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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.
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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.
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