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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 95.000 leden  
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 27,00 euro  
op rek. 230-0044233-21 
 
Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:  
Bernard Lemaitre 
Kleine Appelstraat 9 
3150 Haacht  
016 60 61 62  
info@natuurpunthaacht.be 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 

2015 
Een jaartje waarin er weer veel natuurliefhebbers op pad 
gingen met onze gidsen. 
Een jaartje waarin de vegetarische eetdag een groot 
succes werd. 
Een jaartje waarin we weer konden rekenen op vele 
werkhanden in de natuurreservaten. 
Een jaartje waar ook weer vergaderd, overlegd werd. 
Een jaartje vol studie, beheer, beleid, beheer, activiteiten, 
…  
Dat jaartje loopt nu teneinde  en dus danken we jou voor 
de steun, de hulp of inzet. 
Dankzij jullie allemaal zijn we weer een jaartje verder in 
het behoud van de natuur in onze gemeente!! 
 

366 dagen om te dromen 
 

Te gaan en te komen 
 

Te ontvangen en te geven 
 

En tussenin… 
 

Gelukkig en gezond te leven 
 

Mijn beste natuurvolle nieuwjaarswensen! 
 

Cat. 
 
De natuur neemt nu even een pauze, maar bij Natuurpunt 
staan we niet stil. 
 
De werkdagen en de vele vergaderingen lopen gewoon 
door. 
 
De lokale algemene vergadering gaat door op  23 januari 
in CC Den Breughel om 20 uur waarop jij natuurlijk 
vanharte welkom bent ! 
 
Hier tonen we aan de hand van een 
powerpointpresentatie de evolutie van onze reservaten 
en wat we verwachten in het komende jaar. We heffen er 
het  glas op het vorige jaar, maar zeker ook eentje op het 
toekomende waarin we vol verwachting uit kijken naar de 
vele boeiende activiteiten. 
 
Op onze kalender staan reeds de vele wandelingen 
vermeld, maar ook de volgende vegetarische eetdag en 
de werkdagen. 
Ik hoop dat ook jij in jouw kalender onze activiteiten met 
een dikke stift aanduidt (data achteraan te vinden) zodat 
we elkaar dit jaar natuurvol kunnen ontmoeten! 
 
Tot op de algemene vergadering! 
 
Natuurvolle groeten 
Catherine Beddeleem 
Voorzitter Natuurpunt  Haacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur 
 
Catherine Beddeleem , Voorzitter 

catherine.beddeleem@telenet.be 
 0477 99 90 05 
 
Isa Van Horenbeeck,  Secretaris 
vanhorenbeeckisa13@hotmail.com 
016 84 48 09 
 
Luc Bijnens , Penningmeester 
016 60 29 67 
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BEHEER 
 

NATUURBEHEER OP TERREIN WINTER 2015-2016, EEN BONDIG OVERZICHT 
 
Natuurpunt Haacht voert reeds meer dan 25 jaar natuurbeheer uit in de Haachtse natuur. Deze 
inspanningen leiden tot betere, waardevollere natuurwaarden. Soms vallen onze werken niet meteen op, 
omdat het bijvoorbeeld uitgevoerd wordt op percelen waar geen wandelaar voorbij komt. Andere keren 
vallen ze dan weer wél erg op. Omdat ze langs een vaste wandelroute liggen, omdat ze ingrijpend zijn, of 
soms ook wel omdat ze bij de doorsnee wandelaar emoties losmaken. Dat laatste kan al eens de kop 
opsteken bij kapwerken… Vragen die dan naar voren komen beantwoorden wij met graagte. 
 
Daarom informeren wij dan ook ruimschoots over wat we op terrein uitvoeren. Dat is steeds onze betrachting 
geweest tijdens gegidste wandelingen, op onze info-avond en via onze communicatie-kanalen. 
 
Momenteel worden relatief grote winterwerken uitgevoerd langsheen de anti-tankgracht en in het Haachts 
Broek. 
 
Aan de anti-tankgracht wordt reeds meer dan 25 jaar (dus sinds de verwerving van onze allereerste percelen 
aldaar) hakhoutbeheer uitgevoerd. Hakhoutbeheer is een cyclisch beheer: het dient om de (ongeveer) 8 jaar 
worden uitgevoerd. Het oogsten van hout is niet langer de hoofdbedoeling hierbij, maar nog wel steeds een 
handige bijkomstigheid. Met de opbrengst worden vrijwilligere natuurwerkers immers beloond. Zij krijgen 
hout voor de stoof mee naar huis. De belangrijkste reden voor het hakhoutbeheer langs de anti-tankgracht is 
echter om ervoor te zorgen dat de waterpartij niet volledig in de schaduw komt te liggen. Licht op het 
wateroppervlakte laat immers de ontwikkeling van waterplanten toe. En de aanwezigheid van waterplanten 
is cruciaal voor de aanwezige Kam- en andere salamanders. Niet alle hout wordt gekapt. Fasering is steeds 
een gouden regel in het natuurbeheer. Dat wil zeggen: nooit grote oppervlaktes ineens beheren. Hierbij 
hebben vooral insectenpopulaties voordeel. Aan de anti-tankgracht wordt bovendien vooral gefocust op het 
kappen van de houtachtige opslag tussen waterpartij en wandelpad. Aan de buitenzijden wordt behoorlijk 
minder gehakt. 
 
Natuurbeheer is een zaak van keuzes. We hebben in Haacht, onder andere in onze reservaten, gelukkig nog 
veel hakhout waar allerlei vogels in kunnen broeden. Zo ook aan de anti-tankgracht. Maar we hebben in 
Haacht maar een zeer beperkt aantal locaties waar de Kamsalamander voorkomt. De anti-tankgracht is dé 
stronghold voor Kamsalamander in de streek. Dan is de keuze gauw gemaakt: Natuurpunt Haacht zet aan 
de anti-tankgracht alles op alles om de Kamsalamanderpopulatie te behouden en te versterken! 
 
Bovendien is hakhoutbeheer een eeuwigdurend werkje: gekapte bosjes zijn niet weg. Nee, ze komen 
gewoon weer terug… 
 

                  
 
Beide bovenstaande foto‟s tonen een huidige situatie aan de atg: dichtgegroeide oever en overschaduwde 
waterpartij. 
 



 
 
 
Een beeld uit de jaren negentig en streefbeeld: open en zonnig! Er zijn duidelijk meer waterplanten 
aanwezig. 
Een ander ingrijpende taak die deze winter werd uitgevoerd aan de anti-tankgracht is het uitlepelen van het 
gedeelte van de gracht ter hoogte van het Erwtenveld (veldwegje richting Wakkerzeel). Ruimingswerken 
zien er vlak na de werken steeds wat drastisch uit. Maar dat is slechts tijdelijk en de ingreep geeft met 
zekerheid betere natuur. Door het uitlepelen van de vaak anaërobe sliblaag regenereert het leven in de 
waterpartij. De verlanding, wat een onvermijdelijk en natuurlijk proces is, wordt teruggezet. Er is opnieuw 
kans op het kiemen van waterplanten en amfibieën kunnen letterlijk herademen. 
 
Tot slot, voor wat de anti-tankgracht betreft, dienen we nog de bouw te vermelden van een afrastering. Het is 
het sluitstuk in het groot afrasteringsproject van onze percelen langsheen de gracht. Binnen dit raster 
bewegen kuddes schapen die het wandelpad openhouden door de vegetatie kort te grazen. 
 
In het Haachts Broek zullen deze winter ook nog grote werken uitgevoerd worden. Zo zal de verbossing van 
de zone aan de samenstroming van Lipsebeek en Leibeek tegengegaan worden. Dit is het mooie hoekje in 
het Haachts Broek waar de schaapjes grazen, in de buurt van de verscholen vleermuizenbunker. Ook zal 
verbossing tegen gegaan worden op een erg vochtig perceel waar we momenteel prachtige rietontwikkeling 
kennen, een biotooptype dat niet zo veel voorkomt in het Haachts Broek. Verdere stimulering van 
rietontwikkeling zal waarschijnlijk leiden tot het verwelkomen van een aantal nieuwe vogelsoorten. Het 
tegengaan van de verbossing zal gebeuren door te klepelen en jonge houtachtige opslag weg te nemen en 
hier en daar volwassen bomen weg te nemen. 
 
Tot slot, voor wat betreft het Haachts Broek, zal er nog een derde knuppelpad gebouwd worden. Het zal een 
verbindingsstuk vormen tussen het bestaande knuppelpad en de vleermuizenbunker. Daar staan onze 
wandelaars immers soms nog voor ondoorwaadbaar hoog water of een onoverkomelijke modderpartij. 
 



 
 
Het knuppelpad zoals het momenteel bestaat. Een verlenging van een aantal meters is voorzien. 
 
Verder zal ook in het Schorisgat natuurbeheer worden uitgevoerd. Daar zullen jonge populieren geringd 
worden. Zo stoppen we het voortgroeien van deze boomsoort in een voor de rest natuurlijk bos en wordt er 
dood staand hout gecreëerd wat erg geapprecieerd wordt door de holenbroeders onder de vogels. Matkop 
en Kleine Bonte Specht zijn voorbeelden van holenbroeders die het erg goed doen in het Haachts Broek. 
 
Eveneens in het Schorisgat, maar ook in het Schoonbroek en ook wel aan de Dijle zullen populieren en 
andere exotische bomen worden gekapt om plaats te maken voor heel specifieke flora en fauna van bij ons. 
 
Al deze genoemde beheerwerken werden vastgelegd in een “Beheerdossier voor de Haachtse 
Leibeekvallei”. Dit werd opgesteld door de professionele beheerplanners van Natuurpunt, en bevat erg veel 
input van de lokale vrijwilligers. Het dossier werd goedgekeurd door de minister. We hebben na deze 
goedkeuring uitvoeringsplicht van de gekozen beheermaatregelen. 
 
Wat het effect nu precies is op de natuur van al deze ingrepen, ook dat wordt minutieus opgevolgd. Om de 
vijf jaar worden “Monitoringsrapporten” opgesteld. Ook de publicatie van dergelijk rapport is een verplichting 
die voortvloeit uit de erkenning als natuurreservaat. In een monitoringsrapport wordt aandacht besteed aan 
de evolutie van de verschillende geviseerde planten- en dierengroepen in functie van het gevoerde beheer. 
Zo weten we of we goed bezig zijn. 
En we zijn goed bezig: talloze planten- en dierensoorten verstevigen hun aanwezigheid of kennen een 
terugkeer na een jarenlange afwezigheid. De Kamsalamander is zonder twijfel hét beste voorbeeld hiervan!  
 
Toch nog een opmerking of kritiek? Meer vragen dan voorheen? Geboeid door bovenstaand artikel en zin 
om mee te werken aan beter natuur in onze Haachtse reservaten?  
Neem dan zonder twijfelen contact op met de verantwoordelijke van onze Cel Beheer op 
info@natuurpunthaacht.be, of via het contactformulier op onze website. Bellen kan ook op 0476/24.94.24 
 
 
Johan 
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STUDIE 
 

BROEDVOGELINVENTARISATIE HAACHTSE LEIBEEKVALLEI 
2015:HAACHTS BROEK- 25ste PROJECTJAAR AFGEROND : EERSTE RESULTATEN 

De interpretatie van de broedvogelmonitoring 2015 zit er op ! Het gieten van de cijfers in een leesbare tekst 
zal nog even op zich laten wachten. Hou hiervoor onze pagina “Rapporten” in het oog, indien verdere 
interesse hierin. Deze rapporten die voortvloeien uit de broedvogelinventarisaties spelen onder andere een 
adviserende rol naar beheer toe en bieden antwoord  op een aantal specifieke, brandende 
onderzoeksvragen. 

Ook dit jaar werden de waarnemingen door de medewerkers zelf ingegeven op de projectpagina Avimap.be. 
Dat voorkomt dat ikzelf, zoals gebruikelijk was tijdens alle voorgaande jaren, niet alleen mijn eigen, maar ook 
hun waarnemingen diende te verwerken, zijnde de verwerking van de dagkaartjes naar de soortkaartjes. Dat 
leek me nu wel eens waard om opnieuw te berekenen wat me dat aan tijdswinst opleverde. Vorige jaren zat 
ik algauw aan zo‟n 85 uren aan m‟n burootje (veldwerk dus niet inbegrepen). Dit jaar was dat slechts een 
half uurtje om de spreekwoordelijke druk op de knop uit te voeren. En dit voor een gebiedje van 130ha, 49 
uren terreinbezoek over 27 bezoeken van 3 waarnemers tussen maart en juli. Goed voor iets meer dan 1400 
waarnemingen...  

Deze 85 uren gingen vroeger voornamelijk naar het definiëren van de territoria, waarbij gewerkt wordt met 
fusieafstanden, interpretatiecriteria, uitsluitende waarnemingen,.... De automatisatie van de auto-clustering 
geeft dus een fenomenale tijdsbesparing.  

Een welgemeende dank u wel Avimap.be dus! En uiteraard ook aan de waarnemers, Willem en Kristof die 
zelf hun waarnemingen intypten, hetzij rechtstreeks op terrein zelf, hetzij via het portaal van Avimap.be. 

Als we nu nog kunnen een systeem uitwerken waarbij de broedvogels zélf  meteen hun territorium kunnen 
ingeven, dan zijn we meteen ook van dat veldwerk verlost!  

Een eerste blik op de resultaten toont meteen een aantal vogelsoorten die we dit jaar moesten missen als 
broedvogel. Dat is ook goed nieuws: Nijlgans en Canadese Gans, twee exoten, maakten geen nest, in 
tegenstelling van wat verwacht werd aan het begin van het seizoen. Halsbandparkiet, ook een exoot, 
broedde wel, en dit voor het allereerst en breidt zodoende de lijst van totaal aantal broedvogels uit naar 61. 
Nog een andere exoot, die zet dan weer zijn gestage afname verder door; de Fazant, een onderschatte 
rover van nesten van grondbroedende zangvogels, is gelukkig een zeldzaamheid geworden in het Haachts 
Broek. 

Er ontbraken in 2015 helaas een groot aantal waardevolle broedvogelsoorten. Enerzijds zijn daar soorten bij 
die niet zo evident zijn, en dat verlies is te verkroppen. Maar helaas ontbraken ook broedvogels die wél elk 
jaar van de partij zouden moeten zijn: Wespendief, Havik, Boomvalk, Torenvalk, IJsvogel, Zwarte Specht, 
Wielewaal (RL) , Fitis, Spotvogel, Nachtegaal (RL), Zomertortel (RL), Grauwe Vliegenvanger, en Groenling. 
(RL: Rode Lijst soort) 

Goed nieuws is er ook wel, want de Glanskop, Kuifmees en Boomklever werden vastgesteld als 
broedvogels. En dat gebeurde in het verleden zeker niet elk inventarisatiejaar. 

Van alle onderzochte gebieden door de jaren heen blijft het Haachts Broek het meest boeiende gebied. Hier 
kennen we immers het grootste aantal vastgestelde broedende vogelsoorten en het kent eveneens de 
hoogste dichtheden aan territoria. Het is dan ook het meest intens onderzochte gebied. 

Johan De Meirsman – Cel studie 
 
 
 
 
 



GEZOCHT 
 

VACATURE MEDEWERKER (m/v) WERKGROEP AMFIBIEEN  
 
Natuurpunt Haacht is op zoek naar vrijwilligers om mee te werken in de amfibieënwerkgroep. 
 
Doordat we in de toekomst: 
- meer “paddenoverzet acties” voorzien, 
- We een vermeerdering hebben vastgesteld van de amfibieën populatie in Haacht, 
- er in de toekomst (aanleg van) bijkomende habitats voor amfibieën voorzien zijn, 
- de kamsalamander populatie de laatste jaren explosief vermeerderd is in Haacht (in 2015 ook waargenomen op andere 
plaatsen dan de ATG) 
 
zijn we op zoek naar helpende handen om de onderzoeken en acties in goede banen te leiden. 
 
Job inhoud: 
- (mede)coördinatie van “paddenoverzet” acties. 
- (hulp bij) onderzoek en monitoring van amfibieën in de Haachtse poelen en waterlopen. 
 
Job omschrijving: 
 

1. Als (mede)coördinator van de “Paddenoverzet” ben je (op de afgesproken dagen) verantwoordelijk voor het 
goede verloop hiervan. 

 je zorgt mede voor het algemeen verloop; 

 plaatsen van de nodige verkeerssignalisatie; 

 Inventarisatie van de resultaten. 
 

2. Als (mede)onderzoeker van de plaatselijke amfibieën populatie help je bij plaatsen en/of leegmaken (+ 
inventarisatie) van amfibiefuiken, onderzoek naar larven (met schepnet), …. 

 
Vereisten: 

 een hart voor de natuur; 

 van februari (na de vorstperiode) tot ½ juli enkele uren per week beschikbaar zijn (af te spreken en volgens je 
eigen mogelijkheid)); 

 geen specifieke kennis noodzakelijk. (je leert al doende); 

 Bezit van een (eenvoudig) fototoestel is een pluspunt….; 

 leeftijd, ras, religie, … onbelangrijk. 
 
Vergoeding: 

 eeuwige erkenning voor de geleverde prestaties; 

 werken in een vriendschappelijke omgeving; 

 mogelijkheid “je” Prins of Prinses te ontmoeten (en te zoenen) ….; 

 vergoeding van gemaakte onkosten (uitgezonderd verplaatsingen). 
 
Heb je interesse in bovenstaande vacature, wil je meer info, heb je suggesties,…. 
Neem gerust contact op met: Richard Soille, coördinator amfibieënwerkgroep,  
mail: Richard@soille.be, tel: 016 436 257 - 0486 369 052 
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ACTIVITEITEN  
 

VEGETARISCHE EETDAG 2015 - EEN TERUGBLIK 
  
225 mensen zijn komen genieten van onze vegetarische maaltijd ten voordele van de natuur in Haacht.  
Het was een geslaagde eetdag dankzij de vele helpende handen of ze nu voor het eerst kwamen of al voor 
de 22

ste
 kwamen helpen.   

 
Op het menu stonden Wortelsoep gevolgd door een Grieks slaatje. Het koninginnehapje met quorn, soja, 
gierst en uienbeignet was niet te versmaden… en 25 kinderen smulden van de kinderspaghetti…  
Wie er niet bij was, jammer …. Maar op zondag 13 november 2016 krijg je een nieuwe kans !!! 
 

       
  
 

WANDELEN IN ONZE NATUURGEBIEDEN 
 

 
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 hiernaast) 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! 
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ACTIVEITENKALENDER  2016 
 
20 februari Op stap met nachtbrakers  
  19u30 Gemeentehuis Haacht 
 

Na een korte inleiding over freaky ogen, geluidloos vliegen en braakballen trekken we het donkere 
bos in, op zoek naar bosuilen en andere duistere figuren. Laarzen en warme kledij is aan te raden. 
Kinderen en schoonmoeders zijn welkom, zaklampen laat je thuis. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
20 Maart Lente in het Schoonbroek, de natuur ontploft  
  14u kerk Sint Adriaan 
 
 Luc vertelt honderduit over bosanemonen en antivries, speenkruid en stikstof. Wandel mee en start de lente op. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
24 April  Doorbomen over bloesems en struiken  
  14u parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar 
 

De boomgaard is ontwaakt uit zijn winterrust en maakt zich klaar voor een fruitige zomer. 1000’en bloesems 
staan te glimmen in de zon. Dit is een wandeling meer dan waard. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
15 Mei  Geesten en spoken bestaan niet. (Water)draakjes wel!   
 Op zoek naar de kamsalamander 14u Dijlebrug op Keerbergsesteenweg, Haacht 
 

Het natuurgebied Antitankgracht wordt helemaal op maat van de kamsalamander ingericht. Ze hebben het er 
naar hun zin, ze vinden er alles wat ze nodig hebben. Kom deze fantastische waterdraakjes ontdekken. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
18 Juni Op ontdekking in het Haachts Broek met Bes 

  14u parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar 
 
Met de dauwnetel, bosorchis en betonie is het Haachts Broek een feest voor onze zintuigen. Wandel mee met 
Bes en laat je verwonderen. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
27 Augustus  Nacht van de vleermuis 
  19u30 Gemeentehuis Haacht 
 

Mooi kan je vleermuizen niet noemen. Fascinerend des te meer. Wandel mee en zet je schrap voor een 
prachtige wandeling doorheen het leven van deze fluwelen fladderaars. Kinderen en schoonmoeders zijn 
welkom, zaklampen laat je thuis. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8 Oktober Hier met dat zwerfvuil! 

  9u tot 13u – gemeentehuis Haacht 
 
Zwerfvuil opruimen kost Vlaanderen jaarlijks 5 miljoen euro. Letterlijk weggesmeten geld ... Wij dragen ons 
steentje bij op de jaarlijkse zwerfvuilactie van de gemeente en rapen enkele straten vrij van blikjes en andere 
rommel. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
23 Oktober  Van heksenboleet tot slijmkop 

  14u parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar 
 
Op stap doorheen het Haachts Broek, op zoek naar paddenstoelen. Gelukkig is René onze gids, zodat we dit 
avontuur met paddenstoelen overleven. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
19 November  Dag van de natuur 

  13u30 parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar 
 
Met z’n allen de handen uit de mouwen voor betere natuur. Zweten in de frisse buitenlucht en een prachtig 
decor.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
13 November  Vegetarische eetdag 
 
 Lekker eten en drinken ten voordele van meer en betere natuur in Haacht 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Handen uit de mouwen… 

Om de natuurwaarde van de natuurpuntgebieden te herstellen, te verbeteren of te behouden worden er 
beheerwerken  uitgevoerd. Het is steeds een gezellige boel met klussen naar ieders vermogen. Iedereen is 
welkom om ons te versterken.  Afspraak telkens de eerste zaterdag van de maand (behalve juli en augustus, de 
plaats van afspraak wisselt naargelang de werklocatie.  Meer info bij Johan De Meirsman 0476 24 94 24 

              2 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 september, 1 oktober en 3 december. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VERGADERING 2016 

 
 

 

 “Een avond met Natuurpunt Haacht” 

  

Gezellig samenzijn, keuvelen, toasten, terugblikken op gepresteerde 
realisaties, tonen van sfeer- en natuurbeelden uit Haacht, medewerkers 

brengen het verhaal van weer een jaar timmeren aan de groene weg tijdens 
het ‘vergaderings’gedeelte op aangename manier met een niet te missen 

presentatie vol info en beeldmateriaal… 

 

Zaterdag 23 januari, aanvang om 20u, Foyer GC Den Breughel. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.natuurpunthaacht.be 


