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NATUURPUNT BOUWT EEN WILGENHUT
DE TRAM KOMT ER NIET!
GEZOCHT: ONZE AMFIBIEËN HEBBEN UW HULP NODIG

v.u. Catherine Beddeleem
Rijmenamsebaan 94,
3190 Boortmeerbeek

NATUURPUNT ONDER DE LOEP

VOORWOORD

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.

December…weer een jaar voorbij ! Het jaar van ons 25jarig bestaan, wat we uitbundig hebben gevierd. Het jaar
waar we een heuse boomgaard plantten, het jaar waar
225 mensen kwamen eten op onze vegetarische eetdag,
Het jaar waarin weer veel natuurgronden werden
aangekocht en waar we veel gewerkt hebben aan beleid
en beheer, studie, …

Lid worden van Natuurpunt vzw
kan door overschrijving van 24,00 euro
op rek. 230-0044233-21

We verwachten ook jou op de algemene vergadering van
1 februari in CC Den Breughel om 20 uur.

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

De winter startte stormachtig, maar werd gevolgd door
zonnige periodes en zachte temperaturen!
De natuur neemt nu even een pauze, maar bij Natuurpunt
staan we niet stil. De werkdagen en de vele
vergaderingen lopen gewoon door.
Ik kom net thuis van een werkdagje aan de antitankgracht
waar we met een 20-tal mensen een wilgenhut bouwden.
Een wilgenhut voor de schapen die er de begrazing
zullen doen. Het doet mij deugd om zoveel mensen
samen te zien werken, samen iets zien opbouwen,
samen iets beleven in de natuur voor de natuur!

Hier tonen we aan de hand van een powerpointpresentatie de evolutie van onze reservaten en wat
we verwachten in het komende jaar. We heffen er het
glas op het vorige jaar, maar zeker ook eentje op het
toekomende waarin we vol verwachting uit kijken naar de
vele boeiende activiteiten.
Op onze kalender staan steeds de vele wandelingen
vermeld, maar ook de volgende vegetarische eetdag en
de werkdagen.

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

Bestuur

Ik hoop dat ook jij in jouw kalender onze activiteiten met
een dikke stift aanduidt (data achteraan te vinden) zodat
we elkaar dit jaar natuurvol kunnen ontmoeten!
Verder wens ik jou een heel leuk, spannend en vooral
gezond 2014 toe!

Catherine Beddeleem , Voorzitter
catherine.beddeleem@telenet.be
0477 99 90 05

Tot op de algemene vergadering!

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

Catherine Beddeleem
Voorzitter Natuurpunt Haacht.

Natuurvolle groeten

Luc Bijnens , Penningmeester
016 60 29 67

Foto cover: Bouw van de wilgenhut aan “De Greppel” ATG op 28 december.

OVERZICHT VAN ENKELE ACTIVITEITEN
VLEERMUIZEN TELLING EN OP ZOEK NAAR DE SLEEDOORNPAGE
Op 23 december 2013 werd naar jaarlijkse gewoonte de vleermuizentelling in de bunker aan het wandelpad van het
Haachts Broek gehouden. Deze bunker fungeert als overwinteringsplaats voor de eerder zeldzame
Grootoorvleermuizen. Hoewel de omstandigheden ideaal waren – een vochtigheidsgraad boven 80% en een
temperatuur van 5°C - werd er slechts één exemplaar van de Grootoorvleermuis aangetroffen in de door Natuurpunt
voorziene nestplaatsen in de bunker. Voedsel voor de vleermuizen was echter volop aanwezig want een grote
hoeveelheid muggen, Roestjes (een nachtvlinder) en Dagpauwogen (overwinterende imago‟s) werden ook aangetroffen
op de muren en het plafond van de bunker. Aangezien de aanwezigheid van mensen de algemene temperatuur in de
bunker kan verhogen wordt er jaarlijks slechts één telling gehouden en die wordt bovendien steeds zeer kort gehouden.
Bij deze telling waren ook mensen van het Regionaal landschap Dijleland en VLM (Vlaamse Landmaatschappij)
aanwezig om eens te bekijken wat de mogelijkheden zijn om ook de andere bunkers in het Haachtse om te vormen tot
winterverblijf. Vele bunkers zijn momenteel niet bruikbaar doordat ze volledig afgesloten zijn of omdat het klimaat
binnenin niet volstaat. Aangepaste deuren (met invliegopening) zullen ook voorzien worden. Mensen met bunkers op
hun eigendom zullen worden gecontacteerd om te polsen of zij willen meewerken aan het vleermuisvriendelijk inrichten
van hun bunker. Informatie hierover kan uiteraard bekomen worden bij natuurpunt Haacht.
Na de vleermuizentelling werd overgegaan tot de telling van de sleedoornpage-eitjes in het sleedoornbosje langs het
natuurpunt wandelpad. Eitjes van de sleedoornpage zien er uit als een miniscuul golfballetje, die zich steeds bevinden in
de oksels van takken en stekels van 2 à 3 jaar oud. Zoals de naam reeds duidelijk maakt is sleedoorn de waardplant van
de sleedoornpage. Dit jaar werden er maar liefst 25 (!) eitjes waargenomen, wat wil zeggen dat het goed gaat met de
sleedoornpage in het Haachts Broek, een soort die als koestersoort fungeert voor de gemeente Haacht. De
sleedoornpage zelf waarnemen is echter niet zo gemakkelijk daar ze zich vooral ophouden rond en boven de kruin van
de sleedoornen.

ZWERFVUILACTIE 2013
De gemeente Haacht had op 19 oktober een zwerfvuilactie georganiseerd voor de verenigingen van Haacht om zwerfvuil
te verzamelen. Er waren een 50-tal vrijwilligers aanwezig waaronder enkele leden van Natuurpunt.
Met dank aan alle vrijwilligers werd ongeveer 600 kg zwerfvuil verzameld.

TERUGBLIK OP WEEKEND VAN DE NATUUR
Op 16 november was het zover, de grote boomplantactie
kon beginnen. Op deze mistige dag verzamelden we om 9
uur aan de sporthal. Dan gingen we naar het terrein achter
de evenementenweide, waar op vrijdag al de 260 bomen en
palen werden geleverd. Bomen en palen werden verdeeld,
gaten werden gegrondboord voor de palen. De laatste
putten werden gegraven. ‟s Middags werden we vergezeld
met iemand van de boomgaardenstichting en kregen we
een les in hoe een boom planten.
Tegen zondag was de mist opgeklaard en hadden we een
mooi overzicht van onze toekomstige boomgaard. De
laatste palen en bomen werden geplant. En dan hebben we
alle bomen van mest voorzien.
Om 16 uur waren we moe, maar gelukkig dat de 260
hoogstamfruitbomen waren geplant. Nu ongeduldig
afwachten op het fruit dat hier zal aankomen.

Tijdens deze boomplantactie hebben we bezoek gekregen van een
filmploeg van ROB tv. Dit was een reportage over dag van de natuur
in Vlaams-Brabant, de focus lag hierbij op de biodiversiteit en de
koesterburen. Voor koesterbuur, de eikelmuis, werd in Haacht een
boomgaard van maar liefst 260 bomen geplant en een tiental
nestkastjes opgehangen.
U kan de reportage herbekijken op de website van Natuurpunt
Haacht.

VEGETARISCHE EETDAG: SUCCESVOL VERLOPEN
Op 10 november jl. kwamen 225 personen proeven van onze overheerlijke vegetarische schotel.
Omdat we dit jaar ons 25 jarig bestaan vierden, kreeg ook iedereen een glaasje aperitief en borrelhapjes aangeboden.
De menu ; preisoep met kaas, herfstslaatje met linzen, oriëntaalse rijst met natuurpuntvolle saus en pompoenbeignet
werd smakelijk verorberd en talrijke keren overladen met superlatieven.
De zelfgemaakte taarten waren niet alleen een lust voor het oog…ze smaakten lekker en naar meer!
De dag werd een succes mede door de inzet van 23 vrijwillige medewerkers.

maar vooral door onze chef kok Hilde Claes die ons telkens weer met de glimlach een prachtige menu op tafel tovert.
Aan allen die er niet waren…jammer, je hebt iets gemist ! Maar volgend jaar op 9 november krijgen jullie de kans om er
bij te zijn. Schrijf het alvast in uw gloednieuwe agenda !!!

WILGENHUT BOUWEN
Zoals je kan zien op de cover hebben we een wilgenhut gebouwd voor de schapen. Dit was op 28
december. Er zijn zo’n twintig tal mensen komen helpen, waardoor de hut er in geen tijd stond. Een
prachtige activiteit om het Natuurpuntjaar mooi te eindigen.

EEN IDEE
KNUTSEL MEE: EEN VETPOTJE
Het wordt stilaan bitterkoud buiten en de vogeltjes hebben het dan niet zo gemakkelijk om eten te vinden.
Dus maken we een vetpotje!
Wat heb je nodig?









Frituurvet
Steelpannetje
Granen
Zaden
Noten
Houten lepel
Plastic bekertje
Stukje ijzerdraad of touw

Hoe gaan we tewerk ?
-

Zet het frituurvet heel eventjes in een pannetje op het vuur zodat het frituurvet smeuïg wordt.
Het mag zeker niet koken ! (Voor kinderen, laat dit aan een volwassenen over!)
Als dat vet zo zacht is als boter dan doe je er de zaden, granen en noten bij.
Dit alles goed door elkaar roeren met een houten lepel.
Giet nu dat mengsel in een plastic bekertje en laat het vet stollen
Als het mengsel al een beetje gestold is , steek je er een gebogen ijzerdraad of een lang dun touw
in. Laat het dan gewoon een tijdje staan.
Als het vet helemaal gestold is, kan je het bekertje verwijderen. Dat doet een volwassene door het
bekertje even te dompelen in warm water. Dan komt het vetklompje makkelijk los.
Hang het vetblokje op aan een boomtak of het lange touw….
Zorg dat de kat er niet aan kan !
Veel knutselplezier !
Catherine

BELEID
DE TRAM TOT HAACHT KOMT ER NIET!
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat er plannen waren om een tramlijn aan te leggen door onze
natuurresevaten in Haacht. Op 6 december jl. besliste de Vlaamse regering om deze plannen op te bergen.
De Vlaamse regering geeft prioriteit aan de 3 meest rendabele tramlijnen: Brussel – Luchthaven; Brussel –
Willebroek en UZ Jette – Luchthaven.

Rendabiliteit
Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de berekende rendabiliteit uit de maatschappelijke
kosten/baten-studies. Hieruit is duidelijk dat de tramlijn tot Haacht beduidend slechter scoort.
Segment
Brussel - Brussels Airport
Brussel - Willebroek
UZ Jette - Brussels Airport
Brussels Airport - Tervuren
Brussel - Ninove
Brussels Airport - Haacht
Willebroek - Bornem/Boom

Hoofdlijn
Haacht
Boom
Tangent
Tangent
Ninove
Haacht
Boom

Kosten (M €)
269
568
445
302
680
482
289

Baten (M €)
678
1123
887
381
796
295
165

Verhouding
2,53
1,98
2,00
1,26
1,17
0,61
0,57

Definitief afgevoerd?
De Lijn nuanceert het besluit van de Vlaamse regering. "De Vlaamse regering heeft vandaag bepaald welke
drie tracés er prioritair gerealiseerd kunnen worden. Haacht is daar niet bij", zegt woordvoerder Karen
Vandenplas. "Dat wil echter niet zeggen dat de plannen voor eeuwig en altijd van tafel zijn. Wel zeker is dat
er vóór 2025 niet aan een eventuele Haachtse verbinding zal worden gebouwd. Of de tram er daarna komt,
zal van de dan geldende mobiliteitssituatie in de regio afhangen. Wie weet wat de mobiliteitsbehoefte dan
zal zijn?”

Meer info
Meer informatie vind je op:
- http://www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020/pegasus_vlaamsbrabant/nieuws/Vlaamse_Regering_keurt_
voorkeursroutes_voor_tram_in_Vlaams_Brabant_goed.htm
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantnet
- http://www.hildecrevits.be/nl/voorlopig-geen-tram-naar-haacht

GEZOCHT
PADDENOVERZETACTIE 2014 IN HAACHT
ONZE AMFIBIEËN HEBBEN UW HULP NODIG!
In 2013 is Natuurpunt Haacht gestart met een paddenoverzet actie in de Kruineikestraat (tussen Wespelaar en Tildonk).
In totaal werden 630 amfibieën geholpen om de drukke baan over te steken op weg naar hun paringsgebied in de vijvers
van het domein “de Spoelberch”. Naast 270 padden , werden ook 285 bruine kikkers en 75 salamanders overgezet. Op
10 avonden tijd hebben we kunnen rekenen op de inzet van 92 vrijwilligers.
Ook in 2014 gaan we door met deze actie. Bedoeling is om zoveel mogelijk amfibieën te helpen om de drukke
Kruineikestraat over te steken en dus om zo weinig mogelijk platte amfibieën te zien liggen op de weg.
We rekenen natuurlijk op zoveel mogelijk vrijwilligers om ons hierbij te helpen en we denken dan op de eerste plaats aan
onze leden van Natuurpunt Haacht …. dus aan jullie allemaal!!!
Natuurlijk kun je niet elke avond op post zijn, maar 1 of 2 avonden in de week is al een grote hulp. We hebben ook
gemerkt dat jonge kinderen, vergezeld van hun mama of papa, dit wel fijn vinden.

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
1.

Waar?
In de Kruineikestraat (verbindingsweg tussen Wespelaar en Tildonk) ter hoogte van restaurant “BEEKVELD”.
De amfibieën steken daar de straat over om de vijvers in het domein “de Spoelberch” op te zoeken.

2.

Hoe?
Gezien de intense bebouwing is het hier niet mogelijk om te werken met schermen en ingegraven emmers.
We opteren dan ook om de padden manueel in emmers te verzamelen en ze terug vrij te laten langs de
overzijde van de straat.
Elke vrijwilliger brengt dan ook liefst een emmer, zaklamp en “plastic” handschoenen (nat te maken ter
plaatse) mee. Vergeet ook niet elke avond het aantal overgezette padden en andere overgezette amfibieën
aan de verantwoordelijke van Natuurpunt Haacht mee te delen.

3.

Wanneer?
Van zodra de padden in massa beginnen te trekken. Door deze methode toe te passen kunnen we ons
beperken tot 7 à 14 piekavonden. De amfibieën verplaatsen zich bovendien grotendeels vanaf de schemering
tot … 22Hr00. Na 22Hr00 vermindert het aantal amfibieën drastisch en is het ook gedaan met het drukke
autoverkeer. We worden verwittigd van de piekavonden door HYLA (vereniging van amfibieën en reptielen
van Natuurpunt). Wil je mee helpen aan de paddenoverzet, bezorg ons dan je mail / tel. En u zult per mail (of
per telefoon indien je dit verkiest) verwittigd worden welke avonden (en vanaf welk uur) er padden overgezet
worden.

4.

Veiligheid
a. De Kruineikestraat is een drukke straat. Dus uw veiligheid primeert.
Draag bijgevolg een fluo-vest.
b. We zullen ook de gemeente telkens verwittigen van de overzetavonden.
Tijdens de overzetacties duiden verplaatsbare gevarendriehoeken (met logo paddenoverzet) de zone aan.
Zo worden ook de andere weggebruikers verwittigd van de aan de gang zijnde paddenoverzetactie.
c. Ook worden de buurtbewoners door middel van een “huis aan huis verspreide folder” op de hoogte
gebracht.

5.

Reacties en coördinatie.
a. Zelfs indien u slechts enkele malen aanwezig kunt zijn, meld u aan bij Natuurpunt Haacht als
paddenoverzetter.
Zo wordt u persoonlijk verwittigd van de avonden dat er een overzetactie gepland is.
b. Indien u vrienden of geburen hebt die geïnteresseerd zijn, breng hen op de hoogte … of bezorg ons hun
email-adres.
c. Er zal steeds een bestuurslid van Natuurpunt Haacht aanwezig zijn om de actie te coördineren.

Hopende op een succcesvolle paddenoverzetactie,
René Verdonck
Nieuwstraat 70,
3150 Wespelaar
Tel:
016/60 62 58
GSM: 0472/320 710
mail: reneverdonck@skynet.be

Richard Soille
Jennekensstraat 61
3150 Haacht
Tel:
016 /436 257
GSM: 0486/369 052
Mail: richard@soille.be

OPROEP
GEEF JE MENING IN DE GROTE NATUURENQUÊTE

Wat is jouw mening over natuur dicht bij huis? Wat denk jij over de bescherming van bedreigde diersoorten, wilde natuur
en mooie landschappen? Dat wil Natuurpunt te weten komen met de Grote Natuurenquête. Met de resultaten stappen
we naar de Vlaamse politici. Met de wijziging van het natuurdecreet focust Vlaanderen op de gebieden die door Europa
beschermd worden. De gebieden die daarbuiten vallen, zowat 90% van de oppervlakte van Vlaanderen, zouden nog
amper middelen krijgen. En de verkiezingen komen er in sneltreinvaart aan. Geef je mening en maak kans op een
overnachting in Les Cabanes de Marie, een prachtige boomhut op 30 minuten van Brussel.
http://www.natuurpunt.be/nl/de-grote-natuurenqute_3336.asp

ACTIVITEITEN
GROTE VOGELTELWEEKEND 1 EN 2 FEBRUARI
De koude winterdagen zijn weer daar. Tijd om de vogels
in onze tuin te helpen met zelfgemaakte vetbollen, lekkere
nootjes of geschilde appels. Zo ben je verzekerd van heel
wat vogelgekwetter tijdens Het Grote Vogelweekend op 1
en 2 februari 2014. Tel de mezen, mussen en lijsters in je
tuin en geef je resultaten online door.

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: NIEUW KAARTJE: EINDE VAN DE WANDELING WERD HERAANGELEGD!

ACTIVITEITEN KALENDER 2014
EXCURSIES
01/02:

Algemene vergadering, 20u Foyer GC Den Breugel

01 – 02/02: Vogeltelweekend
30/03:

Wandeling Schoonbroek,
vertrek 14u, kerk Sint-Adriaan, gids: Luc.

11/05:

Focusactiviteit: (Kam)salamanderwandeling Antitankgracht,
vertrek 14u, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg Haacht, gidsen: Richard en Steven

22/05:

Avondwandeling Tildonk,
vertrek 19u, kerkhof 7de liniestraat Tildonk, gids Luc

15/06:

Florawandeling Haachts Broek,
vertrek 14u, parking sporthal Wespelaar, gids: Bes.

30/08:

Nacht van de Vleermuis
meer info volgt

12/10:

Paddenstoelenwandeling Haachts Broek,
vertrek 14u, parking sporthal Wespelaar, gids: René

09/11:

Vegetarische eetdag

15-16/11:

Dag van de Natuur
meer info volgt.

WERKDAGEN
De eerste zaterdag van de maand staat er meestal een werkdag op het programma in een van onze
gebieden, iedereen is van harte welkom om handje te komen helpen! Om de juiste plaats van afspraak en
het uur te kennen neem je best contact op met Johan De Meirsman via info@natuurpunthaacht.be of
0476/24.94.24
Zaterdag 1 februari

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 1 maart

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 5 april

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 3 mei

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 7 juni

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 6 september

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 4 oktober

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 1 november

werkdag vanaf 13u30

Zaterdag 6 december

werkdag vanaf 13u30

ALGEMENE VERGADERING 2014

“Een avond met Natuurpunt Haacht”

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 info en beeldmateriaal…

Zaterdag 1 februari, aanvang om 20u, Foyer GC Den Breughel.

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

www.natuurpunthaacht.be

