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ACTIVITEITEN VOOR SEPTEMBER 

 

 

Zaterdag 11 september 2021 

Haachts Broek en Antitankgracht 

Het Haachts Broek maakt (samen met het Schorisgat en het Schoonbroek) deel uit van 
de Leibeekvallei en situeert zich ten zuiden van de Dijlevallei.  De Antitankgracht en het 
recent aangelegde Hoogstamboomgaard maken deel uit van het Haachts Broek. 
Het gebied is één groot lappendekken aan biotopen: graslanden, ruigtes, bossen, akkers 
en moerassen. 
Er resten nog enkele stukken populierbos geliefd bij de vele spechtsoorten: Grote Bonte 
Specht, Groene Specht en Zwarte Specht, maar ook Kleine Bonte Specht en Middelste 
Bonte Specht kan je er spotten. Ook de ander klassieke bosvogels als mezen, vinken en 
lijsterachtigen komen hier voor. Wat betreft de roofvogels is het Haachts Broek de 
thuisbasis van enkele Buizerds, Wespendief, Sperwer en Havik. Rode Wouw en Zwarte 
Wouw werden hier eerder gespot. 
Meer info over het gebied zal verschijnen in een nieuwsbrief. 
Samenkomst om 8 u. op parking Sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar.  
Inschrijven bij Heidi Coene, 0489 925 886 of heidicoene@yahoo.com. 
Laarzen zijn nuttig in het natte seizoen of na een hevige bui. 
 
INFO ACTIVITEITEN: Heide Coene 0489 925 886, Jan Wellekens 0479 799 367, Gilbert 
Rijmenans 0470 139 071. 
Marcel Jonckers 0497 447 233, marcel.jonckers2@telenet.be. 

 

 

 

  

Een uitgebreide voorstelling van het Haachts Broek vind je lager in deze 
nieuwsbrief. 



Zondag 26 september 2021 

Voormiddagwandeling Het Vinne in Zoutleeuw 
 
O.l.v. Philippe Smets bezoeken we het Vinne te Zoutleeuw, korte tijd nadat het meer 
opnieuw werd gevuld, maar ook nadat door de hevige onweders de broedplaatsen 
onder water kwamen.   

 
Het Vinne, ons enige natuurlijke meer in Vlaanderen is ontstaan op het einde van de 
laatste ijstijd. In het toenmalige dal vormde zich elke winter een grote ijsbank op de 
bron- en kwelplekken. ... Die grond gleed af naar de Kleine Gete en een grote depressie  
ontstond op de plek van Het Vinne.   
in de 19sz eeuw werd het terrein drooggelegd om het voor landbouw geschikt te 
maken, maar het was geen echt succes.  Midden 20ste eeuw werd het een 
populierenplantage voor de productie van lucifers en ’t was in de laatst jaren van die 
eeuw dat de provincie besliste het meer te herstellen.  Omdat de waterkwalitiet niet 
optimaal was werd het meer dan drooggelegd en werd slib afgegraven.  Nu heeft het 
weer opnieuw zijn normale peil en kunnen we dus echt uitkijken naar een verbetering 
van de biodiversiteit.  Alhoewel die in de voorbije jaren ook al fameus was met o.a. 
vermoedelijke broedgevallen van Woudaapje en Roerdomp, met Rietzanger en Cetti’s 
en nog zoveel meer, met veel courante en ook zeldzame doortrekkers en broedgevallen. 
Philippe Smets leidt je rond en toont en vertelt je alles. 
Zorg voor laarzen of stevige wandelschoenen. 
Samenkomst om 9 u. op de parking van Het Vinne, Ossenwegstraat te Zoutleeuw. 
Einde omstreeks 11.45 u. 
Info Marcel Jonckers 0497 447 233.   

 
 

 

Uitgebreide kennismaking met het Haachts Broek 

 

Het Haachts Broek maakt (samen met het Schorisgat en het Schoonbroek) deel uit 

van de Leibeekvallei en situeert zich ten zuiden van de Dijlevallei. 

De Antitankgracht en de recent aangelegde hoogstamboomgaard maken deel uit 

van het Haachts Broek. 

De naam Haachts Broek zegt ons meteen wat meer over het gebied. Het is een 

moerassig bos met enkele stukken laaggelegen graslanden. In de winter staat dit 

gebied voor een groot deel onder water en het kan nog drassig zijn tot de 

zomerperiode. Hierdoor is het gebied gespaard gebleven van de heersende ziekte 

“Beton-itis”. Ook dankzij de aanwezigheid van de Europese Bever blijft dit gebied 

nat. 

Een variërend bosgebied 

Het gebied is één groot lappendekken aan biotopen: graslanden, ruigtes, bossen, 

akkers en moerassen. 

Door het natuurbeheer blijven nog enkele stukken populierbossen over. Dit zijn de 

ideale biotopen voor onze speciale bewoner, Wielewaal. Deze komt ieder jaar 

terug van Afrika om hier te broeden. 



Daarnaast is het zachte hout van de dode populieren zeer geliefd bij de vele 

spechtsoorten. In het Haachts Broek tref je voornamelijk Grote Bonte Specht, 

Groen Specht en Zwarte Specht, maar ook kan je de Kleine Bonte Specht en 

Middelste Bonte Specht spotten. 

In het voorjaar geeft bosanemoon, muskuskruid, slanke sleutelbloem en 

donkersporig bosviooltje het Haachts Broek veel kleur. Iets later op het seizoen 

kan je de zeldzame dauwnetel vinden. 

Dankzij de aanwezigheid van grazers worden er open plekken gecreëerd, dewelke 

gegeerd zijn bij vlinder- en insectensoorten. Natuurlijke bemesting en 

zaadtransport door onze grazers geeft dan weer extra kansen aan vele planten. 

Doordat het Haachts Broek een nat gebied is komen de grasvelden vol te staan met 

pinksterbloemen. Deze plant is zeer geliefd bij de prachtige vlindersoort 

Oranjetipje. 

Een ander interessante vlindersoort is de Sleedoornpage dat op de lijst staat van 

koestersoorten in Haacht.  Betonie en Bosorchis zijn 2 andere koestersoorten dat je 

hier zal tegenkomen in de zomer periode. 

Tijdens de herfst wordt het gebied omgetoverd naar een waar paradijs voor 

paddenstoelen.  De voornaamste soorten dat je dan tegenkomt zijn 

Aardappelbovist, Populierenmelkzwam en Tijgertaaiplaat. 

Naast de klassieke bosvogels hoor je in het Haachts Broek de overheersende zang 

van Tjiftjaf en Zwartkop.  Hier en daar is het mogelijk om Tuinfluiter, Fitis of 

Spotvogel te horen.  De Zanglijster laat zich vaak horen en zien.  Wat betreft de 

roofvogels is het Haachts Broek de thuisbasis van enkele Buizerds, Wespendief, 

Sperwer en Havik.  Rode Wouw en Zwarte Wouw werden hier eerder gespot. 

Tijdens de winterperiode tref je Kramsvogel, Koperwiek, Staartmees, Goudhaan, 

Keep en Sijs. 

Antitankgracht 

Ooit was de Antitankgracht een verdedigingslinie tegen de Duitsers in de Tweede 

Wereldoorlog.  Deze werd gebouwd om pantservoertuigen te weren en maakte zo 

deel uit van de KW-linie (van Koningshooikt tot Waver). 

Wanneer je dichter bij de Dijle komt, arriveer je aan een andere site met historische 

waarde, nl. het Kasteel van Roost.  Dit kasteel heeft een historisch verleden dat 

terug gaat tot in de 14de eeuw.  De buitenste slotgracht is het enigste wat zichtbaar 

gebleven is. 

Naast geschiedkundige waarde is de Antitankgracht een waardevol natuurgebied. 

Het grondwater van de gracht is van goed kwaliteit, wat gunstig is voor vele 

waterplanten zoals Waterviolier, Zwanenbloem en Dotterbloem.  Daarnaast is het 

een perfecte biotoop voor vele amfibieën, zoals kikkersoorten en salamanders. 

In de verschillende aangelegde poelen, maar ook de gracht op zich, kan je de drie 

voornaamste salamandersoorten ontdekken: Kamsalamander, Klein 

Watersalamander en Alpenwatersalamander. 

Doordat de gracht over verschillende compartimenten beschikt komen de 

salamanders niet ten prooi aan vis. 

In de braamruigtes langs de rand van de Antitankgracht kunnen kleine zoogdieren 

en vogels voedsel en onderkomen vinden.  Ideaal voor Tjiftjaf en Zwartkop. 

De aanliggende akkerpercelen komen dan weer ten goede voor akkersoorten, zoals 



Kievit, Patrijs, Graspieper, Witte en Gele Kwikstaart en Roodborsttapuit. In de 

zomerperiode zijn deze gebieden ook zeer geliefd bij de Gekraagde en Zwarte 

Roodstaart. 

In de winterperiode tref je dan weer voornamelijk Kramsvogel, Koperwiek, 

Staartmees en Putter in grote groepen. 

Christiaen Mous 

 

Komende activiteiten… 
 

Ja, het is nu aan ons om een activiteitenkalender samen te stellen, alvast tot het 

einde van het jaar.  En jij kan misschien een bijdrage leveren. 

Stel een activiteit voor, een halvedagtocht hier in de regio of een dagtocht wat 

verderaf.  Waar wil jij onze groep rondleiden??? 

 

BESTUUR 

Ons bestuur kan zeker een aantal ‘nieuwe’ mensen gebruiken.  Misschien iets voor 

jou?  Versterking?  Nieuwe initiatieven?  Nieuwe oriëntatie?  Laat van je horen. 

Neem met ons contact en kom kennis maken met het bestuur op onze volgende 

bestuursvergadering. 

 

 

Maandag 6 september om 19.30 u. 

Bestuursvergadering van onze 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant 

In Natuurhuis De Gors 

Metselstraat 75 te Vissenaken (bij Tienen) 

Jij bent welkom! 

 

Onze werkgroep weer in de rouw 
 

We ontvingen een bericht over het overlijden van 

Jan Breugelmans op 66-jarige leeftijd.  Jan was 

de echtgenoot van Carmen Meeus.  Jan is thuis in 

Kessel-Lo overleden na een langdurige ziekte.  Het 

overlijden dateert van 1 juni.  Dit overlijden zal velen 

beroeren want Jan nam samen met Carmen vaak aan 

onze activiteiten deel. 

Onze meest innige deelneming gaat uit naar Carmen, 

de kinderen en kleinkinderen en de verder familie. 

 

Ook vertelde men mij het overlijden, thuis na een 

dodelijk ongeval, een drietal weken geleden, van 

Lode (Lodewijk) Lahaye.  Hij verhuisde slechts enkele maanden geleden 

van Leuven naar Tienen.  Ook aan deze familie onze meest innige deelneming. 



 

 

ONS VOGELBLAD 
Het ledenblad van onze werkgroep 

Verschijnt 4 x per jaar 

Al meer dan 32 jaar 

Telkens 60 of meer blz. per editie 

 
 

LIDGELDEN worden normaal per kalenderjaar betaald.   

Ze bedragen 20 euro te betalen op rekening van Vogelwerkgroep, p./a. 

Waaibergstraat 26 bus 5 te 3300 Tienen – IBAN: BE24 3300 1135 7138- BIC: 

BBRU BE BB. 

Of doe een storting op de projectrekening 

Vanaf 40 euro krijgt u een belastingvermindering van 40 %.   Het bewijs hiervoor 

wordt u toegestuurd vanuit onze moedervereniging Natuurput Studie. Stort u 

bijvoorbeeld 40 euro dan krijgt u een aftrek van 16 euro en betaalt dus reëel 24 

euro. 

Gelieve ons evenwel van een storting op onze projectrekening te verwittigen via 

een e-mail (marcel.jonckers2@telenet), want we krijgen geen lijst van de gestorte 

bedragen met naam omwille van de wet op de privacy. 

Deze giften gebeuren op rekening van Natuurpunt Studie – IBAN: BE12 2300 

5247 4592.   BIC – GEBA BEBB met vermelding “Gift voor project 2432 van 

VWG Oost-Brabant.  

 

En natuurlijk zijn nog altijd (nieuwe) (her)inschrijvingen welkom. 

 

MEER INFO over de Vogelwerkgroep…. 
 

Marcel Jonckers    0497 44 72 33  Gilbert Rijmenans   0470 139 071 
Jan Wellekens       0479 799 367   Katelein Goderis     0491 521 872 
Heidi Coene           0489 925 886  Philippe Smets        0475 605 543 
Pol Uytterhoeven 0486 690 651  Eddy Sente     0496 836 632 

mailto:marcel.jonckers2@telenet

