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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  100.000
leden   als  lid  en  beheert  meer  dan  20.000ha
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

Giften mogen  gestort  worden  op  rekeningnummer
IBAN  BE56  2930  2120  7588  –  BIC  GEBABEBB  van
Natuurpunt  vzw  Coxiestraat  11  te  2800  te  Mechelen.
U  kan  storten  voor  het  algemeen  reservatenfonds,
of natuurlijk één van onze projectnummers vermelden:

bvb project 9976 – Haachts Broek en anti-tankgracht

Vanaf € 40 is uw gift aftrekbaar en wordt er een fiscaal 
attest afgeleverd. 

Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij: 
Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht 
016 60 61 62 
info@natuurpunthaacht.be

Natuurpunt Haacht is nu ook telefonisch bereikbaar. 

Voor  het  maken  van  meldingen  aan
onze  terreinbeheerders  vanop  je
wandeling, zoals bv ontsnapte grazers,
beschadigde  afrastering,  sluikstorten,
ontbrekende  bewegwijzering,
wandelpad in slechte staat, omgevallen
bomen…

Dit gratis nummer kan u opslaan in de telefoon. Je vindt
het ook her en der geafficheerd in onze reservaten.
0800/26.356

VOORWOORD                      
Plant een zaadje

En zorg dat je overal
Iets achter laat

Iets moois, iets geks,
Iets dat nog komen zal.
Een idee, een droom

Een grote lach misschien?

Laat het achter
Elke dag

Zo wordt het nieuwe jaar
Waarachtig
Prachtig !

Gelukkig nieuwjaar!

Na  een  korte  winterslaap  zullen  onze  batterijen  terug
opgeladen  zijn…  Dan  kunnen  we  vol  goeie  moed
beginnen aan een boeiend en spannend 2017. 

Zo rond het jaareinde is het goed om eens een balans op
te maken en eens achteruit te kijken naar wat voorbij is
en wat komen zal. Over het voorbije jaartje kunnen we
best  tevreden zijn.  Onze wandelingen trokken steevast
veel  geïnteresseerde  natuurliefhebbers.  Op  de  24ste

eetdag  mochten  we  220  maaltijden  aan  de  tafel
brengen…  Op  de   maandelijkse  beheerswerkdagen
wordt  er  met  man  en  macht  gewerkt  om  onze
natuurgebieden  te  onderhouden.  Hiervoor  zijn  er  altijd
nog handen tekort,  dus als  er  interesse is,  mag je  mij
altijd contacteren. Er werd natuurgrond aangekocht en zo
is er in Haacht weer een beetje meer natuur !!!  De studie
rond kamsalamanders kent een groot succes (zie verder
in dit blad), de koesterburen worden gekoesterd, … 

En wanneer we vooruitblikken naar wat komen zal, zien
we dat het weerom een druk jaar zal worden. Natuurlijk
zijn er onze jaarlijks weerkerende  wandelingen maar nu
ook  met  het  maken  van  vetballen  en
paddenstoelenomeletten… de 25ste vegetarische eetdag,
dus  een feesteditie!  …  

Op  19  maart  houden  we  onze  jaarlijkse  algemene
vergadering. Deze keer mag ik jullie uitnodigen voor  een
Brunch  op  zondagmorgen  in  de  kleine  foyer  van  Zaal
onder de Toren.  

Daar kunnen we jullie tonen wat we vorig jaar deden en
wat de plannen zijn voor het nieuwe jaar.

Hopelijk zie ik jou daar !!! 

Catherine Beddeleem
Voorzitter Natuurpunt Haacht

Coverfoto: Gunter Van den Bosch
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STUDIE                 
100’EN KAMSALAMANDERS IN DE ANTITANKGRACHT      

Natuurpunt Haacht zet in op de Kamsalamander. Dit houdt in dat het beheer van de Antitankgracht in functie
staat van deze koesterbuur. Over hoe je dit aanpakt is behoorlijk wat info te vinden in de vakliteratuur. En
dan is het nadien zaak om nauw op te volgen of het gevoerde beheer de gewenste resultaten behaalt. Meten
is weten.

Omdat het met een verrekijker moeilijk kamsalamanders spotten is worden deze gevangen met speciaal
hiertoe ontwikkelde fuiken. Na vangst, meten en het fotograferen van de buik (vlekkenpatroon op buik is
even  uniek  als  onze  vingerafdruk)  worden  deze  dieren  meteen  teruggezet.  Voor  dit  onderzoek werden
ongeveer 200 fuiken geplaatst, op 30 meetpunten die elk minimaal 6x werden bemonsterd.
 
Met 147 gevangen Kamsalamanders is Haacht één van de grootste populaties die momenteel in Vlaams-
Brabant  onderzocht  werd.  Na  het  verwerken  van  de  foto's  (monnikenwerk)  bleken  we  106  unieke
exemplaren te hebben gevangen (41 hervangsten). Binnen die hervangsten konden we heel wat migratie
vaststellen  tussen  de  verschillende  compartimenten  van  de  Antitankgracht. Er  werden  dus  106  dieren
gevangen, maar er is een wezenlijke kans dat er 3x zoveel volwassen dieren aanwezig zijn. En het gaat hier
enkel om paarlustige dieren, de fractie juvenielen is vaak velen malen groter. Meerdere honderden dieren,
wie weet zelfs nog meer!

Dit  onderzoek  kwam  tot  stand  door  een  samenwerking  tussen  Natuurpunt  Haacht  (Richard  Soille),
Natuurpunt Kanaalregio- Bos van Aa (Sam Van de Poel) en Natuurpunt Studie (Iwan Lewylle).
Al deze gegevens gaan we nu, samen met de andere onderzochte populaties, verder onder de loep nemen
om zo een beter beeld te krijgen van onze Kamsalamanders.

Meer info vind je op www.natuurpunthaacht.be/kamsalamanderproject

http://www.natuurpunthaacht.be/kamsalamanderproject


ECOLOGISCHE INDELING VAN PADDENSTOELEN                 

1. Inleiding
In feite moeten we spreken over zwammen en niet over paddenstoelen.  De paddenstoel is immers het
vruchtlichaam van de zwam, zoals de appel het vruchtlichaam is van de appelboom.  In dit artikel gebruiken
we beide termen echter door elkaar.
En als we helemaal correct willen zijn, is de term “vruchtlichaam” voor een zwam ook fout. De zwam plant
zich immers niet voort via vruchten, maar via sporen.

2. Schematische voorstelling:
Paddenstoelen kunnen we indelen in 3 ecologische groepen:

Groep Waarvan leven ze?
Belangrijkste

kenmerk
Verdeling Voorbeeld

Saprofyten
(afbrekers)

Dood organisch
materiaal

Afbraak tot terug
opneembaar

organische partikels
50% Inktzwam 

Parasieten
(profiteurs)

Levend materiaal
Brengen schade

toe aan hun
gastheer

25% Tonderzwam

Symbionten
(samen-werkers)

Uitwisseling van
voedingsstoffen

Win-win situatie 25% Vliegenzwam

3. Rol in de voedselketen:

Paddenstoelen hebben voedsel  nodig om te groeien en om sporen te vormen.  In tegenstelling tot
planten kunnen ze zelf geen voedsel produceren, maar dienen ze hun voedsel –  zoals de dieren - elders
te halen, namelijk bij de planten.
Planten zijn dus producenten, terwijl dieren en zwammen consumenten zijn.
Planten maken hun eigen voedsel aan en zijn dus  autotroof.  .  Ze zijn immers in staat om via hun
bladgroenkorrels  aan  fotosynthese  te  doen  en  hun  eigen  suikers   aan  te  maken.
Dieren en paddenstoelen kunnen dit  niet.  Zij zijn heterotroof, daar  ze planten nodig hebben om zich te
voeden.    Schematische voorstelling van de voedselketen:

                                 
Heel wat paddenstoelen verteren - via enzymen -  al de afgestorven planten (hout, bladeren, grassen,
…).  Het zijn dus afbrekers of reducenten.  Ze zetten het dood organisch materiaal  om in minuscule
partikels,  die  door  de wortels  van de plant  terug opgenomen worden.   En zo is  de kringloop  rond.



4. Saprofyten:

a. Rol in de natuur:

De  meeste  paddenstoelen  leven  van  dood  organisch
materiaal.  Het zijn de opruimers in de natuur, die al het
dood materiaal, afkomstig van planten, dieren en zelfs
andere  paddenstoelen,  verteren  door  middel  van
enzymen  en  terug  omzetten  in  kleine  organische
partikels die het zelf nodig heeft  maar ook door bomen,
struiken  en  planten  kunnen  worden  hergebruikt.  
Zonder hen zou een bos in zijn eigen afval omkomen.
Ze doen aan recyclage, iets wat de moderne mens ook
begint te doen.  Maar in de natuur vindt het proces van
recyclage  al  vanaf  het  ontstaan  van  de  eerste
landplanten plaats.
Het  spreekt  vanzelf  dat  kleine  bodemdieren  en
bacteriën  eveneens  dood  organisch  materiaal
versnipperen en afbreken.  Maar enkel paddenstoelen
zijn  in  staat  de  houtstof  (lignine)  af  te  breken.   
                        

   (Gewoon elfenbankje)
b. Bruin- en witrotters:

Hout  bestaat  voornamelijk  uit  2  stoffen:  cellulose  (celstof)  en  lignine  (houtstof).
Vereenvoudigd  kunnen  we  stellen  dat  cellulose  wit  van  kleur  is  en  lignine  bruin.
Nu zijn er paddenstoelen die enkel de cellulose afbreken en hierdoor bruinrot veroorzaken.  Dit wordt
ook  kubisch  rot  genoemd.   Het  hout  verkleurt  bruin  en  brokkelt  af  in  vierkante  droge  stukjes.
Bij  witrot wordt  zowel de cellulose als de houtstof  afgebroken.  Het hout wordt  bleek en krijgt  een
draderige structuur.  
Je kan het met je handen verpulveren.  afbraak van dood materiaal is wel  heel belangrijk.  Anders zou
al het afgevallen blad, maar ook al het strooisel en alle omgevallen bomen gewoon blijven liggen en
zich – na al die jaren – metershoog opstapelen.   Bovendien zou de kringloop niet meer gesloten zijn en
zouden planten – na verloop van tijd – niet genoeg organisch materiaal kunnen vinden om te groeien.

c. Generalisten en specialisten:

Veel paddenstoelen zijn gespecialiseerd in de afbraak van een bepaalde soort plant.  Men noemt ze
daarom   “specialisten”.    Zo  is  de  Oorlepelzwam  enkel  terug  te  vinden  op  dennenappels.   De
Beukendopgeweizwam  zal  zich  enkel  met  de  afbraak  van  afgevallen  beukennapjes  bezighouden.
Andere paddenstoelen nemen het niet zo nauw en leven van meerdere soorten.  Het zijn “generalisten”.
Zo  is  het  Gewoon  geweizwammetje  te  vinden  op  allerlei  soorten  loofhout  en  zelfs  op  naaldhout.

  5.  Parasieten:

d. Rol in de natuur:

Deze  paddenstoelen  halen  hun  voedsel  uit  levende
planten, dieren en zelfs andere paddenstoelen.   Meestal
spreekt  men  negatief  over  parasieten  omdat  ze  schade
toebrengen aan het organisme waarop ze leven.  Maar in
een bos worden meestal wel gewonde of verzwakte bomen
aangetast.   Zo  helpen  parasieten  ook  mee  aan   de  “
survival of the fittest”.   De tonderzwam is misschien wel
het bekendste voorbeeld.

                                                                                                                      (Gewone tonderzwam)



e. Enkele soorten.

In tegenstelling met wat hierboven gesteld wordt, tasten sommige  parasieten ook gezonde bomen aan.
De Echte en de Sombere honingzwam behoren hiertoe.  Het zal je niet verbazen dat ze dan ook menig
boomkweker al slapeloze nachten bezorgd hebben.
De  Rupsendoder  parasiteert  op  de  poppen  van  nachtvlinders.   En  in  plaats  van  een  sierlijke
nachtvlinder komt er een mooi oranje paddenstoeltje te voorschijn. En op aardappelbovisten groeit er
een boleetje, die men dan ook de passende naam “Kostgangersboleet” gegeven heeft.

           
6.   Symbionten:

f. Rol in de natuur:

Heel  wat  paddenstoelen  leven  in  symbiose  met  bomen.   Het  is  een  win-win  situatie  waarbij  de
paddenstoel met zijn ontelbare zwamdraden water en mineralen ter beschikking stelt van de boom en in
ruil  de  nodige  suikers  aftapt  van  de  boom.   Deze  ruil  geschiedt  tussen  de  zwamdraden  en  de
wortelhaartjes van  de boom.
We kunnen zelfs stellen dat al onze inheemse bomen, maar ook struiken en zelfs heel wat planten een
symbiose aangaan met meerdere zwammen.  En hoe ongunstger de bodem voor de plant, hoe meer de
plant  geneigd zal  zijn om in  symbiose te leven.  Er  is  vastgesteld dat  bomen, die groeien in zeer
gunstige bodemcondities,  minder symbioses aangaan (de win-win situatie verdwijnt  voor de boom).
Naast de uitwisseling van water, mineralen en suikers geschiedt er ook een uitwisseling van N (stikstof)
van zwam naar boom en van C (koolstof) van boom naar zwam.  Koolstof zorgt voor de stevigheid van
de plant  of  van de paddenstoel.    Saprofieten breken organisch materiaal  af  en halen hier  hun C
(koolstof) uit, maar dit kost veel meer energie voor de zwam dan koolstof uit te wisselen met de boom.
Dit verklaart voor een deel dat er in een bos veel grote symbionten (Populierenmelkzwam) te vinden zijn
en relatief veel kleinere saprofieten (Paardenhaartaailing).  

g. Specialisten en Generalisten:

Ook hier vinden we zwammen die we alleen bij een bepaalde boomsoort zullen aantreffen, zoals de
Populierenmelkzwam.  En ander treffend voorbeeld zijn de ringboleten:  de Gele ringboleet groeit enkel
bij  Lork  en  de  Bruine  ringboleet  groeit  enkel  bij  Den.  Anderen  zijn  minder  kieskeurig  en  worden
generalist genoemd.

h. Enkele  soorten:

Enkele van de opvallendste bospaddenstoelen groeien in symbiose
met bomen.  Amanieten (Vliegenzwam is een amaniet), russula’s
en boleten behoren hierbij.

Maar  ook  melkzwammen,  ridderzwammen,  aardappelbovisten,
gordijnzwammen, vezelkoppen en vele anderen leven in symbiose
met een boom.                     

                                                        (Vliegenzwam)
 7.   Waarom in de herfst? 

Waarom  zien  we  paddenstoelen  alleen  in  de  herfst?   Dit  is  een  veel  gehoorde  vraag.
Maar dit is niet juist.  Er zijn eveneens zwammen die in de winter of in het voorjaar groeien.  Sommige
namen  duiden  daar  reeds  op:    Winterhoutzwam,   Voorjaarshoutzwam,   Vroege  franjehoed,
Voorjaarspronkridder, …..
Bovendien zijn er ook meerjarige paddenstoelen – de meeste tonderzwammen bijvoorbeeld – en die zien
we natuurlijk het ganse jaar.
Maar in de herfst vallen de bladeren van de bomen en sterven de eenjarige planten.  In dit seizoen
hebben  de  saprofyten  voedsel  te  over.   Bijgevolg   is  dit  ook  het  meest  gunstige  seizoen  om
vruchtlichamen te produceren.
Eenzelfde  redenering  gaat  op  voor  de  symbionten.   Vooraleer  een  boom zijn  bladeren  laat  vallen,
recupereert hij zoveel mogelijk bladgroenkorrels en suikers en slaat deze op in zijn wortels en in zijn
reeds gevormde blad- en bloemknoppen voor het volgende jaar.  Dus ook voor symbionten is de herfst
het seizoen waar de uitwisseling van suikers van boom naar zwam overvloedig is.  Bijgevolg is de herfst
ook voor symbionten het meest gunstige seizoen om vruchtlichamen voort te brengen.

Bron:  Talrijke paddenstoelwandelingen met Natuurpunt Educatie                                               René



BELEID           
JACHT IN HAACHTSE NATUURGEBIEDEN, KAN DAT?                 

Dat  kan  niet!  In  de  loop  der  jaren,  waarin  Natuurpunt  Haacht  talloze  percelen  aankocht  in  Haacht,
ondertussen goed voor zo’n 100 hectare, werden stelselmatig op lange termijn de bestaande rechten voor
plezierjacht uitgedoofd  en dat in overleg met de jagers.

Enkel in het geval van actuele aankopen van percelen waar nog jachtrechten op rusten zou het zich kunnen
voordoen dat er nog korte tijd jacht geduld hoeft te worden. Maar momenteel zijn er geen dergelijke gevallen.

Het kan echter wel op die percelen die we nog niet in eigendom hebben en waarop het jachtgezelschap
jachtrecht heeft. De grenzen op terrein zijn niet steeds duidelijk te zien.

Groot was dan ook onze verbazing toen in het eerste week-einde van december ons een klacht bereikte van
jacht op zondag op onze (!) antitankgracht. Ongehoord, want jacht, in welke vorm dan ook, alsook betreding
voor jachtdoeleinden van Natuurpunt percelen is niet toegelaten. 

Politie  kwam ter plaatse,  op verzoek van een aantal-terecht-verontwaardigde wandelaars die er  met de
schrik  van  afkwamen  en  zich  collectief  de  vraag  begonnen  te  stellen  of  zij  zich  wel  degelijk  in
natuurreservaat bevonden.

Zondagjacht geeft wel vaker aanleiding tot spanningen met andere vormen van recreatie (bv. wandelaars).
Heb jij ook ook klachten over (zondag)jacht op onze Haachtse natuurgebieden, dan kan je ons deze melden
via  het  contactformulier  op onze website.  Vervolgens doen we het  nodige zodat  je  in  veilig  kan blijven
genieten van onze reservaten, op zondag en daarbuiten.

 Johan

NIEUW GRATIS NUMMER VOOR MELDINGEN         

NATUURPUNT  HAACHT  IS  NU  OOK  TELEFONISCH  GRATIS  BEREIKBAAR.  

Voor het maken van meldingen aan onze terreinbeheerders vanop je wandeling, zoals
bv  ontsnapte  grazers,  beschadigde  afrastering,  sluikstorten,  ontbrekende
bewegwijzering,  wandelpad  in  slechte  staat,  omgevallen  bomen…

Dit  gratis  nummer  kan  u  opslaan  in  de  telefoon.  Je  vindt  het  ook  her  en  der
geafficheerd in onze reservaten.

                   0 8 0 0 / 2 6 . 3 5 6



WEETJES EN WATJES OVER DE NATUUR           
“ Hier serveren we u geen zware kost, maar eerder borrelhapjes met een luchtig sausje.
 Deze rubriek houdt je – al of niet ludiek – op de hoogte van de nieuwtjes in de natuur.”

1. Eikenprocessierups
In de Nieuwsbrief “Nature Today” van onze Nederlandse collega’s stond vermeld dat er dit jaar heel
veel  Eikenprocessievlinders  zijn  waargenomen.    Dezen  hebben  dit  jaar  hun  eitjes  gelegd  en
bijgevolg  verwacht  men  voor  2017  ook  relatief  veel  Eikenprocessierupsen.
Geen al te goed nieuws!!!   Benieuwd of onze Nederlandse collega’s het bij het rechte eind hebben!!!
Wordt ontegensprekelijk vervolgd.

2. Ezelsbrugje “Z Z”
Velen  onder  ons  hebben  moeilijkheden  om  onze  inlandse  eiken  uit  elkaar  te  houden.   Een
memotechnisch middel of ezelsbrugje is “Z Z”.
Dit betekent : de Z van Zomereik  en de Z van “Zonder bladsteel”.   M.a.w  de Zomereik heeft geen
of  een  heel  korte  bladsteel  en  de  Wintereik  heeft  een  relatief  lange  bladsteel.  
Onthoud dat het gaat over de bladsteel.   Want bij  de steel van de eikels is het net andersom.  

3. Seks in de natuur:  Kikkers en padden
Bij de paddentrek zie je vaak dat het vrouwtje op haar rug een mannetje meesleurt.  Dit betekent niet
dat  het  mannetje  niet  zelf  kan  trekken maar  dat  het  absoluut  de  eerste  wil  zien  bij  het  paren.
Bij kikkers en padden worden de eitjes door het mannetje bevrucht op het ogenblik dat de eitjes
gelegd  worden.   Er  is  dus  geen  inwendige  bevruchting  zoals  bij  de  zoogdieren,  maar  een
uitwendige.  En op de rug van het vrouwtje zit het mannetje in een bevoorrechte positie om als
eerste de eitjes te besprenkelen met zijn zaadcellen.

4. Nadenkertje voor volgende nieuwsbrief
Vleermuizen  zwermen  en  paren  meestal  in  de  herfst.   Vanaf  oktober-november  gaan  ze  in
winterslaap.    De dracht  duurt   40 tot  60 dagen.    De jongen worden geboren in  mei   –  juni.
Hier klopt toch iets niet!!!   Hoe kan dat?
( wordt behandeld in een volgende nieuwsbrief )

NIET TE MISSEN           
NIEUWJAARSBRUNCH NATUURPUNT HAACHT                 



UIT SYMPATHIE                              
ACTIVITEITENKALENDER JNM NWB JANUARI – APRIL 2017                        

Hieronder publiceren we de activteitenkalender van JNM (JNM, de Jeugdbond
voor Natuur en Milieu) JNM is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar
die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu.

JNM werkt met 3 leeftijdscategorieën:

piepers: 7-12 jaar
kwakers: 13-15 jaar
oehoe’s: 16-26 jaar

Het JNM lokaal, Noordwest Brabant, ligt in het Domein de 3 Fonteinen in Vilvoorde, op de zolder van de hoeve bij het
speeltuintje. Het officiële adres is 'Beneluxlaan tussen nr 33 en 34', maar je kan het makkelijker vinden door naar de
dichtstbijzijnde straat, de Vuurdoornweg, te zoeken.

Meer  en  recentere  info  over  de  activiteiten  is  te  vinden  op  onze  site  (https://www.jnm.be/afdeling/noordwest-
brabant/activiteiten), hierlangs kun je je ook inschrijven en zo het handige carpoolsysteem ontdekken! 

Piepers, kwakers en oehoes 
Za 04/02 (14u-17u) 
Prikkelende planten in de plantentuin 
Waar: Nieuwelaan 38, 1860 Meise 
Verantwoordelijke: Eline (0473 44 31 62) 

Kwakers, oehoes 
Vrij 10/02 - zon 12/02 
Knotweekend ZWB 
Waar: Ergens rond Sint-Genesius-Rode 
Verantwoordelijke: Eline (0473 44 31 62) 

Kwakers 
Za 11/02 (14u-17u) 
Nationale inidag 
Info op website van nationaal! 
Verantwoordelijke: Wieland (0471 58 61 00) 

Kwakers en oehoes 
Vrij 17/02 - zon 19/02 
Brabantweekend 
Info op de website
Verantwoordelijke: Linde (0499 72 20 26) 

Oehoes 
Zon 19/02 (10u-17u) 
Nationale gewone ledendag 
Info op de website van nationaal!
Waar: Kardinaal Mercierplein, 1090 Jette 
Verantwoordelijke: Linde (0499 72 20 26) 

Piepers, kwakers en oehoes 
Za 25/02 
Uilenbos bioboerderij 
Waar: Station van Vilvoorde 
Verantwoordelijke: Wieland (0471 58 61 00) 

Piepers, kwakers en oehoes 
Za 04/03 (14u-17u) 
Steunkaartenverkoop 
Waar: Tangedallaan 36, 1850 Grimbergen 
Verantwoordelijke: Eline (0473 44 31 62) 

Kwakers en oehoes 
Za 11/03 
KermisAVFuif 
Info en inschrijven op website nationaal! 
Verantwoordelijke: Linde (0499 72 20 26) 

Iedereen! 
Za 18/03 
Pan&Koekenslag X! 
Waar: Tangedallaan 36, 1850 Grimbergen
Verantwoordelijke: Eline (0473 44 31 62) 

Piepers, oehoes en kwakers 
Za 25/03 (11u-14u) 
T-shirts JNM bestendig maken 
Waar: Lokaal
Leuke, bedrukbare T-shirt meebrengen 
Verantwoordelijke: Anna-Micaela (0496 83 62 61) 

Kwakers 
Za 01/04 - di 04/04 
Ininatuur4daagse 
Inschrijven op de site! 
Verantwoordelijke: Linde (0499 72 20 26) 

Piepers, kwakers en oehoes 
Za 01/04 (14u-17u) 
1-aprilbeheer in het Ve(r)la(ar)t(en) 
bos 
Waar: Wandelstraat 2,1860 Meise 
Verantwoordelijke: Elias en Emile (0470 56 32 27) 

Kwakers en oehoes 
Za 08/04 
Biologische picknick op een dak met 
nachtspel 
Zaklamp en warme kleren meenemen 
Verantwoordelijke: Emile (0470 56 32 27) 

Piepers, kwakers en oehoe’s 
Ma 10/07 - za 15/07
Zomerkamp
Meer info en inschrijven op de site!
Verantwoordelijke: Wieland (0471 58 61 00).



NIEUWJAARSBRUNCH NATUURPUNT HAACHT

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

www.natuurpunthaacht.be
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