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 30 JAAR NATUURPUNT HAACHT!

IS VLAANDEREN BIODIVERS?
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Over de afdeling

Ledenblad Natuurpunt 
Haacht
De Nieuwsbrief is het ledenblad van Natuur-
punt 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, gevan-
daliseerd 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 Leibeekval-
lei. De Haachtse Leibeekvallei situeert zicht 
ten zuiden van de Dijlevallei, tussen Mechelen 
en Leuven. De streek van Haacht behoort tot 
een oostelijke uitloper van Binnen-Vlaande-
ren, liggend tussen de Zuiderkempen en het 
Brabants Plateau. De Leibeekvallei bestaat uit 
het Haachts Broek, Schorisgat en het Schoon-
broek. Bij het Haachts Broek is ook de Anti-
tankgracht en de Hoogstamboomgaard te vin-
den. 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  Slechtvalk door (en met) Inge Kennis.
Inge zal ook op ons buitengewoon feest staan met een workshop!

Colofon

Werkte mee aan deze editie:
Rene, Johan, Catherine, Elke, Hans en Thomas 

Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:
Bernard Lemaitre 
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht 
016 60 61 62 
info@natuurpunthaacht.be



Voorwoord

Beste Natuurpunters,

Leve de lente !!!  

Alles komt terug in bloei…

De vogeltjes en diertjes maken nestjes…en gaan stilaan broeden.

We zijn blij dat we, dankzij het werk van vele natuurpun-
ters, weer kunnen wandelen en genieten van de prachtige  
natuurreservaten… 

Dit jaar bestaat Natuurpunt Haacht 30 jaar.  Verderop kan je 
vernemen hoe we van een klein perceel naar een 90 ha natuur-

grond groeiden…  30 jaren vol arbeid, beleid, beheer, studie …. 

We zullen dit samen met jullie vieren op een Buitgengewoon feest  op zondag 6 mei ! Meer info 
in dit blad.

De gemeenteraardsverkiezingen komen er aan. We zijn volop bezig met onze wensen, acties te 
formuleren om het aan politiekers kenbaar te maken. 

Een lentevolle groet !!!

Tot op ons feest of een van de wandelingen.

groeten,

Catherine Beddeleem, Voorzitter Natuurpunt Haacht

PS Deze nieuwsbrief werd gedrukt in zwart/wit en op recyclagepapier.
Willen jullie de prachtige kleurenfoto’s bewonderen dan raad ik jullie aan de  nieuwsbrief online 
aan te vragen. 

Een reden te meer om op papier en inkt te besparen. 

Voorwoord
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30 jaar Natuurpunt Haacht

30 jaar Natuurpunt Haacht
Uit de oude doos 
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30 jaar Natuurpunt Haacht

30 jaar Natuurpunt Haacht
Uit de oude doos 

Tekst: Johan De Meirsman

In juli 1988 richtten enkele enthousiastelin-
gen de natuurvereniging Berm op. Aanvanke-
lijk spitste de aandacht zich toe op het beheer 
van bermen, nadien werd er overgegaan tot 
aankoop en beheer van gronden in natuurge-
bieden. Algauw werd het eerste reservaat aan 
de antitankgracht geopend.
Wat later ging de vereniging op in Natuur-
reservaten om enkele jaren later, in 2001, 
via een fusie met de Wielewaal over te gaan 
in Natuurpunt. Vandaag, anno 2018, telt de 
Natuurpunt Haacht ruim 400 leden en beheert 
ze 100 ha natuurgebied. 

Begin jaren ’80 liep de toen prille veertiger en 
Haachtenaar Louis Wouters -goudzoeker 
met vele jaren ervaring- de even prille twin-
tigers William Vancleynenbreughel en 
Mia Haesaerts tegen het lijf. “Kennen jul-
lie de anti-tankgracht?”, vroeg Louis. En een 
eerste gezamelijk bezoek werd gebracht aan 
deze bekende goudader. Deze, en vele andere 
exploraties, wekten de interesse zodanig, dat 
amper 10 jaar later carrément besloten werd 
de ATG veilig te stellen door de best mogelijke 
oplossing: een natuurvereniging op te richten 
en de gracht aan te kopen. 

Juli 1988 werden de allereerste stapjes gezet 
van de voorloper van die vzw. Op een zaterdag 
en zondag ging men op zoek naar de zeldzame 
Eénbes in de Tildonkse Sussenhoek. Slechts 8 
wandelaars daagden op. De povere opkomst 
ontlokte aan William volgende sombere uit-
spraak: “Als er morgen nog zo weinig volk 
staat, dan stop ik ermee!” ‘s Anderendaags 
staat een groep van maar liefst 34 wandelaars 

de gids op te wachten! William stopt er niet 
mee, integendeel. En Berm neemt die zondag 
een vliegende start! Later volgen er nog plant-
endeterminatietochten, zoektochten naar het 
Veenmos op de Hooiberg, paddenstoelenwan-
delingen op de Kesselberg, vogeltochten naar 
het Mechels Broek,  sterrenwandelingen en-
zoverder, enzoverder.  

In 1989 werd een overeenkomst afgesloten 
met de toenmalige schepen van leefmilieu. 
Het plan werd opgevat om de meest interes-
sante bermen van Haacht, t’is te zeggen de 
vaartdijk in Tildonk, en bermen in Hambos 
en aan de Scharent jaarlijks te verschralen. 
Berm zou het maaiwerk (manueel) uitvoeren, 
en de gemeente engageerde zich het maaisel 
af te voeren.

Om de steeds grotere uitdagingen van de kern 
van vrijwilligers aan te kunnen wordt in 
1990 de Berm-werkgroep opgericht. Een van 
de eerste wapenfeiten van deze werkgroep is 
de organisatie van de ‘anti-sluikstort-actie’. 
Samen met Scouts, Chiro en JNM werd het 
sluikafval uit de anti-tankgracht gehaald en 
‘gestort’ op de markt van Haacht.
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In 1991 wordt Berm een heuse vzw. Vrijw-
el meteen zal de vzw zich doen gelden, en 
er wordt een huurcontract/beheerovereen-
komst afgesloten om De Greppel te beheren, 
een moerasgebiedje aansluitend op de Anti-
tankgracht. 

In april 1991 werd De Greppel aangekocht, 
ondanks de gemeentelijke plannen om dit ge-
bied om te vormen tot woonzone. Het allereer-
ste natuurreservaat van Haacht was een feit, 
compleet met infobord en uitgestippelde wan-
delingen. Beheerwerken werden opgestart en 
een werkkamp van de JNM georganiseerd om 
het gebied geplagd te krijgen.

Uiteraard blijft men er lustig op los wandelen 
en fietsen maar het blijft daar niet meer bij. 
Berm organiseert voortaan inventarisaties, 
cursussen, start projecten op en voert beheer-
werken uit in het reservaat. 

April 1992 wordt een eerste eetdag georgan-
iseerd, onder de noemer “smakelijke zondag“.  
Dit smaakte naar meer dus werd hetzelfde jaar 
een tweede eetfestijn werd georganiseerd! Op 
deze manier kreeg het Berm fonds voor het 
eerst noemenswaardige bedragen binnen 
voor de aankoop van natuurgebieden. De  
traditie om in november een eetdag te organ-
iseren houdt trouwens nog steeds stand.

In 1992 zocht Berm versterking bij Hona 
met de bedoeling de anti-tankgracht te lat-
en erkennen als monument. In de winter 
van 1992 kwamen er plots een flink aantal  
particuliere percelen langs 
de gracht te koop. Berm  
twijfelde niet. Er werd bliksemsnel een geniaal 
plan opgevat van renteloze leningen en  
giften. Op miraculeuze wijze wordt meer dan 
het vereiste bedrag verzameld. Uiteindelijk  
krijgt Berm de gemeente Haacht zover dat 
ze de percelen over koopt en in erfpacht  
teruggeeft aan Berm, inclusief het volledige 

beheer en gebruiksrecht. Hierdoor kan Berm 
in recordtempo alle leners terugbetalen. 

In 1995 sluit Berm aan bij Natuurreservaten 
vzw en wordt het Natuurreservaten Haacht, 
met behoud van de vzw structuur. Vanaf 
1998 worden de eerste percelen aangekocht 
in het Haachts Broek door Natuurreservaten 
Haacht. Door de fusie met de Wielewaal 2001 
wordt ‘Natuurreservaten’ voortaan ‘Natuur-
punt’ genoemd. Het aankoopbeleid wordt 
verder uitgezet met aankopen in het Schoris-
gat en Schoonbroek in 2002. Het bescheiden 
aankoopproject van De Greppel deint lang-
zaam maar vastberaden uit tot de ambitieuze 
aankoopperimeter “Haachtse Leibeekvallei”. 
Vanaf 2010 zijn er voldoende percelen van het 
Haachts Broek in eigendom om begrazing-
seenheden in te zetten. 

De groei in ledenaantal doorheen de verdere 
jaren alsook de steeds groter wordende ver-
worven oppervlakte aan topnatuur bewijzen 
het succes van Natuurpunt Haacht onweerleg-
baar. En te weten dat dit alles zijn begin kende 
in ronduit turbulente tijden. Er werd keet ge-
schopt, heilige huisjes ingetrapt, gebluft en de 
rol van ambassador voor de Haachtse natuur 
werd ronduit heldhaftig opgenomen. 

Zin om onze verwezenlijkingen te komen 
bewonderen? We heten je welkom op ons 
Buitengewoon Feest - 30 jaar Natuurpunt 
Haacht. Meer info vind je elders in dit num-
mer en op www.natuurpunthaacht.be  
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Buitengewoon 
FEEST!

Zondag

6 mei
2018
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FEEST MET ONS MEE
Grote en kleine avonturiers kunnen de natuurgebieden  

Anti-tankgracht of het Haachts Broek verkennen. Op eigen 

ritme leg je de korte of lange wandeling af. We gunnen je een  

blik boven én onder water, in het verleden en in de toekomst. 

Met de nieuwe wandelfolder in de hand raak je de weg zeker niet kwijt. 

Tritus de kamsalamander neemt je (klein)kinderen mee op een heuse zoektocht.  

Op het feestterrein zelf is er een klimkasteel voor frêle ridders en koene jonkvrouwen. 

Of is het andersom?  Een tovergrimeur maakt een draak, prinses … van je kinderen. 

Alle ingrediënten voor een leuke zondag.

V.U.: Chris Steenwegen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen • foto’s:  shutterstock.com • Niet op de openbare weg gooien

10U TOT 17U
• Grote en kleine wandelingen
• Lentebar
• Speeltuin
• Infomarkt door Velt, De Kloostertuin,  

Klimaatraad, Hagok, VLM …

VANAF 12U
• Foodtrucks

VANAF 13U
• Grimestand
• Kinderzoektocht met Tritus de  

kamsalamander
• Landschapsposten

PRAKTISCH
 
Afspraak voor alle activiteiten
Belevingspark ‘Heerlyckheid van Roost’, 
Roostweg, 3150 Haacht

www.natuurpunthaacht.be/buitengewoon-feest 
info@natuurpunthaacht.be • 0473-73 03 10

PROGRAMMA ZONDAG 6 MEI
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Is Vlaanderen biodivers?

Is Vlaanderen biodivers?
En wat heeft dit met onze tuinen te maken? 

Tekst: René Verdonck

Onderzoek aan de KU Leuven heeft uitgewezen 
dat slechts 3% van de oppervlakte wordt inge-
nomen door natuurgebied.  Natuurpunt beheert 
hiervan de helft of 23 000 ha.  
Daarnaast bezit Vlaanderen 11 % bos (zowel 
privé als openbaar).  9% van de oppervlakte 
bestaat uit privé-tuinen en 1.6% is park.   
Ook onze bermen beslaan 5 % van de opperv-
lakte.  Hierin zitten zowel onze bermen langs 
wegen, maar ook deze langs spoorwegen, riv-
ieren en kanalen.  
 Als je deze cijfers leest, begrijp je dat onze 
natuurgebieden wel degelijk de hotspots zijn 
van ons natuurbeleid, maar daarmee alleen 
redden we het niet. 
Het gedeelte verharde oppervlakte is even groot 
als het gedeelte bos en natuurgebied samen en 
de verharding stijgt nog jaarlijks.  O ja …. Onze 
Vlaamse overheid heeft een betonstop (Beleid-
splan Ruimte Vlaanderen) afgekondigd tegen 
2040.  Wablief 2040???  Tot zolang mag er dus 
nog elke dag nieuwe grond bebouwd worden!   
Maar daarover gaat dit artikel niet.

Natuurgebied 3% verharde 
oppervlakte

14%

Bos 11% Landbouw 50%

Privé tuinen 9% Onbeheerd 
(rest)

16%

Privé parken 2%

Bermen 5%

Totaal 30% Totaal 70%

Het belang van een goed bermbeheer is enorm 
waardevol voor de biodiversiteit.  Vlaander-
en heeft een goed bermbeheerplan, maar of 
de uitvoering in verhouding is, is een andere 
vraag.  Hier dient onze (gemeentelijke) over-
heid nog een tandje bij te steken.  Maar ook 
hierover gaat dit artikel niet.

Maar waar wij allen het verschil kunnen mak-
en, is met onze tuinen.  Als we onszelf, onze 
buren en vrienden kunnen overtuigen dat een 
tuin meer is dan een wekelijks gemaaid gazon 
met een strak geschoren haag er rond, zetten 
we al een grote stap vooruit.

Zelfs wanneer je een nette tuin wil, is er nog 
wel plaats voor een rommelhoekje! 
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Is Vlaanderen Biodivers?

V van variatie
Afwisseling in groeivormen en planten-
soorten verhoogt de natuurwaarde van je 
tuin.  En met plantensoorten bedoelen we niet 
alleen kruidige planten (bodembedekkers, 
1- of meerjarige planten) maar ook houtige 
planten (struiken en bomen).  Ik hoef jullie 
niet meer te overtuigen van het nut van in-
heemse planten!

V van voedsel
Dit kan je doen door in je tuin plaats te maken 
voor fruit- of besdragende soorten.   Maar ook 
onrechtstreeks door bloeiende planten die in-
secten aantrekken en die op hun beurt vogels 
en amfibieën aantrekken.  En ruim je tuin niet 
op voor de winter, maar slechts in de lente! 

V van veiligheid: 
Veilige schuilplaatsen voor vogels creëer je 
door in je tuin dichte of doornachtige struiken 
te voorzien.  Ook composthopen, takkenwal-
len en hoopjes stenen of bladeren bieden bes-
cherming aan allerlei soorten dieren.

V van voortplanting
Veilige nestgelegenheden bevinden zich op 
rustige en moeilijk toegankelijke plaatsen.  
Zorg je voor veiligheid dan zorg je meestal ook 
voor nestgelegenheid.  Ook in de handel vind 
je diverse nestkasten voor vogels en andere 
kleine dieren. 

En met aandacht voor de “VIER V’s” 
kunnen we er tegelijkertijd een natuurrijke en diervriendelijke tuin van maken.
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Weetjes en watjes over de natuur

Weetjes en watjes 
over de natuur

Tekst: René Verdonck

Nadenkertje van onze vorige 
nieuwsbrief
Waarom krijgt een specht  geen 
hoofdpijn? 

Een specht kan je herkennen door het tikken-
de geluid tegen een boomstam. Hij doet dat om 
voedsel te zoeken of een holletje uit te hakken 
om eieren in te leggen. Een mens zou er hoofd-
pijn van krijgen, maar een specht heeft een 
speciaal schokdempertje in zijn kop (tusssen 
zijn bek en zijn schedel).  Daarmee vangt hij 
de schokken op.  Ook heeft hij veel minder her-
senvocht, waardoor zijn hersenen niet heen 
en weer worden geslingerd. 
Bovendien is de specht zo slim om de natuur 
zijn werk te laten doen.  Na een klein gaatje 

uitgekapt te hebben, wacht hij en laat de na-
tuurlijke rottingsprocessen hun gang gaan.  
Pas nadien gaat hij verder met het uithakken 
van de holte.

Wandelen in onze natuurgebieden
Zoals je in deze nieuwsbrief kunt lezen, 
vieren we ons 30-jarig bestaan op de site 
“Heerlyckheid van Roost”.  Vergeet dan ook 
niet een wandeling te maken langs de ATG 
en eens te letten op de talrijke mosjes en li-
chenen die groeien op de betonnen muur. 

Met de hulp van de Vlaamse Werkgroep Bryol-
ogie en Michenologie werden in februari niet 
minder dan 80 verschillende soorten mosjes 
gevonden.  Hiervan zijn sommige mossoorten 
echt zeer zeldzaam in Vlaanderen:

“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.”

soort zeldzaamheid 
in vlaanderen opmerking

Dwergwratjesmos Vrij zeldzaam

Gewoon pelsmos Zeer zeldzaam

Getande haarmuts Super zeldzaam
Minder dan 10 waaarnemingen in  
Vlaanderen

Geplooid palmpjesmos Super zeldzaam
Minder dan 10 waaarnemingen in  
Vlaanderen

Gesloten kleimos Zeer zeldzaam

Groot duinsterretje Zeldzaam

Kogeltjesmos Zeer zeldzaam
Onverwacht, normaal een soort  Vlaaan 
van kalkgrasland
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Weetjes en Watjes over de natuur

Wat ook opvalt is de spitsvondige naamgev-
ing.  Wat dacht je bij voorbeeld van Hakig 
smaltandmos, het Muurachterlichtmos of het-
Gewone muisjesmos (zie foto).

Wist je dat een 10-tal jaren terug zelfs een 
mosje werd voorgesteld als het mooiste Ned-
erlands-talige woord?  Het ging over het Zijde-
lings platgeslagen sinterklaasmutsmosje.  Spi-
jtig genoeg heeft de nomenclatuurcommissie 
deze naam achteraf gewijzigd in het Gewoon 
kantmos, dat helemaal niet gewoon maar 
eerder zeldzaam is.

De lijst van al de gevonden mossen kun je 
terugvinden op de website van Natuurpunt 
Haacht.

In de categorie flauwe natuurmop-
pen
Weet je waarom schapen zo blij zijn dat ze 
kunnen lopen? 

Omdat ze in hun vorig leven lam waren. 
Weet je waarom bomen geen voetbal mogen 
spelen?

                                        Omdat ze geschorst zijn.

Een (klein) geluk bij een (groot) 
ongeluk
Het is nooit de bedoeling geweest van weetjes 
en watjes om aan doemdenken te doen.  Maar 
wat moet, moet.  We hebben het al kunnen 
lezen in “Nature today”, maar nu verschijnt 
het ook al in week- en maandbladen zoals 
“Plus magazine”
Het kuizen van de voorruit en de voorbump-
er van je auto verloopt vlotter en vlotter.  Ge-
woonweg omdat er almaar minder en minder 
insecten tegen je auto blijven plakken.  

Het is alarmfase ‘rood’ voor de biodiversiteit 
in Vlaanderen: de aantallen insecten hollen 
achteruit.  We hebben harde gegevens over de 
sterke achteruitgang van de vlinders in ons 
land, maar recent onderzoek uit Duitsland 
duidt erop dat het aantal vliegende insecten 
de afgelopen 30 jaar met 75 procent is afge-
nomen.. Er is weinig reden om aan te nemen 
dat dit in België anders is.  Onlangs werd ook 
bekend dat sinds 1980 het aantal vogels in 
Noordwest-Europa met meer dan 400 miljoen 
is afgenomen. 
Het gaat schrikbarend slecht met alles wat 
vliegt in West-Europa.  Dat is onder andere te 
wijten aan de vele bestrijdingsmiddelen die 
worden gebruikt. ... En glyfosaat  (o.a. bekend 
onder de merknaam Roundup) verbieden voor 
particulieren maar nog toelaten voor land-
bouwers is zeker geen oplossing!!!

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven 
op aarde.  Ze zijn de bestuivers van bloemen 
en vormen de voornaamste voedselbron van 
vogels en vele zoogdieren.  Als daar driekwart 
van verdwijnt, heeft dat een enorme impact 
op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf.  
Hier moeten we wat aan doen.  Nu het nog kan!
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Weetjes en watjes over de natuur

Nestkast voor slechtvalken in 
Haacht. 

Het heeft al in alle kranten 
gestaan.

 Sinds kort bevindt er zich 
boven in de kerktoren van 
Haacht een nestbak voor 
slechtvalken.  De nestp-
laats werd door Natuur-
punt Haacht geïnstalleerd 
in de hoop dat het koppel 
slechtvalken dat er al sinds 
vorig jaar regelmatig wordt 

gesignaleerd zich zou voortplanten.

Verleden jaar vermoedde men dat - bij gebrek 
aan nestkast of een ander geschikte broed-
plaats - het koppel zijn nest gebouwd had 
in de dakgoot.  Gezien de veelvuldige regen 
in de lente van vorig jaar zou deze poging  
jammerlijk tot mislukken gedoemd zijn.  Maar 
na controle was dit niet het geval.  Het wijfje 
was nog maar tweedejaars en dus te jong om 
een broedpoging te ondernemen.

Vanaf dit jaar is het wijfje wel geslachtsrijp.  
Om te voorkomen dat het koppel dit jaar in de 
dakgoot een legsel zou starten werd beslist om 
het een eerste klas-nestkast ter beschikking te 
stellen.  Zo gezegd , zo gedaan.  Er werd een 
nestkast besteld  en - met de goedkeuring van 
de pastoor en de Kerkfabriek  - werd de grote 
nestkast naar boven gezeuld.  Die kwam net 
onder het torendak, op zo’n 35 meter hoogte 
- waar slechtvalken het liefst zitten - te staan.

Hopelijk is de slechtvalk momenteel aan het 
broeden.  Mogelijk zijn er al kleine pulli.  Om 
het broedproces niet te storen zijn onze vogel-
specialisten na de plaatsing van de nestbak 
niet meer gaan controleren.  De verantwoor-
delijke van het klokkensysteem (van de kerk) 
is wel eens door een spleet gaan kijken en heeft 
4 eieren zien liggen.  Dit is de toestand bij het 
ter perse gaan deze nieuwsbrief.  

In mei zullen de eventuele jongen geringd 
worden.  Wel heeft onze vogelkenner Kristof 
V.B. – aan de hand van de kleurring van het 
wijfje – kunnen achterhalen dat het wijfje is 
geringd in de omgeving van Aachen in mei 
2016.  We hebben dus bevestiging dat het gaat 
om een jonge vogel die dit jaar voor het eerst 
geslachtsrijp is .  Deze valk heeft dus een nieu-
we stek gezocht op 100 Km van zijn geboortep-
laats.

Slechtvalken broeden van nature op rotsen, 
maar grote kerken of watertorens zien zij ook 
als een soort rots.  Als er dan een nestkast 
geplaatst wordt, kunnen de slechtvalken er 
broeden. In Oost-Brabant hangen nu al meer 
dan 10 nestkasten en vorig jaar werd er in 4 
van die nestkasten gebroed.   Slechtvalken 
vangen veel stadsduiven en zijn daarom nut-
tige dieren.
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Weetjes en Watjes over de natuur

Uit de Bosgids van Natuurpunt: 
Welke plant heeft bloedspetters op 
zijn blad? 
Ooit al de bloedplekken op het blad van   
ridderzuring gezien?  Een legende zegt dat  
ridders na hun moordende kruistochten de 
grote bladeren van de plant gebruikten om het 
bloed van hun zwaarden af te vegen. 

Hoeveel zuurstof  produceert één 
boom?
Een enkele volwassen boom kan in één seizoen 
evenveel zuurstof produceren als tien mensen 
op een heel jaar inademen. Meer nog: bomen 
zuiveren de lucht op grote schaal.

Hoe ben je een brandnetel te slim af? 
De netelharen van een brandnetel staan schu-
in naar boven. Als je van onderen naar boven 
wrijft, prikt de plant niet. Jonge blaadjes kan je 
opeten. Ze zuiveren je bloed. Je kan ze drogen 
in thee of koken in soep. Als je de blaadjes er 
snel afritst (van onderen naar boven), word je 
meestal niet geprikt. 

Waarom wordt een dode boom niet 
geruimd?
Dode bomen op de grond zorgen ervoor dat 
een heleboel dieren er in of van kunnen leven. 
Mossen en paddenstoelen zijn er dol op. Vogels 
en vleermuizen gebruiken dode bomen die 
nog rechtop staan door er een nest in te maken. 
Bijen gebruiken ze als bijenhotel.

Hoe helpen bomen tegen kanker?  
Ongeveer zeventig procent van gekende  
planten die kanker bestrijden, zijn alleen 
te vinden in regenwouden. In Vlaanderen  
verzamelen we zo bijvoorbeeld tax-
us. Deze bevat baccatine. Een stof die in  
kankerbestrijdende geneesmiddelen  
gebruikt wordt.

Hoe helpen bomen tegen overstromin-
gen?  
Het wortelnetwerk van een bos stabili-
seert gigantische hoeveelheden bodem. De  
wortels versterken de hele fundering van het  
ecosysteem tegen erosie door wind of wa-
ter. Grote bomen drinken zo’n 800 liter wa-
ter per dag. Ontbossing doet dat allemaal 
teniet. Bovendien kan bodemerosie nieuwe,  
levensbedreigende problemen uitlokken, 
zoals aardverschuivingen en zandstormen.

Hoe vangen roofvogels muizen? 
Muizen kunnen hun blaas slecht controler-
en. Eigenlijk plassen ze de hele tijd terwijl 
ze rondlopen. Ze gebruiken vaste banen 
door het veld. Sommige roofvogels, zoals de 
torenvalk,  kunnen de muizenpipi zien. Die 
reflecteert namelijk het ultraviolet licht van 
de zon. Zo vinden ze gemakkelijk hun prooi. 

Mysterieuze jagers in de nacht? 
Wist je dat je aan de kleur van de ogen van een 
uil, veelal kan zien wanneer een uil vliegt en 
jaagt?
 Uilen met oranje ogen, zoals de oe-
hoe, vliegen meestal in de schemering.
 Uilen met zwarte ogen, zoals een 
kerkuil, vliegen meestal ’s nachts.
 Uilen met gele ogen, zoals de steen-
uil, vliegen ook overdag.

En wist je dat je in griezelfilms vaak het roepen 
van een bosuil hoort, maar een kerkuil ziet? 
Onlangs is ontdekt dat het gehoor van een 
kerkuil niet verslechtert als ze ouder worden.  
Een droomscenario voor de medische wereld 
als het mechanisme daarachter ontrafeld 
wordt en bruikbaar is voor de mens. 

De uilensoorten die je bij ons kan tegenkomen 
vind je op de website van natuurpunt onder 
natuurinfo / soorten herkennnen /  vogels / 
uilen.
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Zin en onzin van oude weerspreu-
ken over bomen
Een oude weerspreuk luidt als volgt:  
“ Eiken moet je wijken en boeken (beuken) moet 
je zoeken”.

Dit doet er mij aan denken dat boek inderdaad 
afkomstig is van beuk.  Denk maar aan het Duitse 
“Buchstabe”, wat “letter” betekent.

Maar terug naar de oude spreuk.  Onze vooroud-
ers vonden in het bos regelmatig eiken die  
getroffen waren door de bliksem, maar nooit 
beuken.  Bijgevolg dachten ze dat het veilig(er) 
was om bij onweer onder een beuk te schuilen.

Maar dit klopt niet.  En de reden hiervoor is de 
schors.

Beuken hebben een gladde schors.  Bij hevige re-
gen stroomt het water langs de stam naar bened-
en als een beekje.  Een inslaande bliksem zoekt 
altijd de best geleidende weg naar de aarde en 
dat is bij beuk de langs de stam aflopende water-
straal.  Er is bijna geen schade aan de boom zelf.
Eik heeft echter een ruwe schors vol barsten en 
scheuren. Bij regen stroomt dit water ook langs 
de stam, maar niet mooi gelijkmatig maar met 
vele onderbrekingen. De bliksem kan dus niet 
via de waterstraal naar de grond geleid worden 
en kiest dan maar voor de sapstroom van de eik, 
die vlak onder de schors gelegen is.  De sapstroom 
van de boom kan niet tegen deze enorme ontlad-
ing en de eik ontploft letterlijk.   

Besluit:   de bliksem slaat in beide bomen in.  
Maar de schade achteraf is veel groter en veel 
zichtbaarder bij de eik. Trouwens in een ge-
mengd eiken – beukbos is de beuk in principe de 
grootste en de hoogste!!!

Ook bij regen klopt de spreuk niet.  Loofbomen 
steken hun takken schuin naar omhoog en ver-
zamelen zo het water via de stam naar hun eigen 
wortels.   Beuken en eiken zijn dus niet de ideale 
bomen om onder te schuilen.  Bovendien blijven 
er regendruppels naar beneden vallen na de bui.  

Dit leidde tot de weerspreuk:
 “Onder loofbomen regent het altijd twee 
keer!!”

Heel anders gaat het er aan toe onder naald-
bomen.  Zij horen eerder thuis in het hoge noor-
den of  in bergachtige streken.  Daar valt er veel 
meer regen.  Water verzamelen voor hun wor-
tels was geen prioriteit.   Er was er toch genoeg.  
Maar ze moesten zich wel beschermen tegen 
zware sneeuwval.  Hun takken staan horizon-
taal  of naar beneden gericht zodat de sneeuw 
er afglijdt.  En ook bij regen zorgen de takken 
dat het water weg van de boom loopt.  Daar-
om is het onder naaldbomen altijd heel droog. 

Besluit:  Ga onder een naaldboom staan bij een 
regenbui of neem een paraplu mee!!

Nadenkertje voor volgende  
nieuwsbrief
Het hartje als symbool voor de liefde zou dat van 
de vorm van ons hart komen of zou het iets met 
libellen te maken hebben?

Weetjes en watjes over de natuur
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WORD OOK VRIJWILLIGER BIJ
NATUURPUNT!

Natuurpunt zou Natuurpunt niet zijn zonder de duizenden helpende handen 
van onze vrijwilligers. Steek jij graag je handen uit de mouwen? Ontdek dan 
snel wat je voor de natuur kan betekenen! Natuurpunt is steeds op zoek naar 
vrijwilligers. Zowel voor natuurbeheer, als voor de het afdelingsbestuur of 

het mee organiseren van activiteiten. Of je nu alle dagen in het getouw wil zijn 
of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom. Je hoeft noch er-
varing noch enige voorkennis te hebben omtrent natuur en milieu. Iedereen 

is welkom en nodig! Interesse om mee te doen?
stuur ons vandaag dan nog een mailtje!
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4 Februari Nieuwjaarsbrunch 

Na een korte terugblik op 2017 stelden we de  
plannen voor van 2018. Een ferme start met een 
lekkere brunch. 

De afgelopen 3 maand deden we...

Werkdagen 3 februari – 3 maart – 7 april  

De omgevallen bomen aan de evenementenweide werden verder opgeruimd. 
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brunchen, natuurbeheer en educatie.

12 en 15 maart educatieve werkdagen 

Op 12 maart kwam De Puzzel in de voormiddag mee helpen om de omgevallen boom mee op te ruimen in 
een takkenril.

In de namiddag gingen we naar de gemeenteschool in Haacht een wilgenhut bomen.
Op 15 maart kwam de gemeenteschool van Wespelaar langs om verder de omgevallen boom op te ruimen. 

31 maart nacht van de steenuil  

Met z’n 40’en kwamen ze luisteren naar Hans over de steenuilen. Daarna gingen we op pad in 
Wakkerzeel op zoek naar steenuilen, waar we dan antwoord kregen van een koppel steenuilen op 
onze lokroep. . 
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Activiteiten

Activiteiten

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018 
NACHT VAN DE VLEERMUIS
Na een korte introductie in het duistere maar boeiende leven van vleermuizen brengen we 
een bezoek aan de tuinen en het park op het St Angela-domein
Locatie: St Angela Instituut - Kruineikestraat - Tildonk
Bijeenkomst: 19u30

ZONDAG 6 MEI 2018 
BUITENGEWOON FEEST
Grote en kleine wandelingen, lentebar, foodtrucks, speeltuin, grimestand, 
kinderzoektocht, infomarkt...
30 jaar Natuurpunt Haacht, dat verdient een beestig feestje.
Locatie: Belevingspark ‘Kasteel van Roost’ Wilde Heide Haacht
Bijeenkomst: Vanaf 10u meer info in deze nieuwsbrief.

ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018 :  
BES’TE HERFSTTOCHT
Gids Bes neemt je mee voor de mooiste kleuren van het Haachts Broek.
Locatie: Parking Sporthal ‘De Dijk’ Dijkstraat - Wespelaar
Meebrengen: Laarzen of stevige wandelschoenen.
Bijeenkomst: 14u

ZATERDAG 2 JUNI 2018 
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak, 
meer info: Johan De Meirsman - 0476-24 94 24
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen
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Activiteiten

Activiteiten

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018 
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak, 
meer info: Johan De Meirsman - 0476-24 94 24
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen

        
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018

VEGGIE EETDAG
VAN 12 TOT 15 & 17 TOT 20U

LOCATIE:  DON BOSCO - HAACHT

OPGELET! 

ANDERE DATUM

& LOCATIE!

ZONDAG 7 OKTOBER 2018 
PADDENSTOELENTOCHT
Gids René laat je kennismaken met paddenstoelen, in al hun vormen, kleuren en geuren.
Locatie: Parking sporthal ‘De Dijk’ - Dijkstraat - Wespelaar
Bijeenkomst: 14u
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Activiteiten

Activiteiten

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

ZATERDAG  1 DECEMBER 2018 
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak, 
meer info: Johan De Meirsman - 0476-24 94 24
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen

ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018 
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak, 
meer info: Johan De Meirsman - 0476-24 94 24
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen
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Contact
Natuurpunt Haacht

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

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

Conservator
Johan DeMeirsman 
johan.demeirsman@telenet.be
0476-24 94 24

Penningmeester
René Verdonck
rene.verdonck@telenet.be
016 60 62 58

Eindredactie
Thomas Naveau
Rijmenamsesteenweg 16 
3150 Haacht
tokke.naveau@gmail.com
0486-24 26 84

Andere Bestuursleden
Bernar Lemaitre, Luc Bijnens, Richard Soille, Steven 
Janssens, Elke van den Broek, Hans Marijns, Steven De 
Ceulaer.

www.natuurpunthaacht.be
info@natuurpunthaacht.be

Contact
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6 mei  

2018

Haachtse natuur voor avonturiers, uitgestippelde 
wandelingen, kinderzoektocht, klimkasteel voor koene 
jonkvrouwen en frèle ridders, tovergrimeur, speeltuin, 

lentebar & foodtrucks, infomarkt. 

 

BUITENGEWOON  
FEEST 

van 10u tot 17u 
Belevingspark Kasteel van Roost 

Roostweg - Haacht  

www.natuurpunthaacht.be


