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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
info@natuurpunthaacht.be

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

VOORWOORD
Ritselend door bladeren
kleurige noten
bespeeld door zachte wind
Herfst, in dit prachtige seizoen
speel jij trots je jaarlijkse melodie
Onder een tapijt van kleurige
bladeren
geef jij een traktatie van lekkers
elk jaar weer en weer
Een mooi herfststuk
kunnen we maken
van dit alles
nagenietend van de zomerse dagen
en zeker luisterend naar je zachte
herfsttonen!
Paddenstoelen, blaadjes, noten….
Tijd om ze te gaan bewonderen in de natuurreservaten!
Geniet van de frissere lucht en van een fikse nazomerse
wandeling !
Na de vakantie komt onze vereniging terug in volle actie:
Op zaterdag 11 oktober hebben we mee gedaan aan
de
door
de
gemeente
georganiseerde
zwerfvuilopruimactie! Jammer genoeg laten nog velen
onder ons hun blikjes, kartonnen, papiertjes, plastiekjes
rondslingeren.
We proberen dit onder aandacht te
brengen en met de hulp van diverse verenigingen zorgen
we voor een beetje nettere gemeente Haacht !
Op zondag 12 oktober ging onze paddenstoelenwandeling door! De afwezigen hadden ongelijk.
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Op zondag 9 november staan we weer op post om jullie
te dienen want dan houden we onze 22ste vegetarische
eetdag! Snel reserveren is gewenst! (zie aankondiging in
dit blad)
Op zondag 16 november is iedereen welkom om mee
de handen uit de mouwen te steken op onze dag van de
natuur. Meer info in dit blad.
Groeten en tot ziens !
Catherine Beddeleem
Voorzitter N. Haacht

WERKDAGEN NATUURPUNT HAACHT
KOM GEZELLIG SAMEN WERKEN EN GENIET DIRECT VAN HET RESULTAAT

Tijdens de pauze kan je gezellig bij babbelen:

HERFSTSPEL VOOR KINDEREN
In de natuur is in dit seizoen van alles te beleven. Je kunt er heel veel kleuren waarnemen. De blauwe lucht,
groen/bruine/oranje/gele bladeren, bruine en witte boomstammen, witte/rode paddenstoelen , …
Hoe meer je kijkt, hoe meer kleuren je kan waarnemen.
Met al deze kleuren in het bos kan je een kleurendobbelspel spelen.

Wat heb je nodig?
Een dobbelsteen
Zoveel speelmakkers als je zelf wilt.

Hoe spelen we het ?
Elk cijfer van de dobbelsteen krijgt een kleur toegewezen.
Vb. 1 is blauw, 2 is groen, 3 is rood, …..
Schrijf dit op een groot blad zodat iedereen het kan zien en onthouden.
Ga in een kring staan. De eerste speler gooit de dobbelsteen en noemt de kleur die hoort bij dat getal. Dan
moet hij zo snel mogelijk iets met die kleur zoeken in de natuur rondom hem. Heeft hij het gevonden? Dan is
de volgende aan de beurt !

Veel speelplezier!
Cat.

DAG VAN DE NATUUR 2014
Natuurpunt Haacht beheert het Haachts Broek volgens het goedgekeurd Beheerplan. Daarin staat een groot
begrazingsraster van haast 5 ha opgenomen. De grazers hebben daar reeds mooi werk verricht, maar de
houtachtige gewassen kennen nog te veel opslag. Als we daarin niet ingrijpen zal de open zone die we
gecreëerd hebben opnieuw bos worden. Daarom zullen we op de Dag van de Natuur deze houtachtige
opslag verwijderen. Iedereen is meer dan welkom om te komen helpen!

WANNEER?
Zondag 16 november
Van 13u30 tot 17u

WAAR?
Afspraak op het einde van het aardenweggetje, thv Garage Wouters, Wespelaarsesteenweg Haacht

GOED OM WETEN…
Heb je een goed handzaagje breng dat dan zeker mee! Verder best laarzen en handschoenen dragen!

16

November
2014

Wij willen jou erbij in het Haachts Broek!
Zondag 16 november- van 13u30 tot 17u
einde aardeweggetje thv Garage Wouters, Wespelaarsesteenweg.
Heb je een goed handzaagje breng dat dan zeker mee!
Verder best laarzen en handschoenen dragen!

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
ZWERFVUILACTIE
Zaterdag 11 oktober werd een zwerfvuilactie georganiseerd door de gemeente Haacht. Natuurpunt Haacht
heeft zich – naar jaarlijkse gewoonte – ingeschreven voor deze actie. Die dag waren er dan ook heel wat
Haachtse Natuurpunters aanwezig om zwerfvuil te ruimen in de straten van Haacht.

PADDENSTOELENWANDELING
Zondag 12 oktober was het paddenstoelenwandeling in het Haachts Broek met als gids René. Vele mensen
waren present om 14u en luisterden geboeid naar René tijdens zijn uitleg.

VACATURES
VACATURE PEILBUIS-METER
Natuurpunt Haacht meet de evolutie van de grondwatertafel ter hoogte van de anti-tankgracht. Op terrein
staan hiertoe peilbuizen geplaatst. De taak bestaat eruit deze peilbuizen af te wandelen, en in elke buis het
meetinstrumentje te laten zakken en hiervan het meetresultaat op terrein te noteren. Deze gegevens kunnen
overgemaakt worden aan Natuurpunt, of zelf rechtstreeks ingetypt worden in de databank indien dit tot je
mogelijkheden behoort (je bezit een computer en internetverbinding).
Wij zoeken dus iemand die:
 met een zekere regelmaat wandelt langs de anti-tankgracht.
 deze metingen zoals hierboven omschreven kan uitvoeren.
 ons deze meetresultaten overmaakt op de zelf gekozen manier (papier/computer)
Wij bieden:
 een groene werkomgeving
 fijne collega‟s (waarmee de opdracht gedeeld wordt)
Graag reageren via het contactformulier op www.natuurpunthaacht.be

VACATURE WANDELPAD CONTROLEUR
Natuurpunt Haacht beheerd een uitgebreid wandelpadennetwerk in onze erkende natuurreservaten “antitankgracht” en “Haachts Broek”. Om onze beheertaak te verlichten zoeken we een “controleur-wandelpaden.
Zijn taak zal eruit bestaan na te gaan of de knuppelpaden, klaphekjes, barelen, infoborden, bewegwijzering,
bodem en vegetatie,… nog in goede staat verkeren en ons eventuele nodige werkzaamheden te signaleren.
Wij zoeken dus iemand die:
 met een zekere regelmaat wandelt langs de anti-tankgracht en/of Haachts Broek
 foto‟s en/of notities neemt van gebreken aan het wandelpad of inbreuken door motorrijders, quads,…
 ons deze bevindingen overmaakt op de zelf gekozen manier (papier/computer)
Wij bieden:
 een groene werkomgeving
 fijne collega‟s (waarnaar de bevindingen worden overgemaakt)
Graag reageren via het contactformulier op www.natuurpunthaacht.be

UITGEKLAARD: HONDEN AAN DE LEIBAND
Waarom hondjes aan een korte leiband hoeven in onze natuurreservaten…
Je kent dat wel. Je hond loopt los tijdens een wandeling en je wordt er op aangesproken.
Hetzij door een jogger of andere wandelaar die bang is van honden of er een hekel aan
heeft. Hetzij door een agent, een boswachter of een Natuurpunter die instaat voor het
beheer van het reservaat waar je graag gaat wandelen met de hond. Maar wat zijn nu
eigenlijk de redenen waarom de mensen je verzoeken de hond aan te lijnen?

It’s the law!
Volgens de wet ben je verplicht de hond aan te lijnen op wandelpaden en op de privé grond van anderen.
Hier houdt het eigenlijk reeds op. Het laten loslopen van de hond is verboden bij de wet en dus strafbaar.
Toch geven we je graag nog wat andere redenen waarvan we hopen dat je er begrip voor kan opbrengen.

Voor alles een plaatsje
Honden dienen dus overal aan de leiband te lopen. Tenzij anders aangegeven. Als er niets staat, moeten ze
dus aan de riem. Zo hebben alle activiteiten duidelijk hun plekje: in onze natuurreservaten komt de natuur op
de eerste plaats. Aan de hondenwei, waar aangeduid staat dat de hond los mag, daar komt de hond op de
eerste plaats. Zo kan je de eene keer een afstand afleggen om te komen wandelen in onze natuurgebieden,
en de andere keer kan je er dan weer voor kiezen om naar een losloopgebied te rijden. Indien er reden is om
ontevreden te zijn over de losloopgebieden dan dient dat bij de juiste gemeentelijke verantwoordelijken
besproken te worden.

De Jacht
Op de gronden die niet in ons beheer zijn maar in eigendom van privé-eigenaars en vaak vlak naast de onze
gelegen zijn wordt nog gejaagd. U zou toch niet willen dat tijdens het jachtseizoen de jagers je hond voor
een Konijn of Ree houden, met alle gevolgen van dien…

De wilde dieren
Over Reeën gesproken. In het voorjaar werpen deze hun jongen in het hoge gras. Zo onzichtbaar en soms
zelfs vlak naast het wandelpad. Het minste geurspoor aangebracht aan deze dieren zal de moeder ertoe
brengen om het jong te verstoten, vaak met de dood tot gevolg. Ook andere wilde dieren, zoals Wezels,
Hermelijnen, Bunzings en Steenmarters komen in onze natuurgebieden voor en willen hun kroost en
territorium niet verstoord zien door geursporen van je hond.
Even vervelend zou je het als baasje toch vinden dat je trouwe vriend met een Konijn of een op de grond
broedende vogel zou aangedraven komen.

Uitwerpselen
Net als geursporen worden door de loslopende hond ook uitwerpselen achtergelaten. Dat is niet fair naar de
beheerders toe die beheerwerken dienen uit te voeren in het reservaat, noch getuigt het van weinig respect
naar andere wandelaars toe.

Voor het welzijn van je eigen hond
Als je je hondje aangelijnd houdt bestaat er geen gevaar dat hij verloren raakt. Dat zou jijzelf niet alleen
jammer vinden, ook bestaat de kans dat je hond afgevangen of afgeschoten wordt, of aan de baan
aangereden wordt.

Parasieten neem je liever niet mee naar huis
Ook sluit je uit dat de hond één of ander kadaver met mogelijk besmettingsgevaar voor erg gevaarlijke
ziekten besnuffelt. De kans is erg klein, maar de kans bestaat dat op die manier niet alleen je hond ziekt
wordt maar dat ook het baasje besmet wordt met potentieel levensbedreigende parasieten.

Ongevallen zijn er om te vermijden
Je dient rekening te houden met het feit dat een lopende jogger of fietser soms, ongelukkigerwijs, door
bepaalde honden als een angstige prooi aanzien, en vervolgens achtervolgd kan worden. Je begrijpt dat niet
iedereen het op prijs stelt ongevraagd benaderd te worden door je hond. Je deelt de wandeling in z‟n geheel
of voor een deel met wandelaars, joggers en mountain-bikers. Daarom vindt een verantwoordelijke
hondeneigenaar dat de loopvrijheid van zijn hond niet opweegt tegen de gebroken nek van zijn medemens,
zij dat een mountainbiker die plots moet uitwijken, of een ruiter die op een opgejaagd paard zit.
Daarom is aanlijnen de enige oplossing om veel verzekeringsellende of hoge medische onkosten te
vermijden. Een fietser die op z‟n hoofd valt door een loslopende hond aan te rijden, een man die door een
opspringende hond in het aangezicht gebeten wordt,… het deed zich reeds voor en soms kan dat inderdaad
ook gedeeltelijk te wijten zijn aan het gedrag van de tegenpartij. Maar jij hebt de middelen in de hand om het
leed in eerste plaats te voorkomen!

Kinderen hoeven niet aan de leiband
Een verantwoordelijk hondeneigenaar wéét dat niet elke ouder zijn kind optimaal heeft opgevoed met
betrekking tot de benadering van vreemde honden. Dikwijls benaderen kinderen ongevraagd vreemde
honden. Indien de eigenaar zijn hond aangelijnd heeft staat hij dicht bij de hond en kan hij tijdig zowel het
kind als de hond corrigeren. Dat is dus helemaal niet het geval met een loslopende hond, met alle gevolgen
van dien. Sommige kinderen vertonen zelfs onbedwingbare angstreacties bij het zien van een hond. Helaas
vertoont een angstig kind nu net alle gedragingen die juist de verleiding tot aanvallen erg groot maken bij
een hond (gillen & weglopen).

Een andere loslopende hond vind je ook niet fijn
Je wil niet dat je hond ongevraagd benaderd wordt door andermans loslopende hond. En dit om een
diversiteit van redenen: het gaat om een loops teefje, door mensen gemaakte hondenraskenmerken helaas
tussen honden onderling tot zware problemen kunnen leiden,
Aangelijnde honden van eigenaars die de wet wél respecteren kunnen lelijk in de problemen komen als zij
benaderd worden door loslopende honden. Door het feit dat deze honden aangelijnd zijn, zijn ze niet meer in
staat om vrijelijk hun hondenlichaamstaal te gebruiken, om te communiceren met de loslopende hond, wat
tot gevaarlijke misverstanden en confrontaties kan leiden. Bijgevolg worden mensen die de wet naleven in
risicosituaties gebracht door mensen die de wet niet naleven.
Ook is het welbekend, of dat zou het ten minste moeten zijn, dat sommige aangelijnde honden de cirkel van
hun lijzeel als territorium aanzien, en daardoor zullen uitvallen tegen andere honden die te dicht bij komen.

Getrainde hulphonden
Trainers van hulphonden voor gehandicapten of blinden ondervinden problemen als zij deze honden moeten
opleiden onder omstandigheden waar die dieren alsmaar ongevraagd en ongewenst afgeleid worden door
op hun toelopende loslopende honden.

Loslopende grote grazers
Op bepaalde plaatsen op de wandelingen ga je doorheen een afgerasterd stuk met daarin grote grazers. Dit
is het meest avontuurlijke deel van de wandeling, maar dat is dan wel zo bedoeld voor de wandelaar, en niet
voor de grazers! Het dient ten allen prijs vermeden te worden dat onze grazers worden achternagezeten
door loslopende of opgeschrikt door blaffende honden. Een wat nerveuze, luide hond kan de grazers al te
veel worden. Natuurpunt dient hier duidelijk zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Als er iets gebeurt met de
grazers zijn wij als beheerder aansprakelijk. Help ons deze verantwoordelijkheid te dragen.

WANDELEN MET NATUURPUNT: TWEE MANIEREN
Wandelen in onze natuurgebieden kan op twee manieren: u bent natuurlijk eerst en vooral erg welkom op
onze geleide wandelingen. Onder begeleiding van een erkende natuurgids wordt een vast traject (namelijk
de afgepijlde wandeling die vertrekt én aankomt aan de sporthal in Wespelaar) afgelegd langs de knapste
plaatsjes in onze reservaten. U steekt heel wat op van planten- en dierenleven en over het beheer van onze
reservaten alsook over de algemene werking van Natuurpunt Haacht. Soms zijn de wandelingen thematisch
en gaan ze bijvoorbeeld uitsluitend over paddenstoelen, planten of vogels…
De activiteitenagenda vindt u op onze website 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 hiernaast) voor het Haachts Broek downloaden.
De wandeling op het kaartje is dezelfde als deze die op terrein is afgepijld. Ideaal dus om niet langer te
verdwalen in het avontuurlijke Haachts Broek!

ACTIVITEITENKALENDER 2014
EXCURSIES
09/11:

Vegetarische eetdag

16/11:

Dag van de Natuur
van 10u tot 13u en van 14 u tot 17u, sporthal/einde straat garage Wouters

WERKDAGEN
Zaterdag 25 oktober

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 6 december

werkdag vanaf 13u30

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

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

www.natuurpunthaacht.be

