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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 
 
Beste Natuurpunters, 

Einde juni ging de Natuurpunt expeditie door en kregen 
we een 150-tal enthousiaste wandelaars en kanovaarders 
aan de bunker van de Antitankgracht. Daar werden ze 
door ons getrakteerd op streekgerechtjes (aspergesoep, 
witloofconfituurbo‟kes, witloofbier, …)  

Traditioneel wordt de zomer ingeluid door Rock Werchter 
waar wij met een 65-tal leden de handen uit de mouwen 
staken om onze kas te kunnen spijzen. Het werd een 
„modder‟ editie maar toch hebben we goed onze taak 
volbracht. 

Op 24 juli gaat de uitgestelde wandeling met Bes in het 
Haachts Broek door. Wegens de regenval was het  niet 
fijn om er een geleide wandeling te doen. 

Op 27 augustus verwelkomen we jullie op de 
vleermuizenavond. Zie verder in dit blad. 

Ons team staat niet stil in de zomer en zorgt er voor dat 
iedereen langs een goed pad kan wandelen…Door de 
zware regenval is dit nog niet mogelijk maar van als het 
kan zal het team in actie schieten om de paden klaar te 
maken. 

Na een zomerstop is onze eerstvolgende activiteit de 
paddenstoelenwandeling waar René ons mee neemt in 
de wereld van deze prachtige schimmels ! 

Op 8 oktober helpen we mee aan de zwerfvuilactie van 
de gemeente.  
Wil je hieraan meewerken? Geef dan een seintje… 
 

We wensen jullie een deugddoende, natuurvolle zomer 
toe ! 

Groeten,  
 
Catherine Beddeleem 
Voorzitter Natuurpunt Haacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur 
 
Catherine Beddeleem , Voorzitter 

catherine.beddeleem@telenet.be 
 0477 99 90 05 
 
Isa Van Horenbeeck,  Secretaris 
vanhorenbeeckisa13@hotmail.com 
016 84 48 09 
 
Luc Bijnens , Penningmeester 
016 60 29 67 
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STUDIE 
 

KERKUIL IN TILDONKSE KERKTOREN? 
 

Sinds begin juni staat er terug een actief opgestelde 
nestkast voor de prachtige Kerkuil in de kerk van 
Tildonk. In betere jaren broedde de kerkuil hier en 
de lokale medewerkers van Natuurpunt en de 
KerkuilWerkGroep willen hem graag terug. De kast 
is zo ontworpen dat kauwtjes en duiven er maar niks 
voor voelen om erin te wandelen. De kans is erg 
groot dat de nestkast spontaan snel bezet 
wordt. In juli zwermen de jongen van dit jaar uit en 
gaan ze allen op zoek naar een eigen plekje. 
Volgend jaar in juni zullen de medewerkers van de 
KerkuilWerkGroep Vlaanderen de nestkast 
controleren  op de staat en als er jonge uiltjes zijn, 
deze ringen. Dat gebeurt op zo‟n drieduizend 
plaatsen in Vlaanderen. Jaarlijks worden amper 
duizend broedgevallen geregistreerd. Voor de jaren 
tachtig waren dat er een pak meer. Er wordt aan 
gewerkt, ook in Tildonk, om de populatie weer op 

een veilig niveau te krijgen. Het feit dat de kerkuil in gebouwen woont maakt hem erg afhankelijk van de mens. Het 
afsluiten van kerkzolders en andere geschikte gebouwen is de hoofdreden voor de afname van de populatie. 

mailto:info@natuurpunthaacht.be
http://www.kerkuilwerkgroepvlaanderen.be/


RECORDJAAR VOOR HUISZWALUW IN TILDONK 

 
Niet minder dan 43 bezette nesten werden geteld in de Tildonkse woonwijk. Dat is ruim boven het 
gemiddelde van 26 nesten (geteld sinds 1988). Sterker nog, dit is het beste jaar ooit.  
 
 
Plan zwaluw 
Het hulpprogramma voor zwaluwen in Haacht in kader van het Bio-Charter tussen de gemeente Haacht en 
Natuurpunt Haacht mag dus een succes genoemd worden. Sinds de start van dit project in 2012 hing de 
INL-ploeg – een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en de deelnemende gemeentes, in totaal 71 
kunstnesten op in Tildonk. Huiszwaluwen - een van onze koesterburen in Haacht-  maken hier dankbaar 
gebruik van omdat modder (voor hun nestbouw) steeds moeilijker te vinden is in onze gebetonneerde 
leefomgeving. 
 
Zwaluw in nesten 
Ook al boekt de huiszwaluwpopulatie in de Tildonkse woon wijk een gestage vooruitgang, de achteruitgang 
van de huiszwaluw is in heel haar verspreidingsgebied ronduit alarmerend en voorzichtigheid blijft uiteraard 
geboden. In vergelijking met dertig jaar geleden komen er in Vlaanderen 75% minder zwaluwenvoor! Nog 
vitale populaties zijn bijuitstek een goede vertrekbasis. Dit maakt de Tildonkse populatie des te waardevoller! 
 
Resultaten 
De resultaten van de telling van dit seizoen (2016) zijn alweer heel erg bemoedigend, wat de ingebruikname 
van de voorziene kunstnesten betreft. Dit bevestigd dat het project een succes is. In totaal werden 43 
bezette nesten geconstateerd. Dat is ruim boven het gemiddelde van 26. Sterker nog: dit is het beste jaar 
ooit, na het topjaar van 2010 waarin 42 bezette nesten werden geteld sinds het begin van de tellingen in 
1988. Bovendien betekent dit dat ruim 1/3 van alle broedgevallen plaatsvindt in kunstnesten. 
 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Natuurlijke nesten in 
gebruik 

    30 

Kunstnesten ter 
beschikking 

71 71 71 71 71 

Kunstnesten in gebruik 4 7 12 14 13 

Totaal     43 

 
 
 
Opvolging  
Bent u de eigenaar van een woning waaraan een kunstnest voor Huis- of Boerenzwaluw werd bevestigd, en 
u heeft een opmerking hierover, dan kan u dit melden bij de milieuambtenaar van de gemeente Haacht, 
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht, Tel : 016 – 26 94 76, Fax : 016 – 26 94 19,  
E-mail: milieu@haacht.be 
 
 
 

Oproep 
Woon je in Tildonk en wens je ook zo’n kunstnest voor huiszwaluw aan je gevel? 
Laat het ons weten via info@natuurpunthaacht.be  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ook voor de Boerenzwaluw wordt actie ondernomen.  
Er bevinden zich verspreid kleine kolonies (of individuele nestjes) op verschillende boerderijen of landelijke 
woningen in groot Haacht, maar de aantallen gaan gestaag achteruit. Ook elders is deze vogel ernstig 
bedreigd in zijn voortbestaan. Dus een beetje extra aandacht en een steuntje in de rug is hard nodig. 
 
In de loop van 2013 werden 21 kunstnesten opgehangen. In 2016, het vierde projectjaar, werden 
verschillende bezette kunstnesten vastgesteld. De bezetting ervan kan nog beter, maar vaak wordt er nog 
gewoon in natuurlijke nesten ernaast gebroed. 
 
 
 
Conclusie 
Al bij al zijn de resultaten over de ingebruikname van de kunstnesten zeer bemoedigend. In ieder geval is 
het bewijs geleverd: wanneer de gemeente Haacht het wil, dan kan ze het ook! Natuurpunt Haacht, dewelke 
de expertise leverde in dit project, is trots op de samenwerking.  
 
We wijzen erop dat er in Haacht momenteel nog koestersoorten (waarbij de Veldleeuwerik op de eerste 
plaats…) dringend schreeuwen om aandacht. Wij maken er vast en zeker werk van en zullen daarbij 
opnieuw durven te rekenen op de gemeentelijke overheid.  
 
Johan 

 
 

BEHEER 

 

BEHEERNIEUWS UIT HET HAACHTS BROEK 
 
Betonie is zeer zeldzaam in Vlaanderen. Bijna alle waarnemingen komen uit de Leemstreek, maar ook daar 
blijft de plant zeer zeldzaam. Dat verspreidingsbeeld verschilt inhoudelijk weinig met het patroon uit de 
eerste kartering van het INBO (Instituut voor Natuur en BosOnderzoek). Ook toen situeerden de meeste 
waarnemingen zich in de Leemstreek en aangrenzende delen van de Kempen. Verschillend is dat tijdens de 
tweede kartering ook meer groeiplaatsen in de westelijke helft van de Leemstreek aangetroffen werden. 

 

 Uit: Viridariumreformatorum, deel 1, M.B. 

Valentini (1719) 
 
De Betonie kent in Vlaanderen een sterke afname sinds 
de jaren ‟50. Ook in het Haachts Broek wordt de 
oppervlakte waarop Betonie voorkomt steeds enger. De 
ontwikkeling van wikkes (vnl Ringelwikke en/of 
Vierzadige Wikke) is een normaal proces in 
graslandherstel, en heeft hoofdzakelijk te maken met 
stikstofdeficiëntie (cf. Fabaceae beschikken over 
wortelknolletjes om N vast te leggen). Net dit voorkomen 
van deze wikkes in versmachtend dikke tapijten van bio-
massa zijn de reden voor achteruitgang van Betonie in 
het Haachts Broek. Na volgehouden maaibeheer gaat 
ook deze “wikke-fase” voorbij gaan en zal de vegetatie 
nog meer openvallen. Een extra vroege maaibeurt is 
alvast zinvol bijvoorbeeld vanaf mei of reeds vanaf april, 
afhankelijk van het weer. Bedoeling is in ieder geval 
voldoende materiaal af te voeren. Zo kent het bewuste 
perceel momenteel nog behoorlijk wat voorkomen van 
Gestreepte witbol en Ruw Beemdgras( zie ook foto). Een 

vroege maaibeurt, gecombineerd met een late maaibeurt (net na de zaadzetting en incl. ruggen en hooien) 
zal ongetwijfeld een uitbreiding van Betonie betekenen op korte termijn. De vroege maaibeurt kan beter niet 



als eenmalige maatregel ingezet worden, maar minimaal 
een drietal jaren na mekaar om ze dan te evalueren.  
 
Verder is het aangewezen op dit grasland de nodige 
openheid aan te meten en zelfs uit te breiden op de 
aanpalende percelen.. Zo vormt het terugzetten van 
houtkanten en zeker het omvormen  van bos naar grasland 
een erg waardevolle herstelmaatregel. Die laatste te meer 
gezien een zaadbank vaak beter bewaard blijft onder bos 
dan bijvoorbeeld in een open sfeer waar werd geklepeld of 
een akker werd beheerd uiteraard. Zo werd afgelopen winter 
nog een aangrenzend stukje met bomen open gekapt. Het 
wijken van enkele eiken is slechts een marginale opoffering 
wanneer m‟n beseft welke bijkomende kansen aan een 
zeldzame parel als Betonie worden gegeven. Vergeet 
daarbij ook niet  dat op vele andere plaatsen in het Haachts 
Broek vele hectaren populierenbos worden omgezet in 
gemengd bos met daarin veelvuldig voorkomen van eik. 
Verdere uitbreiding van het weiland door omzetting van 
naast gelegen bossen is tot dusver problematisch gebleken 
voor Natuurpunt wegens niet te koop komen van deze 
percelen. 
Sterker nog; het ondoordacht evacueren van het 
geëxploiteerde hout uit deze bossen over de “Betonie-
weide” is een constante bedreiging. Het trekken van diepe 
voren over dit weiland zou een bijzonder jammere zaak zijn.  
 
Johan  
 
 

 

NIET TE MISSEN 

 

NACHT VAN DE VLEERMUIS OOK IN HAACHT: SPOELBERGHSE VLEERMUIZEN 
 
Zaterdag 27 augustus 
19u30 Parochiezaal 
Nieuwstraat - Wespelaar 
 
Mooi kan je vleermuizen niet noemen, fascinerend des te meer. Na 
een boeiende intro trekken we het domein De Spoelbergh in. 
Vleermuizen vinden hier alles wat ze nodig hebben:  majestueuze 
(holle) bomen, vijvers, oude gebouwen en zelfs een ijskelder. 
Wandel mee en zet je schrap voor een prachtige wandeling 
doorheen het leven van deze fluwelen fladderaars. Kinderen en 
schoonmoeders zijn welkom, zaklampen laat je thuis. 
 
Tijdens de vleermuiswandeling kom je ook een nachtvlinderstand 
tegen en word je ondergedompeld in de mysterieuze leefwereld van 
onze motten. Wist je dat er veel meer nachtvlinders dan dagvlinders 
in ons landje rondfladderen? Of dat er overdag zelfs meer nacht- 
dan dagvlinders te zien zijn?  
 
Dit en zoveel meer kom je te weten op onze vleermuis- en 
nachtvlinderwandeling in het arboretum en het park van Wespelaar! 

 
 
 
 
 
 
 



 

BELEID 

WAAROM DISTELBESTRIJDING NIET MEER VAN DEZE TIJD IS:  
5 VRAGEN & ANTWOORDEN 

In een brief die minister van Staat Herman Decroo stuurde aan 308 burgemeesters, vraagt hij de strijd 
tegen de distel niet op te geven, ook niet in natuurgebied. Decroo verwijst daarbij naar een antiek 
stukje federale wetgeving dat niet meer geldig of relevant is. Resultaat: heel wat verwarring en 
consternatie. Hoog tijd voor duidelijkheid. 

1/ Waarom is een totale distelbestrijding slecht voor de natuur? 

Met hun groot nectaraanbod zijn distels trekpleisters voor heel wat vlinders, bijen, kevers, hommels en 
zweefvliegen. Vogels worden voornamelijk aangetrokken door de voedzame zaden. Bovendien vormen 
distels voor heel wat insecten de waardplant: dat betekent dat ze noodzakelijk zijn voor hun voortplanting. 
Vooral nu de velden en akkers steeds armer zijn aan wilde en bloeiende planten, vormen distels in 
natuurgebieden een belangrijke bron van nectar in ons landschap. Uit een Britse studie blijkt dat kale jonker 
(een van de 4 te bestrijden distelsoorten) samen met witte klaver en struikheide instaat voor 50 % van het 
nectaraanbod. 

Een systematische bestrijding van akkerdistel, kruldistel, kale jonker en speerdistel zou daarnaast ook 
ongewenste neveneffecten opleveren: in de praktijk worden vaak ook andere distelsoorten of planten die er 
enigszins op lijken (knoopkruid en zaagblad) bestreden. Zaagblad staat in Vlaanderen op de Rode lijst van 
bedreigde planten. Daarnaast wordt bij de bestrijding van distels vaak gebruik gemaakt van schadelijke, 
chemische bestrijdingsmiddelen die haaks staan op onze plicht om zorg te dragen voor de natuur. 

2/ Wil Natuurpunt dan elke distel laten staan? 

Nee, dat ook niet. Goed nabuurschap, waarbij stroken van akkerdistelhaarden in de buurt van 
landbouwpercelen en tuinen verwijderd worden, kan lokale overlast van stekelige distels intomen en het 
probleem tot zijn ware proportie herleiden.   

3/ Hoe groot is het probleem eigenlijk? 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het overgrote deel van de zaden in een cirkel van 20 tot 40 meter rond de 
distelhaard valt. Van problemen op grotere afstanden lijkt dus geen sprake. Distels die ver van de rand van 
het natuurgebied staan verwijderen, is volkomen overbodig. 

Dat Natuurpunt een groot aantal processen-verbaal zou krijgen van burgemeesters met onoplosbare 
distelproblemen klopt niet. Dankzij overleg en goed nabuurschap hoeft het niet zover te komen. Zo was er dit 
jaar geen enkele klachtenbrief. Eerder een storm in een glas water dan een staatszaak, dus. 

4/ Hoeveel kost distelbestrijding? 

Distelbestrijding kost de overheid (en dus de belastingbetaler) jaarlijks tussen de 5 en 10 miljoen euro per 
jaar. Een heksenjacht op alle distels zou behalve overbodig ook volkomen onbetaalbaar zijn. Het lijkt erop 
dat die middelen elders nuttiger besteed kunnen worden. 

5/ Is het nu wettig of niet? 

De wetgeving bezorgde lokale overheden heel wat hoofdbrekens. Met de staatshervorming van 1980 werd 
natuurbescherming, en daarmee ook wilde plantenbestrijding, een gewestelijke bevoegdheid. Het 
distelbestrijdingsbesluit dat door de federale overheid werd afgekondigd na deze datum, in een Koninklijk 
Besluit uit 1987, overschreed deze bevoegdheid. Gemeenten en provincies die distelsancties oplegden op 
grond van de federale wetgeving hebben daardoor geen rechtsgrond. Dit werd eerder al bevestigd door het 
Grondwettelijk hof in 1989. 

http://www.agriland.leeds.ac.uk/news/documents/4_JaneMemmottnectarresources.pdf


De federale wetgeving is 
bovendien in strijd met de 
regelgeving die wel in voege is: 
de Vlaamse natuurwetgeving en 
het bermbesluit, die samen 
specifieke regels opleggen voor 
het verwijderen van vegetatie en 
het gebruik van pesticiden. 

De wetgeving voor 
distelbestrijding dateert uit 1887, 
een tijd waarin landbouwers de 
akkers nog met de blote handen 
bewerkten en bemesting met 
paardenmest een gangbare 
praktijk was. Contact met 
paardenmest gecombineerd met 
pijnlijke prikwondjes vormde een 
risico op besmetting met de 
dodelijke tetanusbacterie. Met de mechanisering van de landbouw is de noodzaak voor deze historische 
distelbestrijdingsplicht compleet achterhaald. In onze buurlanden is de bestrijdingsplicht dan ook al lang 
afgeschaft. 

 
 
 

ROCK WERCHTER 
 
Normaal is Rock Werchter een heel leuk zomers festival. Door de weergoden zaten we dit jaar echter  met 
ons team van 65 natuurpunters met de voeten en de fiets in de modder te ploeteren. Richard had weer voor 
elk een verdeling van werk- en pleziertijd in elkaar gepuzzeld zodat ieder toch hier of daar een groep kon 
beleven… Uiteraard werden er weer duizenden pintjes getapt, duizenden flesjes frisdrank gingen over de 
toonbank…De 4 lange dagen zijn nu voorbij…iedereen content en velen alweer uitkijkend naar de volgende 
(hopelijk drogere) editie.  

Dankzij de inzet van al deze werkende natuurpunters zal onze kas er wel bij varen! 

Enkele sfeerbeelden: 

 

Dankjewel….. 

Cat 

 
 

 



ACTIVITEITEN  
 

SPOELBERGHSE VLEERMUIZEN 
 
Zaterdag 27 augustus 
19u30 Parochiezaal 
Nieuwstraat - Wespelaar 
 
Mooi kan je vleermuizen niet noemen, fascinerend des te meer. Na 
een boeiende intro trekken we het domein De Spoelbergh in. 
Vleermuizen vinden hier alles wat ze nodig hebben:  majestueuze 
(holle) bomen, vijvers, oude gebouwen en zelfs een ijskelder. 
Wandel mee en zet je schrap voor een prachtige wandeling 
doorheen het leven van deze fluwelen fladderaars. Kinderen en 
schoonmoeders zijn welkom, zaklampen laat je thuis. 
 
Tijdens de vleermuiswandeling kom je ook een nachtvlinderstand 
tegen en word je ondergedompeld in de mysterieuze leefwereld van 
onze motten. Wist je dat er veel meer nachtvlinders dan dagvlinders 
in ons landje rondfladderen? Of dat er overdag zelfs meer nacht- 
dan dagvlinders te zien zijn?  
 
Dit en zoveel meer kom je te weten op onze vleermuis- en 
nachtvlinderwandeling in het arboretum en het park van Wespelaar! 
 

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 
 
 

WANDELEN EN SCHAPEN OP DE ANTITANKGRACHT – TIJDELIJKE OMLEIDING 
 
Op dit moment is wandelen aan de Antitankgracht maar mogelijk langs één zijde. De andere kant werd 
immers afgesloten om begrazing met schapen mogelijk te maken. Begrazing is heel wat minder intensief 
dan zelf te moeten maaien en een ecologisch perfect verantwoord alternatief. 
 
Omdat het wandelen tussen de grazers best wel aantrekkelijk is plannen we wel om klaphekjes te plaatsen. 
Het is nu nog even wachten op de definitieve afwerking van het raster. Alvast bedankt voor jullie geduld. 



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 

 
 

 
24 Juli Op ontdekking in het Haachts Broek met Bes 
NIEUWE DATUM!  14u parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar 

 
Met de dauwnetel, bosorchis en betonie is het Haachts Broek een feest voor onze zintuigen. Wandel mee met Bes en laat je 
verwonderen. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
27 Augustus  Spoelberghse vleermuizen  
NIEUWE LOCATIE! 19u30 Parochiezaal Nieuwstraat – Wespelaar 
 

Mooi kan je vleermuizen niet noemen, fascinerend des te meer. Na een boeiende intro trekken we het domein De Spoelbergh 
in. Vleermuizen vinden hier alles wat ze nodig hebben:  majestueuze (holle) bomen, vijvers, oude gebouwen en zelfs een 
ijskelder. Wandel mee en zet je schrap voor een prachtige wandeling doorheen het leven van deze fluwelen fladderaars. 
Kinderen en schoonmoeders zijn welkom, zaklampen laat je thuis  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

8 Oktober Hier met dat zwerfvuil! 
  9u tot 13u – gemeentehuis Haacht 
 
Zwerfvuil opruimen kost Vlaanderen jaarlijks 5 miljoen euro. Letterlijk weggesmeten geld ... Wij dragen ons steentje bij op de 
jaarlijkse zwerfvuilactie van de gemeente en rapen enkele straten vrij van blikjes en andere rommel. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 september, 1 oktober en 3 december 

 

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

www.natuurpunthaacht.be 



 
 

 
 

Spoelberghse vleermuizen 
 

Zaterdag 27 augustus 
19u30 Parochiezaal 

Nieuwstraat - Wespelaar 


