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Teken de Vossen petitie! 
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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 
 
Hebben jullie het ook gehoord en/of gelezen? De Belgen 
hebben de 4de grootste ecologische voetafdruk (EVA) 
van de wereld. We staan zelfs nog vóór de Verenigde 
Staten! Ik was er niet goed van toen ik met dat nieuws op 
de radio wakker werd. We hebben grote en slecht 
geïsoleerde huizen, een te hoog energieverbruik en we 
zijn te grote  vleesconsumenten. We nodigen u dan ook 
uit om samen met ons hier iets aan te doen. Draai op 
zondag 7 november uw verwarming een paar graden 
lager en kom naar onze 18de vegetarische eetdag in zaal 
Onder de Toren te Haacht (meer info op de achterpagina 
van deze nieuwsbrief) 
 
De week voordien kan je je verwarming ook al een paar 
graden lager zetten. Namelijk op zondag namiddag 31 
oktober. Samen met NP Boortmeerbeek organiseren we 
dan in het kader van de trage wegen een fietstocht door 
Haacht. Vertrek om 14u aan de Dreef. Met deze fietstocht 
willen we wat vergeten hoekjes en weggetjes van Haacht 
en Boortmeerbeek in de kijker zetten. Naast het belang 
van de trage wegen gaat er ook aandacht naar enkele 
natuurgebieden die we passeren en hoe deze al dan niet 
met elkaar verbonden zijn. 
Onderweg bezoeken we de artisanale hoevebrouwerij 
Dormaal. Het zelfgekweekte graan wordt er verwerkt tot 
een smakelijk bier, de draf gaat als bijvoedering naar de 
eigen runderen die ingeschakeld worden in het beheer 
van het Haachts Broek, een prachtig natuurgebied onder 
beheer van Natuurpunt.  
Niet vergeten fiets mee te brengen! 
 
En ook op zaterdag 20 november kan die verwarming wat 
lager. Die dag organiseren we van 9 – 17u onze DAG van 
de NATUUR. We nodigen u uit om samen met ons uw 
handen uit de mouwen te steken en samen 
beheerwerken uit voeren aan de Antitankgracht. In dit 
prachtig stukje natuur dat dagelijks verscheidene 
wandelaars op bezoek krijgt, gaan we snoeien en maaien 
om de wandelpaden en het zicht op het landschap open 
te houden. Tevens gaan we een kijkje nemen aan onze 
nieuwe poelen die werden gegraven ten behoeve van 
onze amfibiën en de kamsalamander in het biezonder. 
Plaats van afspraak, parking aan de Hansbrug (kant 
haacht). En hopelijk krijg je dan de smaak te pakken en 
zien we je terug op onze maandelijkse werkdag, in 
principe elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand. 
 
En noteer tenslotte ook dit reeds in uw agenda: op 
vrijdagavond 21 januari 2011 om 20 u nodigen we al onze 
leden uit op onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Hier 
krijg je bij een hapje en een drankje een overzicht van al 
onze activiteiten van het voorbije jaar en een blik op de 
activiteiten van het komende jaar. De plaats van afspraak 
vind je in onze volgende nieuwsbrief. 
 
Tot binnenkort op één van onze activiteiten. 
 
Bernard Lemaitre, voorzitter 
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STUDIE 
 

WAARNEMINGEN.BE 
 
Steeds meer mensen voerden hun waarnemingen op het grondgebied van de gemeente Haacht in via 
www.waarnemingen.be. Natuurpunt, afdeling Haacht wil hen hiervoor extra bedanken en stimuleren om dit 
te blijven doen. Het is immers zo dat we verschillende projecten lopen hebben, en dat deze waarnemingen 
hiervoor heel welkom zijn. Om er enkele te noemen: 
1) Jaarlijks wordt er in Haacht een volledige broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Zo komen reeds aan bod: 
Haachts Broek, Schorisgat, Schoonbroek, Hooiberg, Anti-tankgracht, de Dijleboorden, Hoge Scharent, Wilde 
Heide. Jouw losse waarnemingen van vogels uit deze gebieden worden aanvullend gebruikt bij de 
interpretatie van de resultaten van het systematisch veldwerk. Meer info op 
http://www.natuurpunthaacht.be/VWGpaginas/vogelwerkgroepindex.htm 
2) Natuurpunt Haacht werkt ook mee aan het Provinciale Soorten project van Brakona. Voor deze soorten 
wil de provincie Vlaams-Brabant actief maatregelen nemen naar behoud en bescherming. Kennis over de 
verspreiding van soorten is essentieel voor hun bescherming. Daarom zijn jouw waarnemingen van deze 
soorten zo belangrijk om doorgegeven te worden. Meer info op 
http://waarnemingen.be/pps_provincie_map.php?prov=20 
3) Een erkend natuurreservaat beheren impliceert enige verplichtingen. Eén daarvan situeert zich op gebied 
van monitoring van de natuurwaarden. De Cel Natuurstudie van Natuurpunt Haacht ontfermt zich hierover. 
We hebben daar echter onze handen flink mee vol. Daarom is de Cel Natuurstudie dan ook erg 
geïnteresseerd in jouw waarnemingen uit onze natuurgebieden. Meer info op 
http://www.natuurpunthaacht.be/ps%20project.html 
Zo zijn er nog tal van andere projecten: we zoeken ’s winters naar eitjes van de Sleedoornpage, we tellen 
overwinterende vleermuizen, we inventariseren flora van de wegbermen, we volgen kolonies op van 
Huiszwaluwen, we zijn intensief bezig met beschermingsmaatregelen voor Kerk-, Bos-, Steen- en sinds kort 
ook Ransuil,… en nog veel meer… 
 
Het is duidelijk dat jouw bijdrage via het invoeren van je waarnemingen via www.waarnemingen.be erg 
belangrijk is en blijft voor onze talloze projecten. We hopen dan ook dat je dit blijft doen, zodat ook 
Natuurpunt Haacht kan mee genieten van je veldwerk! Wanneer we je waarnemingen effectief gebruiken 
wordt ook steeds de naam van de waarnemer eervol vermeld, tenzij je er voor koos op 
www.waarnemingen.be om dit te vervagen uiteraard. 
Wist je overigens dat we een eigen gekoppelde werkgroep hebben? Deze is te vinden op 
http://haacht.waarnemingen.be/index.php. Het is interessant je hiervan “lid” te maken door een simpele 
muisklik. Het lidnummer (het is niet je N. lidmaatschapnummer) hoef je niet in te vullen. 
Voel je je eventueel ook aangesproken om met onze Cel Natuurstudie de natuur in te trekken, neem dan 
contact met ons op, en trek er mee op uit met de echte “natuurfreaks” van Natuurpunt Haacht. 
Je kan ons contacteren via info@natuurpunthaacht.be. Een simpel mailtje volstaat om je in te schrijven op 
onze nieuwsbrieven. Op die manier ontvang je info over activiteiten en nieuwsjes. Onze activiteitenkalender 
ten slotte vind je op onze website www.natuurpunthaacht.be. 
 

Johan 

 

BEHEER 
 

SAMENLEVEN MET DE VOS 
 
Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Vossen 
zijn opportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Hiertoe behoort ook het pluimvee 
dat we in hokken en rennen onderbrengen. Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt 
zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer 
dieren doodt dan hij kan opeten.  
 
Vandaag de dag wijst men de vos nog vaak als de enige schuldige voor deze slachtpartijen aan; een veel 
gemaakte fout en niet-doordachte redenering. Een intensievere bejaging of bestrijding is echter geen 
oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de 
voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. 
Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder 
dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven. 
 



‘De vos heeft het pluimvee gedood dus hij 
moet wijken’, zijn uitspraken die niet meer 
van deze tijd zijn. 2010 werd uitgeroepen tot 
het internationale jaar van de biodiversiteit! 
Laten we daar in Vlaanderen geen afbreuk 
aan doen. Vogelbescherming Vlaanderen en 
Natuurpunt zijn van mening dat de schade 
die vossen aan pluimvee toebrengen kan 
voorkomen worden door kippen, eenden, 
ganzen en andere dieren beter af te 
schermen. Dit kan eenvoudig door hen ’s 
avonds onder te brengen in een afgesloten 
nachthok of door het plaatsen van een 
vossenvrije ren. Met verontruste gevoelens 
hopen wij dat de Vlaamse minister voor 
Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke 
Schauvliege onze mening deelt en geen 
extra maatregelen treft tegen de vos. 
 
 
 

 
Wat kan jij doen om de vos in Vlaanderen te beschermen? 

• Teken de online petitie op www.vogelbescherming.be of op www.natuurpunt.be en stuur ze door naar 
vrienden en familie. 

• Vraag de informatiebrochure ‘Slimmer dan de vos’ aan en overtuig anderen dat het extra bejagen 
en/of bestrijden van vossen geen oplossingen zijn om schade aan pluimvee te voorkomen. 

 
Wat kan jij doen om je pluimvee te beschermen? 

• Maak een vossenvrije kippenren. Meer informatie hierover vind je in de brochure ‘Slimmer dan de 
vos’ of op www.vogelbescherming.be of www.natuurpunt.be. 

• Breng kippen, eenden, ganzen en andere dieren ’s avonds onder in een degelijk afgesloten nachthok. 
 



EEN VOSSENVEILIG KIPPENHOK 
 
De enige afdoende oplossing om schade door vossen te vermijden is zorgen voor een voldoende afgesloten kippenhok. 
Het belangrijkste is een hermetisch afgesloten nachthok te maken (houdt meteen ook andere dieren zoals steenmarter, 
rat, bunzing en hond buiten). 
 
De vos verdelgen heeft misschien een tijdelijk effect, maar het vrijgekomen territorium kan snel ingenomen worden door 
een nieuw exemplaar uit de buurt en de overlast start opnieuw. In Vlaanderen is door de eindeloze lintbebouwing en 
verspreide landelijke bewoning een scheiding tussen het leefgebied van vossen en mensen onmogelijk, tenzij mits totale 
uitroeiing. 
 
Alle vossen uitroeien is een utopie en een gedachte die niet meer bij deze tijd hoort. Deze toppredator heeft een 
belangrijke plaats in ons ecosysteem. Je zou ook kunnen stellen dat wanneer getracht wordt de vossenpopulatie 
voldoende uit te dunnen dit een oplossing is. Dit kan weliswaar de frequentie van vossenschade enigszins verminderen 
maar zonder afdoende preventieve maatregelen zal er nog steeds schade blijven bestaan. Bovendien is de kosten-baten 
analyse van een dergelijke grootscheepse uitdunning negatief.  
 
Een goed afgesloten kippenhok bestaat uit een omheining van minstens 2 meter hoog waarvan de bovenkant naar buiten 
is omgeplooid. De omheining dient ook een halve meter ingegraven te worden. Eventueel kan rond de omheining ook nog 
een rij tegels geplaatst worden. Vossen zullen instinctief steeds tegen de omheining proberen te graven en de stenen 
dwarsbomen dan zijn plan. Eventueel kan je schrikdraad plaatsen of een afsluitbaar nachthok. Vermits de vos normaal 
gesproken enkel ’s nachts jaagt is een afgesloten nachthok de eenvoudigste, goedkoopste, en beste oplossing om 
schade door vossen te voorkomen.  
 

ALLE JUISTE VOSSEN INFO OP EEN RIJTJE 
 
Vogelbescherming Vlaanderen heeft op haar website werk gemaakt van een mooi overzicht van alle juiste informatie over 
de vos. Een bezoekje waard:  http://www.vogelbescherming.be of http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit_967.aspx 
 

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 www.natuurpunthaacht.be én steeds op de achterflap van deze 
contactbrief. 
 
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! 
 
Leest u deze nieuwsbrief digitaal, dan kan u op onderstaande afbeeldingen klikken om tot bij het kaartje of 
de gebiedsfolder te komen. 
 

                
 



BELEID 
 

EEN LANGE WAPPER IN TILDONK? 
 

Sinds enkele weken zie je langs de vaart een bord met de mededeling dat de firma Celis een aantal 
percelen langs de vaart gaat ophogen. Het gaat in eerste instantie om een oppervlakte van 0,7 ha die 2,8 m 
zal opgehoogd worden zodat ze op gelijke hoogte komt met de vaartdijk. Wat is men hier van plan? 

Opslagplaats en transport 
van goederen 

De firma Celis transporteert 
brandstoffen en goederen 
en is momenteel gevestigd 
in Leuven (Wilsele) langs de 
Vaart. In het verleden zijn er 
verschillende klachten 
geweest van de 
buurtbewoners. De 
exploitatievergunning loopt 
af in september 2011 en 
wordt niet meer verlengd. 
Celis wil zijn activiteiten 
elders ontplooien. 
Celis beschikt over gronden 
in de industriezone 
Hambos, langs de Vaart. 
Per schip zou men jaarlijks 
60.000 ton brandstoffen en 
40.000 ton bulkgoederen 
aanvoeren. De goederen worden op het industrieterrein opgeslagen en vandaar getransporteerd per 
vrachtwagen. We schatten dat dit per dag een transport van ca. 54 vrachtwagens met zich meebrengt, 
vermoedelijk geconcentreerd over enkele uren per dag. 
 
Ontsluiting wordt een probleem 

Momenteel is er geen ontsluitingsweg voorhanden voor de industriezone Hambos en eigenlijk ook niet voor 
de industriezone Kruineike, waar o.a. het transportbedrijf Matreco gevestigd is. De gemeente Haacht zoekt 
naar een oplossing. In een overleg tussen de Provincie, de stad Leuven en de gemeenten Herent en Haacht 
werd beslist om nog 1 tracé te onderzoeken nl. een ontsluiting langs de Vaart naar Tildonk-brug. Hier zou in 
de buurt een nieuwe brug aangelegd worden en de ontsluitingsweg zou vervolgen aan de andere kant van 
de Vaart, neemt dan de Molenweg en komt zo uit op de reeds overbelaste Mechelsesteenweg. We 
vernemen dat 70% (?) van de trafiek dan richting Leuven en E314 zou gaan. Vooral de veiligheid aan 
Tildonk-brug, waar toch heel wat schoolverkeer voorbij komt, baart de gemeente kopzorgen (terecht) maar 
er zijn daarnaast nog andere elementen die zouden moeten onderzocht worden en waarover we niets horen. 
Enige tijd geleden vroeg GECORO Herent (Gemeentelijk Commissie voor Ruimtelijke Ordening) zich al af 
waarom men niet voor de eenvoudigste ontsluiting via Hambos, Wijgmaal-brug en E314 kiest? Deze 
oplossing is wellicht niet alleen de goedkoopste oplossing, maar biedt ook het voordeel dat de vrachtwagens 
zo snel mogelijk op de E314 zijn.  
 
Impact op recreatie en landschap 

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is ondertussen al meer dan 10 jaar oud en nog 
steeds is er geen definitieve versie voorhanden. In deze ontwerpversie wilde men de linkeroever van de 
Vaart, dit is de oever van Café Maritime, voorbehouden voor recreatie. In de praktijk stellen we vast dat dit 
vandaag ook zo ingevuld wordt, getuige het groot aantal fietsers en wandelaars. Door de industrieweg de 
Vaart de laten oversteken komt deze recreatieve functie onder druk. 
De zone rond de Kasteeldreef staat in het gewestplan ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. Een mogelijke verbreding van de Kasteeldreef zal dit landschap vernielen. 
Als het industrieterrein niet goed kan ontsloten worden, dan lijkt het logisch om geen industrie te voorzien die 
zo een zware verkeerslast met zich meebrengt.  

 

Sinds enkele weken zie je langs de vaart een bord… 



Groene buffer 

Een groene buffer langs de industriële activiteit kan wat soelaas bieden voor omwonenden en recreanten. 
De rand van het industrieterrein bevat twee interessante percelen met oud bos die geklasseerd staan als 
biologisch zeer waardevol. Zullen deze percelen opgenomen worden in de groene buffer? 
Voor de recreanten langs de Vaart zou het interessant zijn om het industrieterrein aan het zicht te onttrekken 
door middel van enkele rijen hoge bomen en struiken. 
 
Impact op het milieu 

 

 
 
De buurtbewoners van het industriegebied te Wilsele hebben de voorbije jaren klachten geuit wegens allerlei 
overtredingen zoals inpalmen van de bufferzone voor industriële activiteit zonder vergunning, het lozen van 
stookolie in riolen,… Ondanks al deze overtredingen kon Celis ongestoord zijn gang gaan. Begrijpe wie kan! 
 
Deze voorgeschiedenis zorgt voor heel wat ongerustheid bij de bewoners van de Hambos. Sommigen zijn 
niet aangesloten op de waterleiding en gebruiken putwater als drinkwater. Een mogelijke verontreiniging 
heeft dan ook grote gevolgen. 
Langs het industrieterrein lopen de Putbosbeek en de Hambosbeek die via de Leibeek door het 
natuurreservaat het Haachts Broek stromen. Een verontreiniging van de beek heeft dus gevolgen voor onze 
natuurreservaten. 
 
Oproep aan de gemeente 

Voorliggend dossier heeft een belangrijke impact op de leefbaarheid van Tildonk. We mogen dan ook hopen 
dat de gemeente alle nodige expertise verzamelt om met kennis van zaken, rekening houdend met alle 
elementen, de minst slechte oplossing te kiezen. Toch maken we ons ongerust omdat de gemeente tot nu 
toe niets van zich laat horen en de discussie met zijn inwoners ontloopt. Deze materie is belangrijk genoeg 
om informatievergaderingen, zelfs in een vroeg (?) stadium, te organiseren. Toon aan de bevolking dat het 
dossier met de nodige deskundigheid wordt aangepakt! 
 

Luc 

 
 



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 niet toegelaten (we wandelen immers soms tussen de grazers door) 
 
· Bereikbaarheid: met het openbaar vervoer raak je makkelijk aan de vertrekplaats van wandeling (Sporthal Wespelaar). 
Daarvoor neem je bus 284 (halte Sporthal) of de trein (station Wespelaar). Beiden rijden tussen Leuven en Mechelen. 
 
· Meer info: Luc Bijnens 016/60.29.67 of Bernard Lemaitre 016/60.61.62 
 

WANDELEN TUSSEN GROTE GRAZERS 
 
Je kunt, afhankelijk van het seizoen, in het Haachts Broek gewoon tussen de koeien lopen binnen de afrastering. Je gaat 
deze binnen en weer buiten via koeienpoortjes. Deze vorm van wandelen vergt natuurlijk enige discipline van de 
wandelaars. Van nature vertonen (half)wilde grazers een neutrale houding of zelfs een zekere schuwheid ten opzichte 
van mensen. Of de dieren in onze natuurterreinen dit gedrag blijvend gaan vertonen is grotendeels afhankelijk van de 
wijze waarop met de dieren wordt omgegaan. Zo wordt gevraagd van niet om te gaan met deze grazers alsof het 
huisdieren zijn, door ze bijvoorbeeld te willen benaderen, aaien of voederen. Tracht een minimale afstand van 25 m te 
respecteren. Staan de grazers op het pad, maak dan liever een bochtje in plaats van de dieren weg te jagen. Hebt u toch 
een hond bij u, hou deze aan de leiband en zorg ervoor dat de hond zich rustig naast het baasje houdt. 
 

 
 
 
 
 

Karlinka (l) en Kapaza (r), de Koninkspaardjes van het Haachts Broek 



 
 
 
 
 
 

Activiteiten 2010 

 
 
 
 
 

Wandelen 
 
31/10/10 - Trage Weg fietstocht (ism N. Boortmeerbeek), 14u Dreef Boortmeerbeek-Haacht 

De 'Dag van de trage weg' is een actieweekend waarbij aandacht gevestigd wordt op het belang van trage wegen. 
Ontdek ze samen met ons, een aangename fietstocht langs vergeten hoekjes, natuurgebieden en een nieuwe maar 
authentieke brouwerij. 
 
07/11/2010 - Vegetarische eetdag, zaal Onder de Toren, Haacht (z.o.z) 

 
20/11/2010 – Dag van de Natuur, 9u-12u, Hansbrug (kant Haacht) 

Op de Dag van de Natuur nodigen we iedereen uit om een handje te komen helpen in ons natuurgebied anti-tankgracht. 
Niet alleen omdat vele handen het werk lichter maken maar ook omdat je de natuur zo op een andere manier ontdekt. 
Een mooi stukje natuur in de lente betekent vaak werken in het najaar: snoeien, knotten, maaien, paden of omheiningen 
herstellen, nieuwe bomen of struiken aanplanten, enz. Onze vrijwilligers staan klaar om al je vragen te beantwoorden. 
Wij beloven je ook een lekker soepje of warme drank, heel wat gezond zweet in de volle natuur en misschien ook enkele 
tranen …van het lachen. Maak dat je er bij bent! 
 
 
 
Werkdagen  

 
06/11/2010               Afdelingswerkdag (voorbereiding vegetarische eetdag, bel op 0477/999.005 om je aan te melden) 
20/11/2010               Afdelingswerkdag (Dag van de Natuur – zie hierboven) 
04/12/2010               Afdelingswerkdag 
02/01/2011               Afdelingswerkdag  
05/02/2011               Afdelingswerkdag  
05/03/2011               Afdelingswerkdag  
02/04/2011               Afdelingswerkdag  
07/05/2011               Afdelingswerkdag  
04/06/2011               Afdelingswerkdag  
  
Meer info over de wandelingen en werkdagen bij: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be of op 016/60.61.62 

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