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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 
 
24 jaar geleden werd Natuurpunt Haacht (toen nog Berm 
geheten) boven de doopvont gehouden. Dwz dat we aan 
ons 25-ste werkjaar begonnen zijn wat eind volgende 
zomer moet uitmonden in een grootst volksfeest!  
 
En omdat we dan toch met getallen begonnen zijn: noteer 
nu al in uw agenda: Zondag 11/11/12 organiseren we 
onze 20ste Vegetarische Eetdag in zaal onder de Toren. 
U hoort er meer over in onze volgende nieuwsbrief. 
Verder zijn er 25.501 bezwaarschriften ingediend tegen 
de verbrandingsoven in Kampenhout. Een pakje meer 
dan de 14.000 van het eerste dossier. Een waar succes 
en hopelijk geraakt Recover Energy nu wel ontmoedigd 
wanneer ze merkt dat de bevolking van Haacht, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Keerbergen tegen dit 
initiatief protesteert. 
 
Met spijt in het hart moeten we meedelen dat Kapaza en 
Karlinka, onze heldinnen van het natuurbeheer in het 
Haachts Broek vorige week hebben afscheid genomen. 
Kapaza had te veel last van zomereczeem (een allergie 
tegen bepaalde muggen) en schuurde zich te pletter. 
Daarom is er besloten beide Konikspaarden weg te halen 
uit het Haachts Broek. Karlinka gaat terug naar haar 
oorspronkelijke kudde in Lummen en Kapaza zal verzorgt 
worden in de buurt van Neeroeteren. 
 
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan ons 
zwaluwenproject dat we samen met de gemeente in het 
kader van het biodiversiteitscharter en de actie 
Koesterburen van de provincie hebben opgezet. Met 
dank aan IGO Leuven voor de plaatsing van de 
kunstnesten. 
 
En naast de zwaluwen verdienen onze vleermuizen ook 
onze aandacht. Daartoe organiseren we ism Natuurpunt 
Boortmeerbeek en Kampenhout op zaterdag 25/8 de 
Nacht van de Vleermuis. Samenkomst aan de veiling te 
Kampenhout. Maar u hoort hier nog uitgebreid meer over. 
En last but not least. We kunnen er niet omheen. De 
gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Ook 
Natuurpunt Haacht heeft zijn huiswerk gemaakt en zal dit 
aan alle democratische partijen in Haacht bezorgen. In 
ons herfstnummer kijken we dan wat er van ons 
verlanglijstje in de verschillende partijprogramma‟s is 
terechtgekomen. Spannend! 
 
Zomerse groeten, 
Bernard Lemaitre  
Voorzitter NP Haacht 

Bestuur 
 
Bernard Lemaitre , Voorzitter 
bernard.lemaitre@skynet.be 
016/60.61.62 
   
Catherine Beddeleem,  Secretaris   

catherine.beddeleem@telenet.be 
015/51.39.91 
 
Luc Bijnens , Penningmeester 
016/60.29.67 
 

Foto cover: deel van affiche nacht van de vleermuis 
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BELEID 
 

DE HUISZWALUWAKTIE IN DE TILDONKSE WOONWIJK: CHECK! 
 
Achteruitgang van de Huiszwaluw 

 
De achteruitgang van de Huiszwaluw is in heel zijn verspreidingsgebied ronduit alarmerend. Ook al is de populatie in de 
woonwijk in Tildonk redelijk stabiel, dit was geen reden om bij de pakken te blijven zitten! 
 
In vergelijking met dertig jaar geleden komen er in Vlaanderen 75% minder zwaluwen voor! Omwille van deze 
achteruitgang werden ze dan ook recent op de nieuwe (2004) Vlaamse Rode lijst geplaatst als zijnde kwetsbaar. Dit wil 
zeggen dat ze in hun voortbestaan bedreigd zijn en dat er dringend acties nodig zijn om hun aantallen terug op te 
krikken tot leefbare niveaus. Ze kunnen dus alle hulp gebruiken … Nog vitale populaties zijn bij uitstek een goede 
vertrekbasis! Dat maakt de populatie in de Tildonkse woonwijk des te interessanter! 

 
Hoe is het gesteld met de huiszwaluw in Haacht?  

 
Er bevinden zich twee kolonies in Tildonk, één in het dorp, de ander in de woonwijk. De jaarlijkse telling van de kolonie in 
de woonwijk toont een wisselend broedsucces en tendens tot achteruitgang. Het uitzonderlijke rekordjaar van 2010 

had dan ook weinig aanleiding tot euforie. De telling van de twee laatste jaren wijst opnieuw een grote terugval uit.  
De resultaten van de jaarlijkse telling van Natuurpunt Haacht zijn hieronder kort samengevat in een grafiek. Het 
uitgebreide en gedetailleerde overzicht kan je op de website vinden: http://www.natuurpunthaacht.be/rapporten cel 
natuurstudie.htm 
 

 
 
Wat zijn de oorzaken van de achteruitgang?  

 
Los van externe factoren (woestijnuitbreiding,…) worden zowel Huis- als Boerenzwaluwnesten in hun broedgebieden 
vooral bedreigd door tegenvallers gedurende het broedseizoen (periode van geschikt weer voor bouw met modder te 
kort, afbrokkelend nest, nest wordt afgestoken door de mens omwille van zogezegde „overlast‟ door uitwerpselen,…). 
Acties dienen zich bijgevolg vooral te richten op hulp inzake aanbieden en beschermen van nestgelegenheid!  
 
Kunstnesten 

 
Moderne gebouwen zijn vaak niet meer geschikt voor deze prachtige soort. In sommige gemeentes vinden we 
zwaluwkolonies enkel nog terug onder de dakgoten van oude schoolgebouwen, ziekenhuizen en dergelijke meer. Bij 
renovatiewerken verdwijnen deze geschikte locaties maar al te vaak en af en toe worden nesten nog moedwillig 
verwijderd om van de „overlast‟ verlost te zijn.  
Het aanbieden van kunstnesten op plaatsen waar ze gewenst zijn en het plaatsen van mestplankjes om mest op 
ongewenste locaties tegen te gaan kan deze soort helpen… 
 
Mestplankje  

 
Onder de geplaatste kunstnesten werden mestplankjes geplaatst. Het voorkomt vervuiling van de muur en de grond. Het 
plankje werd niet te groot gekozen, en vooral niet te dicht onder het nest aangebracht: zwaluwen willen in glijvlucht het 
nest kunnen bereiken en lopen niet graag het risico dat bijv. een kat op de plank zit te wachten. Een afstand van 
minstens 50 cm tussen het mestplankje en het nest is geschikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natuurpunthaacht.be/rapporten%20cel%20natuurstudie.htm
http://www.natuurpunthaacht.be/rapporten%20cel%20natuurstudie.htm


Plan Zwaluw – Haacht  

 
Een efficiënt hulpprogramma voor de Zwaluwen in Haacht in het 
kader van het Bio-Charter tussen de Gemeente Haacht en 

Natuurpunt Haacht werd op 3 april uitgevoerd. Nog voor de 
terugkomst van de Huiszwaluwenwas alles in gereedheid gebracht. 
Het wasde INL-ploeg – eeninitiatief van de provincieVlaams 
Brabant, deelnemendegemeenten en IGO – die met behulp van 

eenhoogtewerker de zwaluwnestjesophingen. 
 
U las er al over in Haacht Info of in onze Nieuwfsbrief van enige 
maanden geleden. Indien u in een woning woont die geschikt lijkt om 
in de toekomst ook een zwaluw te huisvesten, dan mocht u 
intekenen. Het is de gemeente Haacht die ugratis eennestkastje 
aanbood en dat bovendien ook nog eens voor u vakkundig plaatste. 
Opgelet: op plaatsen waar reeds een echt zwaluwennest hing werd 
geen kunstnest meer aangebracht op diezelfde plaats. Het natuurlijk 
nest is immers bij wet beschermd en mag door niemand, ook niet door natuurbeschermers, worden weggenomen! Wel 
werd er eventueel op een andere plaats op diezelfde woning een kunstnest worden bijgehangen. 
 
 
 
 
Eerste resultaten 

 
De resultaten van de telling van dit seizoen is bemoedigend en 
bevestigd dat het projekt een sukses is. De kunstnesten werden 
immers reeds meteen in gebruik genomen. 
 
In totaal werden 21 bezette nesten gekonstateerd. Daarvan zijn 4 

bezette kunstnesten. Deze bevinden zich allen in Struissellaan. Van 
de in totaal 50 opgehangen kunstnestjes. De andere 17 bezette 

nesten zijn natuurlijke nestjes.  
 
 
Foto: Bewijsfoto van het eerste in gebruik genomen kunstnest in de 
woonwijk in Tildonk. 
 

Opvolging  

 
Om er voor te zorgen dat de kunstnesten niet teloor gaan of verdwijnen wordt een inspectieprogramma georganiseerd 
waarbij enerzijds geteld zal worden, en anderzijds kleine herstellingen kunnen worden uitgevoerd of nieuwe kastjes ter 
vervanging kunnen worden opgehangen. Deze opvolging is essentieel om een garantie van een efficiënt hulpprogramma 
te verzekeren op lange termijn. 
 
 
Boerenzwaluw 2013: oproep! 

 
Er bevinden zich verspreid kleine kolonies (of individuele nestjes) op verschillende boerderijen of landelijke woningen in 
groot Haacht. Bevraging door Natuurpunt wijst op een achteruitgang.  

Het jaar 2011 is uitgeroepen tot jaar van de Boerenzwaluw. Het is niet voor de eerste keer dat de boerenzwaluw is 
uitgeroepen tot vogel van het jaar. Recent was hij ook al vogel van het jaar in België. Niet geheel onterecht want ook 
deze vogel wordt ernstig in zijn voortbestaan bedreigd. Dus een beetje extra aandacht en een steuntje in de rug is hard 
nodig.  
 
Het ophangen van Boerenzwaluwnestjes is voorzien voor 2013, nog voor de terugkeer van de dieren , ergens eind 
maart- begin april. Enkele geschikte plaatsen werden reeds geïnventariseerd middels terreinwerk. Indien je denkt dat 
jouw woning er zeker bij moet zijn dan staat het je bovendien nu reeds vrij uw aanvraag te richten aan 
duurzaamheidsambtenaar@haacht.be of op het telefoonnummer 016 – 26 94 57.  
 
Is jouw woning eerder geschikt voor Huiszwaluw, dan is het evenmin te laat. Mogelijk komt er een vervolgprojekt voor 
Huiszwaluw. Dus ook in dat geval dien je dit te laten weten aan de gemeentelijke overheid! 
 
Persaandacht 

 
De zwaluwenaktie van Haacht kwam uitgebreid in de pers. Op onze website kan je enkele links volgen naar deze artikels 
of filmpjes. www.natuurpunthaacht.be 
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GEMEENTERAADSVERKIEZING 2012: MEMORANDUM VAN NATUURPUNT HAACHT 
 
 
Een gemeente kan de mondiale milieuproblemen niet alleen oplossen, 
maar gemeentes blijven wel een cruciaal bestuursniveau als het op natuur 
en milieu aankomt. Ze kunnen het verschil maken door ruimte te creëren 
voor grote aaneengesloten natuurgebieden, riolen aan te leggen en te 
onderhouden, een kernversterkend ruimtelijk beleid te voeren en 
energieverspilling aan te pakken. 
Natuurpunt Haacht vraag de lokale mandatarissen om in de komende 6 
jaar mee aan de kar te trekken voor een lokaal beleid dat durft te kiezen 
voor een ambitieus en duurzaam beleid. Een beleid dat kiest voor een 
kernachtige en doordachte ruimtelijke ordening, zuiver water, robuuste 
natuur dicht bij huis en ambitieuze energie –en klimaatdoelstellingen.  
 
Natuurpunt Haacht heeft een evaluatie van het bestuur van de voorbije 6 jaar gemaakt.  
 
De volgende acties thema’s die zeer dikwijls door Natuurpunt Haacht werden ingeleid, werden positief onthaald: 

 
- De gemeente ondertekende in 2008 het Lokale Kyotoprotocol waarmee ze aangaf de CO2 uitstoot met 7,5 % te 

verminderen t.o.v. 1990 en ze ondernam hiervoor een aantal acties (zonneboiler en zonnepanelen a/d sporthal, 

bouw van nieuw gemeentehuis volgens energiezuinige normen, aankopen 100 % groene energie …) 

- Subsidies voor groen daken en hemelwater installaties 

- Het project Antitankgracht waarbij het jaren lange stort uit de ATG werd geruimd en de omgeving opnieuw werd 

ingericht. 

- Openen van Speelbossen 

- Toetreding tot het Regionaal Landschap Dijleland 

- Ondertekening van het biodiversiteitscharter waarbij de gemeente zich verbindt dmv allerhande acties (Trage 

wegen, Zwaluwen nesten installeren, reductie pesticiden gebruik,  aanplanten kleine landschapselementen, ….) de 

biodiversiteit in Haacht te verhogen. 

Maar er zijn ook een aantal min punten op te sommen: 
 

- Het GNOP (Gemeentelijk Natuur Ontwikkelings Plan) dat in de jaren ‟90 is ontstaan is, dat een lange termijnvisie 

bevatte en zeer veel concrete acties beschreef, is afgevoerd. 

- Het huidige bestuur heeft de subsidies voor de aankoop van natuurgebieden afgeschaft. 

- Het bestuur doet minder beroep op MINA groen werkers waardoor natuur wandelpaden minder onderhoud krijgen, 

het bermbeheer verwaarloosd wordt, … 

- Qua afvalwaterzuivering loopt Haacht nog ver achter. Amper de helft van het afvalwater van Haacht belandt in de 

RWZI Boormeerbeek. De andere helft komt nog gewoon in beken en de vrije natuur terecht. 

- Het biodiversiteitscharter is wel ondertekend maar de uitvoering ervan is ondermaats (het in kaart brengen van 

Trage Wegen, natuurvriendelijk bermbeheer, lichthinder, mobiliteit, communicatie over Natuur in Haacht info …) 

- Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat o.a. een KO-zone wil inplannen aan de Lombaarden. 

- Het niet meer invullen van de functie van „duurzaamheidsambtenaar‟ waardoor de aandacht voor milieu en natuur 

gehalveerd wordt. 

 
Natuurpunt Haacht vraagt voor de volgende legislatuur meer aandacht voor milieu, natuur en klimaat. 

 
1. We vragen voldoende financiële middelen om het natuur –en milieubeleid te ondersteunen, waarbij een oplossing 

wordt voorzien voor MINA werkers en duurzaamheidsambtenaren. 

 

2. We vragen dat de milieuadviesraad blijft behouden, al dan niet geïntegreerd in een andere adviesraad zoals de 

GECORO. 

 

3. De integrale uitvoering van het biodiversiteitscharter:  

a. Een visie vormen rond de verbetering van de natuur in Haacht 

b. De gemeente stimuleert initiatieven om de natuur in landbouwgebied te bevorderen met voldoende kleine 

landschapselementen en stukjes braakliggende akkers. 

c. De gemeente voert het bermbesluit uit en ontwikkelt een bermbeheer dat de biodiversiteit verbetert. 

d. Werk maken van een positief Trage Wegen-beleid: inventarisatie en onderhoud 

e. Lichthinder beperken 

f. Verhoogde aandacht voor de mobiliteit in Haacht: volgens het STOP principe, eerst de Stappers, dan 

Trappers, Openbaar vervoer en als laatste het Privaat autoverkeer)  



g. De gemeentelijke Communicatiekanalen openzetten voor Natuur 

h. Sensibiliseer om het pesticide verbruik te verminderen zowel voor groenbeheerders/ambtenaren als naar de 

lokale bevolking 

i. Installeren van Zwaluwnesten 

j. Het bestrijden van en informeren over exoten 

k. Eén of meerdere soorten adopteren: zwaluwen, kamsalamander, … en maak hiervoor een actieplan. 

l. Informeren over bedreigende soorten: vos, marter, … 

 

4.  De gemeente maakt van zuiver water een prioriteit: 

a. Ze maakt uitvoeringsplan op voor de aanleg, het functioneren en het onderhoud van riolen 

b. Er wordt werk gemaakt van een volledige scheiding van regenwater en afvalwater. Regenwater wordt 

opgevangen en vertraagd afgevoerd. Afvalwater wordt gezuiverd. 

c. De gemeente laat geen bebouwing in overstromingsgevoelige gebieden toe (watertoets!) 

d. De gemeente voorziet ruimte voor infiltratie –en overstromingsgebieden in de ruimtelijke planning (uitvoering 

van het SIGMA plan) 

 

5. De gemeente investeert verder in energiebesparende en duurzame renovatie van het eigen patrimonium en sociale 

woningbestand. 

 

6.  De gemeente ontwikkelt in samenspraak met Natuurpunt Haacht een visie naar de uitbreiding van de 

natuurgebieden in Haacht (GEN gebieden: Grote Eenheden Natuur) 

a. Aankoopsubsidies voor de aankoop van natuurgebieden moeten helpen om deze te vrijwaren voor de 

toekomst.  

b. Verbinding tussen de Sussenhoek en Plantsoenbos in Tildonk 

c. Natuurverbinding tot stand brengen tussen Schoonbroek, Hooiberg, het Sigma overstromingsgebied en de 

Broekelei in Keerbergen. 

d. De gemeente ontwikkeld een visie rond de ontwikkeling van natuur in de noordelijke landbouwrand langs de 

Dijle. 

Bovenstaande prioriteiten zullen worden bezorgd aan de democratische partijen die opkomen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Op deze manier willen we duidelijk maken waar voor Natuurpunt Haacht op het gebied van 
bestuur, natuur en milieu, energie en klimaat, ruimetelijke ordening etc de klepel hangt. 
In onze volgende nieuwsbrief zullen we dan nagaan welke van bovenstaande punten in de verschillende 
partijprogramma‟s zijn opgenomen en zullen we jullie hierover uitgebreid inlichten.       

 
 

SPELEN 
 

OPLOSSING KRUIDWOORDRAADSEL LENTE NIEUWSBRIEF 2012 
 

 



 NIEUWE OPGAVE MET DANK AAN MAAIKE LEMAITRE 
 

Horizontaal Vertikaal 
1.  Eenheid van lengte 2.  Insecteneter 
3.  Tuingereedschap 3. Jaargetijde 
4.  Rivier in België 4. Deel van een boom 
6.  Geluid van een zangvogel 5. Mannelijk dier 
8.  Eerste vrouw 7.  Mist 
9.  Tijdperk 8.  Insecteneter 
10.  Mist 11. Waterinsect 
11.  Welriekende hars 12. Product van een vogel 
15.  Koeienmaag 13. Vulkaanmond 
17.  Wijnsoort 14.  Bosgod der Romeinen 
18.  Biersoort 16. Loofboom 
20.  Geluid van een geit 19. Knaagdier 
25. Wortel 21. Fries watertje 
27.  Vleesvervanger 22. Eenjarig dier 
28.  Groene plant met lange smalle blaadjes 23. Mannelijk dier 
30.  Vogel 25. Zuivelproduct 
31.  Broedplaats 26. Grond om boerderij 
35.  Wortel 29.  Deel van een boom 
36.  Mannelijk dier 30. Larve 
38.  Delfstof 31. Laag dode plantenresten in een bos 
39.  Windrichting 32. Eenheid van gewicht. 
41.  Voelspriet 33. Geluid van een kat 
42.  Deel van een vis 34. Soort antilope 
43.  Zuivelproduct 37.  Tuingereedschap 
44. Behaarde huid 40. Loofboom 
45.  Mannelijk dier 42. Diereneten 
46.  Rivier in Italië 44. Biersoort 
47.  Rivier in België 45.  Aardappelgerecht 
48.  Natuursteen 48. Geen … meer kunnen zeggen. 
51.  Hemellichaam 49.  Jong dier 
52.  Tuingereedschap 50.  Griekse bosgod 
53.  Jong dier  
54.  Vogel  

 

 
Oplossing verschijnt in volgende nieuwsbrief 



ACTIVITEITEN  
 

NACHT VAN DE VLEERMUIS 
ZATERDAG 25 AUGUSTUS – VEILING KAMPENHOUT 
  
Na een amusante intro leiden onze vleermuisbegeleiders je mee het nachtelijke Weisetterbos in en laat je introduceren 
in het duistere wereldje van stuntvliegende dwergvleermuizen, stinkende motten en het stilste lawaai dat je ooit hoorde. 
Er wordt gedacht aan een kinderzoektocht, een natje en een droogje. Ideaal dus voor het ganse gezin! Nodig daarom je 
familie, vrienden en collega‟s uit. Als ze durven tenminste … 
 
Startmomenten om 20u, 20u30, 21u en 21u30 aan de Veiling van Kampenhout – Leuvensesteenweg 22 – parking 
bereikbaar via Bosstraat. 
 

 
 
 



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 http://www.natuurpunthaacht.be én steeds in deze 
nieuwsbrief. 
 
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! 
 
“Opgelet: Natuurpunt bouwt momenteel op het trajekt van de wandeling in het Haachts Broek een nieuw 
knuppelpad. Hierdoor zal deze wandeling voortaan ook in het meeste natte periode van het jaar kontinue 
zijn. De “omleiding” wordt dan ook weldra gesupprimeerd. Dit gebied blijft echter een echt  broekgebied en 
de wandeling zal steeds avontuurlijk blijven. Laarzen blijven dan ook onontbeerlijk” 
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 ACTIVITEITEN 2012 

 
 

EXCURSIES 
 
 
20/1:  Lokale Algemene Vergadering, 20 u, Sporthal Dijk, Wespelaar 
4-5/2: Vogels voeren en beloeren  
18/3:  Wandeling Schoonbroek, 14 u, Kerk St Adriaan, Haacht 
29/4:  Wandeling Haachts Broek, 14 u, Sporthal Den Dijk, Wespelaar 
13/5:  Wandeling Antitankgracht, 14 u, Keerbergse steenweg (Brug over Dijle) 
23/5:  Avondwandeling Tildonk, 19 u, 7de Liniestraat (Kerkhof), Tildonk  
10/6:  Wandeling Haachts Broek, 14 u, Sporthal Den dijk, Wespelaar 
4-5/8:  Vlinder mee! 
25/8:  Nacht van de vleermuis  meer info in deze nieuwsbrief 
7/10:  Paddestoelenwandeling Haachts Broek, 14 u, Sporthal Den Dijk, Wespelaar 
 & 
 Fruitfeest georganiseerd door het Reginoaal Landschap Dijleland.  
 Plaats van afspraak: Sint Angela Tildonk. 
11/11:  20ste Vegetarische Eetdag 
17/11:  Dag van de Natuur (meer info volgt) 
  

 

WERKDAGEN 
 
 
07/01/2012 Afdelingswerkdag 
04/02/2012 Afdelingswerkdag 
03/03/2012 Afdelingswerkdag 
21/04/2012 Afdelingswerkdag 
05/05/2012 Afdelingswerkdag 
02/06/2012 Afdelingswerkdag 
01/09/2012 Afdelingswerkdag 
06/12/2012 Afdelingswerkdag 
03/11/2012 Afdelingswerkdag 
01/12/2012 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! 

www.natuurpunthaacht.be 

mailto:bernard.lemaitre@skynet.be

