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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.

Deze nieuwsbrief heeft maar één thema: de Walk for Nature op
zondag 25 april e.k.: een groots wandel evenement in onze
Haachtse natuurgebieden als afsluiting van de Week van de
Aarde van 18-25 april 2010 die dit jaar in het teken staat van de
biodiversiteit.

Lid worden van Natuurpunt vzw
kan door overschrijving van 20,00 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

Het doel van deze Walk for Nature is tweeërlei: enerzijds willen
we iedereen in de wijde omtrek met de prachtige natuur in onze
Haachtse Leibeekvallei laten kennis maken. De Haachtse
Leibeekvallei is een mozaïek van bossen, weides, poelen,
moerassen … met een grote variatie aan fauna en flora. In elk
seizoen valt er wat anders te bewonderen.
We hebben een permanent wandelparcours (incl wandelkaart)
uitgestippeld en voorzien van de nodige infoborden en pijlen
zodat iedereen in het Haachts Broek kan rondwandelen en
genieten zonder er de weg te verliezen. En daar willen we de
nodige ruchtbaarheid aan geven.
Anderzijds willen we onze acties ter bestrijding van de
achteruitgang van de biodiversiteit in de verf zetten. Je hoorde
wellicht al van de actie COUNTDOWN 2010: begin deze eeuw
beloofden alle overheden om de achteruitgang van de
biodiversiteit te stoppen tegen 2010. Helaas, we zijn nog niet
zover. Nog steeds verdwijnen er soorten van onze planeet en
dus ook in onze gemeente. In onze gemeente hebben we nog te
koesteren soorten zoals de Kamsalamander, IJsvogel,
Dauwnetel, Kikkerbeet, Huiszwaluw, Zwanebloem, Gewone
Grootoorvleermuis en de Gewone Mijnspin … Maar als we geen
inspanning leveren, dan zijn ook deze binnenkort verdwenen.
Daarom hebben we samen met de gemeente een
biodiversiteitscharter opgesteld met acties die we samen zullen
ondernemen om de achteruitgang van de biodiversiteit in Haacht
af te remmen en hopelijk te stoppen.
Op zondag 25 april zal dit biodiversiteitscharter door Natuurpunt
Haacht en de gemeente ondertekend worden. Daartoe
organiseren we een symposium waarop zowel de gemeente als
provincie als Natuurpunt zal uitleggen welke engagementen ze
aangaan.
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Verder in deze nieuwsbrief vind je meer info over het opzet van
de Walk for Nature en wat er die dag allemaal concreet te
beleven valt.
We mikken voor die dag op een opkomst van meer dan 1000
deelnemers en we hopen er ook U samen met uw gezin,
vrienden of vereniging te mogen ontmoeten: wandelen, fietsen,
een terrasje, … het is allemaal voorzien.
U bent eveneens uitgenodigd de week voordien op de Walk for
Nature te Meldert (Hoegaarden) op 18 april, startdag van de
Week van de Aarde in het Internationaal Jaar van de
Biodiversiteit. Alle Vlaamse natuurverenigingen; Natuurpunt,
Bond Beter Leefmilieu, Velt, JNM, … verenigen zich om die dag
de nodige aandacht te vragen voor het thema van de
biodiversiteit. Als natuurliefhebber mag je dit niet missen. Het is
net door met velen aanwezig te zijn, dat we van de overheid de
nodige aandacht voor dit thema kunnen vragen.
Meer info voor beide happenings te Meldert en Haacht vind je op
www.walkfornature.be
www.velpe-mene.be
www.bondbeterleefmilieu.be/weekvandeaarde
www.natuurpunthaacht.be
En verder: Yes, we can!
Bernard Lemaitre
Voorzitter Natuurpunt Haacht
PS 1: Om te wandelen in het Haachts Broek tijdens deze periode
van het jaar, zijn laarzen ten stelligste aangeraden.
PS 2: We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons die dag
willen helpen. Ben je geïnteresseerd, laat ons iets weten op
natuurpunt.haacht@skynet.be

Foto cover: Wandelen langs de anti-tankgracht (Foto Luc
Bijnens)

WALK FOR NATURE HAACHT: HET OPZET
De week van de aarde wordt afgesloten met een Walk for Nature in Haacht. De gemeente zal er het
biodiversiteitscharter ondertekenen. Dit vormt het startsein voor diverse acties ter verbetering van de biodiversiteit in de
gemeente. Die dag vindt ook de officiële opening plaats van het wandelpad door het natuurreservaat het Haachts Broek.
De Walk for Nature biedt de ganse dag kwaliteitsactiviteiten aan waar je met gans het gezin kunt proeven van mooie
natuurgebieden en landschappen.
Groene gordel
Het natuurreservaat de Leibeekvallei bestaat uit de deelgebieden het Schoonbroek (95 ha), het Schorisgat (106 ha), het
Haachts Broek (164 ha) en de Antitankgracht (12 ha). Dit aaneengesloten gebied maakt deel uit van de groene gordel
tussen Aarschot en Mechelen.
Enkele duizenden jaren geleden stroomde de Dijle in dit gebied. Dit gaf aanleiding tot de afzetting van een gevarieerde
bodem bestaande uit lemig zand en klei. Het water kon moeilijk in de bodem dringen en er ontstond een broekgebied.
Dankzij deze natte gronden bleef het gebied gespaard van bebouwing en vormt het nu een grote groene zone.
Tijdens de Walk for Nature maak je kennis met het Schorisgat, het Haachts Broek en de Antitankgracht.
Langs de Leibeek: variatie troef
Eeuwenlang werden de percelen langs de Leibeek gebruikt als gras- en hooilanden. Dit resulteerde in een grote
bloemenrijkdom en de biodiversiteit was er hoger dan in de “wilde” natuur.
Maar in de jaren 50 van de vorige eeuw deden de machines hun intrede in de landbouw; paarden werden vervangen
door tractoren en er was veel minder behoefte aan hooi. De bloemrijke graslanden werden vervangen door
populierenbossen.
Vandaag beheert Natuurpunt 8 ha in het Schorisgat en 38 ha in het Haachts Broek. Reeds heel wat populierenbossen
werden vervangen door grasland. Niettemin zijn populieren op zich ook waardevol: dankzij het zachte hout komen er
veel spechten voor. De vochtige percelen met ruige begroeiing zijn het geschikte biotoop voor de nachtegaal. Verder
herbergt het reservaat heel wat zeldzame paddenstoelen en planten, waarvan de dauwnetel het paradepaardje is. Ze
komt hier, als één van de weinige plekken in België, nog massaal voor. Percelen die al zeer lang loofbos zijn, bevatten
interessante voorjaarsbloeiers. Je treft er een tapijt aan van speenkruid, bosanemoon en donkersporig bosviooltje.
Natuurpunt wenst dit gebied verder om te vormen tot een halfopen landschap bestaande uit een mozaïek van
hooilanden, weilanden, valleibossen, populierenbossen, moerassen en akkers. Dankzij deze gevarieerde biotopen en
een aangepast beheer is er opnieuw plaats voor de vroegere rijke flora en fauna.
Antitankgracht: “mooiste plekje in de categorie rivieren en beken”
Grenzend aan het Haachts Broek ligt het natuurreservaat “de Antitankgracht”. Natuurpunt beheert er 7 ha.
De gracht werd in 1939 gegraven, is 3 km lang en maakte deel uit van een verdedigingslinie die ons land moest
beschermen tegen de Duitsers.
Het water in de gracht komt niet in contact met waterlopen. Daardoor is het water niet vervuild en komen er allerlei
zeldzame dieren en planten voor. Je vindt er waterplanten als de zeldzame kikkerbeet, maar ook kleurrijke planten als
gele lis en grote kattenstaart. De bloemen van de grote egelskop lijken op een middeleeuwse goedendag.
Langs het wandelpad springen kikkers in het water. Ook de zeldzame kamsalamander voelt er zich thuis. Een hangende
tak boven het water is voor de kleurrijke ijsvogel een geschikte plaats om naar vis te duiken.
Het wandelpad is afgezoomd met struiken. Via “vensters” in deze struiklaag kan je genieten van een wijds landschap.
Niet voor niets staat dit landschap in het gewestplan ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De lezers van het Nieuwsblad hebben deze plek uitgeroepen tot het mooiste plekje in de categorie rivieren en beken.
Het voorbije jaar werd het gebied grondig aangepakt in een gezamenlijk project met de gemeente, Hagok en VLM.
Walk for Nature
Werk mee aan biodiversiteit
Natuurpunt heeft samen met de gemeente een charter opgesteld om de biodiversiteit in de gemeente Haacht te
vergroten. De acties bestaan o.a. uit het verbinden van natuurgebieden, het versterken van de natuur in
landbouwgebieden en het sensibiliseren van de bevolking om tuinen natuurvriendelijk in te richten. Tijdens het
symposium kom je hierover meer te weten en wordt het charter ondertekend.
Openstelling van het wandelpad
Het reservaat het Haachts Broek is ondertussen dermate uitgebouwd dat voor het eerst een permanent bewegwijzerde
wandelweg aangeboden wordt. De wandeling is beschreven in een gebiedsfolder en langs het parcours vind je
infopanelen.
Vroege vogelwandelingen
Om 7u en 8u kan je deelnemen aan een vogelwandeling. Daarna kan je er ontbijten. Hiervoor moet je wel vooraf
inschrijven.

Kinderen worden verwend
Spel, creativiteit en plezier zijn hier de sleutelwoorden. Zo worden de kinderen van de lagere scholen uitgenodigd om de
mooiste natuurtekening te maken. De tekeningen worden tentoongesteld in Breughels gasthof op 25 april, gevolgd door
een prijsuitreiking door de peter van Natuurpunt en VRT-acteur Pol Goossen, beter bekend als Frank Bomans uit de TVserie Thuis.
De kinderen worden met paard en kar naar de kern van het natuurreservaat gebracht. Ze kunnen dan samen met hun
ouders deelnemen aan een natuurzoektocht.
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zich uitleven via lowland games. In groepjes van 5 à 6 personen worden ze aan grappige,
spannende, leuke proeven onderworpen.
Verder is er in Breughels gasthof nog kinderanimatie voorzien met o.a. een optreden van Jonna straattheater.
Wandelen en fietsen met heel het gezin
Tussen 10 en 17 uur kan je, voorzien van een kaart, erop uittrekken voor een bewegwijzerde wandeling van 6, 9 of 12
km. De wandeling brengt je doorheen de 3 aaneengesloten natuurreservaten: het Haachts Broek, de Antitankgracht en
het Schorisgat. Vanaf 13.30 uur zijn verschillende infoposten bemand waar je uitleg krijgt over het gebied en zijn fauna
en flora. Je krijgt er ook een demonstratie van mandenvlechters.
Om 13.30 uur kan je meewandelen met Pol Goossen, de bekende en populaire acteur uit oa. De één reeks “Thuis”.
Een bewegwijzerde fietstocht van 16 km brengt je langs mooie groene plekjes.
Als je een hele dag uittrekt, kan je zowel fietsen als wandelen.
Na afloop kan je nog nagenieten bij een hapje en een drankje … én een live-optreden van de RoseRoomSwing!
Plaats van de afspraak
De happening start in het Breughels gasthof, Wespelaarsesteenweg 85, te Haacht. Zorg zeker voor laarzen; het is niet
voor niets een broekgebied! Natuurpunt Haacht hoopt je hier te mogen ontmoeten.
Prijs
Deelname Walk for Nature: leden van Natuurpunt en partnerorganisaties: € 2 pp of € 4 per gezin, niet-leden: € 4
pp of € 8 per gezin. De opbrengst van de inschrijving ten voordele is van “GeefOmNatuur”, dus voor de aankoop van
natuurgebieden. Dus zeker lidkaart meebrengen om de korting voor leden te bekomen!

WALK FOR NATURE: HET CHARTER VOOR BIODIVERSITEIT IN VLAANDEREN
Tussen het gemeentebestuur van Haacht, vertegenwoordigd door de burgemeester enerzijds en Natuurpunt Haacht,
vertegenwoordigd door Bernard Lemaitre anderzijds wordt het hierna volgende ‘Charter voor Biodiversiteit in Vlaanderen’
afgesloten.
Met dit charter reikt Natuurpunt Oost-Brabant alle overheden en alle ruimtegebruikers de hand om dringend en effectief –
in praktijk en op het veld – samen te werken om het verlies van biodiversiteit tegen 2010 terug te dringen, ook in onze
regio. Het baseert zich op de internationale verdragen tussen de Europese regeringen op de Göteborg-top in 2001 en
tussen internationale regeringen op de VN-duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002.
Het charter legt de prioriteit bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en soorten,
waarvoor onmiddellijk beleidsmaatregelen en acties ter behoud en herstel nodig zijn. Het samenwerkingsverband
structureert zich rond 4 pijlers:
-kennis (samenbrengen van gegevens)
-communicatie (tussen partners onderling en naar het grote publiek toe)
-betrokkenheid (stimuleren van doelgroepen en middenveld)
-concrete actie (behoud en herstel van leefgebieden en soorten in de praktijk)
Het actieprogramma bevat 10 punten die concreet dienen opgenomen te worden en die nadere en gebiedsgerichte
uitwerking krijgen in overleg met vertegenwoordigers van de afdelingen van Natuurpunt Oost-Brabant.
De ondertekenaars erkennen dat wereldwijd, maar ook in eigen regio:
• de biodiversiteit* – en met name de samenhang van alle levende wezens (planten, dieren en mensen) in goed
functionerende ecosystemen – op een onnatuurlijk hoog en verontrustend tempo achteruitgaat, en dit door toedoen
van de mens, wat nog versterkt wordt door de wereldwijde klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen.
• de aantasting van de biodiversiteit en het verlies van de diensten die er door geleverd worden (water- , bodem- en
voedselkringloop, regeneratie van natuurlijke hulpstoffen, beheersing van plagen- en vervuiling, chemisch- en genetisch
reservoir…) onverantwoord negatieve gevolgen kan hebben voor de welvaart van mens en maatschappij op
mondiale tot lokale schaal.
• de biodiversiteit en de natuurlijke leefomgeving tevens van cruciaal belang zijn voor het welzijn van mens en
maatschappij en met name voor de gezondheid, de recreatie, de educatie, de (culturele) inspiratie en de keuzevrijheden.
• de biodiversiteit in een gevarieerd en informatierijk landschap een kans is voor een streek en haar bevolking, en in
belangrijke mate bijdraagt tot de leefbaarheid van de (woon)omgeving en het welbehagen. De samenhang van natuur,
landschap en cultuurhistorie bepaalt mee de streekidentiteit en het attractief zijn van een regio voor bewoners en
bezoekers (toerisme en recreatie).

• bij het terugdringen van de achteruitgang van de biodiversiteit het noodzakelijk is dat op alle beslissingsniveaus de
verschillende overheden en actoren hun verantwoordelijkheid nemen en verhinderen dat de problemen
afgewenteld worden op andere regio’s en continenten én op de komende generaties.
• dat Vlaanderen – als Europese centrumregio – een bijzondere verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie heeft voor
de bescherming van de biodiversiteit en het duurzaam gebruik van de ruimte.
• bij het behoud, ontwikkelen en beleven van de biodiversiteit in een kwaliteitsvolle natuur en een gaaf landschap het
betrekken van zoveel mogelijk mensen bij het behoud, ontwikkelen en beleven van biodiversiteit in een kwaliteitsvolle
natuur en dit volgens het principe ‘natuur en landschap voor iedereen’. Samenwerking tussen overheden en
organisaties van het middenveld is hierbij zeer belangrijk.
• voor de biodiversiteit niet alleen de overheden een belangrijke verantwoordelijkheid moeten opnemen, maar dat
daarnaast alle actoren en gebruikers die bij de landelijke ruimte betrokken zijn, moeten bijdragen aan het behoud
en de ontwikkeling van de verscheidenheid van kenmerkende soorten in de ruimte aan hen toegekend.
• voor acties naar het behoud en het ontwikkelen van de biodiversiteit een ‘doelgroepenbeleid’ noodzakelijk is waarbij
de verschillende gebruikers van het landelijk gebied gesensibiliseerd en aangemoedigd worden om te komen tot een
‘wise-use’ en een zodanig gebruik dat ook leefgebieden van de bijzondere en kwetsbare soorten (rode lijsten*) terug
worden versterkt.
• voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit op lokaal en regionaal vlak een intensief beleid vereist van
bescherming en versterking van natuurgebieden, en dit in samenhang met het gehele landschap. Tevens moet
een milieukwaliteit van zodanig hoog niveau vooropstaan dat tevens aan de voorwaarden voor kwetsbare soorten (rode
lijsten) voldaan wordt.
• om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen specifieke en voldoende kwaliteitsvolle leefgebieden als
natuurreservaat moeten worden uitgebouwd, ingericht en beheerd, om de meest bedreigde biodiversiteit snel en op
afdoende wijze te vrijwaren.
• het noodzakelijk is een beleid te voeren om de kleine natuurgebieden en natuurreservaten te ontsnipperen, te
versterken en in te bedden in een netwerk van voldoende ‘robuuste’ natuur in een kwaliteitsvol landschap.
* Biodiversiteit is het aantal en de verscheidenheid aan levende organismen en ecosystemen die aan mekaar via een webvormige
structuur ondersteunende diensten leveren zoals de voedselkringloop, en die de voorwaarden in stand houden voor het leven op aarde.
* Rode lijsten geven de bedreigde status aan van planten- en diersoorten aan de hand van criteria als mate van achteruitgang, de
totale (wereld)populatie, het verspreidingsgebied, de populatiedichtheid of -fragmentatie.

De ondertekenaars engageren zich concreet met volgend 10 puntenplan:
1. aan te sluiten bij de door de IUCN* gelanceerde en door de Europese overheid ondersteunde campagne ‘Countdown
2010’* met de doelstelling het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 terug te dringen.
2. de nodige deskundigen en betrokkenen (waaronder Natuurpunt Oost-Brabant) te horen of samen te roepen om de
nodige adviezen en kennis in te zamelen voor de bijsturing van lopende en de ontwikkeling van bijkomende initiatieven
inzake biodiversiteit.
3. het maatschappelijk draagvlak voor de versterking van de leefgebieden en het soortenbeleid te bevorderen door
gerichte communicatie met het publiek en door de betrokkenheid van de mensen t.o.v. de omgevende natuur en het
landschap te vergroten.
4. het beleid en de maatregelen m.b.t. biodiversiteit af te stemmen en te heroriënteren op duidelijke en meetbare doelen
m.b.t. leefgebieden en soorten, volgens vast te leggen prioriteiten en een concreet stappenplan.
5. voorrang te geven aan de meest bedreigde en kwetsbare leefgebieden, dier- en plantensoorten en kwetsbare
ecosystemen waarbij een bovenregionale en (inter)nationale verantwoordelijkheid in het spel is. Hierbij worden de
Vlaamse ‘rode lijsten’ en de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn* als leidraad gebruikt.
6. voor het werkgebied de bestaande gegevens over de soorten en de leefgebieden van de Vlaamse ‘rode lijsten’ en de
Europese habitatrichtlijn overzichtelijk samen te brengen, gebruik makend van de biologische waarderingskaart, de
verspreidingsatlassen en de informatie van plaatselijke deskundigen (waaronder Natuurpunt Oost-Brabant).
7. op basis van deze prioriteiten de eigen beleidsplannen (provinciaal natuurbeleidsplan, gemeentelijke GNOP’s,
ruimtelijke uitvoeringsplannen, beheersplannen…) actiegericht, bondig en met duidelijke doelstellingen naar soorten en
habitats te herwerken onder coördinatie van een deskundige begeleidingsgroep (met Natuurpunt Oost-Brabant).
8. de diverse voorgestelde acties met middelen en mensen door het bestuur te laten goedkeuren. Deze acties
veronderstellen een versterkte samenwerking met de doelgroepen, waaronder de natuurbeweging en andere
ruimtegebruikers.
9. de initiatieven ter versterking van de biodiversiteit uitgaande van burgers verenigd in organisaties van het middenveld
(waaronder Natuurpunt Oost-Brabant) te ondersteunen.
10. het beleid vervolgens te richten op de duurzame instandhouding van de bestaansvoorwaarden van de
desbetreffende leefgebieden en soorten.
* IUCN is ‘The World Conservation Union’, die ongeveer meer dan 10.000 wetenschappers en experten uit 181 landen op regelmatige
basis samen brengt rond het duurzaam gebruik
van natuurlijke hulpbronnen.
* Countdown 2010 is een wereldwijd samenwerkingsverband van landen, regio’s en organisaties die het verlies aan biodiversiteit tegen
2010 willen terug dringen, in uitvoering van
de internationale verplichtingen zoals vastgesteld op de Wereldduurzaamheidstop van de Verenigde Naties in Johannesburg (2002) en
de Europese top van regeringsleiders in
Göteborg (2001).
* Europese habitat- en vogelrichtlijnen bepalen dat elk land van de EU voor zijn grondgebied specifieke zones moet aanduiden waar de
op Europees vlak meest bedreigde en kenmerkende
fauna en flora (benoemd in bijlagen van

de richtlijnen) duurzaam kan in stand gehouden worden en waarbij gestreefd wordt naar een samenhangend Europees netwerk van
natuurgebieden (Natura 2000 netwerk).

Concrete acties voor de Gemeente Haacht
Concrete acties voor de Gemeente Haacht
Actiepunt 1 Visievorming en verbetering van de natuur
De natuurgebieden in de gemeente Haacht maken deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Via deze gordel van
natuurgebieden probeert het Vlaams Gewest een aaneengesloten natuurgebied te vormen. Als dat hier en daar niet lukt
dan probeert men toch de natuur in de tussengebieden te stimuleren. De gemeente zal deze visie verder detailleren en
gebruiken bij de uitwerking van het beleid, zoals o.a. het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het gemeentelijk
milieubeleidsplan.
Actiepunt 2 Natuur in landbouwgebied
Landbouwgebieden vormen niet alleen belangrijke verbindingsgebieden tussen natuurgebieden maar ze zijn ook het
habitat voor een aantal soorten. Door de moderne landbouwtechnieken komen deze soorten echter onder druk.
De gemeente zal de nodige acties nemen om de landbouwers te stimuleren in het nemen van maatregelen die bijdragen
tot het behoud van de biodiversiteit in landbouwgebied.
Actiepunt 4 Trage wegen
De gemeente inventariseert de trage wegen, stelt ze open en maakt ze kenbaar aan het publiek. De gemeente
beschermt en onderhoudt deze trage wegen op een dusdanige wijze dat de natuurwaarde er toeneemt.
Concreet betekent dit:
• De trage wegen worden niet, of zo weinig mogelijk, verhard. Als er toch verharding nodig is, dan zal de breedte van
de verharding beperkt worden. De materiaalkeuze voor de verharding is van die aard dat de impact op de natuur
minimaal is.
• De biodiversiteit in de aangrenzende bermen wordt beschermd en verbeterd. Houtkanten worden behouden of
aangeplant.
• Gemotoriseerd vervoer zoals quads, terreinwagens, e.d. worden geweerd.
Actiepunt 5 Lichthinder
De gemeente evalueert het gebruik van de verlichting en zal de schadelijke impact op de dieren verminderen. Dit kan
bijvoorbeeld door:
• de duurtijd van de verlichting aan te passen.
• de installatie aan te passen zodat er zuinig met energie omgegaan wordt.
Actiepunt 6 Mobiliteit
De gemeente stimuleert het gebruik van alternatieve vervoermiddelen in plaats van de klassieke auto’s. Hierdoor wordt
niet alleen CO2 bespaard, maar wordt ook de uitstoot van allerlei schadelijke stoffen vermeden. Bij de (her-) aanleg van
wegen heeft de gemeente oog voor de fietsgebruiker.
Actiepunt 7 Zet communicatiekanalen open voor natuur
De gemeente zal zijn inwoners sensibiliseren voor de natuur. Door allerlei laagdrempelige projecten aan te kondigen
poogt men interesse voor de natuur op te wekken. De gemeente informeert zijn inwoners over de inrichting van
natuurvriendelijke tuinen. O.a. kandidaat-bouwers krijgen een informatiefolder.
Actiepunt 8 Sensibiliseer de bevolking om pesticiden te vermijden
Pesticiden zijn zeer slecht voor het milieu. De gemeente zal de bevolking inlichten over alternatieve
bestrijdingsmethodes.
Actiepunt 9 Zwaluwen Het aantal huis- en boerenzwaluwen gaat in Vlaanderen sterk achteruit. In Haacht zijn er nog
kolonies van huiszwaluwen, maar hun aantallen schommelen jaarlijks. De gemeente zal een studie uitvoeren naar de
toestand van de zwaluwen en de nodige maatregelen nemen ter verbetering van het zwaluwenbestand zoals
bijvoorbeeld het uitwerken van een subsidiereglement en het bevorderen van de plaatsing van kunstnesten.
Actiepunt 10 Bestrijd exoten
De gemeente informeert de bevolking over de gevaren van (invasieve) soorten. De gemeente neemt de nodige acties
om invasieve soorten te bestrijden.
Actiepunt 11 Adopteer één of meerdere soorten
De gemeente neemt deel aan het “provinciale prioritaire soorten”-project. De gemeente zal één of meerdere prioritaire
soorten adopteren en hiervoor gepaste beheermaatregelen nemen.
Actiepunt 12 Bedreigende soorten
De gemeente zal de bevolking inlichten hoe men kan voorkomen dat vossen en steenmarters schade aanrichten.

WALK FOR NATURE: GESCHIEDENIS VAN HET CHARTER VOOR BIODIVERSITEIT
Haacht is niet de eerste gemeente die het bio-charter zal ondertekenen. Noch de laatste.
Natuurpunt Oost Brabant engageert zich reeds lang voor het behoud van biodiversiteit. Het Charter voor Biodiversiteit is
hierin een krachtig instrument. Dit document is een engagementsverklaring tussen het lokale bestuur en de Natuurpuntafdeling, dat d.m.v. wederzijdse feedback en samenspraak ingevuld wordt.
Het is niet de bedoeling dat dit een leeg document blijft: telkens worden er concrete punten uitgewerkt, zodat de lokale
biodiversiteit concreet wordt versterkt. Vanaf de lancering in 2007 (Walk for Nature Koebos, Pellenberg) groeit het aantal
Countdown 2010-partners. Momenteel hebben 17 gemeenten in Oost-Brabant het Charter reeds ondertekend. Deze
gemeenten worden vermeld op de internationale campagnewebsite.
In het kader van Countdown 2010 heeft Natuurpunt Oost-Brabant de campagne "Werk mee aan Biodiversiteit” opgestart.
(i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant). De vereniging streeft ernaar om krachtige samenwerkingsverbanden op te zetten
tussen lokale besturen en Natuurpuntafdelingen. D.m.v. het ‘Charter voor Biodiversiteit’ te ondertekenen engageren
beide partners zich tot het nemen van concrete acties om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Concrete
gemeentelijke actieprogramma’s moeten een goede opvolging verzekeren.
Je ziet het! Vele gemeentes willen de boot niet missen en engageren zich voor het behoud van de natuur in hun streek.
Zo kan je eigen gemeente de Countdown2010-doelstellingen realiseren én een trekkersrol spelen voor andere lokale
besturen.
Investeren in biodiversiteit en landschap werkt. Dat zie je aan de verandering in het denken van de burger, bedrijven en
het beleid. Biodiversiteit wordt meer en meer bekeken als “big business”: een middel voor regionale economische
ontwikkeling, het leveren van ecosysteemdiensten (zuiveren lucht, water en grond), het versterken van de identiteit en zo
ook het geluk van een streek.
908 organisaties wereldwijd hebben de Countdown2010-verklaring reeds ondertekend, neem deze kans en plaats je
gemeente, bedrijf of vereniging op de kaart!

MEER WALK FOR NATURE: STARTHAPPENING WEEK VAN DE AARDE
Het landschap van Brabants Haspengouw spreekt tot de verbeelding. Met haar uitgestrekte akkers, weidse vergezichten,
diep ingesneden groene valleien en prachtige holle wegen is deze streek uitgegroeid tot het mekka van de zachte
natuurgenieter. Hier vind je een unieke mix van ruimte, natuur en stilte. Midden in dit landschap, rondom Meldert bij
Hoegaarden, liggen 3 uit de kluiten gewassen natuurgebieden van Natuurpunt op een steenworp van elkaar: de MeneJordaanvallei, het Rosdel en het Meldertbos. Samen vormen ze de “Hoegaardse valleien”.
Kriebelt het om kennis te maken met dit unieke landschap? Op zondag 18 april kan je de Hoegaardse valleien
verkennen en meegenieten van dit landschap tijdens de landelijke starthappening van de Week van de Aarde.
Afspraakplaats voor alle activiteiten is het Sint-Janscollege langs de Waverse Steenweg in Meldert, deelgemeente
van Hoegaarden.
Al vroeg in de ochtend starten geleide wandelingen voor vroege vogels. Enthousiaste medewerkers tronen je mee naar
het Rosdel en leren je verschillende vogels herkennen. Aansluitend kan je gezellig blijven ontbijten; hiervoor graag
vooraf inschrijven door overschrijving van 6 euro op rekening 001-0762218-68 van Natuurpunt Oost-Brabant.
Vanaf 8u30 kan je vertrekken voor een wandeling op eigen tempo langs een uitgestippeld parcours. Je hebt de
keuze tussen afstanden van 3, 6, 10 of 12 km. Vanaf 13u30 staan onderweg verschillende landschapsposten
opgesteld; daar maken medewerkers van Natuurpunt je attent op de aanwezigheid van bijzondere planten en dieren en
krijg je uitleg over diverse aspecten van natuur en landschap: cultuurelementen in het mysterieuze kasteelpark van
Meldert, natuurontwikkeling in de ruilverkaveling, speciale akkerfauna en –flora... Zorg zeker voor laarzen of stevige
wandelschoenen!
Ook de kinderen komen aan hun trekken; speciaal voor hen is er een zoekcircuit langsheen de uitgestippelde
wandeling. Om 16u is er bovendien een gratis poppenkast-voorstelling van De Blauwe Schavuit.
Rond het Sint-Janscollege in Meldert gonst het van de activiteiten. In het Natuurpunt-café kan je terecht voor een natje
en een droogje, waaronder biofruitsap of een streekeigen Rosdel-biertje. Tal van natuur-, milieu- en recreatieve
verenigingen hebben er een infostand of tentoonstelling, onder meer Bond Beter Leefmilieu, JNM, VELT, Pasar, ATBNatuurvrienden, WWF en Greenpeace. Vanaf 16u verzorgen de McClovers een spetterend optreden.
Afspraak: Sint-Janscollege, Waverse Steenweg
Tienen/Hoegaarden naar L’Ecluse/Beauvechain).
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Als nieuwsgierige natuurliefhebber mag jij op 18 april niet ontbreken. Je bent van harte welkom!
Meer info: www.walkfornature.be, www.velpe-mene.be, 016-25 25 19 (secretariaat Natuurpunt Oost-Brabant, tijdens
kantooruren) of 016-73 30 23 (Hugo Abts, buiten kantooruren).

VOOR JE OP EXCURSIE MET NATUURPUNT VERTREKT !
Verder in deze nieuwsbrief vind je de activiteitenagenda van Natuurpunt Haacht. Iedereen is welkom op deze activiteiten,
gelieve echter wel rekening te houden met deze eenvoudige regeltjes:
· Vooraf inschrijven is niet nodig. Tijdig aanwezig zijn is voldoende. De excursies gaan door onder alle
weersomstandigheden. Pas dus je kleding en schoeisel aan.
· Voor leden van Natuurpunt is de deelname gratis. Vergeet je lidkaart niet! Niet-leden zijn ook meer dan welkom
maar betalen een daglidmaatschap van 1 euro.
· De wandelingen worden geleid door vrijwillige medewerkers van Natuurpunt. De algemene flora, fauna en het
beheer komen telkens aan bod. Soms zijn de excursies echter thematisch.
· Honden meenemen op onze natuurwandelingen is niet toegelaten (we wandelen immers soms tussen de grazers door)
· Bereikbaarheid: met het openbaar vervoer raak je makkelijk aan de vertrekplaats van wandeling (Sporthal Wespelaar).
Daarvoor neem je bus 284 (halte Sporthal) of de trein (station Wespelaar). Beiden rijden tussen Leuven en Mechelen.
· Meer info: Luc Bijnens 016/60.29.67 of Bernard Lemaitre 016/60.61.62

WANDELEN TUSSEN GROTE GRAZERS
Je kunt, afhankelijk van het seizoen, in het Haachts Broek gewoon tussen de koeien lopen binnen de afrastering. Je gaat
deze binnen en weer buiten via koeienpoortjes. Deze vorm van wandelen vergt natuurlijk enige discipline van de
wandelaars. Van nature vertonen (half)wilde grazers een neutrale houding of zelfs een zekere schuwheid ten opzichte
van mensen. Of de dieren in onze natuurterreinen dit gedrag blijvend gaan vertonen is grotendeels afhankelijk van de
wijze waarop met de dieren wordt omgegaan. Zo wordt gevraagd van niet om te gaan met deze grazers alsof het
huisdieren zijn, door ze bijvoorbeeld te willen benaderen, aaien of voederen. Tracht een minimale afstand van 25 m te
respecteren. Staan de grazers op het pad, maak dan liever een bochtje in plaats van de dieren weg te jagen. Hebt u toch
een hond bij u, houdt deze aan de leiband en zorg ervoor dat de hond zich rustig naast het baasje houdt.

ACTIVITEITENKALENDER 2010 BESCHIKBAAR ALS DOWNLOAD
Onze activiteitenkalender voor het komende werkjaar staat maar weer eens op punt.
Natuurpunt Haacht doet jaarlijks haar best om een gevarieerd programma met activiteiten
aan te bieden. Dat deze geproefd worden door leden en niet-leden is te merken aan de
talrijke opkomst!
De activiteitenkalender kan je op verschillende manieren raadplegen.
-Allereerst krijg je hem via dit lokaal tijdschrift vier keer per jaar in de bus.
-Moest je ons tijdschrift niet meer bij de hand hebben; dan kan je makkelijk zowel de digitale
versie van de nieuwsbrief als een aparte activiteitenkalender raadplegen op onze website.
-En via die website kan je ook door één spreekwoordelijke klik op de knop opnieuw een
papieren versie afdrukken.

ACTIVITEITEN EN WERKDAGEN
Excursies
29/01/10 - Algemene Vergadering afdeling Haacht, 20u, Sporthal Wespelaar
Gezellig samenzijn, keuvelen, toasten, terugblikken op gepresteerde realisaties, tonen van sfeer- en natuurbeelden uit
Haacht, medewerkers brengen het verhaal van weer een jaar timmeren aan de groene weg tijdens het
‘vergaderings’gedeelte op aangename manier met een niet te missen presentatie vol informatie en beeldmateriaal. En
vooral… niemand gaat met lege handen naar huis!
07/03/10 - Broedvogelinventarisatie, 7u, parking sporthal Wespelaar
“20 jaar broedvogels inventariseren Haachts Broek”
Al sinds 1990 worden door de Cel Studie van Natuurpunt Haacht gebieden onderworpen aan een volledige
broedvogelinventarisatie volgens de methode van de uitgebreide territoriumkartering. Deze inventarisaties vinden
meestal in alle discretie plaats, maar vandaag kan iedereen eens komen meekijken door de verrekijker. Je eigen
verrekijker dus zeker niet vergeten!
21/03/10 - Wandeling Schoonbroek, vertrek 14u, kerk Sint-Adriaan (Haacht)
Ontdek het Schoonbroek en de algemene flora en fauna van dit gebied en het beheer dat Natuurpunt Haacht er uit voert.
25/04/10 - Walk for Nature, vanaf 13u30, Breughels Gasthof, Haacht
Natuurpunt Haacht stelt het prachtig natuurgebied 'Haachtse Leibeekvallei' open. Tevens wordt van de lokale
overheid de nodige aandacht gevraagd voor biodiversiteit om de doelstelling 'Countdown 2010' te halen.
02/05/10 - Wandeling Antitankgracht, vertrek 14u, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg Haacht
Ontdek de historische anti-tankgracht en de algemene flora en fauna van dit gebied en het beheer dat Natuurpunt
Haacht er uit voert.
12/05/10 - Praktijkoefeningen determineren van planten, vertrek 19u, parking sporthal Wespelaar
De Cel Studie van Natuurpunt Haacht nodigt uit! Op deze activiteit wordt de werkwijze van het determineren van planten
gedemonstreerd en ga je ook zelf determineren. Breng je plantengids en loepje mee.
19/05/10 - Avondwandeling Tildonk – Plantsoenbos, vertrek 19u, kerkhof 7e liniestraat Tildonk
Ontdek de open ruimte in Tildonk en de algemene flora en fauna van dit gebied. Ook in Tildonk bezit en beheert
Natuurpunt Haacht terreinen.
26/05/10 - Praktijkoefeningen determineren van planten, vertrek 19u, parking sporthal Wespelaar
De Cel Studie van Natuurpunt Haacht nodigt uit! Op deze activiteit wordt de werkwijze van het determineren van planten
gedemonstreerd en ga je ook zelf determineren. Breng je plantengids en loepje mee.
13/06/10 - Wandeling Haachts Broek, vertrek 14u, parking sporthal Wespelaar
Ontdek het Haachts Broek in volle lente en de unieke flora en fauna van dit gebied en het beheer dat Natuurpunt Haacht
er uit voert.
05/09/10 - Wandeling Haachts Broek, vertrek 14u, parking sporthal Wespelaar
(Her)ontdek het Haachts Broek in de herfst en de unieke flora en fauna van dit gebied en het beheer dat Natuurpunt
Haacht er uit voert.
03/10/10 - Wandeling Wakkerzeel, vertrek 14u, kerk Wakkerzeel
Ontdek de natuur van de mooiste deelgemeente van Haacht en de algemene flora en fauna van dit gebied.
31/10/10 - Trage Weg fietstocht (ism N. Boortmeerbeek), 14u Dreef Boortmeerbeek-Haacht
De 'Dag van de trage weg' is een actieweekend waarbij aandacht gevestigd wordt op het belang van trage wegen.
Ontdek ze samen met ons, een aangename fietstocht langs vergeten hoekjes, natuurgebieden en een nieuwe maar
authentieke brouwerij.
Werkdagen
02/01/2010
06/02/2010
06/03/2010
20/03/2010
03/04/2010
17/04/2010
08/05/2010
05/06/2010

Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Extra afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Extra afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag

Meer info over de wandelingen en werkdagen bij: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be of op 016/60.61.62

