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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 zicht 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

Het “spookbosje” in het Haachts Broek
door Kamiel Vandesande
Colofon

Werkte mee aan deze editie:
Rene, 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
Na een korte winterslaap zijn onze batterijen weer opgeladen en
kunnen we vol goeie moed beginnen aan een hopelijk spannend
en tof 2019.
Eerst en vooral wens ik iedereen een voorspoedig, gelukkig
en gezond nieuw jaar met veel vreugde- en natuurvolle
momentjes…
De gemeenteraadsverkiezingen zijn reeds een tijdje achter
de rug. Wanner jullie deze nieuwsbrief lezen, is de eed
wellicht afgelegd en moeten wij uitkijken naar een positieve
en constructieve samenwerking. Hoog tijd om eens te gaan
praten met de nieuwe bewindvoerders om onze visie en
toekomstplannen te kennen te geven.

De algemene vergadering met brunch gaat door in het foyer van CC
DenBreughel op 24 februari .
Na een korte terugblik en een kijk op de toekomstplannen 2019 heffen we het glas
en starten we het nieuwe werkjaar met een lekkere brunch. (gratis)
Bouw mee aan een krachtig Natuurpunt Haacht op deze feestelijke algemene
vergadering.
Van harte welkom !

Natuurvolle groeten,
Catherine Beddeleem
Voorzitter Natuurpunt Haacht.
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Weetjes en watjes over de natuur

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

Hermafrodiet …. Euh …. Herma Wie
In een vorige editie (zomer 2017) hadden we
het over het seksleven van slakken. We hebben
je toen verteld dat bepaalde slakken zowel
mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen
bezaten en we noemden dit hermafrodiet.

Tweeslachtigheid op zich is niet zo
uitzonderlijk in de natuur. Maar enkel bij
dieren spreekt men hermafrodiet.
Bij planten is het eerder de regel, want 94%
van de planten zijn tweeslachtig. Dit betekent
dat de bloem zowel meeldraden (mannelijk)
als stampers (vrouwelijk) bevat. Maar in de
plantenwereld spreekt men dan van éénhuizige
planten. Heeft de plant enkel mannelijke
bloemen of enkel vrouwelijke bloemen, dan
spreekt men van tweehuizige planten. We
hebben dus 2 planten nodig (een mannelijke
en een vrouwelijke) om nakomelingen te
krijgen. Opgelet: éénhuizige planten bevatten
niet noodzakelijk tweeslachtige bloemen (zie
schema):

Plant

Bloem

Uitleg

Tweehuizig

Eenslachtig

Mannelijke en vrouwelijke bloemen staan op afzonderlijke
planten

Eenhuizig

Eenslachtig
of
tweeslachtig

Mannelijke en vrouwelijke bloemen staan op dezelfde plant
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Weetjes en Watjes over de natuur

Maar waar komt nu de term
hermafrodiet vandaan?

Wandelen in onze
natuurgebieden.

Wel uit de Griekse mythologie.
De god Hermes verleidde de godin Aphrodite
en uit deze liefdesrelatie kwam een zoon voort
, die Hermaphroditos genoemd werd. Een
verstrengeling van de namen van beide goden.
Deze zoon groeide op tot een wondermooie,
maar zeer schuchtere knaap, die de harten
van vele nimfen sneller deed slaan.

Wie de laatste maanden in het Haachts
Broek of aan de Dreef gewandeld heeft,
heeft zeker gemerkt dat er heel wat gekapte
populierenbomen langs de weg lagen, klaar
voor vervoer naar een of andere zagerij. En
als je goed gekeken hebt, groeiden er mooie
paddenstoelen op de zaagvlakken.

Toen hij een keer naakt aan het zwemmen
was in een rivier, werd hij benaderd door een
nimf. Maar Hermaphroditos duwde haar wild
van zich af.

Veruit de meest voorkomende paddenstoel
op deze zaagvlakken was de Wollige
bundelzwam.
Zoals zijn naam laat
uitschijnen, groeit deze zwam meestal in
bundels. Toch staat op sommige zaagvlakken
slechts één exemplaar van deze soort.
Waarom hij wollig wordt genoemd, is vooral
op jonge exemplaren zeer duidelijk. Bij oudere
exemplaren bestaat de kans dat - na een paar
regendagen - de wollige schubben van de hoed
zijn weggespoeld.
Daarop riep de verliefde nimf de goden aan om
haar te verenigen met Hermaphroditos. En
met het nodige cynisme verhoorden de goden
haar smeekbede wel zeer letterlijk. Zo werden
Hermaphroditos en de nimf voor eeuwig
verenigd in één lichaam dat zowel mannelijk
als vrouwelijk was.

Natuurpunt Haacht -Winter 2018 - 2019
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Weetjes en watjes over de natuur

kraag – op in een woonwijk te Haacht, waar
hij werd opgemerkt door Ludo Vrijs. Mooie
vondst.

Eind november stonden er massaal veel
Valse hanenkammen in een dennenbos
(Hooiberg, Vossenberg).
Een geel tot
oranjeverkleurend paddenstoeltje
met
lamellen die ver op de steel aflopen. Deze soort
lijkt wel een beetje op de Echte hanenkam,
maar is er niet mee verwant (andere
wetenschappelijke geslachtsnaam). De Valse
hanenkam is ook niet zo lekker als de Echte.
Een vergissing tussen beide paddenstoelen is
wel mogelijk, maar zonder gevaar vermits ook
de Valse hanenkam perfect eetbaar is

De herfst is ook het ideale seizoen om op zoek
te gaan naar gallen. En vooral de bladeren
van de zomereik moet je van nabij bekijken.
Hierop vind je de meeste soorten gallen. Een
erg opvallende gal op eikenbladeren is zeker
de Galappel.
De Galappelwesp is een piepklein wespje
van enkele millimeters groot, dat bijna niet
waar te nemen is. Ze legt haar eitjes in jonge
eikenblaadjes. De eik beschouwt deze eitjes
als vijandige indringers en verdedigt zich
door de eitjes in te kapselen in een bolvormig
lichaampje (de eigenlijke appelgal). De gal
is in se niets anders dan een woekering van
bladweefsel.
Dit is net wat de wesp wou, want nu zit het eitje
veilig opgeborgen in de gal, goed beschermd
tegen mogelijke predatoren. En bovendien
heeft het larfje voedsel genoeg om ettelijke
maanden in de gal te blijven. Gratis kost en
inwoon!!

Nog een paddenstoel die deze herfst in Haacht
werd gezien, is de Gewimperde aardster. Een
andere aardster, de Gekraagde aardster, werd
reeds meermaals aan de slotgracht van het
kasteeel van Roost waargenomen, maar is hier
de laatste 2 jaar niet meer gevonden. En nu
duikt de Gewimperde aardster – eentje zonder
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Meestal zit er maar 1 gal per blad. Maar in
november 2018 werden er zo maar eventjes
7 gallen op 1 blad gevonden langs de ATG in
Haacht.

Weetjes en Watjes over de natuur

Mooie Vlaamse spreuken … maar
waar komen ze vandaan?
De schaapjes op het droge hebben

Nageslacht verzekerd!!!
De voortplanting van de galappelwesp
verloopt heel bijzonder. Met het vallen van
de bladeren, vallen ook de galappels mee op
de grond. De gallen liggen gewoon tussen de
bladeren op de grond. Het larfje verpopt zich
dan tot galwesp en verlaat de gal. Dit gebeurt
in december of januari. Je kan zien dat de
wesp uit de gal is gekropen, want dan zit er een
mooi rond gaatje in. Uit de galappels komen
alleen maar vrouwelijke wespen.
Zonder bevrucht te worden, kunnen deze
vrouwtjes toch gewoon eitjes leggen. Dat doen
ze in de winter op de bladknoppen van de eik.
En ook nu weer reageert de eik en wordt er
een gal gevormd rond de bladknop. Nu geen
galappel, maar een Paars fluweelgalletje .
In mei of juni zijn de wespjes die daar in zitten
weer volwassen . Deze keer komen er wel
vrouwtjes en mannetjes uit. Er wordt gepaard
en de vrouwtjes galwesp leggen weer eieren
op de jonge bladeren. Dat worden dan wel
weer galappels.
De levenscyclus is rond met een geslachtelijke
en een ongeslachtelijke fase.

Als we spreken over iemand die zijn schaapjes
op het droge heeft , bedoelen we dat hij binnen
is. Hij heeft genoeg geld verdiend om rustig en
lekker te leven. Nochtans was het vroeger een
boerenwijsheid dat je je schapen in de herfst
liefst op hogere weilanden liet grazen en niet
meer in drassige weiden, dicht bij een rivier
(de beemden).

De reden hiertoe was een klein parasitair
platwormpje, de Leverbot. Hij kon in de
maag van schapen, maar ook van koeien
en paarden, de leverbotziekte veroorzaken
waaraan de dieren stierven. De eitjes van het
wormpje kwamen met de uitwerpselen van de
schapen mee naar buiten. De larfjes, die uit
de eitjes voortkwamen, hechtten zich vast aan
een slak. Vaak was dit de Poelslak. Cruciaal
bij het in stand houden van de leverbotcyclus
is de aanwezigheid van de poelslak als
tussengastheer. De poelslak komt – naast in
het water - vooral voor op vochtige weiden,
langs beken, poelen en sloten. In de slak
plantte de larve zich ongeslachtelijk voort. De
wormpjes verlieten de slak en hechtten zich
vast aan planten totdat ze gegeten werden
door een schaap. Het meeste gevaar liepen de
schapen dus op de meest natte weilanden.

Natuurpunt Haacht -Winter 2018 - 2019
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Ook hier (zie vorig item) wisselt een
ongeslachtelijke fase af met een geslachtelijke
fase
En vermits deze cyclus éénjarig is, worden de
dieren vooral in de herfst besmet.

Een boer kon dan maar beter zijn
schaapjes op het droge hebben.
Een andere bron vermeldt dat in het
regenseizoen de weilanden langs de rivieren
vaak overstroomden. Niet het moment dus om je
schaapjes daar te laten grazen.

Natuurlijk zijn deze insecticiden niet alleen giftig
voor de rupsen van de buxusmot. Ook alle dieren
die van die rupsen eten, zijn er de dupe van.
Enerzijds zijn we blij dat er zo vele tuinvogels
de rupsen van de buxusmot hebben ontdekt
en lekker vinden. Denk maar aan kool- en
pimpelmezen of de roodborst. Zelfs zaadeters
zoals de huismus voeden hun jongen met rupsen.
En laatst werd door de vleermuizenwerkgroep
van Natuurpunt gemeld dat er heel wat vleugels
van de buxuxmot te vinden zijn op eetplaatsen
van vleermuizen.
Misschien is er toch een biologisch evenwicht
op komst tussen buxus, de buxusmot en
mottenetende tuinvogels en vleermuizen?

Buxus en sterfte bij de jongen van
onze tuinvogels.
Is er een verband ?
In Haacht en omgeving is de buxus massaal
aangetast door de buxusmot . Zodanig zelfs dat
de buxus uit het straatbeeld is verdwenen. Ook
schrijver van dit artikel heeft met pijn in het hart
al zijn buxusstruiken moeten uitdoen.
Anderzijds horen we alarmerende berichten
over massale sterfte van jonge vogels in de
nestkasten. Er zijn natuurlijk talrijke oorzaken
voor deze massale sterfte. Denken we maar aan
de sterfte van één van de ouders door het verkeer
of door een huiskat. De overblijvende ouder kan
vaak de taak van het voederen van de jongen niet
alleen aan en laat de jongen aan hun lot over ….
een gewisse dood tegemoet.

De buxus was alleen te redden door regelmatig –
meerdere keren per jaar – te spuiten. De buxusmot
moet bestreden worden tijdens de eetfase van de
rups. Vermits de buxusmot meerdere generaties
per jaar telt, moet de “bestrijdingsinspannning”
lange tijd volgehouden worden. Kostelijk en
tijdrovend.
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Maar meer en meer studies wijzen ook het
besproeien van de buxusstruik met herbiciden
of andere chemische middelen als mogelijke
oorzaak aan. Ook Vogelbescherming Vlaanderen
stelt zich terecht deze vraag.

Weetjes en watjes over de natuur

Waarnemingen.be
In november 2018 vierde Natuurpunt het
10-jarig bestaan van waarnemingen.be.
En raad eens welk levend organisme er in die
10 jaar het meest werd gezien in Vlaanderen
en werd ingevoerd op waarnemingen.be?

Dit is een schoolvoorbeeld van mimicry, waar
een dier het uiterlijk aanneemt van een ander
dier en er voordeel uithaalt. De spin ziet er
uit als een mier en dit is de perfecte tactiek om
zowel predatoren als prooidieren om de tuin
te leiden. Zelfs wij vergissen ons soms. Dus
pootjes tellen en je niet laten misleiden: een
mier heeft 6 poten en een spin 8.

Wel, de buizerd met 440 000 aantal
waarnemingen.

Bosmierspin:

De vogel van het jaar 2019 is de
steenuil

Miss spin 2019

In onze laatste nieuwsbrief was een artikeltje
gewijd aan spinnen. Hierin werd vermeld
welke spinnen de titel van Miss spin droegen
de laatste 5 jaar.
Voor 2019 is de Bosmierspin verkozen tot
spin van het jaar. Dat is in december 2018 door
26 Europese landen beslist.
De spin behoort tot de familie van de
springspinnen. Het bouwt dus geen web, maar
jaagt en bespringt zijn prooien. Eigenlijk is de
naam dus fout en dient men te spreken van de

Net
voor
kerstmis
2018
maakte
Vogelbescherming Vlaanderen bekend dat
de steenuil verkozen is tot vogel van het jaar
2019. Deze vogel werd in 2018 liefst 17 maal
waargenomen in Haacht.

De spin lijkt sprekend op een bosmier. Bijna
alle spinnen hebben een compact lichaam.
Maar deze spin heeft een langwerpig lichaam
en een smalle taille. Ze beweegt zelfs als een
mier. Zo gebruikt de spin doorgaans slechts
drie van haar vier potenparen om te lopen en
houdt ze haar eerste potenpaar in de lucht,
zoals de antennen van een mier.

Geraadpleegde bronnen:

“bosmier-springspin”.

- Nieuwsbrieven Nature today
- Cursussen natuurpunt
- Waarnemingen.be

Natuurpunt Haacht -Winter 2018 - 2019
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Zwerfvuil verzamelen (november)
Met enige vertraging heeft natuurpunt Haacht
deelgenomen aan de zwerfvuilactie van de
gemeente voor verenigingen. Het resultaat
zijn 10 zakken zwerfvuil en enkele propere
straten !!!

Dag van de Natuur (december)
Op beide werkmomenten werd wilgenopslag gesnoeid en gevallen bomen opgeruimd.

De afgelopen 3 maand deden we...

Brandhout te bekomen.
De laatste maanden zijn er heel wat populieren gekapt in het Haachts Broek. Ook door storm zijn er
wat bomen gesneuveld.
Hierdoor ligt er heel wat (kruin)hout dat moet opgeruimd worden. (prima brandhout)
Heb je interesse dit taakje op jou te nemen en alzo je houtvoorraad aan te vullen?
Meer info: Richard Soille, 016 436 257 - 0486 369 052 of info@natuurpunthaacht.be.
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Goede voornemens 2019
Het begin van het jaar is typisch voor goede voornemens,
wat dacht je van de natuur een handje te helpen ?
-

-

Een boompje sparen door de Nieuwsbrief enkel in je mailbox te ontvangen.
Mail ons op info@natuurpunthaacht.be
Kies voor een lidmaatschap Natuurpunt met domiciliering en mis niets.
vul het document in op onze website en mail het
naar ledenadministratie@natuurpunt.be
Voeder de vogels
Geef de vogels water
Help de egel (meer info in natuur.blad Winter ’18, p12-15)
Help een handje (wandelpadcontroleur, nieuwsbrieven ronddragen, opdienen
eetdag,onderhoudswerken aan het natuurgebied, zwerfvuil rapen, ...

zwerfvuil opruimen, wilgen snoeien en stappen
voor het klimaat...

Claim the climate – klimaatmars Brussel
Via allerhande kanalen werd oproepen om op 2 december deel te nemen aan de klimaatmars. Zo ook
Natuurpunt Haacht. We hebben de trein genomen in Haacht en Wespelaar en zo verder naar Brussel en
zo mee te lopen met de andere 75 000 deelnemers !!!! Een waar kippenvel moment. Deze klimaatmars
stond in het teken van de COP 24 die toen van start ging.
Natuurpunt Haacht -Winter 2018 - 2019
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De Sleedoornpage

De Sleedoornpage
Haachtse koestersoort

Tekst: René Verdonck

Onze Haachtse koestersoorten

Onbekend maakt onbemind

Het jaar 2010 werd door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot het jaar van de Biodiversiteit.
Met de provinciale campagne “Je hebt meer
buren dan je denkt” wou de provincie Vlaams
Brabant samen met gemeenten, verenigingen
en scholen meewerken aan de biodiversiteit.
Per provincie werden er lijsten met Prioritaire
Provinciale Soorten (PPS) opgesteld.
Dit
zijn soorten, afkomstig uit de verschillende
(Vlaamse) Rode Lijsten, maar die in die
provincie nog relatief meer voorkomen dan
in andere provincies. Het loont m.a.w. in
die provincie nog de moeite om de nodige
beschermingsmaatregelen te nemen.
Uit die lijst heeft elke gemeente de
mogelijkheid gekregen om enkele soorten als
(gemeentelijke) koesterbuur te kiezen. De
gemeente enageert zich om specifieke soort- of
biotoop-beschermingsmaatregelen te treffen
voor zijn koesterburen.
Zo heeft de gemeente Haacht volgende 8
koesterburen gekozen:

Sommige van onze koestersoorten staan
regelmatig in de schijnwerpers. Denken
we maar aan onze kamsalamanders of onze
huiszwaluwen. Maar anderen willen we
misschien wel koesteren, maar zien we nooit.
Wie van ons heeft er al een waterspitsmuis of
een sleedoornpage gezien?

Planten

Betonie
Bosorchis

Zoogdieren

Eikelmuis
Waterspitsmuis

Vogels

Huiszwaluw
Veldleeuwerik

Amfibie

Kamsalamander

Insecten

Sleedoornpage
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En toch zitten er in Haacht Sleedoornpages!!
Als we waarnemingen.be googelen en de
waargenomen sleedoornpages in Haacht
over de laatste 10 jaar opvragen, bekomen
we volgend resultaat voor de sleedoornpage
telkens in het stadium van het ei.
Datum

Aantal

Waarnemer

Subgebied

Dec
2015

1

Johan DM

Haachts
Broek

Dec
2013

23

Johan DM

Haachts
Broek

Mei
2013

1

Johan DM

Haachts
Broek

Mar
2012

1

Luc V

Schoonbroek

Wat moeten we hieruit concluderen?
1. Er zijn geen vlinders aargenomen, enkel
de eitjes van de sleedoornpage. Buiten 1
waarneming zijn al de vondsten van eitjes in
de winter gebeurd.
2. Waarschijnlijk is er maar 1 maal gericht
gezocht naar deze vlinder. Toen zijn er dan
ook 23 eitjes gevonden, met dank aan Johan
DM, onze conservator van het gebied illo
tempore.

De Sleedoornpage

En toch moeten er heel wat sleedoornpages
zitten. Maar we zien ze niet en/of we zoeken
niet gericht naar onze koesterbuur.

Haacht ... synoniem van Hagen?

Meidoorn en sleedoorn werden als schuldigen
aangewezen.
Een
ware
heksenjacht
werd ontketend en kilometers mei- en
sleedoornhagen werden vernietigd. Achteraf
is gebleken dat niet de mei en sleedoorn de
appel- en perenbomen aantasten, maar dat
dit eerder omgekeerd was.
Gelukkig is het tij aan het keren en vinden we
– vooral in onze natuurgebieden – toch terug
heel wat hagen en bosranden met mei- en
sleedoorn.

Als we Haacht of Hocht etymologisch willen
verklaren, komen we al snel bij “Hochte”:

“Een gebied begroeid met vele hagen”.

Vroeger werden de weiden en akkers immers
afgezet met hagen. Hiervoor gebruikte men
bij voorkeur stekelige of doornige planten
zoals meidoorn, sleedoorn , hulst, bramen, …
Bedoeling was om het vee binnen te houden
en mogelijke indringers buiten te houden.

De Sleedoornpage
De sleedoornpage is in Vlaanderen geen Rode
Lijstsoort meer. In de laatste gepubliceerde RL
van 2011 is hij verhuisd van “Bijna in gevaar”
naar “Momenteel niet in gevaar”, m.a.w.
het gaat langzaam beter onze koesterbuur. In
Nederland staat hij wel nog als bedreigd op de
RL.

Waar zijn deze hagen gebleven?

Drie schuldigen kunnen we aanwijzen:
1. De uitvinding van de prikkeldraad.
2. De ruilverkaveling die zorgde voor
schaalvergroting en die heel wat hagen deed
verdwijnen.
3. Het perenvuur, een bacteriologische
schimmel die anno 1950 -1960 onze
boomgaarden teisterde. Eigenlijk werden
alle houtige planten van de rozenfamilie
(Rosaceae) aangetast.

De sleedoornpage behoort bij de Kleine pages,
die herkend worden aan het kleine staartje
aan de achterkant van de achtervleugel.
Eigenaardig is wel zijn wetenschappelijke
Thecla betulae. Dit betekent
naam:
letterlijk berkenpage en niet sleedoornpage.

Natuurpunt Haacht -Winter 2018 - 2019
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De Sleedoornpage

Deze kleine page heeft 1 generatie per jaar.
Het ei-stadium duurt 8 maanden en is dus
veruit de langste periode. De vlinders vliegen
tussen eind juli en eind september met een
duidelijke piek in augustus.

Meestal wordt 1 eitje afgezet. Soms zitten
meerdere eitjes bij mekaar. En als je dan nog
weet dat de eitjes bij voorkeur aan de zonnige
zijde worden afgezet, kunnen we starten met
zoeken.

Beheer
De sleedoornpage is gebaat met bosranden en
hagen van sleedoorn met een open structuur
en geleidelijke overgangen. Sleedoornhagen
– zoals in het Haachts Broek – die te oud
zijn geworden, moeten gefaseerd worden
teruggesnoeid. Te oude hagen lopen wel
moeilijk terug uit.
De mannetjes vliegen in de kruinen van
alleenstaande bomen en de vrouwtjes
houden zich veelal schuil in de haagkanten
waardoor ze lastig te vinden en te tellen zijn.
De rups is groen en de pop bevindt zich in
de strooiselllaag. Dus voor invantarisatie
moeten we het vooral hebben van de eifase.

Op zoek naar eitjes
De eitjes zijn klein (een speldenknop groot) en
wit. Ze zien eruit als mini-golfballetjes. Toch
zijn ze redelijk goed te vinden, want ze steken
scherp af tegen de donkere takken waarop ze
zijn afgezet. De soort doet zijn naam alle eer
aan omdat het vrouwtje een sterke voorkeur
heeft voor sleedoorn als waardplant voor de
ei-afzet. Het vrouwtje zet de eitjes bijna altijd
af in de oksels van een twijg bij de overgang
van jong naar oud hout
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Anders zal de aanplant van jonge struikjes
nodig zijn. Gelukkig zijn de laatste jaren in
Haacht al heel wat hagen met sleedoorn en
andere struiken bij geplant. Zo is er sleedoorn
geplant rond de kamsalamanderpoelen
(ATG), aan de site Kasteel van Roost, aan
de hoogstamboomgaard (HB) en in de
mantelvegetatie rond het herdenkingsbos
(Schorisgat).

Oproep aan alle Haachtse
Natuurpunters
Als je deze winter eens een frisse neus wilt
halen in onze Haachtse natuurgebieden en je
passeert een haag of bosrand met sleedoorn,
stop eens een kwartiertje en zoek naar eitjes
van de sleedoornpage.
En als je er vindt, zet ze dan op
waarnemingen.be of meld het aan natuurpunt
Haacht. Je zal zien dat het vinden van zo’n
klein eitje een boost van gelukzaligheid
teweeg brengt!

Activiteiten

Activiteiten
ZONDAG 24 FEBRUARI 2019
NIEUWJAARSBRUNCH
Na een korte terugblik tonen we onze plannen voor 2019. Een ferme start met lekkere
brunch. Bouw en denk mee aan een krachtig NatuurpuntHaacht op deze feestelijke
Algemene Vergadering.

Locatie: Foyer Gemeentehuis - Haacht
Bijeenkomst: 10u tot 13u

ZATERDAG 17 MAART 2019
LENTEKNAL IN HET SCHORISGAT MET GIDS RENE
Lente. De stilste explosie vol levenskracht, elk jaar opnieuw. Kom ze samen met ons
beleven tussen de bosanemonen, het speenkruid en de salomonszegel.

Locatie: Kerkhof Wespelaar
Bijeenkomst: 14u

ZONDAG 19 MEI 2019
KAMSALAMANDERS À VOLONTE
Koesterbuur Kamsalamander is de ster van deze
activiteit. Alles wat je al wou weten over deze natte
knapperds en het succesvolle poelenproject krijg je
hier te horen.
Locatie: Belevingspark ‘Kasteel van Roost’ Wilde Heide - Haacht.
Bijeenkomst: 14u

Natuurpunt Haacht -Winter 2018 - 2019
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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
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Activiteiten

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 7 december - 9u30

Korstmossen van de Antitankgracht
Onbekend, onbemind maar best wel boeiend. De korstmossen van de Antitankgracht
onder de loep.
Locatie: Hansbrug - Haacht

Natuurpunt Haacht -Winter 2018 - 2019
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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:
02.02 - 02.03 - 06.04 - 01.06
03.08 - 07.09 - 02.11 - 07.12

GEZINS-NATUURWERKDAGEN
Waar kunnen kinderen nog ravotten in de natuur?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
Aan te raden: Stevige schoenen en werkhandschoenen.

werkdagen op zaterdag:
05.01 - 04.05

DAG VAN DE NATUUR
zaterdag 23.11
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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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