
januari  

zaterdag 09.01 NATUURWERKDAG 

zaterdag 16.01 – 18:00 

FAKKELTOCHT 
We starten ons werkjaar met  de algemene vergadering. 

We stappen het werkjaar al wandelend in. Na een 

avondtocht stellen we de plannen voor het nieuwe 

werkjaar voor bij een hapje en drankje. 

Locatie: Parking gemeentehuis Haacht 

februari  

zaterdag 06.02 NATUURWERKDAG  

zondag 21.02 – 14:00 

BOMEN EN STRUIKEN IN WINTERTOOI 
Geen blad aan de boom, maar toch is de winter 

het ideale seizoen om bomen en struiken te 

determineren. Gids René neemt je mee op pad 

in het Schorisgat. 

Locatie: Parking gemeentehuis Den Dijk - Wespelaar 

maart  

zaterdag 06.03 NATUURWERKDAG 

zondag 21.03 – 07:00 

VOGELS IN OCHTENDGLOREN 
Als de lente nadert, doen alle vogels extra hun best om 

zich te laten horen. Zet je wekker een keertje extra vroeg 

en ga mee op pad om ze te horen. 

Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar 

apri l  

zaterdag 03.04 NATUURWERKDAG 

zondag 18.04 – 14:00 

BLOEMETJES EN BIJTJES WANDELING 
Op zoek naar boshyacint, daslook, wilde narcis ... Ook in 

het Haachts Broek kan je heel wat voorjaarsbloeiers 

ontdekken. Gids Gust neemt je mee op pad. 

Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar 

GELUKKIG IS ER DE NATUUR 

In onze natuurgebieden in Haacht is iedereen welkom 

om te komen wandelen. Hou u wel aan de geldende 

afspraken. Zo blijft de natuur ook gelukkig. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mei 

zaterdag 08.05 NATUURWERKDAG 

zondag 9.05 – 14:00 

KAMSALAMANDERS À VOLONTÉ  
Koesterbuur Kamsalamander is de ster van deze activiteit. 

Alles wat je al wou weten over deze natte knapperds en 

het succesvolle poelenproject krijg je hier te horen.  

Locatie: Belevingspark Kasteel van Roost 

juni  

zaterdag 05.06 NATUURWERKDAG 

zondag 20.06 – 14:00 tot 17:00 

OP ZOEK NAAR EETBARE PLANTEN  
Welke eetbare en wilde planten groeien dicht bij ons? 

Nieuwe smaken of een oude bekende groente? We 

trekken er samen op uit om ze te ontdekken en sluiten de 

wandeling af met enkele proevertjes. 

Locatie: Parking kerk Sint-Adriaan – Haacht 

augustus 

zaterdag 7.08 – 14:00 tot 17:00 

DISCOVERY WALK 
Op de zomerbar, georganiseerd door Les Cousins, kan je 

al wandelend onze natuurgebieden ontdekken.  

Nagenieten doe je op de zomerbar. 

Locatie Zomerbar Les Cousins Kasteel van Roost 

zondag 8.08 – 9:30 tot 11:00 

RUN FOR NATURE 
Loop en mee ten voordele van de natuur.  

Lopers kunnen starten tussen 9:30 en 11:00  

Prijs: 3 EUR (leden) / 5 EUR (niet-leden) 

Locatie Zomerbar Les Cousins Kasteel van Roost 

zaterdag 21.08 – 14:00 

FIETSEN LANGS ONZE NATUUR 
René en Gust leiden je op de fiets rond langs Haachtse 

Natuurgebieden. 

Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar 

zaterdag 28.08 – 20:00 

NACHT VAN DE VLEERMUIS 
Na een korte introductie in het duistere maar boeiende 

leven van vleermuizen brengen we een bezoek aan de 

kloostertuin en het park rond het Sint-Angelainstituut met 

onze batdetector. 

Locatie: Sint-Angela Tildonk 
 
 

NATUURWERKDAG 
Elke eerste zaterdag van de maand divers 

natuurbeheer in één van onze natuurgebieden om de 

aanwezige of toekomstige soorten alle kansen te geven. 

Telkens diverse klussen voor jong en oud volgens 

ieders inzet en fysiek. 
 

Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van 

afspraak 

Datum en uur: voor exacte datum en uur zie onze 

website www.natuurpunthaacht.be 
 

Aan te raden: stevige schoenen en werkhandschoenen 

Bij vragen: contacteer natuurbeheer. 

BLIJF OP HET 

PAD 

LAAT GEEN 

VUIL ACHTER 

MAAK GEEN 

KABAAL 

HONDEN AAN 

DE LEIBAND 

        

       

         

           

         

      

          

          

        

       

         

           

         

      

          

          

        

       

         

           

         

      

          

          

        

       

         

           

         

      

          

          



september 

zaterdag 04.09 NATUURWERKDAG 

zondag 19.09  

50 JAAR NATUURPUNT OOST-BRABANT 
De Regionale Vereniging Natuur en Landschap, 

Natuurpunt Oost-Brabant bestaat 50 jaar in 2021 en dat 

wordt gevierd. 

Locatie: Festivalterrein Werchter 

zondag 26.09  

VEGGIE EETDAG 
Lekker eten voor meer en betere natuur in Haacht 

Locatie: Don Bosco ASO Haacht 
 

CONTACT  

ALGEMEEN 
Catherine Beddeleem (voorzitter) 

0477 99 90 05 

NATUURBEHEER 

Richard Soille 

0486 36 90 52 

ACTIVITEITEN 

Elke Van den Broeck 

0477 25 50 87 
 

www.natuurpunthaacht.be 

info@natuurpunthaacht.be 

www.facebook.com/natuurpunthaacht 
 

Als natuurvereniging houden we ons aan de geldende 

maatregelen. Dat houdt in dat de voorgestelde 

activiteiten mogelijk niet kunnen doorgaan. Op onze 

website vindt u steeds de laatste info over het al dan 

niet plaatsvinden van activiteiten en mogelijke digitale 

inschrijving. 

oktober 

zaterdag 02.10 NATUURWERKDAG 

zaterdag 16.10 – 9:30 

ZWERFVUILACTIE  
Een propere leefomgeving, daar zetten we ons met 

Natuurpunt mee voor in. Als vereniging doen we mee aan 

de zwerfvuilactie georganiseerd door de gemeente.  

Locatie: Gemeentehuis Haacht 

zondag 17.10 – 14:00 

PADDENSTOELENTOCHT 
Gidsen Gust en René laten je kennismaken met 

paddenstoelen in het Haachts Broek. 

Locatie: Parking Sporthal Den Dijk - Wespelaar 

november 

zaterdag 06.11 NATUURWERKDAG 

zaterdag 20.11 – 13:30 

DAG VAN DE NATUUR 
Tijdens de Dag van de Natuur leef je je helemaal uit in een 

prachtige omgeving. Je maakt er kennis met vrijwilligers 

die het hele jaar door de natuur in je buurt beheren.  

Locatie: zie nieuwsflits 

december  

zaterdag 04.12 NATUURWERKDAG 

zaterdag 19.12 – 14:00 

OP ZOEK NAAR (KORST)MOSSEN 
Samen met Gids René ga je op zoek naar mossen en 

korstmossen en leer je hen determineren. 

Locatie: Belevingspark Kasteel van Roost 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

KALENDER 

 

 


