
Contact: 

Algemeen:  
Catherine Beddeleem (voorzitter) 
catherine.beddeleem@telenet.be  
0477-99 90 05 
Voor natuurbeheer:  
Richard Soille  
richard@soille.be  
0486-36 90 52 
Voor wandelingen en andere activiteiten:  
Elke Van den Broeck  
0477-25 50 87 

www.natuurpunthaacht.be  
info@natuurpunthaacht.be 

ACTIVITEITEN 
KALENDER 

Haacht

2019

METEN is WETEN 
Natuurbeheer gebeurt volgens specifiek opgestelde 

beheerplannen. Nadien houden we de vinger aan de pols. 
Worden de gestelde doelen gehaald? Daarom organiseren 

we de nodige inventarisaties. Dit zijn geen geleide 
wandelingen, al zijn niet-kenners ook zeer welkom.  

  
woensdag 27.03 - 19u00 

Voorjaarsbloeiers in het Haachts Broek 
Welke voorjaarsbloeiers vinden we in  

het Haachts Broek? 
Locatie: Parking Sporthal De Dijk 

 Dijkstraat - Wespelaar 
 

woensdag 12 juni - 19u00 
De Betonieweide 

Hoe doet de Betonie het in het Haachts Broek?  
Afname, toename of zelfs nieuwe vindplaatsen? 

Locatie: Parking Sporthal De Dijk 
 Dijkstraat - Wespelaar 

 
woensdag 10 juli - 19u00 

Macro-invertrebraten Antitankgracht 
Welke waterbeestjes halen we boven? 

Locatie: Belevingspark ‘Kasteel van Roost’ 
Wilde Heide - Haacht 

 
zondag 20 oktober - 09u30 

Paddenstoelen in het Haachts Broek 
Hoeveel en welke soorten paddenstoelen vinden we in het 

Haachts Broek? 
Locatie: Parking Sporthal De Dijk  

Dijkstraat - Wespelaar 
 

zondag 7 december - 9u30 
Korstmossen van de Antitankgracht  

Onbekend, onbemind maar best wel boeiend. De 
korstmossen van de Antitankgracht onder de loep. 

Locatie: Hansbrug - Haacht  
 

 

VEGGIE EETDAG  

 

ZONDAG 29.09 

Don Bosco Haacht 

 
Lekker eten voor meer en  betere 

natuur in Haacht 



mei 
zondag 19.05 - 14u00  
KAMSALAMANDERS à 
VOLONTE   
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’  
Wilde Heide - Haacht. 

juni 
zondag 23.06 - 14u00 
ONTDEK HET HAACHTS BROEK  
Wandel mee langs de beste plekjes van het Haachts Broek. 
Locatie: Parking Sporthal De Dijk  
Dijkstraat - Wespelaar 

oktober  
zondag 27.10 - 14u00 
PADDENSTOELENTOCHT  
Gids René laat je kennismaken met paddenstoelen. 
Locatie: Parking Sporthal De Dijk  
Dijkstraat - Wespelaar 

zondag 24.02 - 10u00 tot 13u 

NIEUWJAARSBRUNCH  
Na een korte terugblik tonen we onze plannen  

voor 2019. Een ferme start met lekkere 
brunch.  

Bouw en denk mee aan een krachtig 
NatuurpuntHaacht op deze  

feestelijke Algemene Vergadering.  
 

Locatie: Foyer Gemeentehuis - Haacht 

WERKEN IN HET BOS 
 

NATUURWERKDAGEN 
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden om 

de aanwezige of toekomstige soorten alle kansen te 
geven. Telkens diverse klussen voor ieders inzet en fysiek. 

Uur en plaats van afspraak: Naargelang de werkplek 
wisselt de plaats van afspraak, meer info op 

www.natuurpunthaacht.be of via - 0486-36 90 53.  
We spreken wel telkens af om 13u30 op de eerste 

zaterdag van de maand 
Aan te raden: Stevige schoenen en werkhandschoenen.  

 
zaterdagen   

02.02  - 02.03 - 06.04 - 01.06 
03.08 - 07.09 - 05.10 - 02.11 - 07.12 

 
GEZINS-NATUURWERKDAGEN 

Waar kunnen kinderen nog ravotten in de natuur?Dat kan 
tijdens de gezinswerkdag van Natuurpunt Haacht. Deze 

werkdag is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen. 
Op een avontuurlijke manier maken kinderen en 

volwassenen kennis met het werken in de natuur: waarom 
is het nodig, waarom doen we juist dit werk? Wij zorgen 

voor soep of hapje en een drankje.  
Uur en plaats van afspraak: 13u30 
 Belevingspark ‘Kasteel van Roost’  

Wilde Heide - Haacht. 
Aan te raden: Stevige schoenen en werkhandschoenen. 

zaterdagen 
05.01 - 04.05 

 
DAG VAN DE NATUUR 

 zaterdag 23.11 
 

maart  
zondag 17.03 - 14u00 
LENTEKNAL in het SCHORISGAT  
Lente. De stilste explosie vol levenskracht, elk jaar 
opnieuw. Kom ze samen met ons beleven tussen de 
bosanemonen, het speenkruid en de salomonszegel. 
Locatie: Kerkhof Wespelaar - Elfde Linielaan Wespelaar  
 

http://www.natuurpunthaacht.be
http://www.natuurpunthaacht.be

