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Op vrijdag 23 augustus waagde Natuurpunt Herent zich, na vele jaren, nog eens aan de
‘Nacht van de Vleermuis’ als onderdeel van ons koesterbuurweekend. We mochten hier een
50-tal enthousiaste deelnemers verwelkomen. De avond startte met een informatieve powerpoint, waar we de aanwezigen op een interactieve manier lieten kennis maken met deze
mystieke en vooral zeer nuttige diertjes. De kinderen konden na afloop van de presentatie
deelnemen aan een kleine quiz. Vervolgens trokken we, onder leiding van ‘De Grote Baardvleerman’ alias natuurgids Gerard Moors, gewapend met bat-detectors op zoek naar onze
gevlederde vrienden. Onderweg werden een aantal begrippen zoals echolocatie en geluidsfrequentiegolven aan de hand van een aantal spelletjes nader uitgelegd. De dwergvleermuis
liet zich op verschillende plaatsen zien en horen. Als kers op de taart was de watervleermuis
ook van de partij.
Teruggekomen aan Huize Beisem kon men achteraan in de tuin mooie nachtvlinders bewonderen onder deskundige leiding van Pieter Moysons, vrijwilliger van Natuurpunt Kortenberg.
We eindigden de avond met de prijsuitreiking van de quiz en de mogelijkheid om nog iets
drinken en na te praten in ons bat-café.
Met een rugzak vol met complimenten keerde ons vleermuizenteam huiswaarts.
Nogmaals dank aan alle medewerkers van Natuurpunt Herent en Natuurpunt Kortenberg! Het was een geslaagde Nacht van de Vleermuis.

Aankondigingen Natuurpunt Herent
Frisse neuswandeling op zondag 5 januari 2014

Deze keer voert de wandeling ons langs holle wegen en bos. Kom mee uitwaaien na de feestdagen en trek met ons mee door het mooie
landschap langsheen het Bertembos/Eikenbos. Drie ervaren natuurgidsen verzorgen de begeleiding en vertellen je alles over het ontstaan
en behoud van dit schitterend stukje natuur. Zoals gewoonlijk sluiten we af met een droogje en een natje.
Afspraak: 14u30, parking aan de zuidkant van het station van Veltem-Beisem.
Gratis voor leden Natuurpunt vzw, niet leden betalen € 1 p.p.
Info: Patrick Luyten, 0495 59 85 33

Lokale Algemene Vergadering Herent op zaterdag 18 januari 2014

Bij een glaasje blikken wij terug op het voorbije werkjaar en geven een overzicht van de geplande activiteiten van het nieuwe jaar.
De vergadering gaat door in Huize Beisem; Kerkstraat te Veltem-Beisem en start om 20u00.
Iedereen Welkom! Wel graag voorinschrijven bij Patrick Luyten, 0495 59 85 33

Jaarlijks Vegetarisch Eetfestijn t.v.v. Herentse natuurgebieden op zaterdag 15 maart 2014

Afspraak: van 12u00 tot 14u00 en van 17u00 tot 20u30 in de Warotzaal te Winksele.
Volledig menu aan € 18 - kindermenu aan € 10:
aperitief van het huis, vegetarische soep, vegetarisch hoofdgerecht, dessertenbuffet + koffie of thee
Online reserveren kan via onze website: www.natuurpunt-herent.be of per e-mail aan: filip@vandekeybus.be.
Telefonisch of schriftelijk inschrijven kan ook bij Filip Vandekeybus, 0475 55 35 41
Graag reserveren vóór 10 maart 2014

Boortmeerbeek: Sleedoornpage lust groene blaadjes
Afgelopen winter ontdekte onze natuurstudiegroep tijdens één van
haar inventarisatieactiviteiten een grote populatie sleedoornpages
in de haagkanten op de pimpernelweides aan de Streepkesdreef.
De sleedoornpage is een vlindertje dat quasi zijn hele leven
doorbrengt in haagkanten met sleedoorn. Dergelijke haagkanten
zijn door de intensifiëring van de landbouw op vele plaatsen uit
het landschap verdwenen. Hierdoor kende de sleedoornpage een
sterke achteruitgang en belandde zelfs op de lijst van bedreigde
diersoorten. In Pikhakendonk zijn de traditionele haagkanten met
sleedoorn grotendeels behouden gebleven, waardoor de vlinder
zich in dit gebied wel heeft kunnen handhaven.
Vermits de sleedoornpage zich zelden buiten de hagen begeeft, is
ze moeilijk waarneembaar. Monitoring van de populatie gebeurt
daarom door het tellen van de eitjes op jonge twijgen in de winter,
wanneer er geen bladeren zijn die het zicht belemmeren. Om de
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toestand van de sleedoornpage in Pikhakendonk nauwgezet op te
volgen, trekt onze natuurstudiewerkgroep enkele malen per winter
op pad om de eitjes te tellen.
De voorbije jaren werden opmerkelijk weinig eitjes aangetroffen,
wat ons deed vermoeden dat het niet goed ging met de
sleedoornpage in Pikhakendonk. De ontdekking van een groot
aantal eitjes van afgelopen winter was dan ook een hele
opluchting.
Anderzijds roepen de onderzoeksresultaten ook op tot alertheid.
Het overgrote deel van de eitjes werd immers aangetroffen in
haagkanten met veel jonge twijgen, terwijl een aanzienlijk deel
van de haagkanten duidelijk verouderd is. Door de sterke voorkeur
van de vlinders voor jonge sappige twijgen, vonden we in de
oudere zones amper eitjes. Om de sleedoornpagepopulatie op

Gerard de vleermuis. Foto Richard Raeymaekers

De Nacht van de Vleermuis in Herent
op 23 augustus was een succesverhaal

tenberg - Leuven -Voer-IJse-Laan - Zaventem

Word ‘boomgaardier’ in Haacht!
Het plan

Natuurpunt Haacht plant in het najaar van 2013 een
hoogstamboomgaard aan. Goed voor 3 ha sublieme verrijking
van de lokale bio-diversiteit!

Waarom een hoogstamboomgaard?

Met een hoogstamboomgaard gaan cultuurhistorie en ecologie
hand in hand. 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,…)
Een hoogstamboomgaard is een belangrijk leef- en
stapsteengebied voor tal van planten- en diersoorten zoals
vlinders, bijen, de eikelmuis, de boomkruiper, de kleine bonte
specht, het steenuiltje, de ringmus, de grauwe vliegenvanger,…
Een boomgaard is dus veel meer dan rijen fruitbomen voor de
fruitopbrengst.

De provinciale Koeserburencampagne

Ook de provincie Vlaams-Brabant beseft dat we heel wat soorten
moeten koesteren, indien we hen een toekomst willen geven.
De koesterbuurcampagne werd hiertoe opgezet, gemeentes
aangespoord om actie te ondernemen. De gemeente Haacht
besliste om deel te nemen aan de koestercampagne ‘Je hebt
meer buren dan je denkt’.
De aanplant van de boomgaard kadert in deze campagne
omdat de eikelmuis, die haar leefgebied heeft in
hoogstamboomgaarden, een Haachtse koesterbuur is.

Hoe word je nu eigenlijk ‘boomgaardier’?

Op zaterdag 16 én zondag 17 november 2013, op de Dag(en) van
de Natuur - Koesterbuurfeest, worden de appelaars, perelaars,
krieken, mispels, kweeperen,… in de grond gestoken! Als boomgaardier word je dan verwacht mee te helpen.
Nadien heeft een fruitboom groeitijd en vooral verzorging nodig.
Dit pakken we gezamenlijk aan. Ook als je minder ervaring hebt,
kan je aansluiten!
En tenslotte, ook in de pluktijd schieten de boomgaardiers in
actie. Ze plukken het fruit en verwerken het tot fruitsap, gelei,
confituur, moes,… In ruil voor (voldoende) hulp, deel je in de
opbrengst.

Eikelmuis. Foto © VildaPhoto Rollin Verlinde

Interesse? Schrijf je dan snel in.

Dat kan via het contactformulier op onze website: www.natuurpunthaacht.be
of op het nummer 0476 24 94 24.
Afspraak: 16 of 17 november, 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00 met
lunch om 12u30. Steeds welkom voor een halve of een hele dag.
Afspraakplaats: parking sporthal, Wespelaarsebaan, Haacht.
Info: Johan De Meirsman, 0476 24 94 24

lange termijn in stand te houden, zal het daarom nodig zijn om
de sleedoornstruwelen aan een gefaseerde verjongingssnoei te
onderwerpen.
Zit je nog met vragen hierover? Aarzel dan niet een mail te sturen
naar m.vanderstukken@gmail.com.
Wil je meehelpen om het reilen en zeilen van de sleedoornpage in
het Pikhakendonk op te volgen, kom dan gerust meetellen tijdens
onze volgende sleedoornpageeitjestelling.
Afspraak: 8 december, 9u30 aan de boerderij op het einde van de
Looikensstraat, Boortmeerbeek
Wij zorgen voor een lekker glaasje sleedoornbessenjenever tegen
de koude tenen.
Maarten Vanderstukken
Sleedoornpage op sleedoorn. Foto © VildaPhoto Jeroen Mentens
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NEEN aan de doortocht van de tram door
onze natuurreservaten!
Om tegemoet te komen aan het fileleed plant De Lijn een viertal
tramverbindingen naar Brussel waaronder die van Heist-op-denBerg via Haacht.
In september 2012 werden de plannen voor de mogelijke tracés
toegelicht in een kennisgevingsnota en een Milieu Effecten
Rapport aangekondigd.

Weerhouden tracé

Eind augustus laatstleden zijn de resultaten van de studie gekend:
er werd één tracé weerhouden van Sint-Joost-ten-Node naar
de Luchthaven van Zaventem en dan via Kampenhout-Sas naar
Haacht. De realisatie is pas voorzien na 2020. Men geeft prioriteit
aan andere rendabelere investeringen.

worden kleiner en raken meer geïsoleerd, bv. door verbreding van
de Provinciebaan met een trambedding. Verdere versnippering
maakt dat onze natuur minder beschermd is om toekomstige
uitdagingen zoals klimaatverandering aan te gaan.
Om bovenstaande redenen kant Natuurpunt Haacht zich tegen het
tracé langs of door onze natuurgebieden.

Draagvlak voor de tram in Haacht?

Tracé in Haacht

In Haacht is er geen draagvlak voor de tram, noch politiek noch bij
de burgers (zie open brief van de gemeente Haacht aan minister
Crevits; je vindt deze brief op www.haacht.be). De burgers
hebben zich verenigd in het Actiecomité Tramhaacht;
meer informatie vind je op www.tramhaacht.be.

Significante impact op de natuur

Stop de tramlijn aan Haacht Station.
Zo worden de natuurgebieden in
Haacht gespaard en vermijd

Het tracé loopt langs de west- en noordrand van het natuurreservaat Schorisgat, langs de noordwestrand van het natuurreservaat Haachts Broek en dwars door het zuidwestelijk deel van het
natuurgebied De Lombaarden.
Zoals te verwachten is de impact op de natuur zeer groot. In de
samenvatting van het Milieu Effecten Rapport (MER) lezen we:
“Dit alternatief snijdt de open ruimte en meerdere
beschermingszones (te Haacht en Keerbergen) aan waardoor het
effect op ecotoopinname significant negatief is. De tram zorgt hier
ook voor significante licht- en geluidshinder in de natuurgebieden
langsheen het tracé. Het doorsnijden van bovenlokale
natuurverbindingen en VEN-gebieden wordt beoordeeld als een
significant negatief effect voor de effectgroep barrièrewerking.”
Dezelfde conclusies gelden ook voor het tracé van KampenhoutSas via Keerbergen naar Heist-op-den-Berg.
De biodiversiteit zal dus nog meer achteruit gaan als
gevolg van de licht- en geluidshinder en vooral
van een verdere versnippering. Het Haachts
Broek, Schorisgat en Schoonbroek maken
deel uit van het VEN en vormen een
belangrijke schakel in de open
ruimte tussen Aarschot en
Mechelen. Door de tramlijn gaat de kwaliteit
van deze natuurgebieden
achteruit,
ze

Alternatieven?

je

minder
rendabele
investeringen.
De Lijn geeft aan
dat de benefit-cost
ratio voor BrusselZaventem 2,53 is (d.w.z. elke
geïnvesteerde euro brengt 2,53
euro op) terwijl dit voor Brussel-Haacht
slechts 1,3 bedraagt. Het loont dus zeker
de moeite om de benefit-cost ratio van Haacht
Station tot de Lombaarden apart te berekenen.
Verder kan men de bestaande verkeersinfrastructuur
beter benutten. In 2008 schafte men zelfs stoptreinen
van de lijn Haacht-Brussel af tijdens spitsuren! Reizigers
moesten maar via Leuven of Mechelen reizen, met een
langere reistijd tot gevolg. De NMBS beschikte blijkbaar
niet over de nodige middelen om deze verbindingen in
stand te houden.

Meer info: www.natuurpunthaacht.be

Tramtracés: groen: weerhouden tracé; rood niet weerhouden tracés.
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Info over het tramdossier vind je op:
www.tramhaacht.be

