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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 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. 
 
Lid worden van Natuurpunt vzw 
kan door overschrijving van 24,00 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 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 
Lente! 
 
Voel jij ook de lentekriebels? De eerste warme 
zonnestralen zijn een feit. Nieuw, vernieuwing  is het 
woord van het voorjaar; nieuwe trends, nieuwe frisse 
kleurtjes, de natuur brengt nieuw leven. We willen 
nieuwe zaken uitproberen, tuinieren, op stap gaan, 
vogeltjes horen kwetteren, de natuur exploreren… 
 
De padden, kikkers en amfibieën voelden al de nood op 
weg te gaan naar hun poelen. Dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers hebben we voor de eerste keer  300 dieren 
gered van de auto crash-dood… Deze nuttige actie zal 
vanaf nu elk jaar in onze agenda opgenomen worden. 
De reservaten geraken stilaan in bloei, tijd om er eens 
in te gaan wandelen. Op zondagen (21/04,5/5, 9/6) kan 
je aansluiten om samen met onze gids de mooie natuur 
te beleven! 
 
Vrij wandelen kan immers altijd… We merkten echter 
onlangs dat er wandelaars hun honden vrijlaten en dat 
ze de schapen opjagen…  Dit kan echt niet…Schapen 
van een boer uit de buurt helpen ons dit natuurgebied 
te onderhouden, waardoor het voor u, wandelaars, ook 
toegankelijk blijft. We zijn er ons van bewust dat de 
meesten onder u zich niet aan dit soort wandaden 
vergrijpt maar  u kan ons wel helpen om vastgestelde 
onregelmatigheden door te bellen naar mij.  
 

Dit jaar bestaat Natuurpunt Haacht 25 jaar! Een 

feestjaartje dus.  We willen jou en alleman uitnodigen 
op onze grote wandeldag die doorgaat op 26 mei. Vrij 
wandelen in de reservaten met  hier en daar 
interessante landschapsposten, onze koesterburen 
worden extra in de verf gezet, animatie aan het 
gemeentehuis waar je ook een hapje, tapje kan nuttigen 
in een ontspannen muzikaal sfeertje. 

 
We hopen jou daar zeker te ontmoeten ! 
 
Lidgeld vernieuwd? …. 

 
Meer informatie ivm. je lid maken vind je steeds op 
www.natuurpunthaacht.be Alvast bedankt voor je 
waardevolle steun ! 
 
Achteraan deze nieuwsbrief vind je de volledige 
activiteitenkalender voor 2013. Neem alvast deel aan 
één of meerdere activiteiten en beleef de natuur ! 
Als je voortaan deze nieuwsbrief via de e-mail wenst te 
ontvangen in plaats van deze papieren versie, dan kan 
je dat laten weten via een e-mailtje naar mijn adres. 
 
Tot ziens op eens van onze wandelingen, feestactiviteit, 
werkdagen, … 
 
Catherine van Beddeleem 
Voorzitter Natuurpunt Haacht 

 
 
 

 

 

 

  

Bestuur 
 
Catherin 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 
 

 

Foto cover: Staf Vanhoeyveldt – Witte buizerd. 
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GESCHIEDENIS 
 

25 jaar natuurbescherming in Haacht 
 

Goudzoekers moeten er altijd al geweest zijn, zo ook in Haacht. 
Avontuurlijke, solitaire individuen op zoek naar rijkdom. Goud genoeg 
in Haacht van dat goud met een groene glans.  
 
Begin jaren ’80 liep de toen prille veertiger Louis Wouters - een 
ervaren Haachtse goudzoeker - de twintigers William 
Vancleynenbreughel en Mia Haesaerts tegen het lijf. Eén van de 
eerste gezamenlijke uitstappen was er eentje naar een onbekende 
goudader met de naam Antitankgracht. Al snel kwamen ze tot de 
constatatie: „dit moet beschermd worden, en wel door aankoop‟.  Alzo 
werd in 1988 ‘Berm’ opgericht, (wat later uitgroeit tot Natuurpunt 
Haacht). Het was de periode van de mestbank, van de Groene 
Hoofdstruktuur, van boze boeren en hun protestmarsen op Brussel. 
Geen evidente voedingsbodem voor de oprichting van eender wat 
met de naam natuur of milieu erin.  

 
Juli 1988 werden de allereerste stapjes gezet. Op een zaterdag en zondag ging men op zoek naar de 
zeldzame Eénbes in de Tildonkse Sussenhoek. Slechts 8 daagden op. De povere opkomst ontlokt aan 
William volgende de sombere uitspraak: “Als er morgen nog zo weinig volk staat, dan stop ik ermee!” „s 
Anderendaags staat een groep van 34 wandelaars te wachten! William stopt er niet mee, integendeel. En 
Berm neemt die zondag een vliegende start! Later volgen er nog plantendeterminatietochten, zoektochten 
naar het Veenmos op de Hooiberg, paddenstoelenwandelingen op de Kesselberg, vogeltochten naar het 
Mechels Broek,  sterrenwandelingen enzoverder, enzoverder.   
 

In 1989 werd werd een overeenkomst afgesloten met de toenmalige schepen van leefmilieu. Het plan werd 
opgevat om de meest interessante bermen van Haacht, t‟is te zeggen de vaartdijk in Tildonk, en bermen in 
Hambos en aan de Scharent jaarlijks te verschralen. Berm zou het maaiwerk (manueel) uitvoeren, en de 
gemeente engageerde zich het maaisel af te voeren. 
 
Om de steeds grotere uitdagingen aan te kunnen wordt in 1990 de Berm-werkgroep opgericht. Een van de 
eerste wapenfeiten van deze werkgroep is de organisatie van de „antisluiksortactie‟. Samen met Scouts, 
Chiro en JNM werd het sluikafval werd uit de anti-tankgracht gehaald en „gestort‟ op de markt van Haacht. 
 
In 1991 wordt Berm een heuse vzw. Vrijwel meteen zal de vzw zich doen gelden, en er wordt een 
huurcontract/beheerovereenkomst afgesloten om De Greppel te beheren, een moerasgebiedje aansluitend 
op de Antitankgracht. April 1991 werd De Greppel aangekocht, ondanks de gemeentelijke plannen om dit 
gebied om te vormen tot woonzone.. Het allereerste natuurreservaat van Haacht was een feit, compleet met 
infobord en uitgestippelde wandelingen. Beheerwerken werden opgestart en een werkkamp van de JNM 
georganiseerd om het gebied geplagd te krijgen. 



Uiteraard blijft men er lustig op los wandelen en fietsen maar het blijft daar niet meer bij. Ze organiseert 
voortaan inventarisaties, cursussen, start projecten op en voert beheerswerken uit in het reservaat.  
 
April 1992 wordt een eerste eetdag georganiseerd, onder de noemer “smakelijke zondag“.  Dit smaakte 
naar meer dus werd hetzelfde jaar een tweede eetfestijn werd georganiseerd! Op deze manier kreeg het 
Berm fonds voor het eerst noemenswaardige bedragen binnen voor de aankoop van natuurgebieden. De 
traditie om in november een eetdag te organiseren houdt trouwens nog steeds stand. 
 
In 1992 zocht Berm versterking bij Hona met de bedoeling de anti-tankgracht te laten erkennen als 
monument. In de winter van 1992 kwamen er plots een flink aantal particuliere percelen langs de gracht te 
koop. Berm twijfelde niet. Er werd bliksemsnel een geniaal plan opgevat van renteloze leningen en giften. 
Op miraculeuze wijze wordt meer dan het vereiste bedrag verzameld. Uiteindelijk krijgt Berm de gemeente 
Haacht zover dat ze de percelen over koopt en in erfpacht teruggeeft aan Berm, inclusief het volledige 
beheer en gebruiksrecht. Hierdoor kan Berm in recordtempo alle leners terugbetalen.  
 
 
 
In 1995 sluit Berm aan bij Natuurreservaten vzw en wordt het Natuurreservaten Haacht, met behoud van de 
vzw. Vanaf 1998 worden de eerste percelen aangekocht in het Haachts Broek door Natuurreservaten 
Haacht. Door de fusie met de Wielewaal 2001 wordt Natuurreservaten Natuurpunt. Het aankoopbeleid wordt 
verder uitgezet met aankopen in het Schorisgat en Schoonbroek in 2002. Het bescheiden aankoopproject 
van De Greppel deint langzaam maar vastberaden uit tot de ambitieuze aankoopperimeter “Haachtse 
Leibeekvallei”. Vanaf 2010 zijn er voldoende percelen van het Haachts Broek in eigendom om 
begrazingseenheden in te zetten.  
 
Zin om dit alles te komen bewonderen? We heten je welkom op onze Happening 25 jaar Natuurpunt Haacht 
op 26 mei. Meer info vind je elders in dit nummer en op www.natuurpunthaacht.be   
 
Tekst 
Johan De Meirsman 
Natuurpunt Haacht 
 

 
 
 
 

http://www.natuurpunthaacht.be/


25 JAAR NATUURPUNT HAACHT 
 

ONTSTAAN EN EVOLOUTIE 
In juli 1988 richtten enkele enthousiastelingen de natuurvereniging Berm op. Aanvankelijk spitste de 
aandacht zich toe op het beheer van bermen, nadien werd er overgegaan tot aankoop en beheer van 
gronden in natuurgebieden. In april 1991 werd het eerste reservaat aan de antitankgracht geopend. 
In 1995 ging de vereniging op in Natuurreservaten om enkele jaren later, in 2001, via een fusie met de 
Wielewaal over te gaan in Natuurpunt. Vandaag telt de Natuurpunt Haacht 330 leden en beheert ze meer 
dan 70 ha natuurgebied.  
 

KOESTER JE BUREN – JE HEBT MEER BUREN DAN JE DENKT 
 
Met de slogan „je hebt meer buren dan je denkt‟ wil de provincie en de gemeente Haacht samen met 
Natuurpunt werken aan biodiversiteit. Biodiversiteit is overal rondom ons, we maken er zelf deel van uit en 
we kunnen er zelf iets aan doen. 
Met het feest 25 jaar Natuurpunt Haacht willen we aantonen dat de natuurbeleving in Haacht sterk is 
verbeterd. We willen laten zien waar Natuurpunt het verschil heeft gemaakt. Het Haachts Broek evolueerde 
van een quasi gesloten populierenbos naar een afwisselend landschap van bos, weiden, ruigten en akkers. 
Een wandelpad met knuppelpaadjes zorgt ervoor dat hier het ganse jaar door kan gewandeld worden. Aan 
de antitankgracht werd het stort geruimd,  slib uit de gracht geruimd, polen gegraven ten voordele van de 
kamsalamander en zo meer. 
 

FAMILIEDAG 
 
Op zondag 26 mei viert Natuurpunt Haacht zijn 25 jarig bestaan. Het wordt een grote familie wandeldag 
voor méér natuur in het prachtige Haachts Broek. De groene gordel tussen Aarschot en Mechelen vormt een 
adembenemend lappendeken van hooilanden, weilanden, valleibossen en moerassen. Er is niet alleen de 
charme van het Haachts Broek, ook naburige pareltjes als het Schoonbroek, het Schorisgat en de 
Antitankgracht bekoren elke natuurliefhebber. Tal van zeldzame planten en dieren vinden er een veilig 
onderkomen. Zak op zondag 26 mei af naar Haacht voor een heerlijk dagje genieten, wandelen en 
ontdekken. We maken er een feest van voor het hele gezin! 
 

PROGRAMMA ZONDAG 26 MEI: ONTDEK DE PRACHTIGE NATUUR 
 
Start vanaf 13.30u aan het gemeentehuis van Haacht, Wespelaarsesteenweg 50 
 

 Wandelingen van 3 km, 6 km of 10 km. Langs de wandelcircuits diverse landschapsposten met 
infopunten rond natuur- en landschapsthema‟s. Je maakt kennis met natuurontwikkeling, de 
geschiedenis van het gebied, natuur en cultuur, wijdse landschappen en een uniek agrarisch 
cultuurlandschap. 

 Een zoektocht voor de jeugd. 

 Nagenieten tijdens het Natuurpunt café in het gemeentepark GC Den Breughel .  
Met optreden van Toeterdonk 

  Kinderanimatie 

 Doorlopend Tentoonstelling 25 jaar Natuurpunt Haacht 
 
Voor meer informatie: www.natuurpunthaacht.be  
 
 

DEELNEMEN  
Deelname aan de wandeling is gratis (We worden maar één keer 25 jaar!). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natuurpunthaacht.be/


STUDIE 
 

DE WITTE VAN HAECHT 
 
Sinds enige tijd hangt er een rare vogel uit in Haacht. Een wilde vogel, een echte vogel! Er werd voor de 
eerste keer melding van gemaakt bij Natuurpunt Haacht door Gert Wouters die Natuurpunt Haacht er 
meerdere goeie foto’s van aanbood. Op zijn aangeven begaven ook Willem Vannotten en Johan De 
Meirsman van de Vogelwerkgroep van Natuurpunt Haacht zich op terrein en konden de vogel al snel terug 
vinden. Hun besluit was snel getrokken: het betreft een leucistische Buizerd! 
 
De Buizerd 
De Buizerd heeft een zeer variabel gekleurd verenkleed, dat meestal bruin is met kleine, witte vlekken. Er 
zijn echter ook vogels met een verenkleed dat vrijwel geheel wit is. Maar hiermee wordt dan niet leucistisch 
of albinisme bedoeld, het gaat dan werkelijk om erg bleke exemplaren, vaak dieren die uit het noorden van 
Europa komen afgezakt om bij ons de winter door te brengen.  
 
In de vlucht is de Buizerd te herkennen aan de brede, hoekige vleugels, de korte hals en de gespreide, korte 
staart. In de vlucht laat de Buizerd regelmatig een luide miauwende roep horen. Je zou zweren dat er een 
poesje in de lucht hangt! 
 
De Buizerd is de meest voorkomende roofvogel van Vlaanderen. Op warme dagen is de Buizerd vaak hoog 
in de lucht te zien, waar de vogel in cirkels op de opstijgende warme lucht zweeft. Als het weer hiervoor niet 
geschikt is, dan jaagt de vogel zittend vanaf een hoge uitkijkpost. Het voedsel bestaat voornamelijk uit 
muizen, konijnen en andere kleine dieren. Buizerds worden vaak gezien in de buurt van autowegen, waar de 
vogels speuren naar dieren die het slachtoffer zijn geworden van het verkeer. 
 
Leucisme is geen albinisme 
Leucisme is een afwijking bij dieren en mensen die leidt tot een verminderde pigmentatie. Leucisme lijkt op 
albinisme en wordt daar soms mee verward. Leucisme resulteert in een vermindering van alle types 
huidpigment, niet slechts van melanine. Het woord komt van het Griekse „leucos‟ wat 'wit' betekent. 
Albinisme is het aangeboren ontbreken van het pigment melanine in haar of huid, wat resulteert in een 
gedeeltelijk of geheel witte huid en rode ogen. 
 
Dieren met leucisme hebben een witte vacht, huid, veren of schubben. De afwijking kan ook alleen voor 
delen van het lichaam zijn. De verschillen met albinisme zijn dat leucistische dieren hun normale kleur ogen 
hebben (albinistische dieren hebben rode ogen) en dat leucistische dieren geen verhoogde gevoeligheid 
hebben voor zonlicht. Ook zijn leucistische dieren vaak erg agressief tegenover de niet-leucistische dieren, 
waardoor deze in tegenstelling tot albino dieren, wel goed kunnen overleven in het wild, zolang de lichte 
kleur het leven niet moeilijker maakt (zoals jagen voor voedsel). 
 
Ga zelf es op zoek 
“Witteke” houdt zich graag op aan Puttekomheide. Waarom ga je zelf eens niet speuren naar deze 
uitzonderlijke vogel. Je kan de reeds uitgevoerde waarnemingen van deze vogel terugvinden op 
waarnemingen.be. Zo kom je te weten waar hij zoal uithangt, en weet je perfekt waar je zoektocht te 
beginnen. Natuurpunt Haacht wil je wel graag expliciet vragen om, wanneer ook jij “witteke” gespot hebt, om 
dat in te voeren op diezelfde website.Maak daartoe eerst een profiel aan, dat is zo gebeurd!Zo krijgen we 
een perfekt beeld van waar dit dier zich zoal ophoudt en kunnen we meer leren over het gedrag van de 
Buizerd. Al je andere waarnemingen in de natuur kan je ook invoeren op de website. 
We rekenen op jullie medewerking. En vooral willen we op jullie rekenen om dit dier bij het waarnemen niet 
te verstoren. Da‟s een regel die uiteraard altijd geldig is op het terrein. Neem daarom je verrekijker mee, 
zodat je vanop een respectvolle afstand toch een prima zicht krijgt! 
 
Vogelwerkgroep Natuurpunt Haacht 
Heb je de smaak te pakken gekregen van het vogels spotten? Dan ben je steeds welkom om je te 
engageren in de Vogelwerkgroep van Natuurpunt Haacht. Deze werkgroep houdt zich bezig met 
waarnemen, inventariseren, ophangen van nestkasten voor uilensoorten, en vele andere studie- en 
beschermingsprojekten. Steeds welkom! Meld je aan via onderstaande contactgegevens… 
 

Johan De Meirsman 
info@natuurpunthaacht.be 

0476/24.94.24 
 

mailto:info@natuurpunthaacht.be


VAN HET ZWAMMENFRONT EEN UITZONDERLIJKE VONDST 
 
Tijdens de werkdag van 2 februari aan de Anti-
tankgracht werd door Steven De Ceulaer een Rode 
kelkzwam gevonden.  De Rode kelkzwam ziet er uit 
als een halve tennisbal met een wit-roze buitenkant 
en een helrode binnenkant.  Zie foto hiernaast van 
Johan De Meirsman, die de vondst terstond in 
www.waarnemingen.be heeft ingebracht. 
 
De Rode kelkzwam is een saprofiet (opruimer van 
dood materiaal) en groeit op begraven en  vergane 
takken van de meeste van onze bomen en op 
bemoste stronken.  Deze paddestoel vind je van de 
late herfst tot het begin van de lente.  Februari en 
maart zijn de topmaanden. 
 
Veiligheidshalve dienen we te spreken van de Rode 
kelkzwam s.l. (sensu lato).  Want we spreken naast de Rode kelkzwam zelf ook over zijn tweelingsbroer de 
Krulhaarkelkzwam.  Beide soorten zijn in het veld niet van elkaar te onderscheiden.  Hiervoor is microscopisch 
onderzoek nodig. 
 
De eerste waarneming voor Vlaanderen dateert van 1980 en sinds 2000 neemt het aantal waarnemingen geleidelijk toe. 
Is dit te wijten aan de opwarming van de aarde of aan de toegenomen interesse voor paddestoelen onder de 
zwammers?  Waarschijnlijk een combinatie van de twee. 
Actueel zijn er in Vlaanderen een 120 vindplaatsen gekend, waaronder dus vanaf nu de ATG in Haacht. Beide soorten 
staan op de Voorlopige Rode Lijst (Walleyn & Verbeken, 1999) als kwetsbaar vermeld. 
 
Het is inderdaad een soort waarop we trots kunnen zijn. Zo zie je maar dat voor onze maandelijkse werkers 
natuurbeheer en natuurstudie hand in hand gaan. 
 
René 
 

VINGERHOEDSKRUID - DIGITALIS 
 
Het vingershoedkruid is een uiterst giftige vertegenwoordiger van de ranonkelfamilie. 

Men vindt ze in Midden-Europa en West-Azië. 
De plant groeit tussen juni en september en wordt wel 120 cm hoog.  
De vingershoedplant groeit het liefste op een zonnig plekje, op hellingen en in lichte bossen, 
op open plekken en tussen stobben. 
 
De op vingerhoed lijkende bloemen vormen trossen, aan de buitenkant glad en roze tot 
puperrood, aan de binnenkant behaard en met wit omrande vlekken. Behalve het rode 
vingerhoedskruid (digitalis purpurea) kennen we de gele (digitalis lutea), de wollige (digitalis 
lanata) en de grootbloemige (digitalis grandiflora) varianten.  
Vingerhoedskruid/Digitalis is onmiskenbaar geworden in de farmaceutische wereld. Dit voor 
het behandelen van sommige hartkwalen; het hart werkt beter, de hartspieren worden 
geactivieerd en het bevordert de urineafscheiding waardoor de in het lichaam opeengehoopte vloeistoffen – die vaak bij 
een zwak hart voorkomen- afgevoerd worden. 
Een Britse arts heeft de glycoside van de digitatlis geïntroduceerd nadat hij de ervaringen van een „kruidenheks‟ had 
onderzocht die vingerhoedthee gebruikte als versterkend middel van het hart. 
Vrouwen maakten ertoenertijd zwarte verf van   en gebruikten dit om zwarte lijnen over de vloer te schilderen om zo het 
kwaad buiten te houden. 
De werkzaamheid berust op de glycosiden digoxine, digitoxine en digilamide en lanatoside.  
Omdat het vingerschoedkruid erg giftig is, mogen de daarvan vervaardigde medicijnen alleen met toestemming van de 
arts gebruikt worden.  
Door de mooie, sierlijke vorm is het een geliefkoosde plant voor de siertuinen. 
 
Heb je jonge kinderen in huis of komen er vaak jonge kinderen op bezoek? Let dan op met gevaarlijke en giftige planten. 
Zet ze liefst buiten handbereik van kinderen. Kinderen moeten ook van jongsaf worden aangeleerd niet alles in hun 
mond te steken en niet zomaar bessen te proeven zonder het bijzijn van een volwassene. 
 
Nooit op de bladeren kauwen! Het slijmvlies in de mond raakt heel snel ontstoken en het hartritme zal afwijkingen 

vertonen.  In dit geval moet je de persoon veel water laten drinken, laten braken en direct een arts raadplegen! 
Veel mensen kennen echter de giftigheidsgraad niet van deze plant: ALLE delen zijn giftig! 

 
Men zegge het voort ! 
 
Catherine 

http://www.waarnemingen.be/


BELEID 
 

HONDEN AAN DE LEIBAND 
 
 

Waarom hondjes aan een korte leiband hoeven in onze natuurreservaten… 

 
Je kent dat wel. Je hond loopt los tijdens een wandeling en je wordt er op aangesproken. Hetzij door 
een jogger of andere wandelaar die bang is van honden of er een hekel aan heeft. Hetzij door een 
agent, een boswachter of een Natuurpunter die instaat voor het beheer van het reservaat waar je 
graag gaat wandelen met de hond. Maar wat zijn nu eigenlijk de redenen waarom de mensen je 
verzoeken de hond aan te lijnen? 
 

It’s the law! 

 
Volgens de wet ben je verplicht de hond aan te lijnen op wandelpaden en op de privé grond van anderen. Dit wordt 
gestipuleerd in artikel 
Hier houdt het eigenlijk reeds op. Het laten loslopen van de hond is verboden bij de wet en dus strafbaar. Toch geven we 
je graag nog wat andere redenen waarvan we hopen dat je er begrip voor kan opbrengen. 
 
Voor alles een plaatsje 

 
Honden dienen dus overal aan de leiband te lopen. Tenzij anders aangegeven. Als er niets staat, moeten ze dus aan de 
riem. Zo hebben alle aktiviteiten duidelijk hun plekje: in onze natuurreservaten komt de natuur op de eerste plaats. Aan 
de hondenwei, waar aangeduid staat dat de hond los mag, daar komt de hond op de eerste plaats. Zo kan je de eene 
keer een afstand afleggen om te komen wandelen in onze natuurgebieden, en de andere keer kan je er dan weer voor 
kiezen om naar een losloopgebied te rijden. Indien er reden is om ontevreden te zijn over de losloopgebieden dan dient 
dat bij de juiste gemeentelijke verantwoordelijken besproken te worden. 
 
De Jacht 

 
Op de gronden die niet in ons beheer zijn maar in eigendom van privé-eigenaars en vaak vlak naast de onze gelegen 
zijn wordt nog gejaagd. U zou toch niet willen dat tijdens het jachtseizoen de jagers je hond voor een Konijn of Ree 
houden, met alle gevolgen van dien… 
 
De wilde dieren 
 
Over Reeën gesproken. In het voorjaar werpen deze hun jongen in het hoge gras. Zo onzichtbaar en soms zelfs vlak 
naast het wandelpad. Het minste geurspoor aangebracht aan deze dieren zal de moeder ertoe brengen om het jong te 
verstoten, vaak met de dood tot gevolg. Ook andere wilde dieren, zoals Wezels, Hermelijnen, Bunzings en Steenmarters 
komen in onze natuurgebieden voor en willen hun kroost en territorium niet verstoord zien door geursporen van je hond. 
Even vervelend zou je het als baasje toch vinden dat je trouwe vriend met een Konijn of een op de grond broedende 
vogel zou aangedraven komen. 
 
Uitwerpselen 

 
Net als geursporen worden door de loslopende hond ook uitwerpselen achtergelaten. Dat is niet fair naar de beheerders 
toe die beheerwerken dienen uit te voeren in het reservaat, noch getuigt het van weinig respekt naar andere wandelaars 
toe. 
 
Voor het welzijn van je eigen hond 

 
Als je je hondje aangelijnd houdt bestaat er geen gevaar dat hij verloren raakt. Dat zou jijzelf niet alleen jammer vinden, 
ook bestaat de kans dat je hond afgevangen of afgeschoten wordt, of aan de baan aangereden wordt.  
 
Parasieten neem je liever niet mee naar huis 

 
Ook sluit je uit dat de hond één of ander kadaver met mogelijk besmettingsgevaar voor erg gevaarlijke ziekten besnuffelt. 
De kans is erg klein, maar de kans bestaat dat op die manier niet alleen je hond ziekt wordt maar dat ook het baasje 
besmet wordt met potentieel levensbedreigende parasieten. 
 
Ongevallen zijn er om te vermijden 

 
Je dient rekening te houden met het feit dat een lopende jogger of fietser soms, ongelukkigerwijs, door bepaalde honden 
als een angstige prooi aanzien, en vervolgens achtervolgd kan worden. Je begrijpt dat niet iedereen het op prijs stelt 
ongevraagd benaderd te worden door je hond. Je deelt de wandeling in z‟n geheel of voor een deel met wandelaars, 
joggers en mountain-bikers. Daarom vindt een verantwoordelijke hondeneigenaar dat de loopvrijheid van zijn hond niet 



opweegt tegen de gebroken nek van zijn medemens, zij dat een mountainbiker die plots moet uitwijken, of een ruiter die 
op een opgejaagd paard zit. 
Daarom is aanlijnen de enige oplossing om veel verzekeringsellende of hoge medische onkosten te vermijden. Een 
fietser die op z‟n hoofd valt door een loslopende hond aan te rijden, een man die door een opspringende hond in het 
aangezicht gebeten wordt,… het deed zich reeds voor en soms kan dat inderdaad ook gedeeltelijk te wijten zijn aan het 
gedrag van de tegenpartij. Maar jij hebt de middelen in de hand om het leed in eerste plaats te voorkomen! 
 
Kinderen hoeven niet aan de leiband 

 
Een verantwoordelijk hondeneigenaar wéét dat niet elke ouder zijn kind optimaal heeft opgevoed met betrekking tot de 
benadering van vreemde honden. Dikwijls benaderen kinderen ongevraagd vreemde honden. Indien de eigenaar zijn 
hond aangelijnd heeft staat hij dicht bij de hond en kan hij tijdig zowel het kind als de hond corrigeren. Dat is dus 
helemaal niet het geval met een loslopende hond, met alle gevolgen van dien. Sommige kinderen vertonen zelfs 
onbedwingbare angstreacties bij het zien van een hond. Helaas vertoont een angstig kind nu net alle gedragingen die 
juist de verleiding tot aanvallen erg groot maken bij een hond (gillen & weglopen). 
 
Een andere loslopende hond vind je ook niet fijn 

 
Je wil niet dat je hond ongevraagd benaderd wordt door andermans loslopende hond. En dit om een diversiteit van 
redenen: het gaat om een loops teefje, door mensen gemaakte hondenraskenmerken helaas tussen honden onderling 
tot zware problemen kunnen leiden,  
Aangelijnde honden van eigenaars die de wet wél respecteren kunnen lelijk in de problemen komen als zij benaderd 
worden door loslopende honden. Door het feit dat deze honden aangelijnd zijn, zijn ze niet meer in staat om vrijelijk hun 
hondenlichaamstaal te gebruiken, om te communiceren met de loslopende hond, wat tot gevaarlijke misverstanden en 
confrontaties kan leiden. Bijgevolg worden mensen die de wet naleven in risicosituaties gebracht door mensen die de 
wet niet naleven. 
Ook is het welbekend, of dat zou het ten minste moeten zijn, dat sommige aangelijnde honden de cirkel van hun lijzeel 
als territorium aanzien, en daardoor zullen uitvallen tegen andere honden die te dicht bij komen.  
Getrainde hulphonden 
 
Trainers van hulphonden voor gehandicapten of blinden ondervinden problemen als zij deze honden moeten opleiden 
onder omstandigheden waar die dieren alsmaar ongevraagd en ongewenst afgeleid worden door op hun toelopende 
loslopende honden. 
 
Loslopende grote grazers 

 
Op bepaalde plaatsen op de wandelingen ga je doorheen een afgerasterd stuk met daarin halfwilde 
Konikpaarden. Dit is het meest avontuurlijke deel van de wandeling, maar dat is dan wel zo bedoeld 
voor de wandelaar, en niet voor de grazers! Het dient ten allen prijs vermeden te worden dat onze 
grazers worden achternagezeten door loslopende of opgeschrikt door blaffende honden. Een wat 
nerveuze, luide hond kan de grazers al te veel worden. Natuurpunt dient hier duidelijk zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen. Als er iets gebeurt met de grazers zijn wij als beheerder 
aansprakelijk. Help ons deze verantwoordelijkheid te dragen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REACTIE 
 
Via ons contactadres info@natuurpunthaacht.be of via het contactformulier op onze website ontvangt Natuurpunt Haacht 
vele reacties. In eerste plaats komen vele positieve reacties binnen op ons natuurbeheer op terrein of naar aanleiding 
van onze activiteiten. Daar zijn we zeer verheugd om en deze reacties bevestigen ons dat we goed bezig zijn. 
 
Soms komen er ook klachten binnen. Daar trachten we dan steeds gepast op te reageren. Zo worden ons meldingen 
gemaakt van een omgevallen boom of een ontbrekende pijltje langs het wandelpad, vragen over een boskapping, 
…noem maar op… 
 
In deze rubriek zullen we voortaan steeds één reactie publiceren die ons bijzonder opviel en we het waardig achten om 
via deze weg te delen met al onze lezers. (Publicatie gebeurt steeds anoniem.) Ook ons standpunt op het item wordt 
gepubliceerd. 
 

 

U REAGEERDE 
 
“ Kan u mij per kerende informeren of men in het gebied 'antitankgracht' een wandeling is uitgestippeld aub, en heeft u er 
soms een kaartje van. Op uw site vond ik wel een geleide wandeling terug in dit gebied, maar vond echter geen vrij 
toegankelijk wandelpad terug.  Ons gezin is reeds enkele jaren lid van natuurpunt, en we hadden graag dit gebied al 
wandelend leren kennen. 
Dank bij voorbaat voor uw medewerking.” 
 

ONS ANTWOORD 
  

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 traject 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.  
 
De activiteitenagenda vindt u op onze website www.natuurpunthaacht.be én steeds op de achterflap van 
deze nieuwsbrief. 
 
Anderzijds kan u zelfstandig wandelen. U bent dan vrij in uw vertrekuur en duur van de wandeling. Op onze 
website kan u een wandelkaartje voor het Haachts Broek downloaden. Hetzelfde kaartje staat ook steeds op 
de voorlaatste pagina van deze nieuwsbrief. Ideaal om niet langer te verdwalen in het broek! 
 
Het kaartje toont de uitgestippelde wandeling langs de anti-tankgracht én in het Haachts Broek. 
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Eerste paddenoverzetactie in Haacht was een succes 
 
Op donderdag 7 maart was het zover, de eerste paddenoverzet. Om19u30 werd verzameld aan Restaurant 
Beekveld. Ongeveer 25 Vrijwilligers stroomden toe, allen voorzien van een emmer, handschoenen, een 
fluohesje en een zaklamp in de aanslag om aan de paddenoverzet te beginnen. De overzet ging als volgt te 
werk, de padden en kikkers werden opgeraapt aan de kant van het restaurant, verzameld in emmers en 
vervolgens aan de overzijde los gelaten.  Hierna konden kikkers en padden hun trektocht verder zetten naar 
de poelen van domein de Spoelberch. 
 
Op vrijdag en zaterdag kwamen elk zo'n 15 vrijwilligers helpen om de padden over te zetten. Op deze 3 
dagen werden samen  216 padden, 225 kikkers en 23 salamanders overgezet. Vanaf zondag werd de 
trektocht onderbroken omwille van de vrieskou. Van 9 april tot en met 14 april zijn er weer verschillende 
vrijwilligers komen opdagen om mee de paddenoverzet te ondersteunen. In onderstaande tabel kan je zien 
dat we in totaal 630 amfibieën hebben over geholpen! In naam van alle geredde diertjes een welgemeende 
dankjewel. 
 

Paddenoverzet:  Kruineikestraat te TILDONK  
 

Jaar Dag Padden 
Bruine 
Kikkers 

Alpenwater-
salamanders 

Kleine water-
salamanders 

Totaal 
per dag 

Vrijwilligers 

2013 6 Mar 9   
 

  9 2 
  7 Mar 150 190 3   343 21 
  8 Mar 44 28 2 9 83 16 
  9 Mar 13 7 4 5 29 17 
  9-apr 10 44 2 16 72 3 
  10-apr 16 6 2 1 25 9 
  11-apr 21 7 3 19 50 13 
  12-apr 2 0 0 0 2 5 
  13-apr 2 3 4 1 10 6 
  14-apr 2 1 0 4 7 3 

Totaal   269 286 20 55 630 92 

 

 

HANDEN UIT DE MOUWEN? EXTRA WERKDAG! 
 

         
 
Er wordt erg hard gewerkt in onze natuurgebieden, en dat elke eerste zaterdag van de maand vanaf 13u30. 
Maar om alles netjes in orde te krijgen voor ons groot feest op 26 mei kunnen we nog veel helpende handen 
gebruiken! En doen we een extra oproep aan onze leden! 
 
We hebben nog twee werkdagen voor ons grote feest: 

 Op 4 mei om 9 uur  

 Een extra werkdag op 18 mei van 10u tot 17u mét lunch 

 
Vele handen maken het werk een pak lichter! Wil je komen helpen laat dan je gegevens achter aan Johan 
De Meirsman via info@natuurpunthaacht.be of 0476/24.94.24 Hij kan je vertellen waar de plaats van 
afspraak is. 
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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! 
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 

 
 

EXCURSIES 
 
 
05/05/2013  wandeling antitankgracht door René, 14h brug over de Dijle, keerbergsesteenweg 

22/05/2013  avondwandeling Schorisgat, 19h kerk, Wespelaar 

26/05/2013  Natuurpunt Haacht 25 jaar – meer info volgt 

09/06/2013  wandeling haachts broek door Bes, 14h Sporthal Den Dijk, Wespelaar 

03-04/08/2013  Vlinder mee!  
 
24/08/2013  Nacht van de Vleermuis – meer info volgt 

13/10/2013  paddenstoelenwandeling, 14h Sporthal Den Dijk, Wespelaar 

10/11/2013  Vegetarische eetdag, 12-15 h, 17 -20 h, Zaal onder den toren, Haacht 

16/11/2013  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 
 
04/05/2013 werkdag vanaf  09:00 

01/06/2013 werkdag vanaf 13u30 

07/09/2013 werkdag vanaf 13u30 

05/10/2013 werkdag vanaf 13u30 

02/11/2013 werkdag vanaf 13u30 

17/11/2013 Dag van de Natuur 

07/12/2013 werkdag vanaf 13u30 

 
 
 
 
 
 
 

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