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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 75.000 gezinnen als lid en beheert meer dan 
10.000 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 20,00 euro  
op rek. 230-0044233-21 
 
Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:  
 
Bernard Lemaitre 
 
Kleine Appelstraat 9 
3150 Haacht  
016/60.61.62  
natuurpunt.haacht@skynet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 
Countdown 2010 is een wereldwijd project en heeft tot 
doel de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2010 
te stoppen. Biodiversiteit is een term die de 
verscheidenheid in soorten van alle levende 
organismen en processen op aarde omvat. 
Countdown 2010 wil strijden tegen de achteruitgang 
en het verdwijnen van nu zeldzame dieren en planten. 
 
Vanzelfsprekend ondersteunt en werkt Natuurpunt 
mee aan dit initiatief. Natuurpunt wil iedereen 
stimuleren: burger, verenigingen en overheden om 
hieraan mee te werken. 
 
In dit kader is natuurpunt zeer begaan met het milieu 
en het klimaat. Het is immers de achteruitgang van 
het klimaat; de vervuiling, de opwarming van de aarde 
... die de achteruitgang van de biodiversiteit in de 
hand werkt. 
 
En we zijn al met meer dan 75.000 gezinnen in 
Vlaanderen die lid zijn van natuurpunt die hiermee 
begaan zijn. Ook in Haacht groeien we nog steeds. 
Hop naar de 100.000 en meer tegen 2011 (=10 jarig 
bestaan Natuurpunt). 
Want het is hoog tijd! 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
Bernard Lemaitre, 
voorzitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.natuurpunthaacht.be 

Bestuur 
 
 
Bernard Lemaitre , Voorzitter 
bernard.lemaitre@skynet.be 
016/60.61.62 
   
Catherine Beddeleem,  Secretaris   
catherine.beddeleem@telenet.be 
015/51.39.91 
 
Luc Bijnens , Penningmeester 
016/60.29.67 
 

Foto cover: Gelukkige natuurbeheerders aan het werk in onze gebieden (Foto: ’t Broekventje) 



STUDIE 
 

PRIMUSSEN VAN HAACHT 
 
Het project “Primussen van Haacht” loopt voor dit jaar ten einde. Er werd beslist dat dit project elk jaar zal 
herhaald worden. Voor meer informatie over dit project verwijzen we naar onze vorige nieuwsbrief, of naar de 
website. Ook in het lentenummer van volgend jaar zullen we het weer over dit project hebben. 
 
Wat deze editie betreft worden je waarnemingen verwacht. Gebruik het papieren waarnemingsformulier dat je 
kreeg via onze nieuwsbrief, of voer je waarnemingen on-line in via de website www.natuurpunthaacht.be 
 

STATUS WIELEWAAL IN HAACHTS BROEK  
 
Op 18/5 werd rond 7u in de ochtend een zingende Wielewaal gehoord in het Haachts Broek. Dat is een 
waarneming in de beste periode van het jaar. Mogelijk wijst dit op de aanwezigheid van een territorium 
verdedigend koppel. De evolutie van de aantallen van de Wielewaal in Haacht is niet erg opbeurend. In 1990 
werden tijdens de inventarisatie van het Haachts Broek drie territoria vastgesteld. In 1992 en ook in 2000 werden 
er nog voldoende waarnemingen verricht van deze soort om tot maar liefst vijf territoria te besluiten. Maar het 
slechte nieuws doet zich vanaf 2005 voor! In dat jaar werd tijdens de inventarisatie slechts één territoria gevonden. 
Twee jaar later werd in het Schoonbroek, met moeite, eveneens besloten tot één mogelijk territoria!  
 
Deze éénmalige waarneming van het voorjaar van 2008 wijst er op dat de Wielewaal toch nog niet helemaal 
verdwenen is uit onze geschikte gebieden in het Haachtse. Er werd niet op systematische wijze verder gezocht 
naar de aanwezigheid van deze soort in het Haachts Broek, en er zijn dan ook geen bevestigende waarnemingen 
meer verricht na mei. In 2010 wordt terug een volledige broedvogelinventarisatie gehouden in dit gebied. Het is 
afwachten hoe de resultaten voor de Wielewaal zullen zijn!  
 
Heeft u dit jaar zelf een Wielewaal gehoord? Twijfel dan niet om ons dit te melden, want de Wielewaal zit immers 
mee in het hierboven “Primussen van Haacht” project! Eerder geïnteresseerd om met ons mee te zoeken? Neem 
dan contact op met onze vogelwerkgroep: johan.demeirsman@advalvas.be of op 0476/24.94.24 
 

Johan 
 
BROEDVOGELINVENTARISATIE ATG 
 
Vogels vormen de meest bestudeerde soortengroep 
van de Haachtse Leibeekvallei. Reeds verscheidene 
jaren wordt het vogelbestand in deze streek intensief 
gevolgd. Intussen werd een volledige 
broedvogelinventarisatie uitgevoerd in verschillende 
deelgebieden van deze vallei: Haachts Broek (1990, 
1991, 1992, 1993, 2000 en 2005), Schorisgat (2006) en 
Schoonbroek (2007).  
 
Recenter, in 2008 werd het project uitgebreid met twee 
nieuwe gebieden; de anti-tankgracht en de Hooiberg. 
Ook hier diende de arbeidsintensieve methode van de 
uitgebreide territoriumkartering (van Dijk, 2004) als 
leidraad.  
 
In deze bijdrage worden de resultaten van de 
inventarisatie van de anti-tankgracht voorgesteld. Hier 
en daar wordt een vergelijking gemaakt tussen de anti-
tankgracht en de andere inventarisaties in de Haachtse 
Leibeekvallei. Hierbij wordt aandacht besteed aan de 
soortdiversiteit, de aantallen per soort en de trends 
binnen de broedvogelpopulatie, gekaderd in de 
volledige Haachtse Leibeekvallei. De resultaten van de 
inventarisatie van de Hooiberg komen in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
Meer informatie over dit onderzoek kan u ook vinden op 
www.natuurpunthaacht.be. 

Figuur 1.Situering van het onderzoeksgebied “anti-tankgracht” 



Bodemgebruik 
 
De onderzochte oppervlakte omhelst alle percelen waarop de gracht zelf loopt, en enkele extra percelen die 
daarop aansluiten. Deze aansluitende percelen zijn die percelen waar Natuurpunt eigenaar of beheerder van is. 
Deze onderzochte oppervlakte beslaat ongeveer 12 ha, een oppervlakte samengesteld uit 35 percelen met een 
gemiddelde grootte van 0,33 ha. In vergelijking met de andere onderzochte gebieden is dit een erg geringe 
oppervlakte. Het geheel is erg anders van vorm, namelijk lijnvormig in plaats van vlakvormig, zoals de andere 
gebieden. 
 
De anti-tankgracht wordt voornamelijk gekenmerkt door twee sterk vertegenwoordigde vegetatietypes: ongeveer 
60% struweel en 15% hooiland. Ook de wateroppervlakte is uiteraard belangrijk (ongeveer 20%). Deze min of 
meer evenredige verdeling heeft vooral te maken met de lijnvormige indeling van het landschap van het gebied: 
een rij struweel aan de buitenzijde, een rij hooiland tegen de waterkant en uiteraard de gracht zelf.  In mindere 
mate komen er populierenaanplantingen en sparren- en dennenbosjes voor.  
 
Methodologie 
 
In totaal werd tussen 1 maart en 9 juni 2008 de anti-tankgracht zeven keer bezocht, goed voor in totaal 7:40 uur. 
Een gemiddeld bezoek duurde 65 minuten. Per hectare werd in totaal 38 minuten geïnventariseerd, verdeeld over 
de ganse periode. Dit is in vergelijking met de andere, grotere gebieden uit eerdere inventarisaties, een vrij ruime 
tijdspanne per oppervlakte-eenheid. 
 
Diversiteit en densiteit 
 
In 2008 werden op de anti-tankgracht 
30 broedvogels vastgesteld. Dit is 
goed voor 44% van  het reeds 
vastgestelde aantal broedvogels in de 
Haachtse Leibeekvallei. Er werd 
slechts één  
enkele soort méér genoteerd (die dus 
nog nergens anders werd vastgesteld 
sinds 1990), namelijk de Grote Gele 
Kwikstaart.  
 
In de volledige Haachtse 
Leibeekvallei werden tussen 1990 en 
2008 68 vogelsoorten broedend 
vastgesteld. Er is een similariteit 
(aandeel soorten dat in alle reeds 
onderzochte gebieden voorkomt) van 
28 soorten (41%).  
 
Onder de soorten die deze similariteit bepalen zitten enkele verrassingen. Bijvoorbeeld de Bosrietzanger, die zijn 
voorkomen aan de anti-tankgracht dankt aan slechts enkele, wat lager gelegen, perceeltjes. Ook het Goudhaantje 
is min of meer een verrassing. Het dankt zijn voorkomen dan ook maar aan één enkel klein sparrenbosje. Verder is 
er de Groenvink, dewelke traditioneel een zeldzame broedvogel blijft in de Haachtse natuurgebieden (hij komt 
talrijker voor in de buurt van de mens). Aan de anti-tankgracht werd welgeteld één paartje met jongen vastgesteld. 
 
 Verder is de Spotvogel vermeldenswaardig. Een eerder zeldzame broedvogel, maar die er toch een territorium op 
nahield op de anti-tankgracht. Deze soort maakt echter geen deel uit van de similaire groep over alle gebieden, 
want hij werd in 2007 niet vastgesteld in het Schoonbroek. 
 
De algemene dichtheid over alle soorten ligt met 17,2 terr./ha erg hoog. Dit is te verklaren door de verhouding van 
de vegetatietypes. Er komt immers voornamelijk struweel voor, een vegetatietype waarin de meeste soorten 
broeden. Door de quasi afwezigheid van grote oppervlaktes aan weilanden en hooilanden (waarin diezelfde 
struweelvogels dan weer niet tot broeden kunnen komen) wordt het dichtheidscijfer niet naar beneden getrokken.  
 
Enige duiding bij ‘De Rode Lijst’ 
 
De eerste Rode Lijst van Vlaamse broedvogels werd gepubliceerd in het Natuurrapport van 1999 (Devos & 
Anselin, 1999). De samenstelling van een Rode Lijst is echter altijd een momentopname en moet op regelmatige 
tijdstippen herzien worden. Rode Lijsten zijn immers gebaseerd op kwantitatieve gegevens die aan verandering 
onderhevig zijn. Enerzijds treden onder invloed van allerhande omgevingsfactoren veranderingen op in 
populatieaantallen en verspreiding van soorten, anderzijds kan onze kennis over de status en trends van soorten 
verbeteren. Gezien de Vlaamse broedvogelatlas heel wat nieuwe en belangrijke informatie aanlevert over de 
algemene trends en verspreiding van onze broedvogels drong een herziening van de eerste Rode Lijst zich op. 

Grote Gele Kwikstaart 



Een nieuwe Rode Lijst werd in 2004 gepubliceerd als een apart hoofdstuk in de Vlaamse broedvogelatlas (Devos 
et al., 2004). 
De actuele Rode Lijst sensu stricto van de Vlaamse broedvogels bestaat uit 40 soorten, verdeeld over de 
categorieën ‘Met uitsterven bedreigd’, ‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’. Maar liefst 25 % van onze regelmatig broedende 
vogelsoorten werden hierin opgenomen. Daarnaast kunnen nog 17 soorten als zeldzaam bestempeld worden (= 10 
%). Opvallend is het grote aantal soorten dat met uitsterven bedreigd is. Van de 16 soorten in deze categorie zijn 
er niet minder dan elf waarvan de Vlaamse broedpopulatie momenteel minder dan tien paren bedraagt. Vier 
soorten komen zelfs niet meer jaarlijks tot broeden, een fenomeen dat meestal voorafgaat een volledige 
verdwijning. 
 
Aan de anti-tankgracht komen slechts twee 
soorten van de Rode Lijst voor. Namelijk de 
Nachtegaal (kwetsbaar) en de Koekoek 
(achteruitgaand). Hiermee is binnen de 
volledige Haachtse Leibeekvallei de anti-
tankgracht de minst belangrijke broedplaats 
voor soorten van de Rode Lijst. 
 
Aantallen per soort 
 
De Bosrietzanger is met drie territoria niet 
slecht vertegenwoordigt. Hij verkiest de lager 
gelegen perceeltjes onmiddellijk naast de 
gracht. De Ekster is even talrijk. De hoge 
populieren zijn voor deze broedvogel ook hier 
de uitgelezen nestplaats. De Ekster wordt 
enkel aan het nnordelijk uiteinde van de gracht 
vastgesteld. Op het zuidelijk gedeelte (naast 
het Haachts Broek) wordt geen enkele maal 
een Ekster weergenomen. Dit past volledig in 
het platje van de inventarisaties van het 
Haachts Broek. Daaruit blijkt immers ook de 
haast volledige afwezigheid van deze 
vogelsoort. De Fazant is bezwaarlijk een 
typische broedvogel te noemen. Slechts twee 
paartjes broeden op de anti-tankgracht. Het 
Goudhaantje is een broedvogel, maar beperkt 
zich tot slechts één enkel sparrenbosje. Daar 
kwamen vermoedelijk drie territoria voor. De 
Grote Bonte Specht vindt weinig geschikte 
bomen van voldoende leeftijd op de gracht. 
Toch slagen twee koppeltjes erin een 
nestplaats te vinden aan de noordkant. De 
Grote Gele Kwikstaart is een nieuwkomer voor 
het broedvogelinventarisatieproject. Hij wordt 
dit jaar voor het eerst vastgesteld met één 
geslaagd broedgeval. Er werd gebroed op de 
sluisconstructie aan het noordelijk uiteinde van 
de gracht. Van de Grasmus werden vier 
paartjes vastgesteld, verdeeld over de ganse 
lengte van het gebied. De Groenvink kwam 
met welgeteld één paartje tot broeden. De 
scheidingslijn tussen een achtertuintje met de 
anti-tankgracht was de broedplaats. De 
Heggemus hield er 10 territoria op na. Het 
zwaartepunt ligt duidelijk op het zuidelijke stuk 
van de gracht.  Maar liefst 12 territoria werden 
vastgesteld van de Houtduif. De Koekoek is 
een moeilijk te interpreteren broedvogel. Waarschijnlijk parasiteerde de Koekoek één nest. De Koolmees is 
traditioneel een sterk vertegenwoordigde broedvogel. Op de anti-tankgracht is dit met 15 paartjes eveneens het 
geval. Van meerdere broedgevallen werden uitgevlogen jongen vastgesteld. De Merel floot, vooral vroeg in de 
ochtend, zo’n 15 territoria bij elkaar, en dit over de ganse lengte. Hiermee behalen Koolmees en Merel een 
gedeelde derde plaats in de rangschikking van meest algemene broedvogels. De Nachtegaal deed dat vooral ’s 
nachts en slechts voor twee territoria. Deze bevonden zich ter hoogte van het Haachts Broek. Van de Pimpelmees 
werden 12 territoria ontdekt. De Roodborst is verrassend slecht vertegenwoordigt. Er kon slechts tot 7 territoria 
besloten worden. Merkwaardig genoeg konden geen territoria worden vastgesteld op het noordelijk stuk anti-
tankgracht ter hoogte van het Haachts Broek. Een mooie soort die de gracht herbergt is de Spotvogel. Er werd 

Tabel 1 Overzicht aantal territoria en dichtheid per soort 
(gerangschikt volgens voorkomen) 



weliswaar slechts één territorium vastgesteld, ter hoogte van het Haachts Broek. De Spreeuw is eveneens een 
broedvogel van de anti-tankgracht. Er werd een kleine kolonie vastgesteld in een oud populierenbosje aan de 
noordzijde. In totaal werden zes broedgevallen berekend. De Staartmees hield er dit jaar zo’n zeven territoria op 
na. De Tjiftjaf is met zo’n 16 territoria over de ganse lengte van de gracht vertegenwoordigt. Het is de tweede 
meest voorkomende broedvogel op de anti-tankgracht. De Tuinfluiter verdedigde zes territoria. Zoals dat wel vaker 
bij deze soort wordt vastgesteld lagen de territoria soms erg dicht tegen elkaar. Deze soort kan over de ganse 
lengte van het gebied worden angetroffen. De Turkse Tortel broedde met vier paartjes. Zoals vaak, eerder dichter 
bij de mens, dan centraal in de onderzochte gebieden. De territoria bevonden zich allen op het noordelijk stuk. De 
Vink doet het ook op de anti-tankgracht gelukkig nog erg goed, vooral dan op het zuidelijke deel. Er werden in 
totaal 11 territoria vastgesteld. De Vlaamse Gaai, reeds lang geen bosvogel meer, bouwde mogelijk op twee 
verschillende locaties een nest. Bij de watergebonden vogelsoorten is het Waterhoentje goed vertegenwoordigt. Er 
werden 12 broedgevallen vastgesteld, waarbij van de meeste ook effectief het nest werd teruggevonden. De Wilde 
Eend is nog zo’n watervogel. Hiervan werden acht broedgevallen vastgesteld. Beide watervogels worden over de 
ganse lengte van de gracht aangetroffen. De Winterkoning maakt het ons heel wat moeilijker om zijn klein en goed 

verborgen nest terug te vinden. Toch konden 18 territoria ontdekt 
worden. Hiermee is het de talrijkste broedvogel op de anti-tankgracht. 
De Zanglijster is een tweede lijstersoort die op de anti-tankgracht tot 
broeden komt, en wel met 7 paartjes. De Zwarte Kraai hield het met 
twee mogelijke paartjes voor bekeken. De Zwartkop is ook hier goed 
bij stem. Er werden maar liefst 13 territoria onderscheiden. Het 
zwaartepunt ligt voor deze soort eerder op het zuidelijke stuk. 
 
Niet-broedvogels 
 
Boerenzwaluwen werden geregeld gezien. Deze soort broedt in de 
boerderijen die hier en daar vanop de gracht kunnen gezien worden. 
De soort komt echter niet tot broeden op de percelen van de gracht 
zelf. Hetzelfde geldt voor de Zwarte Roodstaart. Blauwe Reigers 

maken natuurlijk dankbaar gebruik van de gracht als foerageerplaats. Er komen echter geen vogels tot broeden. 
De Buizerd is een jaarlijkse broedvogel in het naburige Haachts Broek. Vandaar ook dat er waarnemingen van op 
de anti-tankgracht zijn. Op de gracht zelf is het echter geen broedvogel. Op 4 april zou er een Fitis gehoord zijn in 
de buurt van het Kasteel Van Roost. Deze waarneming bleef jammer genoeg in de latere inventarisatieperiode  
onbevestigd.  
 
De Groene Specht durft ook al eens uit te wijken naar de anti-
tankgracht. Dit blijft echter enkel voor foerageer doeleinden beperkt 
te blijven, en niet voor het grootbrengen van een kroost. Van de 
IJsvogel wordt vaak gedacht dat het een broedvogel van de gracht 
is. De waarnemingen kunnen dit echter niet bevestigen, althans niet 
voor broedseizoen 2008. De kans is groot dat deze soort eerder 
broedt in de oevers van de Leibeek of op kleine privé vijvertjes in de 
buurt. Kievitten maken de gekste buitelingen op de akkers die 
grenzen aan de anti-tankgracht. Men kan deze soort echter niet tot 
de typische broedvogels van de gracht rekenen. Koperwieken 
werden ook weer vastgesteld. Zoals steeds enkel nog op de eerste 
bezoeken van de inventarisaties. Zoals bijvoorbeeld een groepje van 
13 ex op 1 maart. Daarna werd de soort niet meer vastgesteld. Een 
aangename verrassing was het toen op diezelfde dag een 
overtrekkende Rode Wouw werd vastgesteld. Een pracht van een 
waarneming van een soort die niet tot de broedvogels van de streek 
mag gerekend worden. De Sperwer werd slechts éénmaal 
opgemerkt tijdens de invantarisatieperiode. Niet genoeg om tot een 
broedgeval te concluderen. Allicht broedde dit jaar de soort wel in de 
buurt. Eenmaal werd de Wielewaal gehoord. Dit was op 18 mei. Dit 
was echter in de het naburig Haachts Broek, en niet op de percelen 
van de anti-tankgracht.  

 
 
 
 
 
Bekijk ook de voorbije publicaties op de pagina’s van de Vogelwerkgroep op onze website: 
www.natuurpunthaacht.be! 
 

Johan 
 
 

Winterkoning 

Spotvogel 



BEHEER 
 

BEHEER VAN DE HAACHTSE LEIBEEKVALLEI 
 
Er is heel wat te doen rond het beheer van onze reservaten: er loopt een nieuw dossier ter erkenning van weer een 
nieuwe brok aangekochte percelen, elk jaar vindt ook in Haacht de Dag van de Natuur plaats, daarnaast hebben 
we ook talloze gewone werkdagen (vooral in dit seizoen), scholen vragen ons of ze hun leerlingen kunnen inzetten 
op onze werkdagen, we organiseerden een succesvolle cursus natuurbeheer, enz enz… 
 
Al deze activiteiten vinden plaats volgens een welomlijnde visie voor de Haachtse Leibeekvallei. Het is het 
goedgekeurde beheerplan dat als centrale doelstelling heeft de ontwikkeling van een een gevarieerd halfopen tot 
gesloten halfnatuurlijk landschap met geleidelijke overgangen tussen bos en grasland te realiseren.  Wat staat er  
concreet dit najaar te gebeuren?  
 
Ten eerste wordt er elk zomerhalfjaar flink wat gemaaid. Om de toegankelijkheid van een hooilandperceel (de 
zogeheten “Houtsnippenweide”) even ten noorden van het begrazingsblok te optimaliseren voor het 
beheermateriaal wordt een buis geplaatst zodanig dat het hooiland beter toegankelijk wordt . 
 

 
 
Naast het maaien worden dan weer andere percelen begraasd. Er wordt voorzien om op een oppervlakte van 6,5 
ha een extensief seizoensbegrazingsbeheer uit te voeren. Om dit te kunnen realiseren is de aanleg van een 
begrazingsraster noodzakelijk. Het is de beheerploeg van Natuurpunt die voor deze werken zal instaan. Bij 
extensieve begrazing zullen er steeds verschillen in betredings- en begrazingsintensiteit zijn. Dit creëert een 
mozaïekstructuur waarbij kort gegraasde stukken afwisselen met ruigtes, struweel en bos. Op deze wijze ontstaan 
op microschaal verschillende habitattypes wat een gunstig effect op de biodiversiteit kan hebben. Een doelsoort 
hierbij is Dauwnetel. Deze soort doet het nog vrij goed in het Haachts Broek. 
 
Een deel van het wandelpad doorheen het Haachts Broek zal doorheen dit begrazingsraster gaan. Om het 
wandelpad toegankelijk te houden, worden 2 klaphekjes aangelegd aan de ingang van het raster. Tevens zullen 
een weidepomp en 2 draadpoorten aangelegd worden. Op onderstaand kaartje krijg je een indruk van het tracé 
van het wandelpad door het afgerasterd stuk. 
 
Een andere maatregel die binnen het dit project zal uitgevoerd worden, is de aanleg van een brug over de Leibeek.  
De beheerploeg van Natuurpunt zal ook deze werken uitvoeren. Deze brug zal een overspanning van 6,5m hebben 
en 1m breed zijn. De brug zal voorzien worden van leuningen. Hierdoor kan de laatste schakel in het 
openstellingsplan (vervolg provinciaal project knuppelpad haachts broek) gerealiseerd worden. Een aanvullend 
wandelpad van 700 m zal door de plaatsing van de brug toegankelijk worden.  
 
In één adem zal ook het bestaande knuppelpad hersteld en verbeterd worden. De herstellingen houden vooral het 
opnieuw “waterpas” leggen van het pad. Wandelaars die het pad al eens gebruikt hebben zullen immers gemerkt 
hebben dat het broekgebied het knuppelpad reeds aan het opnemen was! De verbeteringen zullen dan weer 
inhouden dat er kippegaas wordt over de plankjes getrokken. Dit is absoluut noodzakelijk gezien de gladheid van 
de plankjes wanneer ze glad zijn. Zolang deze verbetering nog niet is uitgevoerd willen we alle wandelaars erop 
wijzen dat met de grootste voorzichtigheid dient gewandeld worden op het natte knuppelpad! 
 



 
Het geplande begrazingsblok 

 
Beheer amfibiënpoelen 
 
En dan staat er als laatste beheermaatregel voor het najar nog het beheer van beide amfibieënpoelen op het 
prgramma. Hiervoor krijgen we eveneens de hulp van de beheerploeg van Natuurpunt. Zij zullen vakkundig de 
verlanding van beide poelen tegengaan. 
 

 
Wat is nu jouw rol in dit geheel? 
 
Wel, elk lid van Natuurpunt heeft de kans mee de handen uit de mouwen te steken in onze reservaten. Dus ook de 
leden van onze Haachtse afdeling! En dit zelfs mét de juiste verzekering. Niemand hoeft overigens bang te zijn dat 
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hij of zij ingewikkelde gemotoriseerde toestellen in de hand zal geduwd krijgen. Er is ook steeds eenvoudig 
mechanisch werk uit te voeren, zoals hout stapelen of maaisel afvoeren,… 
 
We vinden het altijd tof om nieuwelingen te begroeten op de werkdagen. Omdat er altijd wel veel werk te verrichten 
is zijn nieuwe medewerkers altijd meer dan welkom!  
 
Hieronder een overzichtje van 10 redenen om ook lid te worden van het Haachtse natuurbeheerteam: 
 
1. Niets is er mooier dan een bloemrijk hooiland dat ontstaan is na jarenlang volgehouden beheerswerken. Ook 
andere vormen van beheer maken onze natuur nog rijker en bovendien toegankelijk voor iedereen. 
2. Een steeds groeiende oppervlakte aan natuurgebied is in beheer van Natuurpunt Haacht. Gelukkig vraagt niet 
elk perceel een intensief beheer, maar toch is er wel steeds werk te verzetten. 
3. Je leert de seizoenen, planten en dieren op een actieve manier kennen. 
4. Je verkent alle uithoeken van onze natuurreservaten, bv Haachts Broek en anti-tankgracht. 
5. In de natuur actief zijn is nog steeds een vorm van inspanning die ook ontspanning is. Natuurlijk is het werk 
aangepast aan ieders mogelijkheden. 
6. Het werk is zeer gevarieerd: maaien, hooien, bewegwijzering van wandelpaden aanbrengen, afrastering van 
percelen herstellen, hakhoutbeheer, struiken of bomen planten, een poort plaatsen, ... 
7. Voor onze reservaten bestaat er een goedgekeurd beheersplan. Dit betekent dat de werken vanuit een 
weloverwogen toekomstvisie gepland worden. 
8. Onze conservators en leden van het bestuur leiden alles in goede banen en zorgen voor het noodzakelijke 
materiaal en gereedschap. 
9. Je maakt deel uit een toffe groep natuurliefhebbers. 
10. Je weet steeds wat te doen, die eerste zaterdag van de maand! 
 
Geef je daarom op als geïnteresseerde en we nodigen je voortaan telkens uit voor de werkdagen… Dat kan bij 
bernard.lemaitre@skynet.be, 016/60.61.62 
 

 
 
 
NATUURPUNT HAACHT ZOEKT COWBOYS/GIRLS 
 
Zoals ondertussen genoegzaam bekend schakelen we in het natuurbeheer in Haacht ook grote grazers in. 
Wegvreten van Liesgras, bestrijden van brandnetelruigten en wilgenopslag binnen de perken houden,… t’is 
allemaal een kolfje naar de poot van onze grazers. Hoewel de koeien die we inschakelen rustige dieren zijn en niet 
veel verzorging nodig hebben, is het toch raadzaam een oogje in het zeil te houden: nakijken of alle dieren er nog 
even goed uitzien, of ze nog allemaal binnen de afsluitingen staan en 
of ze nog de nodige oormerken in hebben, misschien ook wat hooi 
bijvoederen…  
 
Daarom is Natuurpunt Haacht op zoek naar “koeien-watchers” (m/v): 
iemand die houdt van wandelen in de natuur en een groot hart heeft 
voor dieren. Als jij je wil engageren om één of twee maal per week 
een wandeling in het Haachts Broek en/of Schorisgat te maken met 
bijzondere aandacht voor onze koeien, dan ben jij onze man of 
vrouw! En jij een echte cowboy/girl! 
 
Uiteraard zal je er niet alleen voor staan. De medewerkers van 
Natuurpunt Haacht zijn steeds bereikbaar ingeval bijstand met raad 
en daad vereist is! 
 
Laat ons snel iets weten als je deze job wel ziet zitten: Bij Johan op 
0476/24.94.24 of op info@natuurpunthaacht.be 
 
 
 
 
 



AANKOPEN IN DE HAACHTSE LEIBEEKVALLEI 
 
Ons aankoopbeleid in de Haachtse Leibeekvallei werkt! De laatste jaren werd intensief geprospecteerd én effectief 
aangekocht. Het erkenningsdossier van 1999 behandelde 10,923 ha in het Haachts Broek en daarnaast nog eens 
5,7 ha aan de anti-tankgracht. Het daaropvolgende “uitbreidingsdossier” van 2001 behandelde 4,8 ha. Toen was 
het even wachten tot 2003 voor een nieuwe uitbreiding. Die bedroeg maar liefst 14,3 ha. Het actueel lopende 
dossier (2008) behandelt 18,3 ha! 
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JACHT IN HET HAACHTS BROEK EN OMGEVING 
 
Het jachtgezelschap deelde ons de jachtdagen mee voor het komende jachtseizoen: vr 17/10; zo 02/11; zo 16/11; 
za 29/11; vr 12/12. Wij raden af  te gaan wandelen in het Haachts Broek en omgeving op die dagen, zeker op 16 
november, want dan is het veel gezelliger toeven op onze Dag van de Natuur (zie activiteitenkalender)… 
 
Bij de recente goedkeuring van de nieuwe jachtbesluiten werden twee meldpunten rond zondagjacht 
aangekondigd. Bij het eerste moeten zondagjagers zich registreren, bij het tweede kunnen particulieren terecht 
voor problemen omtrent de zondagjacht. Die zondagjacht geeft immers vaak aanleiding tot spanningen met andere 
vormen van recreatie (bv. wandelaars). Op basis van de geïnventariseerde gegevens van de meldpunten zal er na 
één jaar een evaluatie gemaakt worden en zal onderzocht worden of de regeling voor de zondagjacht moet worden 
bijgestuurd. Hebt u dus klachten over (zondag)jacht, dan kan u terecht op het e-mailadres 
klachtenzondagjacht@vlaanderen.be. 
 
 
VOOR JE OP EXCURSIE MET NATUURPUNT VERTREKT ! 
 
Verder in deze nieuwsbrief vind je de activiteitenagenda van Natuurpunt Haacht. Iedereen is welkom op deze 
activiteiten, gelieve echter wel rekening te houden met deze eenvoudige regeltjes: 
 
· Vooraf inschrijven is niet nodig. Tijdig aanwezig zijn is voldoende. De excursies gaan door onder alle 
weersomstandigheden. Pas dus je kleding en schoeisel aan. 
 
· Voor leden van Natuurpunt is de deelname gratis. Vergeet je lidkaart niet! Niet-leden zijn ook meer dan welkom 
maar betalen een daglidmaatschap van 1 euro. 
 
· De wandelingen worden geleid door vrijwillige medewerkers van Natuurpunt. De algemene flora, fauna en het 
beheer komen telkens aan bod. Soms zijn de excursies echter thematisch. 
 
· Honden meenemen op onze natuurwandelingen is minder gepast… 
 
· Meer info: Luc Bijnens 016/60.29.67 of Bernard Lemaitre 016/60.61.62 
 



 
 

Locale activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Activiteiten Haacht  
 

 
•        17/10/2008 Expeditie Ooievaar in beeld: 20u, Studio 2000, Stationstraat 9, Haacht  
 
•        09/11/2008 Vegetarische eetdag: Zaal Onder den Toren, Haacht (zie achterflap) 
 
•        16/11/2008 Dag van de Natuur: 14u Hansbrug over Dijle. Beheerwerken aan de anti-tankgracht 
 
•        23/01/2009 Algemene Vergadering afdeling Haacht 
 
•        15/03/2009 Wandeling Schoonbroek, vertrek 14u, kerk Sint Adriaan 
 
•        19/04/2009 Wandeling Dijle, vertrek 14u,  kerk Sint Adriaan 
 
•        19/04/2009  Dag van de Aarde 
 
•        10/05/2009 Wandeling ATG, vertrek 14u,  brug over Dijle Keerbergsesteenweg,  Haacht 
 
•        27/05/2009 Wandeling Schorisgat, vertrek 19u, kerk Wespelaar 
 
•        14/06/2009 Wandeling Haachts Broek, vertrek 14u,  sporthal Wespelaar 
 
•        30/08/2009 Wandeling Haachts Broek, vertrek 14u, sporthal Wespelaar 
 
•        22/11/2009  Dag van de Natuur 
 
 

Werkdagen Haacht 
 
 
•       29/11/2008  Afdelingswerkdag 
•       03/01/2009 Afdelingswerkdag 
•       07/02/2009  Afdelingswerkdag 
•       07/03/2009  Afdelingswerkdag 
•       04/04/2009  Afdelingswerkdag 
•       02/05/2009  Afdelingswerkdag 
•       06/06/2009  Afdelingswerkdag 
•       29/08/2009  Afdelingswerkdag 
•       03/10/2009  Afdelingswerkdag 
•       07/11/2009  Afdelingswerkdag 
•       05/12/2009  Afdelingswerkdag 
 
Meer info over de werkdagen bij: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be 016/60.61.62 
 

www.natuurpunthaacht.be 



 


