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NATUURPUNT ONDER DE LOEP 
 
De Nieuwsbrief is het ledenblad van Natuurpunt Haacht 
en verschijnt vier maal per jaar. 
Natuurpunt is ontstaan uit de fusie van Natuurreservaten 
en de Wielewaal. Deze vereniging  telt ruim 95.000 leden  
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 27,00 euro  
op rek. 230-0044233-21 
 
Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:  
Bernard Lemaitre 
Kleine Appelstraat 9 
3150 Haacht  
016 60 61 62  
info@natuurpunthaacht.be 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 

De zomer is weer voorbij 
een natte tijd breekt aan 
het najaar komt er aan 

de herfst met al zijn kleurenpracht 
maar ook soms storm en regen 

de zon neemt nu snel af in kracht 
en komt de wolken tegen 

de tijd somber en vol gemis 
maar laat ons niet vergeten 

hoe prachtig en natuurvol deze is 
iedereen zou het moeten weten 
en er op uitgaan en ja… geniet 
van de veelheid van de kleuren 
en neen… sluit je zintuigen  niet 
maar luister naar de vogelzang 
en snuif de herfstige geuren !!! 

 
Tijdens de zomermaanden liggen de activiteiten wat stil, 
maar toch is het team steeds bezig om het wandelpad vrij 
te houden. Het was dan ook niet zo eenvoudig dit jaar 
want door de vele regen in juni kon je het moeilijk 
bijhouden.  
De vleermuizennacht was een groot succes. Hans,  
Richard en René  zetten hun beste beentje voor om jullie 
te informeren en rond te leiden in domein van de 
Spoelbergh. Op de inhuldiging van de Site van Roost 
stonden onze gidsen klaar om de vele bezoekers rond te 
leiden. Zo kwam de antitankgracht schitterend in de 
picture. 
 
De 23ste oktober leidt René jullie rond in de wondere 
wereld van paddenstoelen. 
 
We verwelkomen jullie zeker op onze Vegetarische 
eetdag. Elk jaar kent dit een groot succes en Hilde en ons 
team zorgen er steevast voor een lekkere maaltijd op je 
bord te brengen. Liefst tijdig reserveren… 
 
Alvast zonnige herfstige groeten 
 
Catherine Beddeleem 
Voorzitter Natuurpunt Haacht 
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STUDIE 

ZELDZAME JUFFERS AAN DE ANTITANKGRACHT 

We durven hopen dat er op zomerse dagen wel eens jonge dames flaneren aan de Antitankgracht. Maar 
deze keer hebben we het over een ander soort juffers.  
 
De Tangpantserjuffer (of is het de Antitan(g)(k)pantserjuffer?) 
werd onlangs door Johan Denonville ontdekt langs de 
Antitankgracht, evenals de Tengere pantserjuffer. Hier zijn we 
heel blij mee want dit is een niet zo algemeen beestje. De 
aanwezigheid van deze insecten toont aan dat de kwaliteit 
van het water en bij uitbreiding het hele habitat van top-
kwaliteit is. Kijk maar eens op dit kaartje op waarnemingen.be 
waar deze beestjes nog uithangen in Vlaams-Brabant en je 
zal merken, we zitten in goed gezelschap. 
 
Juffers en libellen. Deze twee worden nogal eens door elkaar 
gewisseld, toch zijn er enkele – makkelijk te herkennen – 
verschillen. Juffers houden in rust hun vleugels gesloten op 
de rug, bij libellen zijn deze gespreid. Juffers fladderen, net 
zoals vlinders. Libellen zijn echte snelheidsduivels,kunnen 
‘surplacen’ en vliegen zelfs achterwaarts als het moet. Zowel 
juffers als libellen zijn totaal ongevaarlijk. Ze hebben geen 
angel en hun kaken zijn te klein om ons te bijten.  
 
De Tangpantserjuffer (Lestes dryas) is erg lastig te 
onderscheiden van zijn algemene broertje, de Gewone 
pantserjuffer. Bij mijnheer Tangpantserjuffer (uitgekleurd) is 
het segment 2 achter het borststuk slechts voor 2/3e berijpt 
is, terwijl dat segment bij een Gewone pantserjuffer bijna 
volledig berijpt is. Wanneer je ze echt goed van dichtbij kan 
bekijken zijn de binnenste achterlijfaanhangselen van de 
Tangpantserjuffer naar binnen gebogen. Mevrouw 
Tangpantserjuffer is makkelijker te herkennen. Ze is bijzonder 
zwaar gebouwd en de legboor steekt voorbij het achterste 
segment, terwijl dat bij de Gewone pantserjuffer vrouwtjes 
niet zo is. 
 
Zoals de naam laat vermoeden is de Tengere pantserjuffer de kleinste van de pantserjuffers. De soort is erg 
slank en uitgekleurde mannetjes hebben geen blauwe berijping aan het begin van het achterlijf, in 
tegenstelling tot de Gewone pantserjuffer. De pterostigma's (gekleurde celvakjes in vleugels) zijn bruin met 
een crème rand aan de zijkanten.  
 
 
Hans Marijns 

 



BEHEER 

 

DAG VAN DE NATUUR 2016 

Werk aan de winkel voor de boomgaardiers 
 
Natuurpunt Haacht plantte in het najaar van 2013 een  hoogstamboomgaard aan op het grote weiland dat je 
links van je ziet liggen wanneer je van Haacht naar Wespelaar rijdt. Goed voor 3 ha sublieme verrijking van 
de lokale biodiversiteit! 
 
Waarom een hoogstam boomgaard? 
 
Om cultuurhistorische en ecologische redenen! 
Waarschijnlijk begon de fruitteelt met de komst van de Romeinen. Abdijen en kloosters hielpen de teelt er 
weer bovenop na de val van het Romeinse Rijk. Na WO II werden duizenden hoogstammen gerooid en 
vervangen door laagstammen. Gelukkig gaat men vandaag die oude rassen weer opwaarderen (Bellefleur, 
Reinette, Beurré Diel, Double Flip,...) 
En als klein landschapselement is een hoogstam boomgaard voor tal van planten- en diersoorten belangrijk 
als leefgebied. Het is een stap steen tussen leefgebieden. Tal van insecten zoals vlinders, bijen, maar ook 
de Eikelmuis, de Boomkruiper, de Kleine Bonte Specht, het Steenuiltje, de Ringmus, de Grauwe 
vliegenvanger,... zullen er zich thuis voelen. 
Een boomgaard is dus veel meer dan rijen fruitbomen met als enige bedoeling fruit op te leveren. 
 
Het provinciaal Koesterburen project 
 
Ook de provincie Vlaams-Brabant beseft dat we heel wat soorten moeten koesteren willen we ze een 
toekomst geven. Het koesterburen project is de actie die hier voor werd opgezet en hierbij worden de 
gemeenten aangespoord actie te ondernemen. 
De gemeente Haacht aanvaardde een aantal geselecteerde koesterburen. Hierdoor werd al een eerste stap 
genomen in de richting van de effectieve deelname aan de campagne en de uitvoering van concrete 
koesteracties. 
Bovendien besliste Haacht om deel te nemen aan de koestercampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'. 
Dit betekent dat concrete acties zullen ondernomen worden die de koesterburen en de hele gemeentelijke 
biodiversiteit ten goede zullen komen. 
De aanplant van de boomgaard kadert mooi in het koester buren project omdat de Eikelmuis, die haar 
leefgebied heeft in hoogstamboomgaarden, een geselecteerde Koesterbuur is in Haacht. 
 
Oproep aan de boomgaardiers 
 
Aan de vele vrijwilligers die er bijwaren op die twee memorabele dagen in November 2013 toen we de 
boomgaard aangeplant hebben: we hebben jullie opnieuw nodig. Dit jaar gaan we immers onderhoud 
uitvoeren aan de boomgaard. De enkele bomen die het niet haalden moeten worden vervangen, ze krijgen 
allen een beetje paardenmest, en er dient gesnoeid te worden. Dat laatste gaat vooraf gegaan worden door 
een korte cursus ten velde. 
 
Boomgaardier? 
 
Je mag jezelf  ‘Boomgaardier’ noemen als je je aanmeldt als dusdanig bij Johan De Meirsman, Natuupunt 
Haacht. Dat kan via het contact formulier op onze website. Of op het nummer 0476/24.94.24. Ook als je 
meer vragen hebt, kan je ons contacteren.  
 
Wat houdt ‘boomgaardier’ zijn dan in? 
 
Een boom heeft groeitijd en vooral verzorging nodig. Indien jullie hierin expertise hebben , dan zeker, zien 
we jullie zeer graag komen als boomgaardier! Ook als je minder ervaring hebt, maar eerder wil bijleren van 
anderen, kan je aansluiten! 
 
En natuurlijk niet te vergeten : ook in de pluktijd schieten de boomgaardiers in actie. Ze plukken het fruit en 
verwerken het tot fruitsap, gelei, confituur, moes,... 
De boomgaardiers (die voldoende presentie vertoonden op de werkmomenten!) zullen recht hebben op een 
deel van de opbrengst, als bedanking voor hun hulp! 
 



Zeg nu zelf : WIE ZOU ER GEEN ‘BOOMGAARDIER’ WILLEN WORDEN? 
Schrijf je nu in, wanneer je je wil engageren ons te helpen bij het planten en het onderhoud, en als je mee wil 
fruit plukken. 
 
Concreet nu, eerstvolgende afspraak : 
 
Je bent welkom op 19 november van 13u30 tot 17u.  
 
Afspraakplaats: parking sporthal, Wespelaarsebaan, Haacht.  
Meebrengen (indien mogelijk) kruiwagen, riek, spade, snoeischaar, handschoenen 
 

 

 



VOORBIJE ACTIVITEITEN 

 

 

NACHT VAN DE SPOELBERGHSE VLEERMUIZEN 
 
Met ongeveer z’n 60’en kwamen ze luisteren naar Hans en zijn 
fascinerende uitleg over vleermuizen. Nadien trokken we naar het 
domein de Spoelbergh, daar kregen we een uitleg over de nachtvlinders 
van René. Dan trokken we verder het domein in, terwijl het stilaan 
begon te schemeren.  
 

 
 

OPENING KASTEEL VAN ROOST – EN DE WINNAAR IS: 
 
Tijdens de opening van het kasteel van Roost was Natuurpunt Haacht aanwezig met een infostand. 
Hier liep een wedstrijd, een weging van een houtblok, wie er het dichtste bij was krijgt een stèr brandhout. 
En de winnaar van deze wedstrijd is Rony Boulanger.  
 
Proficiat! 
 
 

NIET TE MISSEN 

 

VEGGIE EETDAG 2016 
 
Zondag 6 november 12 tot 15u en 17 tot 20u 
Zaal Onder de Toren, Haacht-centrum 
 
Drinken en eten voor meer en betere natuur.  
Een makkelijkere en aangenamere manier om natuur te 
beschermen bestaat er niet. 
Inschrijven is nodig, en doe je via www.natuurpunthaacht.be of  
0477-99 90 05 voor 1 november.  
 
Menu 2016: 

 Pompoensoep 

 Najaarssalade 

 Stoofpotje met wortelen, erwtjes en een kroketje van 
knolselder 

 Dessertbuffet 
 

 veggie-spagetti met kaas voor kinderen 
 
Prijzen: 
Volwassenen = 16 euro          kinderen = 8 euro 



MIJN TESTAMENT VOOR NATUURPUNT 
 

Wilt u ook na uw leven nog mee helpen aan de bescherming van de Vlaamse natuur? Door 
Natuurpunt als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u onze natuurpracht voor later. 
Zo helpt u mee om uw mooiste herinneringen aan natuur en landschap te delen met toekomstige 
generaties. 
 
Wat betekent de natuur in uw testament? 
 

 uw nalatenschap zorgt voor de bescherming van waardevolle natuur 

  via een duolegaat houden uw erfgenamen netto méér over 

 alle formaliteiten worden professioneel geregeld 

  u kunt ook een stuk land, een huis of een waardevol schilderij uit uw erfenis schenken of nalaten. 
 
Infosessies over legaten 2016 
 
Hartelijk welkom op onze infosessies. Spreker is Joost Verbeke. Hij biedt een overzicht van de 
mogelijkheden en de fiscaal voordeligste formules. Praktische voorbeelden komen aan bod. 
 
Infosessie Haacht 
 
maandag 14 november om 15 uur en 19uur 
CC Den Breughel Haacht (gemeentehuis) 
 
Na afloop kan je onder vier ogen persoonlijke vragen stellen. Inschrijven hoeft niet, maar we horen graag 
van je komst: Joost Verbeke • 015-29 72 49 • 0477-20 47 27 •joost.verbeke@natuurpunt.be 
 
 
 

 
 
 
 



ACTIVITEITEN  
 
 

WANDELEN IN ONZE NATUURGEBIEDEN 
 

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

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. 

http://www.natuurpunthaacht.be/


 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN 2016 

 
 

 
23 Oktober  Van heksenboleet tot slijmkop 

  14u parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar 
 
Op stap doorheen het Haachts Broek, op zoek naar paddenstoelen. Gelukkig is René onze gids, zodat we dit avontuur met 
paddenstoelen overleven. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6 November  Vegetarische eetdag 
 
 Lekker eten en drinken ten voordele van meer en betere natuur in Haacht 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14 November  Mijn testament voor natuurpunt - infomoment 

 15u en 19u – gemeentehuis Haacht 
 
Wilt u ook na uw leven nog mee helpen aan de bescherming van de Vlaamse natuur? Door Natuurpunt als begunstigde in uw 
testament op te nemen, beschermt u onze natuurpracht voor later. Zo helpt u mee om uw mooiste herinneringen aan natuur 
en landschap te delen met toekomstige generaties. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
19 November  Dag van de natuur 

  13u30 parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar 
 
Met z’n allen de handen uit de mouwen voor betere natuur. Zweten in de frisse buitenlucht en een prachtig decor.  

 
 
 
HANDEN UIT DE MOUWEN: WERKDAGEN 2016 
 

Om de natuurwaarde van de natuurpuntgebieden te herstellen, te verbeteren of te behouden worden er beheerwerken  
uitgevoerd. Het is steeds een gezellige boel met klussen naar ieders vermogen. Iedereen is welkom om ons te versterken.  
Afspraak telkens de eerste zaterdag van de maand (behalve juli en augustus, de plaats van afspraak wisselt naargelang de 
werklocatie.   
Meer info bij Johan De Meirsman 0476 24 94 24, digitale nieuwsbrief of facebook.com/natuurpunthaacht 

 
            3 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.natuurpunthaacht.be 



 
 

 
 


