 exemplaren
geplant van de 4 climaxbomen (Schietwilg,
Wintereik, Winterlinde en Zwarte Els). De
gemiddelde kostprijs van een boom lag

onder de 1 EUR per stuk. Dat je hier geen
bescherming rond de stam aanbrengt, is de
logica zelve. Het vervangen van een boom is
financieel veel goedkoper.
In onze boomgaard lag de gemiddelde prijs
van een boom op 31 EUR. En er werden 260
fruitbomen aangeplant. Hier riskeert het
kostenplaatje wel nadelig uit te vallen.
Maar is het dan normaal dat er geen bomen
meer kunnen aangeplant worden zonder
stambescherming?
Een
natuurlijke
verjonging in een bos, bestaat dat dan niet
meer?
Wel de reden is dat er gewoon veel te veel
reeën zijn in onze schaarse bossen.
De reden – hoe contradictorisch ook - is het
bijvoederen in de winter door de jagers. Wie
kan er nu iets op tegen hebben dat die lieve
reetjes bijgevoederd worden zodat ze in
de winter niet sterven van de honger? De
realiteit is dat veel voedsel in de dierenwereld
automatisch vertaald wordt in een talrijkere
voortplanting en dus in meer nakomelingen.
Misschien interessant voor de jagers, maar
niet voor onze bossen. Spontane verjonging
verdwijnt. Op de foto hieronder is wrijfschade
te zien door reebokken.
Onze
bomen
kenden
deze
natuurwet
al
duizenden jaren.
Maar zij hadden
een
oplossing.
Eens om de 3 à 5
jaar was er een
mastjaar
met
een
overvloed
aan eikels en
b e u k e n no o t je s .
Dat jaar konden muizen, reeën, everzwijnen en
eekhoorns zich naar hartenlust voortplanten.
Er was toch eten in overvloed. Maar de jaren
nadien waren magere jaren met honger en
Natuurpunt Haacht -Lente 2019
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sterfte en herstelde het evenwicht zich. Door
systematisch bij te voederen heeft de mens de
cyclus van mastjaren totaal om zeep geholpen.

dikkopjes in de bek van deze schildpadden
terechtkomen met een dalende trend van
amfibieën tot gevolg. Dient onderzocht te worden.

Oh ja, wat we hier schrijven over de ree-schade,
gaat ook op voor everzwijnen. Ook die worden
bijgevoederd – en zelfs uitgezet – om maar genoeg
afschot te kunnen genereren.
Wie herinnert zich de Afrikaanse varkenspest
niet meer onder de everzwijnen in onze
Ardennen verleden jaar? Hoe komt die daar?
In Afrika wordt het virus overgedragen door
de lederteek maar die kan hier niet overleven.
Waarschijnlijk is de mens weer de schuldige.
Heeft men besmette everzwijnen uitgezet of is
het onzorgvuldig omgaan met slachtafval de
oorzaak?

Wandelen in onze natuurgebieden
Het zal je misschien verbazen, maar in de lente
groeien er wondermooie paddenstoelen. Zo
kun je in maart in het Haachts Broek de Rode
Bekerzwam s.l. tegenkomen.

Dalende trend paddenoverzet in Haacht
Wanneer je dit leest, is de paddentrek 2019
weeral achter de rug. En weer is het aantal
overgezette amfibieën minder dan het
voorgaande jaar. Dit betekent natuurlijk wel
dat ook het aantal gesneuvelde amfibieën op de
drukke kruineikestraat elk jaar daalt. Maar is
die dalende trend te verklaren?

Volgens
een
buurtbewoonster
en
notoir
“paddelaarster”,
zouden
er
roodwangschildpadden losgelaten zijn in de
vijvers van het domein Herckenrode. Deze
invasieve soort, afkomstig uit het zuiden van
de Verenigde Staten, is een alleseter die zowel
planten als dierlijk voedsel eet. Het zou dus best
kunnen dat heel wat van onze kikkers of
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Dit rood paddenstoeltje in de vorm van een
schijfje of bekertje groeit op de grond, maar als
je goed kijkt zie je dat het eigenlijk op vermolmd
of begraven hout groeit. Er zijn 2 soorten, die je
in het veld niet van elkaar kunt onderscheiden,
vandaar het achtervoegsel “s.l.” (sensu lato of in
brede zin).

Wanneer je het paddenstoeltje onder de
microscoop legt, zie je dat de huidlaag bedekt is
met talrijke gekromde haartjes. Zo kun je
besluiten dat het hier wel degelijk de
Krulhaarkelkzwam betreft.

Weetjes en watjes over de natuur

verrekijker ook mogelijk zal zijn.

Met een vergroting van 400* kun je duidelijk
zien dat het hier een zakjeszwam of ascomyceet
betreft. In elk zakje zitten normaal 8 sporen

Dankzij enkele foto’s die onze vogelkenner
Kristof achter een kleine opening kon
maken van de adulte vogels, kon hij beide
ringnummers aflezen. Het wijfje is nog
steeds dezelfde als dat van vorig jaar en werd
geboren in Duitsland. Het mannetje werd in
2014 geboren op de Sint-Romboutstoren in
Mechelen.

Talrijkste vogel op aarde?
En met een nog grotere vergroting (1 000* en
gebruikmakend van immersie-olie) kun je
ook de sporen meten en de vorm van de spoor
bepalen.

Wel, iedereen weet het, maar denkt er niet aan.
Maar de kip is de talrijkste vogel op aarde.

Vierling geboren in de kerk van Haacht

Op aarde lopen er ongeveer 60 à 70 miljard
kiekens rond.

Goed nieuws! Voor het tweede jaar op rij
heeft de slechtvalk een nest op de kerktoren
van Haacht. Dit jaar zijn er vier jongen:
twee mannetjes en twee vrouwtjes. Naast de
officiële ring werden de jongen ook voorzien
van een kleurring waardoor aflezen met een

Natuurpunt Haacht -Lente 2019
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5 januari Werkdag
Knuppelpad antitankgracht werd hersteld
nadat er een boom was opgevallen.

2 februari werkdag
herstellen grote wei op het einde van de
broekstraat, door gevallen bomen op te ruimen
en de draad te herstellen.

De afgelopen maanden deden we...
2 MAART, 16 MAART, 30 MAART
Extra werkdagen om de stormschade op te ruimen.
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24 FEBRUARI
nieuwjaarbrunch waar 2018 werd besproken en 2019 werd toegelicht.

zwerfvuil opruimen, wilgen snoeien en stappen
voor het klimaat...
6 APRIL WERKDAG
Werden we bijgestaan door vele don bosco leerlingen, onder het motto vele handen
maken licht werk bij het opruimen van stormschade.

Natuurpunt Haacht -Lente 2019
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20 jaar graslandbeheer

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

Haachts Broek
“De Boomgaard”
Dit perceel bevindt zich achter de
evenemenentenweide. In beheer sinds 2003.
De aanvangssituatie betrof hier schraal
grasland. De ambitie is mits volgehouden
beheer te verheffen tot een soortenrijk schraal
hooiland. Door de specifieke, zanderige
bodemgesteldheid verschilt dit perceel erg van
de overige graslanden die eerder in het typische
alluvium gelegen zijn. De ligging buiten het
alluvium en de zanderige bodemgesteldheid
betekenen een schralere uitgangssituatie
alsook een snellere recuperatie van de
bemestingsvoorgeschiedenis
(vlottere
uitspoeling) in de hand. We merken reeds
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een shift in de vegetie, met bijvoorbeeld de
opmerkelijke recente verschijning van de
Bosorchis. Van het verschijnen van deze
soort zou geen sprake zijn geweest moest
het klassieke maaibeheer van de boer, zoals
voorheen uitgevoerd, verder zijn gezet, ‘t is te
zeggen maaien in mei/juni.
Het huidige beheer bestaat uit een maaibeurt
in augustus en een tweede snee. Meestal is er
hier in de praktijk echter geen tweede snee
nuttig wegens te weinig bio-massa op dit reeds
erg schrale grasland.
Andere voorkomende soorten hier die
wijzen op mesotrofie: Gewoon Reukgras,
Beemdlangbloem,
Gestreepte
Witbol,
Glanshaver, Wilde Peen, Grasmuur, Gewone
Veldbies, Grote Vossenstaart, Kantig Hertshooi,
Kleine Klaver, Kropaar, Margriet, Gewone

20 jaar graslandbeheer

ereprijs, Ridderzuring, Scherpe boterbloem,
Smalle
Weegbree,
Veldbeemdgras,
Veldzuring, Zachte Ooievaarsbek, Hopklaver,
Zachte
Dravik,
Knoopkruid,
Gewone
Engelwortel, … alsook enkele soorten die zelfs
kenmerkende soorten zijn van struisgrasland,
namelijk Duizendblad, Gewoon Biggenkruid
en –weliswaar in mindere mate aanwezigSchapenzuring.
In 2013 werd op dit perceel een
hoogstamboomgaard aangeplant. In principe
zal dit weinig wijzigen aan het “onderliggend”
soortenrijke, schrale grasland. Het maaien en
afvoeren gebeurt tussen de bomen door. Op de
droge bodemgesteldheid werd geanticipeerd
door de fruitbomen voldoende diep te planten.
De lange, hete zomer van 2018 eiste daar echter
enkele slachtoffers onder.
Vermeldenswaardig bij dit perceel zijn de
interessante beekoevers aan de kant van
de Leibeek met diverse moerasvegetatie
op de zacht hellende oevers. Bijkomende
inventarisatie van deze vegetatie zou
wenselijk zijn.

“Het centraal weiland”
Dit weiland bevindt zich op het einde van de
broekstraat en wordt beheerd sinds 2003.
Toen we met Natuurpunt dit weiland
aankochten in 2002 was dit een typische,
soortenarm,
donkergroen,
jarenlang
flink bemest weiland, ingezaaid met de
typische hooilandmengsels van grassen
voor cultuurgraslanden (Engels Raaigras)
waarmee gemikt wordt op hoge productie.
Daarin ontbrak dan ook elk kruidachtig gewas.
Dit perceel werd naar alle waarschijnlijkheid
sinds eind jaren ’50-begin jaren ’60 sterk
biologisch verarmd. In eerste instantie door
traditioneel té vroeg te maaien (meestal voor
de tweede helft van mei) waardoor geen
zaadzetting van kruiden kan plaatsvinden.
Maar ook door een intensieve bemesting, in

latere jaren ook met kunstmest verschraalde
het perceel aan bio-diversiteit. Het beheer
is na onze aankoop meteen aangevat en we
zitten ondertussen aan goed 15 jaar beheer op
dit specifieke perceel.
Gezien de voorgeschiedenis van belangrijke
nutriëntentoevoer mogen we stellen dat de
volgehouden inspanning van Natuurpunt
om hier jaarlijks te maaien in juni en dit in
combinatie met nabegrazing gedurende
oktober/november
mooi
effect
heeft
geresorteerd. Hier en daar zijn Gestreepte
Witbol -alsook Margriet- sinds ruim acht à vijf
jaar in significante grote vlakken mooi komen
opzetten.
Beide kenmerkende soorten zijn typisch de
eerste soorten die verschijnen nadat in een
grasland een verschralingsbeheer is ingezet.
Het is een kenmerk van herstel en bevestigt
een goed beheer. Het is bovendien ook
typisch dat ze verschijnen in grote vlakken.
Wanneer een hooiland verder evolueert
inzake verschraling valt dit fenomeen van
vlakken weg en wordt de verspreiding van de
kruidachtige planten die zullen verschijnen
meer diffuus van aard (en dus niet meer in
vlakken).
In de eerste periode van het aanvangsbeheer
is het gaan domineren van Gestreepte Witbol
heel normaal dus. Kruiden verschijnen in
deze periode amper. Het verschijnen van
Witbol is een tijdelijk fenomeen en dat
z’n einde zal kennen bij een aangehouden
verschralingsbeheer. Nu reeds zien we de
dominantie van Gestreepte Witbol tanen.
Na die tijdelijke fase komen de kruiden en
kenmerkende soorten als Reukgras en ook
Rood Zwenkgras erdoor. Eventueel nog
voorafgegaan door een fase van Veldzuring.
Dergelijk lang herstel in fases is voor de
ongeduldige beheerder mogelijk nogal
teleurstellend in de eerste jaren van beheer,
in dit geval tot zelfs 15 jaar, maar gezien
de lange voorgeschiedenis van bemesting
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perfect normaal. Ook het feit dat je hier in
de alluviale vlakte van de Dijle staat waar het
letterlijk eeuwen betreft van aanrijking door
voedingrijk Dijlewater draagt hier aan bij…
Binnen een alluviale vlakte mogen je ambities
als beheerder, inzake streefdoel nooit te hoog
gesteld worden en ook je geduld zal beproefd
worden.
Momenteel vastgestelde plantensoorten die
talrijk voorkomen betreffen: Fioringras,
Engels
Raaigras,
Scherpe
Boterbloem,
Kruipende Boterbloem, Veldzuring, Grote
Vossenstaart en Gestreepte Witbol
Eerder schaars hier: Geknikte Vossestaart,
Gewoon Reukgras, Knoopkruid, Akkerdistel,
Kamgras,
Mannagras,
,
Grasmuur,
Kleine Klaver, Rode en Witte Klaver, Ruw
Beemdgras,
Beemdlangbloem,
Kropaar,
Zachte Dravik, Heggen¬wikke, Smalle Wikke,
Ringelwikke, Kleine Klaver, Witte Klaver,
Ridderzuring, Krulzuring, Speerdistel, Kale
Jonker, Duizendblad, Grasmuur, Gewone
Hoornbloem, Echte Kamille, Schijfkamille,
Engels Raaigras, Knoopkruid, Gewoon
Big¬gen¬kruid,
Madeliefje,
Margriet,
Pinksterbloem,
Paardenbloem,
Echte
Koekoeksbloem, Moerasvergeet-mij-nietje en
Veldlathyrus.
De voorkomende plantensoorten en hun
abundantie -hetzij talrijk voorkomend of
eerder schaars/wegdeemsterend- zijn een
schoolvoorbeeld voor grasland in het trage
proces van herstel.
Het beheer voor dit perceel zal binnen enige
jaren kunnen worden aangepast omdat de
soortenrijkdom aan kruidachtige vegetatie
op bevredigend niveau zal zijn gekomen
en het natuurstreefbeeld van “soortenrijk
permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden” bereikt is.
De jaarlijkse maaibeurt in juni dient dan
met enkele maanden verlaat te worden naar
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augustus, of zelfs september. Er is momenteel
na de eerder vroege maaibeurt nabegrazing
met paarden. Het weiland gaat jaarlijks heel
erg kort afgegraasd de winter in, wat in het
vroege voorjaar goeie kiemkansen voor
wenssoorten betekent.
Vermeldenswaardig bij dit perceel is de
amfibieënpoel dewelke werd aangelegd
in 2005 en momenteel mooi ontwikkelde
moerasvegetatie vertoont. In de directe
omgeving van de heraangelegde poel verder
ook Wolfspoot, Moerasdroogbloem en Zwart
Tandzaad. Deze poel en aarden wal zal op
korte termijn dienen worden uitgerasterd
om de huidige vertrappeling van de oevers
te verijdelen, wat favorabel is voor de
amfibieënpopulatie én de ontwikkeling van
de oevervegetatie. Door de aarden wal mee
af te rasteren van de grazers zal hier ruigte
ontstaan die cyclisch de boszeis kan worden
ingezet wanneer nodig. Deze maatregel
is ideaal voor overwinterende amfibieën.
Ook het stapelen van hout binnen dit raster
bevordert overwinteringsmogelijkheden.
De bestaande extensieve seizoensbegrazing
kan op termijn worden uitgebreid door de
omliggende percelen mee in te sluiten. Dit zou
de diversifiëring van de vegetatie versnellen,
gezien het zaadtransport dat de grazers
zouden bewerkstelligen.

De Betonieweide vlak na de maaibeurt
(oktober). Maaisel wordt steeds afgevoerd.
(Foto: Johan De Meirsman)
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“Betonieweide”
Als je de broekstraat in gaat en voor het
centraal weiland links afslaat over de beek
dan vind je een sparrenbos links en de
betonieweide links. Deze is in beheer sinds
2001. Al van bij de aankoop betrof dit perceel
een prachtig soortenrijk mesofiel hooiland.
Heel interessant is de slenk hier aanwezig
met een duidelijk vochtiger milieu. Deze
plaatselijke laagte herbergt heel wat soorten
eigen aan dotterbloemhooiland, zoals Ruige
Zegge, Poelruit, Grote Wederik, Veenwortel,
Scherpe Zegge, Egel¬boterbloem, Grote
Kattenstaart, Pitrus, Moeras¬vergeet¬-mij¬nietje, Watermunt, Valse Vos¬zegge, Echte
Koekoeksbloem, Moeras¬walstro.
Er wordt jaarlijks een late maaibeurt
uitgevoerd in augustus/september.
De aanwezigheid van Betonie (indicator van
schralere graslanden, op
leem- en kleigronden), Gewone Agrimonie
en Poelruit maar ook Bosorchis en Brede
Wespenorchis wordt door het huidig gevoerde
beheer bestendigt en zelfs versterkt.
Er werd in 2017 en 2018 uitzonderlijk een
extra vroege maaibeurt in april uitgevoerd
om vroeg opschietende en concurrerende
vegetatie (Wikkes) terug te zetten, om de
groeikansen van de doelsoorten te stimuleren.
Dit had meteen het beoogde gunstige effekt.
In deze jaren bleef tevens de maaibeurt van
augustus/september behouden.

Kruipende Boterbloem, Krul- en Veldzuring,
Ruw Beemdgras, Vogelwikke, Duizendblad,
Biezenknoppen en Grasmuur.
Eerder schaars komen hier voor: Duizendblad,
Wilde Bertram, Gewone Engelwortel, Klein
Streepzaad, Heermoes, Peen, Kropaar,
Moerasspirea, Gewone Berenklauw, Gewoon
Biggenkruid, Veldlathyrus, Gewone Margriet,
Zompvergeet-mij-nietje,
Timotheegras,
Bloedzuring en Gewone Smeerwortel.
Dit perceel is uniek in zijn soort binnen de
perimeter van de Haachtse Leibeekvallei,
omwille van het feit dat dit reeds het beoogde
streefbeeld kent. Wat beoogd wordt is door het
volhouden van de huidige beheermaatregelen
de huidige uitzonderlijke botanische waarde
veilig te stellen.
De omliggende percelen hebben allicht
hetzelfde
potentieel.
Relicten
van
kruidachtige vegetatie daarop wijzen in
die richting. Momenteel zijn helaas deze
percelen eentonige populierenaanplant of
dito sparrenaanplant. Verwerving ervan om
dit botanisch pareltje kans op uitbreiding
te geven is momenteel weinig realistisch,
maar op termijn is dit zeker de bedoeling. Het
ambitieuze streefbeeld voor deze omliggende
percelen is alvast gekend!

Enkele plantensoorten die in hoge mate
voorkomen betreffen: Gewone Agrimonie,
Gewoon struisgras, Fioringras, Gewoon
Reukgras, Tweerijige Zegge, Knoopkruid,
Gewone Hoornbloem, Kruisbladwalstro,
Ruw Walstro, Gestreepte Witbol, Grote
Vossenstaart,
Kantig
Hertshooi,
SintJanskruid, Gele Lis, Jakobskruiskruid,
Gewone Rolklaver, Tormentil, Gewone Brunel,
Natuurpunt Haacht -Lente 2019
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Hoe wordt de maaidatum bepaald op deze graslanden?
Momenteel wordt op sommige percelen gemaaid in de maand juli, maar er is
sprake van om dit maaimoment in de nabije toekomst te verlaten. Dit behoeft enige duiding. Het gaat hier om een basisprinciepe uit het beheer van graslanden.
Het moment van maaien wordt vooral ingegeven door te gaan bekijken wat de momentane soortensamenstelling is. Onthoud: vroeg maaien is voor startbeheer op
soortenarme graslanden! De reden is voordehandliggend: in juni staat het gras op
z’n rijkst en bevat de meeste eiwitten en mineralen. Best wegnemen ervan op het
hoogtepunt is dus aangewezen. Men dient niet zo zeer te kijken naar aanwezige
kruiden die dan jammerlijk genoeg vòòr hun zaadzetting zouden gemaaid worden. Die kruiden zijn er immers toch nog niet. In de regel is het vanaf het verschijnen vanaf de kenmerkende soorten Reukgras en Rood Zwenkgras dat beslist
wordt later te maaien. Vanaf dan is afvoer van mineralen ondergeschikt geworden
aan het stimuleren van de verschenen kruiden zoals Echte Koekoeksbloem, Margriet, Vergeet-me-nietje,… Deze soorten hebben de neiging eerst geconcentreerd
in vlakken te verschijnen, maar zullen later ook meer diffuus gaan voorkomen.
Bij dergelijke hooilanden in ietwat verder gevorderd stadium, en waar de startbeheerfase voorbij is (of reeds in deze fase waren op het moment van verwerving), is het erg belangrijk niet te maaien vòòr half augustus. Elk seizoen is anders, maar met half augustus ben je zeker dat de zaadzetting gebeurd is. En als
terreinprospektie toch leert dat de zaadzetting eerder al ok is, kan m’n altijd
een seintje geven aan de boer dat ie al mag maaien. In de beheerovereenkomsten wordt hierop ingespeeld door de maaiperiode met datumgrenzen aan
te geven. Het is, tot slot, niet wenselijk om al te laat te maaien, om nog herstelgroei te hebben om eventuele voorziene nabegrazing mogelijk te maken.

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

Activiteiten

Activiteiten
ZONDAG 23 JUNI 2019
ONTDEK HET HAACHTS BROEK
Wandel mee langs de beste plekjes van het Haachts Broek.

Locatie: Parking Sporthal De Dijk Dijkstraat - Wespelaar
Bijeenkomst: 14u

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019

VEGGIE EETDAG
Lekker eten voor meer en beterenatuur in Haacht

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

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

Natuurpunt Haacht -Lente 2019
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Activiteiten

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

woensdag 27.03 - 19u00

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

woensdag 12 juni - 19u00

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

woensdag 10 juli - 19u00

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

zondag 20 oktober - 09u30

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

zondag 8 december - 9u30

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

werkdagen op zaterdag:
03.08 - 07.09 - 02.11 - 07.12

DAG VAN DE NATUUR
zaterdag 23.11

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

Contact

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

Voorzitter

Penningmeester

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

René Verdonck
reneverdonck@skynet.be
016 60 62 58

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

Andere Bestuursleden

Conservator ad interim

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

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

Eindredactie: Thomas Naveau
www.natuurpunthaacht.be
info@natuurpunthaacht.be
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