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 vv..uu..  BBeerrnnaarrdd  LLeemmaaiittrree  

Kleine Appelstraat 9 
3150 Haacht  
 



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 
 
 
Deze winter is er weer hard gewerkt in het Haachts 
Broek. Voor Nieuwjaar is de natuurpunt-ploeg aan een 
ontbrekend stukje knuppelpad langs de paardenweide 
begonnen. Ze is moeten stoppen met de aanleg ervan 
wegens de te hoge waterstand maar van zodra het water 
terug gezakt is (en dit wordt wekelijks opgevolgd) zal dit 
verder worden afgewerkt.  

Op zondag 29 april organiseren we onze 
jaarlijkse Haachts Broek wandeling en hopelijk zal dit 
tegen dan definitief zijn gefinaliseerd. Afspraak om 14 u 
op de parking van sporthal Den Dijk. 

Ook aan de Antitankgracht is er gewerkt. Langs 
beide kanten (hoge en lage kant) van de Antitankgracht 
zijn er vanaf het Scharent naar het zuiden toe, 6 
begrazingsrasters aangelegd. Het hoofddoel is het 
onderhoud van deze percelen verder door schapen te 
laten doen. Vanaf augustus zullen er in elk raster 
schapen grazen en ons zo heel wat maaiwerk besparen. 
Elk raster is van klappoortjes voorzien om zo het 
wandelen langs de Antitankgracht toch nog mogelijk te 
maken. Eventuele honden aan de leiband. 
Vanzelfsprekend! 

De wandeling in het Haachts Broek (ong 4,5 km 
lang) is reeds enige tijd afgepijld en wordt druk 
bewandeld. In de natuurpunt-wandelgids is deze 
wandeling nu uitgebreid met de wandeling langs de 
Antitankgracht. En ook deze is nu afgepijld. Vertrekkende 
van aan de sporthal kan je nu dus een wandeling van 4,5 
km Haachts broek en ong 7,5 km Antitankgracht doen: 
variatie troef! Natuur en erfgoed hand in hand. Het 
overzichtsplannetje vind je achteraan in deze nieuwsbrief. 

Een ander thema dat we met Natuurpunt Haacht 
met argusogen opvolgen is de “Afvalverbrandingsoven”-
saga van Kampenhout. Recover energy had zijn 
bouwaanvraag terug ingetrokken maar heeft nu een 
nieuw dossier ingediend. Daarom roept het comité „STOP 
DE OVEN‟ iedereen weer massaal op om 
bezwaarschriften in te dienen. Meer info hierover vind je 
verder in deze nieuwsbrief. 

En met natuurpunt Haacht zijn we ook begonnen 
met de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen. We stelden reeds een 
verlanglijstje op en zullen dit aan alle politieke partijen 
bezorgen en hen aanporren dit in hun 
verkiezingsprogramma op te nemen. In de zomer en 
herfst nieuwsbrief lees je hier meer over.  
Tot op één van onze volgende activiteiten. 
 
Bernard LEMAITRE 
Voorzitter Natuurpunt Haacht 
 
PS: Ledenadministratie: Een klein aantal leden heeft zijn 
lidgeld voor 2012 nog niet betaald. Stort die luttele € 24 
vandaag nog op rek nummer 230-0044233-21 van 
Natuurpunt. Met de besparingen die de regering 
doorvoert, krijgt natuurpunt het steeds moeilijker om de 
nodige fondsen voor aankoop en beheer van onze 
natuurgebieden bij elkaar te sprokkelen. Uw lidmaatschap 
is daarom des te belangrijker. Doen! 
 
 
 

Bestuur 
 
Bernard Lemaitre , Voorzitter 
bernard.lemaitre@skynet.be 
016/60.61.62 
   
Catherine Beddeleem,  Secretaris   

catherine.beddeleem@telenet.be 
015/51.39.91 
 
Luc Bijnens , Penningmeester 
016/60.29.67 
 

Foto cover: Luc Bijnens – Haachts broek in April 
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STUDIE 
 

WIE WOONT ER IN DE BUNKER VAN HET HAACHTS BROEK? 
 
In de bunker in het Haachts Broek overwinteren in de door Natuurpunt verstrekte hulpmiddelen Gewone 
Grootoorvleermuizen. Er bevinden zich met holtes voorziene grote snelbouwstenen. Ook bevindt er zich een 
thermometer en een hygrometer. Beide parameters zijn bepalend of vleermuizen ergens wensen te 
overwinteren al dan niet. Gedurende de controle van 2011-2012 (18 januari) bedroegen beide parameters 
respectievelijk 4°C en 75%.  
Dit jaar werden 2 exemplaren aangetroffen!  
 
Verder zaten er ook weer muggen (imago‟s) terwijl het net stevig gewinterd had. Verder werden de klassieke 
Roestjes en Dagpauwogen opgemerkt. Beiden imago‟s.  
 
We hopen uw begrip te mogen hebben voor het ontoegankelijk houden van de bunker. Rust is immers van 
cruciaal belang voor dergelijke overwinteringplaatsen. De tellingen vinden dan ook maar éénmaal jaarlijks 
plaats en worden erg kort gehouden om door onze lichaamstemperatuur en onze lichten de dieren niet 
wakker te maken. 

 

OVER KIEVITEN 
 
Kievit! En het was alsof de hele dag voorgoed van sfeer was veranderd! Kievit! Ik had het duidelijk gehoord, 
onder het gejoel van de Kraaien en de Kauwtjes! Kievit, een vaste waarde, een vogel, een geluid, een 
fenomeen dat het hart sneller doet slaan. Een alledaagse vogel, krijgt een speciaal plaatsje in het hart. Alsof 
liefde ooit te laat kan komen?  
 
“Shhht…”, legde ik mezelf op. De koude maakte m‟n gedachten donker. En het was koud! De temperaturen 
in Vlaanderen waren al een tweetal weken niet boven het vriespunt uitgekomen. Uit de badkuip, waar de 
paarden en koeien uit drinken, slaagde ik  erin een volledige schel ijs te halen, zonder ze te breken. De lente 
stond even in de wacht. Het was alsof alle leven in de wacht stond. Ik zocht nochtans naar lente-tekenen, 
maar zocht tevergeefs. 
 
Daarom ook dat het Kievitsgeluid dubbel en dik verwelkomd werd. Een traktor die een ploeg voorttrok 
scheurde een dichtgeslibdestoppel-akker open. De kleffe, nu omhoog liggende oppervlakte van de vers 
blootgelegde vette aarde blonk in het flauwe winterzonnetje, alsof het maniakaal gepolijst was.  In de hoge 
bomen aan de randen van de akker lieten Koperwieken en, vooral, Kramsvogels hun ontevredenheid over 
de plotse verandering in hun winterplekje luid weerklinken: tjak-tjak-tjak! Maar te klagen hebben ze niet: ze 
hebben hier de winter verdomd goed het hoofd kunnen bieden. En binnenkort trekken ze toch weer terug 
naar Scandinavië. Naar mijn zin tonen ze zich niet gehaast genoeg. Hun aanwezigheid geeft het landschap 
dat typische wintertrekje. Straks ben ik nog geneigd hen de schuld te geven van de winter mee te brengen!  
Het geluid was nu duidelijker te horen! En ik had het bij het rechte eind, dat geeft altijd recht op een 
opwelling van vogelaarsgeluk. Onmiskenbaar Kievit!  
 

Dat tweeledig, trillend geluidje: hoe-wie, hoe-wie… Klagend, pleitend, 
haast smekend, … een zoeter gevoosde versie van het geluidje dat je 
in de hoogzomer al eens pleegt te maken door op een grasje tussen de 
duimen te blazen. Ik wandelde een beetje dichter, ik richtte m‟n 
verrekijker op: yep, uit de glimmende voren, zie ik een koppeltje net 
opvliegen, met die zwart-wit flikkerende vleugels, om vervolgens weer 
meteen weer neer te strijken. Daar staan ze dan, op die lange poten. 
Een beetje de indruk te geven alsof ze alles toch zo ernstig aan het 
nemen zijn, maar dat ernstige wordt meteen onderuit gehaald door hun 
beetje gekke uiterlijk, met die lange, opgewipte kuif! Maar het was 
ernst! Deze dag was niet als alle andere voorbije koude dagen. De 
aarde werd voor hen opengereten, en zo‟n vette gedekte tafel hadden 
ze al in weken niet meer gehad. Hoe kon het ook, wanneer de aarde al 
weken hard bevroren is. Te hard alleszins, om met de bek erin te gaan. 

Deze ernst staat blijkbaar ook de wilde kreten en zotste vluchten nog even in de weg die ze laten horen en 
uitvoeren wanneer het bloed begint te pompen, warm en krachtig, en hun gedachten volledig zullen gaan 
naar voortplanting in plaats van zich te voeden. 



Da‟s voor binnenkort, denk ik bij mezelf. T‟is nu nog net even te koud voor die vlinderachtige vlucht en de 
buitelingen die erbij horen. Te koud voor frivoliteit, van welke vorm dan ook… Vandaag was wel degelijk een 
dag van ernst voor deze Kieviten. Wat hen betrof was het nog steeds winter. Ik telde er 16 in totaal.  
 
Ik liep verder over het baantje, de ploegende traktor trok verder het land over tot vlak bij mij. Ik steek m‟n 
duim op, om de boer te feliciteren met z‟n gezwinde rechtsomkeer die hij maakt op het einde van z‟n land. 
Daarop gooit hij z‟n deur van de traktor open. Een kleine, gedrongen, sterke en werkgrage boer lacht me 
toe. Hij geeft de indruk te beseffen één van de laatste van z‟n soort te zijn. Hij is rond de 70, schat ik. 
Bedreigde soort.  
 
“Tof dat ge voor wat Kieviten zorgt”, roep ik. 
“Er zijn er wel wat, ja…” 
“Ik telde er 16.” 
“Oh, d‟er zijn er een pak meer dan dat. Kzie die beesten al es graag.” 
“Zeg, zou je niet liever op een open traktor zitten dan, in plaats van in dat gesloten cabien?”, vraag ik 
lachend. 
 
Z‟n ogen kijken op, rakelings naast me, over z‟n talloze hectaren land en waarschijnlijk meer dan een halve 
eeuw ploegwerk …“Manneke, er zijn tijden geweest dat ik van die oude, koude traktor kwam, en dat ik niet 
meer kon staan, zo koud!” Een kort lachje om de absurditeit ervan volgde. “Ik kon verdorie niet meer op m‟n 
benen staan!” 
 
De koude opeens voelend, slaat hij zijn deurtje terug dicht, wuift naar me, en vervolgd z‟n nieuwe voor. Ik 
kijk in de verte naar het lijntje Kieviten, wanneer ik terug een korte hoe-wie, hoe-wie hoorde. Ik knik 
goedkeurend. Bedreigd? Ja! Ik maakte zelf een rechtsomkeer, terug naar huis. Veel te koud, buiten! 
 
We hebben de manier waarop we naar de natuur kijken ernstig veranderd. Kieviten waren ooit veel talrijker, 
ook in Haacht. Maar de mens en de landbouwmethodes zijn veranderd. Onze efficiëntie heeft het de 
Kieviten niet bepaald makkelijker gemaakt. Extensief bewerkte akkers en nattere weilanden zijn niet langer 
weid verspreid in Vlaanderen. De overgang naar de teelt van wintergranen, dat levert dan die stoppelvelden 
op, waar die de Koperwieken en Kramsvogels zo van houden, heeft de Kievit populatie in Vlaanderen in de 
loop der jaren een tikje gegeven. We zijn erg goed geworden in het runnen van het platteland als open-lucht 
voedsel fabriek. Maar we zijn er daarbij niet bepaald beter in geworden om onze akkervogels te houden. 
Kieviten zien was vroeger niets om opgewonden van te worden. Nu echter brengt het menig vogelaar in 
extase. In de eerste plaats omwille van de onontkenbare schoonheid van het beestje. In tweede plaats komt 
men in vervoering door de vaststelling dat ze er nog zijn. Gelukkig vaak nog in goede aantallen.  
 
Er is een vreemde, diepe en mistroostige sensatie bij een ontmoeting van een vogel wiens aantallen naar 
beneden gaan. Een dankbaar gevoel, dat we niet alles naar de knoppen hebben geholpen… Niet volledig… 
Nog niet… Bij de aanblik van een groepje Kieviten komen hoop en wanhoop samen in een kort moment van 
opwinding. Hoop wint. Altijd overigens. Maar soms met de hakken over de sloot. 
 
Laat ons even teruggaan naar dat moment aan de traktor, waar we terug in de tijd werden gekatapulteerd. 
De traktor, met z‟n anachronistische boer, met z‟n anachronistische Kieviten. Moeten we ons wentelen in 
nostalgie. Moeten we verlangen naar wat voorbij is, betreuren wat verloren is, huilen in de aanblik van de 
toekomst: arme Kieviten, arme oude, kleine traktor met de open cabine… Ik denk het niet. De tijd loopt, en je 
kunt de tijd niet ontlopen. Net zoals je geen tandpasta meer terug in de tube krijgt. Nodeloze spijt over 
verloren schoonheid van het verleden brengt geen zoden aan de dijk. Niet als je de wereld wil redden, in 
ieder geval. En als je van Kieviten houdt, dan ben je sowieso een redder van de wereld. Het is een kwestie 
van een ordinaire, basic, praktische aanpak nu, zoals we de wereld kunnen redden. Een zeemzoete, trieste, 
brave aanpak zal de klus niet meer klaren.  
 
Toen de boer op z‟n koude, open traktor zat, en haast niet meer recht raakte van de koude, toen waren er 
nog een pak meer Kieviten, en andere akkervogels… Maar de boer heeft geen zin om terug te gaan naar die 
dagen van open-luchttraktor rijden. Nog minder wil hij terug naar de dagen van te werken met het paard. Het 
land bewerken met het paard. Klinkt geweldig, toch! Hoe geweldig zou het niet zijn indien we zonder olie 
zouden komen te zitten, en we wel terug moesten naar die dagen. Maar ik heb geen zin om ons te moeten 
zien terugvallen op het bitter gezwoeg en de honger en onrechtvaardigheid van het verleden. Dat zou 
ronduit triest zijn... 
 
En wat als ik daar wel zin in zou hebben? Wat zou de zin daarvan zijn? Ik kan niet de dagen van armoede 
en overwerkte paarden met korte levensverwachting, net als hun baasjes, terugbrengen. Het is de toekomst 
die we kunnen beïnvloeden, niet het verleden. Een liefde voor de natuur, dezer dagen, is komplekse 



materie. En het impliceert een visie over de toekomst. Dat kleurt onze kijk op wat we zien, verandert onze 
manier waarop we naar de wereld kijken. We zien een wereld van oneindige fragiliteit, bewoond door 
oneindig kwetsbare levende wezens. Elke mooie waarneming van een zeldzaam dier of plant, geeft een 
toegevoegde waarde aan de verwondering. De verwondering ook, over het feit dat deze soort mogelijk niet 
veel langer nog zal te zien zijn. Een groepje Kieviten, een geprivilegieerd gevoel, gemengd met een 
vreemde gewaarwording van beminnelijkheid. Net zoals het tedere gevoel bij het voor het laatst bedrijven 
van de liefde in een gedoemde liefdesverhouding. 
 
Maar naast dat, is er gelukkig ook nog een sterk gevoel van vreugde! Een vreugde die strijdvaardig, 
konfronterend en gedetermineerd is. Dit is té goed! Te goed om verloren te gaan. Nee, dit gaan ze niet 
ruïneren. Dit niet! En ook dit maakt deel uit van onze nieuwe manier van de zaken te zien. Dus ok. Als ook jij 
dat gevoel hebt van de natuur te willen beschermen, aanschouw dan het heden, en de toekomst. Niet het 
verleden. Accentueer liever de vreugde, eerder dan de donkerte, hoop, eerder dan wanhoop, oplossingen, 
eerder dan problemen. Om niet te zeggen: het leven, eerder dan de dood. 
 
Johan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



BROEDVOGELINVENTARISATIE HAACHT  EDITIE 2012: HOGE SCHARENT 
VERDERZETTING INVOERMODULE BROEDVOGELKARTERING  
 

WINTERSE WATERVOGELS IN HET SCHOONBROEK 
 

 
Foto: zicht op het weilandenkomplex van de Hoge Scharent. 
  
 
De VogelWerkGroep van Natuurpunt Haacht zal de broedvogelinventarisatie van 2012 op deHoge Scharent 
-net als vorig jaar voor de eerste maal toen – uitvoeren met behulp van de SOVON invoermodule. Het 
systeem heeft al een lange, uitgebreide en zeer arbeidsintensieve testfase doorlopen in Nederland, en werd 
vorig jaar voor het eerst gebruikt in Vlaanderen, dus de kans dat er zich nog veel ongemakken of foutjes 
zullen aandienen, lijkt eerder beperkt. 
 
Deze module is een mijlpaal in de digitale vogelwereld en is na www.trektellen.nl en 
http://www.waarnemingen.be de derde, enorme sprong voorwaarts. Het ganse systeem werd opgezet en 
ontwikkeld door het Nederlandse SOVON. Met dank aan Gerard Troost (die eerder, samen met Jethro 
Waanders, ook al www.trektellen.nl „uitvond‟).  
 
De module van broedvogelkartering.be moet er in hoofdzaak voor zorgen dat we met z‟n allen meer in het 
veld kunnen zitten en minder achter het bureau of de pc. Er dient „alleen nog maar‟ worden geïnventariseerd 
en alle geldige waarnemingen (best zo kort mogelijk na elk veldbezoek) moeten in  de module worden 
ingevoerd en al de rest is werk voor de automatische clusteringstool die alle geldige waarnemingen 
interpreteert en territoria afbakent. Na afloop van het seizoen zullen alle ingevoerde waarnemingen worden 
geïmporteerd in waarnemingen.be zodat je daar verder van je prestaties kan genieten. 
 
De Hoge Scharent is het laatste gebied dat aan bod komt in de nu reeds jaren lopende 
broedvogelinventarisatieprojekt van de VWG Natuurpunt Haacht. Het is het sluitstuk in dit meer jarenprojekt. 
Hierna zullen geen nieuwe gebieden meer onderzocht worden, maar zal de VWG zich op andere projekten 
focussen. Om de lange termijn opvolging van de broedvogels van het Haachts Broek op te volgen zal in dit 
gebied wél nog een broedvogelinventarisatie worden uitgevoerd. Eerstvolgende inventarisaties zijn hier 
voorzien in 2015 en 2020. Daarna zien we nog wel… 
 
De zone van de Hoge Scharent die zal onderzocht worden strekt zich uit ten zuiden van de Binnenbeek, die 
net ten noorden van de Werchtersesteenweg ligt, en dit tussen anti-tankgracht en de gemeentegrens van 
Haacht met Werchter aan de oost-zijde. In het zuiden vormt de Leibeek de grens. Onderstaande kaartje 
(dagkaartje van het projekt) toont het 147 ha grote te onderzoeken gebied. In het meest zuid-oostelijke 
puntje bevindt de Kraneveldshoevezich nog in het gebied. Gezien het erg open karakter van het landschap 
wordt geschat dat met relatief weinig inventarisatie-uren een goed beeld zal kunnen worden gevormd. 
Voor deze inventarisatie zal opnieuw dezelfde, vertrouwde inventarisatiemethode worden toegepast. Het 
betreft de kwantitatieveinventarisatie volgens de uitgebreide territoriumkarteringsmethode. Het feit dat de 
methodologie ongewijzigd blijft, zal er toe leiden dat de resultaten van de verschillende gebieden 
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onderlingzullen kunnen worden vergeleken. Dit opent veelvuldige, en opwindende perspektieven voor 
specifieke onderzoeken. 
 
Initiatiefnemer is Johan De Meirsman (johan.demeirsman@advalvas.be of 0476/24.94.24). Bij hem kan u 
terecht voormeer informatie. Ook uw medewerking zou meer dan welkom zijn. Geef je nu op om het 
medewerkersmapje te ontvangenen om je op de Nieuwsbrief in te schrijven! We beginnen er aan begin 
maart!!! 
 
Johan 

 
 

 

mailto:johan.demeirsman@advalvas.be


BELEID 
 

STOP DE OVEN – PART II 
 

 
 Zoals U ondertussen al weet heeft Recover Energy beslist om hun 
vergunningsaanvraag in te trekken, met de bedoeling om ze na enkele 
aanpassingen opnieuw in te dienen. Als we Recover Energy mogen 
geloven gaat het om enkele akkefietjes/details, en willen ze liever een 
nieuwe  vergunningsaanvraag indienen om "foutjes" te vermijden. 
 
De waarheid is, echter anders. 
 
Door hun vergunningsaanvraag in te trekken en ze vervolgens wat later 

terug in te dienen moet  heel de vergunningsprocedure van voor af aan opnieuw worden gevoerd. Dat wil 
zeggen dat er een nieuw openbaar onderzoek zal moeten georganiseerd worden waarbij U, opnieuw, 
bezwaarschriften kan indienen. De bijna 14.000 bezwaarschriften die tijdens het voorbije openbaar 
onderzoek werden ingediend zijn dus niet van toepassing op een nieuwe vergunningsaanvraag. 
 
Uiteraard is dat een goeie zaak voor de initiatiefnemers en zonder twijfel is dat de achterliggende doelstelling 
van hun procedurele zet. Vermoedelijk hopen ze dat er bij een tweede ronde een deel mensen zullen 
afhaken en er veel minder bezwaarschriften zullen worden ingediend.  
 
Een tweede reden is de kwestie van 'enkele bouwtechnische aanpassingen'. Recover Energy doet alsof er 
een paar maten ontbreken op de plannen, en dat Waterwegen en Zeekanaal hen beleefd heeft gevraagd om 
die toe te voegen. Zo werkt dat niet. Recover Energy heeft een vergunningsaanvraag ingediend en daarbij 
wordt het advies ingewonnen van verschillende partijen. Eén daarvan is de NV Waterwegen en Zeekanaal 
(WenZ) die verantwoordelijk is voor het kanaal Leuven-Dijle. WenZ heeft haar adies overgemaakt aan de 
Vlaamse overheid en was ronduit vernietigend over het project van Recover Energy.  
 
In dat advies is WenZ van mening dat Recover Energy wel bij hoog en bij laag beweert dat ze afval over het 
water wil vervoeren. Een van de sleutelargumenten van hun hele bewijsvoering, zeker naar mobiliteit toe.  
Maar dat uit de plannen blijkt dat dit niet realiseerbaar is. Sterker nog, door de plannen van Recover Energy 
wordt het bedrijventerrein effectief afgesloten van het kanaal en dat is voor WenZ, die ontwikkeling van 
activiteiten langs het kanaal als doelstelling heeft, uiteraard onaanvaardbaar. WenZ geeft dan ook een 
duidelijk negatief advies voor het dossier, zodat Recover Energy zich genoodzaakt zag om de 
vergunningsaanvraag in te trekken uit grote (en terechte) schrik dat de Vlaamse Overheid het advies van 
WenZ niet zomaar naast zich neer kan leggen. 
 
Ziezo, bij deze weet U meteen waarom ze de vergunningsaanvraag hebben  ingetrokken.  Ondertussen 
hebben ze al een nieuwe ingediend.  
 
Om nog duidelijker te laten zien dat er helemaal geen maatschappelijk draagvlak is voor de oven wil Stop de 
Oven deze keer minstens 15.000 bezwaarschriften verzamelen (vorige keer 14.000) Daarvoor zal een extra 
inspanning nodig zijn, maar gelukkig zijn de omstandigheden ons ditmaal gunstiger gezind. Het vorig 
openbaar onderzoek viel in de natte en koude maanden november en december. Vandaag staat er een 
stralende zon aan de hemel, en heeft de lente officieel haar intrede gedaan. 
 
Naast de website www.mijnbezwaarschrift.be waar je opnieuw zelf bezwaarschriften kan opstellen en 
afdrukken roept Stop de oven ook op tot een deur-aan-deur actie. Zo'n deur-aan-deur actie is een efficiënte 
manier om bezwaarschriften te verzamelen en bereikt iedereen, jong en oud. Bedoeling is dat je jouw buren, 
jouw straat overtuigd om ook een bezwaarschrift te ondertekenen. Uiteraard sta je er niet alleen voor. Op 
www.stopdeoven.be is er een gloednieuwe deur-aan-deur pagina waar we de actie coördineren. Je kan er 
de stratenlijst van de omliggende gemeentes terugvinden en jezelf opgeven om een straat voor je rekening 
te nemen. Je kan uiteraard ook samenwerken met je vereniging, sportclub of je collega's om de handen in 
elkaar te slaan om 1 of meerdere straten te doen. 
 
Natuurpunt Haacht is het volmondig eens met Stop de Oven en vind het erg dat Recover Energy de 14.000 
bezwaarschriften zo naast zich neerlegt. Het is overduidelijk dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor 
de verbrandingsoven. We roepen u dan ook graag langs deze weg op om ook deze keer een bezwaarschrift 
in te dienen. Vul vandaag nog een bezwaarschrift in en spreek erover met je vrienden, je buren, je familie. 
Samen staan we altijd sterker! 

http://www.mijnbezwaarschrift.be/
http://www.stopdeoven.be/


SPELEN 
 

KRUISWOORDRAADSEL MET DANK AAN MAAIKE LEMAITRE 
 

Horizontaal Vertikaal 
  

2. het lopend afleggen van een bepaalde afstand 
5. vogel 

1. zoete stroperige vloeistof die door bijen wordt 
gemaakt van nectar. 

7. natuurbehoudsvereniging 3. mannetjesbij 
11. zwemvogel 4. boom 
13. stuifmeel 6. vogel 
15. insect 8. voetganger 
16. vogel 9. het zoete vocht dat bijen uit de bloemen halen 
18. vogel 10. boom 
19. roofdier 
20. amfibie 

12. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur 

21. amfibie 14. vogel 
24. een pluspunt voor… 17. boom 
25. insect 22. sporenplant 
27. paddenstoel 23. zwemvogel 
28. wijfjesbij 26. vogelverblijf 

 

 
 

Oplossing verschijnt in volgende nieuwsbrief 
 



ACTIVITEITEN  
 

VOGELWERKGROEP NATUURPUNT HAACHT nodigt uit: 
 
De VWG organiseert ook dit jaar weer aktiviteiten om het bredere publiek te laten kennis maken met de werking: 4 
excursie in Haacht op zaterdagochtend, telkens één in maart, april, mei en juni. 
 
De details voor de afspraken zijn de volgende: 
 
17 maart 2012: Een laatste blik op late wintergasten terwijl de eerste zomergasten al aanwezig zijn op Wilde Heide en 

Hoge Scharent. (Fietstocht) 
 
22 april 2012: Kleine Bonte Specht en Matkop ontwaken in het Haachts Broek. (Wandeltocht) 

 
12 mei 2012: Avondlijke fietstocht. Op zoek naar Nachtegalen in Schoonbroek en Schorisgat. 

 
2 juni: “Uitdaginginstocht”. De vaste deelnemers stellen een realistisch wenslijstje op van vogels die ze graag es zouden 

spotten op Haachts grondgebied en dagen de gids (Johan De Meirsman) ludiek uit om binnen het tijdsbestek van deze 
ekskursie deze soorten waarneembaar terug te vinden binnen de gemeentegrenzen van groot Haacht. Uur en plaats 
worden vastgelegd op de uitstap van  12 mei. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Woudaapje? 
 
Laarzen of waterdicht schoeisel zijn wenselijk. Een verrekijker is onontbeerlijk.  
 
Verdere inlichtingen bij Johan De Meirsman via info@natuurpunthaacht.be of 0476/24.94.24 Inschrijven op voorhand is 
verplicht, wegens beperking van het aantal deelnemers. Bij inschrijven ontvang je details over plaats en uur van 
afspraak. 
 
 
 

HONDEN AAN DE LEIBAND 
 

 
Tot groot genoegen merken wij dat het wandelpad doorheen het Haachts Broek veel bijval 
kent. Niet alleen behoud van de biodiversiteit is onze bekommernis, ook het openstellen van 
onze gebieden is voor ons een prioriteit. 
 
We willen echter met klem herinneren aan de eenvoudige voorwaarden die wie hier 
tegenover durven stellen. Meer in het bijzonder als het aankomt op het wandelen met de 
hond. De hond mag mee, maar dient strikt aan de leiband gehouden te worden. Hierop kan 
geen enkele uitzondering geduld worden! 
 
Nog steeds stellen wij vast dat wandelaars de hond vrij laten rondlopen, zelfs in het gedeelte 

waar de grote grazers vrij rond lopen! Ook moesten we helaas vernemen dat gedurende zijn wandeling door het broek 
een man in het aangezicht gebeten werd door een loslopende hond. We willen uiteraard graag alle verdere incidenten 
voorkomen. Het laatste waartoe we ons genoopt willen zien, is een verbod op het meenemen van de hond op de 
wandeling door het kwetsbare gebied, dat het Haachts Broek toch wel is. 
 
Niet alleen wij als beheerder willen u hier beleefd om verzoeken, het is tevens bij de wet verplicht de hond aan te lijnen op 
wandelpaden en op andermans domein. 
 
Wij rekenen stellig op uw begrip en medewerking en heten u verder zeer welkom in onze natuurgebieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@natuurpunthaacht.be


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 hieronder) voor het Haachts Broek downloaden. 
De wandeling op het kaartje is dezelfde als deze die op terrein is afgepijld. Ideaal dus om niet langer te 
verdwalen in het avontuurlijke Haachts Broek! 
 
“Opgelet: Natuurpunt bouwt momenteel op het trajekt van de wandeling in het Haachts Broek een nieuw 
knuppelpad. Hierdoor zal deze wandeling voortaan ook in het meeste natte periode van het jaar kontinue 
zijn. De “omleiding” wordt dan ook weldra gesupprimeerd. Dit gebied blijft echter een echt  broekgebied en 
de wandeling zal steeds avontuurlijk blijven. Laarzen blijven dan ook onontbeerlijk” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natuurpunthaacht.be/


 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVITEITEN 2012 

 
 

EXCURSIES 
 
 
20/1:  Lokale Algemene Vergadering, 20 u, Sporthal Dijk, Wespelaar 
4-5/2: Vogels voeren en beloeren  
18/3:  Wandeling Schoonbroek, 14 u, Kerk St Adriaan, Haacht 
29/4:  Wandeling Haachts Broek, 14 u, Sporthal Den Dijk, Wespelaar 
13/5:  Wandeling Antitankgracht, 14 u, Keerbergse steenweg (Brug over Dijle) 
23/5:  Avondwandeling Tildonk, 19 u, 7de Liniestraat (Kerkhof), Tildonk  
10/6:  Wandeling Haachts Broek, 14 u, Sporthal Den dijk, Wespelaar 
4-5/8:  Vlinder mee! 
25/8:  Nacht van de vleermuis (meer info volgt) 
1-2/9:  Cultuur Natuurlijk (meer info volgt) 
7/10:  Paddestoelenwandeling Haachts Broek, 14 u, Sporthal Den Dijk, Wespelaar 
11/11:  20ste Vegetarische Eetdag 
17/11: Dag van de Natuur (meer info volgt) 
  

 

 

WERKDAGEN 
 
 
07/01/2012 Afdelingswerkdag 
04/02/2012 Afdelingswerkdag 
03/03/2012 Afdelingswerkdag 
21/04/2012 Afdelingswerkdag 
05/05/2012 Afdelingswerkdag 
02/06/2012 Afdelingswerkdag 
01/09/2012 Afdelingswerkdag 
06/12/2012 Afdelingswerkdag 
03/11/2012 Afdelingswerkdag 
01/12/2012 Afdelingswerkdag 
 
Meer info over de wandelingen en werkdagen bij: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be 
of op 016/60.61.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

www.natuurpunthaacht.be 

mailto:bernard.lemaitre@skynet.be

