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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 
 
Na een korte winterslaap, hebben we onze batterijen 
weer opgeladen en kunnen we vol goede moed beginnen 
aan een spannend 2013. Laat ik beginnen met iedereen 
een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar te wensen , een 
goede gezondheid en veel vreugde. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Een 
nieuw gemeentebestuur heeft de eed afgelegd. Hoog tijd 
om hen eraan te herinneren werk te maken van 1 m² 
meer natuur per inwoner en per jaar. Voor Haacht 
betekent dit ongeveer 1,5 ha meer natuur per jaar. Een 
peulschil als je ziet hoeveel open ruimte er, ook in 
Haacht, jaarlijks verdwijnt. De Vlaamse regering heeft in 
haar beleidsplan 2009-2014 bepaald dat er jaarlijks 3000 
ha bijkomend natuur moet erkend worden als 
natuurgebied, maar zet hier steeds minder middelen 
tegenover en haalt deze doelstelling dus overduidelijk 
niet.  In 1997 besliste de Vlaamse regering dat er 10.000 
ha bosgebied zou bijkomen maar er is er elk jaar minder 
en minder. Er verdwijnt meer bos dan er bijkomt. Hopelijk 
kunnen we alvast het tij in Haacht keren … 
 
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd op onze Algemene 
Vergadering van zaterdag 26 januari in de foyer van ons 
nieuw gemeentehuis. We starten voor zij die wensen om 
18 u met een uilenwandeling in het Schorisgat. Vertrek 
aan het gemeentehuis. Daarna, om 20 u geven we een 
overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar en 
blikken we vooruit wat 2013 brengen zal. We heffen 
alvast het glas op ons 25 jarig bestaan dat we dit jaar 
uitgebreid zullen vieren. Het hoogtepunt wordt wellicht 
onze grote wandelactiviteit op zondag 26 mei 2013 
waarop we zoals 2 jaar geleden heel wat volk 
verwachten. 
 
En zijn jullie al bezig om de vogeltjes in de tuin bij te 
voederen? Ligt de verrekijker klaar? Telkaart en potlood 
binnen bereik? Dit jaar tijdens het eerste weekend van 
februari gaat weer het Grote Vogeltelweekend door. En 
iedereen kan deelnemen. In Natuur.blad of op 
www.vogelweekend.be staat de werkwijze uitgelegd en 
vind je de poster met de verschillende vogels die je in je 
tuin kan vinden terug. Vergeet niet op 2-3 februari 2013 
een uurtje vrij te maken om jouw tuinvogels te tellen. 
 
De tramlijn Brussel – Luchthaven – Haacht – Heist o/d 
Berg. Gaat er een belletje rinkelen of val je totaal uit de 
lucht? Surf dan snel naar www.mervlaanderen.be. Want 
hier vind je het volledige dossier terug. Ook Natuurpunt 
Haacht bestudeerde dit dossier. Een toelichting vind je 
verder in deze nieuwsbrief.   
 
Tot op onze AV? 
 
Bernard Lemaitre 
Voorzitter Natuurpunt 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 
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DIT WAS 2013 
 

NATUUREDUCATIEVE UITSTAPPEN: VIER VOGELEXCURSIES  
 
De vogelwerkgroep nodigt uit… 
 
17 maart 2012: Een laatste blik op late wintergasten terwijl de eerste zomergasten al aanwezig zijn op Wilde Heide en 
Hoge Scharent. Aan deze fietstocht namen een 20-tal mensen deel. In de akkers werden zoals gepland de laatste 
wintergasten gezien. Ook waren er de eerste zingende vogels. De lente kan beginnen. 
 
22 april 2012: Kleine Bonte Specht en Matkop ontwaken in het Haachts Broek. Op deze wandeltocht waren een 20-tal 
mensen aanwezig. Het werd een typische lente wandeling in het Broek, met alle daarbijhorende vogelsoorten. 
 
12 mei 2012: Avondlijke fietstocht. Op zoek naar Nachtegalen in Schoonbroek en Schorisgat.  Op deze fietstocht waren 
een 20-tal mensen aanwezig. Er werden enkele zingende Nachtegalen gevonden. 
 
2 juni: “Uitdagingtocht”. De vaste deelnemers stelden een realistisch wenslijstje op van vogels die ze graag es zouden 
spotten op Haachts grondgebied en dagen de gids (Johan De Meirsman) ludiek uit om binnen het tijdsbestek van deze 
excursie deze soorten waarneembaar terug te vinden binnen de gemeente grenzen van groot Haacht. Er werd 
afgesproken aan Tildonk-brug. Zo‟n 20 aanwezigen besloten te zoeken naar het, Woudaapje dat zich ophield in Domein 
De Spoelbergh. Echter zonder succes. Wel werden enkele andere waterwildsoorten gespot. 
 
Heb je na het lezen van bovenstaande spijt dat je er niet bij was ? Laat het ons dan weten dan er verdere interesse is in 
verdere activiteiten in het kader van « De VWG nodigt uit ». via info@natuurpunthaacht.be 
 
Tot op terrein ! 
 
Johan De Meirsman 

 

DAG VAN DE NATUUR: ZATERDAG 17 NOVEMBER 
 

 
 
Zaterdag 17 november was het dag de natuur, om 14u verzamelden de mensen op de parking van de sporthal om 
samen in de natuur te werken. De bomen langs de omheining van de grote weide werden omgezaagd als ze gevaarlijk 
stonden, zodat ze deze winter niet op de omheining vallen tijdens stormweer. Alsook werd het gras onder de omheining 
gemaaid zodat nodige reparaties gemakkelijker kunnen gedaan worden.  
Er werden ook enkele uitheemse Amerikaanse vogelkers omgezaagd zodat inheemse bomen meer kansen te geven. De 
geslaagde dag van de natuur werd afgesloten met een kampvuur en een hapje en een drankje. 
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BELEID 
 

TRAMLIJN BRUSSEL – HAACHT – HEIST o/d BERG 
 

TRAMLIJN BRUSSEL – HAACHT – HEIST o/d BERG 
U heeft er misschien al links of rechts gehoord. De Lijn heeft een Mobiliteitsvisie 2020 uitgewerkt en de 5 
doelstellingen van deze Mobiliteitsvisie 2020 luiden als volgt: 

 Bereikbaarheid kwalitatief vrijwaren 

 Toegankelijheid garanderen 

 Verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen 

 Duurzaamheid 

 Ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur afgestemd 
 

In het kader hiervan heeft De Lijn heeft het plan opgevat om in 
Vlaams-Brabant 13 tramlijnen in te richten. Voor 4 ervan zijn de 
eerste voorstudies in opmaak en wordt er nu nagegaan want de 
impact van de tramlijn zou zijn op milieu en leefomgeving. Een 
van die lijnen is die Haacht aanbelangt is de lijn Brussel – 
Zaventem luchthaven – Haacht – Heist o/d Berg. Dit plan 
voorziet enkele mogelijke tracés voor een sneltramlijn over het 
grondgebied van Haacht (zie overzichtsplan hiernaast). 
 
Van 13 november tot 13 januari liep er een openbaar 
onderzoek in het kader van het plan-MER onderzoek (MER = 
Milieu Effecten Rapport) voor de tramlijn van Heist O/D Berg 
naar Brussel. Elke burger kon de plannen inkijken op het 
gemeentehuis of raadplegen via www.mervlaanderen.be. In 
een plan MER wordt er aangegeven wat er allemaal zal 
onderzocht worden in het kader van een MER. Iedereen heeft via een inspraakformulier de mogelijkheid om 
aanvullingen te formuleren bij de inhoud van de MER. Alle mogelijke tracés zullen onderzocht worden op de 
volgende disciplines: 

 Relatie Mens – Mobiliteit 

 Bodem 

 Water 

 Geluid & trillingen 

 Lucht 

 Fauna & Flora 

 Landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie 

 Mens – organisatorisch 
 

Natuurpunt Haacht heeft zoals alle andere betrokken Natuurpunt afdelingen dit plan-MER onder de loep 
genomen. We hebben een inspraakformulier ingediend en wensen dat  

 Gezien er onduidelijkheid in kennisgevingsnota heerst wensen we dat het voorkomen van en het 
effect van de tracés op zeldzame soorten wordt nagegaan. Er kan hiervoor gebruik maakt worden 
van volgende bronnen voor het bepalen van het voorkomen van zeldzame soorten: 

o Waarnemingen.be 
o de “atlas van de flora van Vlaanderen en Brussels gewest” 
o of ook de lokale natuurverenigingen kunnen geconsulteerd worden. 

 Geef zeer concreet de impact van trillingen aan: 
o waar veroorzaken ze welke schade aan welke gebouwen (DIN 4150-3) 
o waar is er welke impact op de mens (DIN 4150-2). 

 De Antitankgracht in zijn geheel moet beschouwd als één ondeelbaar monument. 
 
Dit plan MER is slechts een eerste stap in de lange procedure die het dossier nog moet  doorworstelen.  

 Er moet nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) worden opgesteld 

 Er wordt nog een project MER opgesteld met de finale tracé 

 Milieuvergunning 

 Bouwvergunning 
 

In het kader van al deze procedures zijn er inspraakprocedures voorzien voor de burgers en 
adviesverlenende instanties. Wij volgen het zeker verder op en houden u op de hoogte. 



EEN IDEE 
 

SLEEDOORN - PRUNUS SPINOSA 
 
Behoort tot de rozenfamilie , groeit hier en tot aan de 
Noordpoolcirkel.  
De struik met zwarte schors kan tot 2 a 3 meter hoog worden. 
Bladeren zijn getand en lancetvormig. 
Vanaf maart tot mei draagt de plant naar amandelen geurende 
bloemen en hun zurige vruchten worden  de sleepruimen 
genoemd. 
  
Geneeskundige toepassingen: 
 
Tijdens de bloei geplukte bladeren, de bloemen, de sleepruimen 
en de wortel die we in de herfst na de eerste vorst verzamelen 
kunnen we gebruiken voor de talrijke toepassingen. 
De plant bevat veel looistoffen. 
 
De bloemen worden gebruikt bij constipatie, kramp een slechte stofwisseling en voor het afvoeren van in het lichaam 
opgehoopte maar niet gewenste stoffen. 
 
Hoe?   

 Als thee: 3 gram bloemetjes per kopje en 3 kopjes per dag. (opschenken met heet water) 
Dit nemen we bij nier- en blaasklachten en darmklachten.  

 Als Siroop: de bloemen inkoken tot dikke stroop met honing en kandij. 
Hiervan neem je 4 tot 5 eetlepels per dag bij hoest en heesheid. 

De wortel wordt afgekookt en gebruikt tegen maag- en darmklachten, constipatie en blaasontsteking. Op 25cl water 
nemen we 10 gram wortel: maximum 3 kopjes per dag. 
 
De sleepruimen worden tot moes gekookt en bij darmproblemen en diarree gegeven. 
Het moes verzacht ook hartkwalen, versterkt bloedsomloop en is een hulp bij onzuivere huid. 
Van 4gram gedroogde pruimen per kopje kunnen we een afkooksel maken waarvan we dan 3 kopjes per dag nemen. 
Van de moes eten we 4 tot 5 eetlepels per dag. 
 
Je kan in de natuurwinkel preparaten met Sleedoorn vinden.  
 
Sleedoornlikeur kan je maken met 900 gram sleepruimen (na de vorst geplukt, dan zijn ze zoeter) 
Hierbij doe je 300 gram suiker. Je overgiet het met  1 liter jenever en laat het 2 maanden in donkere ruimte staan. Dan 
filteren  en dan kan je  genieten van een borrelke !!!  
Ook lekker om zoals Kirr in een glaasje bubbels te doen. 
 
Een mooie plant uit  onze regio…met vele kwaliteiten !!! 
 
Catherine. 
 

 
 



OPINIE 
 

SOJA 
 

Soja… het is de laatste jaren het toverwoord in zowat de hele voedingssector en , 
inderdaad het heeft een hele hoop gunstige eigenschappen, 
 
MAAR: 
 
Bij deze wil ik desondanks toch een betoog doen tegen soja. 
In het Amazonewoud wordt er jaarlijks een gebied ter grootte van Frankrijk 
verwoest voor de teelt van soja en de plaatselijke bevolking kan amper overleven 
door uitbuiting van de grootgrondbezitters.  
 

Er moeten ook nog eens grote afstanden overbrugd worden om die soja tot in ons bord te krijgen… 
 
Is dit ecologisch en economisch nog verantwoord? 
Er zijn trouwens een hele hoop kruiden en planten met verwante eigenschappen aan soja, die gemakkelijk gedijen in 
Europa en zeer gebruiksvriendelijk zijn, oa: knoflook, ajuin, olijk, vlas/lijnzaad, bernagie, fenegriek, bosbes, hibiscus, 
luzerne, teunisbloen, meidoorn, druivenpitten en druivenbladeren, rozemarijn, toverhazelaar, witte paardenkastanje, …. 
 
Misschien is het wel boeiend en ook veel ecologischer en economischer om bewust te worden van onze eigen 
rijkdommen. Die te leren kennen en ze in onze keuken te gebruiken. 
 
Misschien kunnen we de Zuid-Amerikaanse boeren beter steunen met kleinschalige streek eigen teelten (wat Soja niet 
is) zodat ze zelf tenminste menswaardig kunnen leven. 
 
Wanneer gaan wij als (toch nog steeds) rijke maatschappij beseffen dat wij zonder natuur niet kunnen overleven? 
 
… een eigenaardige denkpiste? 
…toch de moeite om er even bij stil te staan! 
 
Hilde Claes (Vaste kokkin vegetarische eetdag) 

 

OPROEP 
 

BOERENZWALUW 2013: BELANGRIJKE OPROEP! 
 

Er bevinden zich verspreid kleine kolonies (of individule 
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 Belgie. 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. 
 
Wanneer is je locatie geschikt voor Boerenzwaluw? Je dient er op te letten dat je woning een open schuurtje of stalling 
heeft. Ook een garage is prima. Tijdens het broedseizoen dient er wel toegang te zijn zodat de dieren kunnen 
binnenvliegen. Een landelijke omgeving, liefst met dieren en mest in de buurt, geniet sterk de voorkeur. Wanneer je dus 
in het centrum van Haacht woont maak je geen kans op bezoek van de Boerenzwaluw. 
 
Is jouw woning eerder geschikt voor Huiszwaluw, dan is het evenmin te laat. Mogelijk komt er een vervolgproject voor 
Huiszwaluw (zie vorige nieuwsbrief en website). Dus ook in dat geval dien je dit te laten weten aan de gemeentelijke 
overheid! 
Johan 
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REACTIE 
 
Via ons contactadres info@natuurpunthaacht.be of via het contactformulier op onze website ontvangt Natuurpunt Haacht 
vele reacties. In eerste plaats komen vele positieve reacties binnen op ons natuurbeheer op terrein of naar aanleiding 
van onze activiteiten. Daar zijn we zeer verheugd om en deze reacties bevestigen ons dat we goed bezig zijn. 
 
Soms komen er ook klachten binnen. Daar trachten we dan steeds gepast op te reageren. Zo worden ons meldingen 
gemaakt van een omgevallen boom of een ontbrekende pijltje langs het wandelpad, vragen over een boskapping, 
…noem maar op… 
 
In deze rubriek zullen we voortaan steeds één reactie publiceren die ons bijzonder opviel en we het waardig achten om 
via deze weg te delen met al onze lezers. (Publicatie gebeurt steeds anoniem.) Ook ons standpunt op het item wordt 
gepubliceerd. 
 

U REAGEERDE 
 
 “Hallo, ik woon aan de rand van het Haachts Broek en beschouw dit stukje natuur als verlenging van mijn tuin: ik wandel 
er wekelijks. Proficiat met de betere toegankelijkheid en het verzorgen van de paden en "brugjes". Spijtig genoeg wordt 
het meer en meer een "hondenbos". Ondanks de waarschuwingsborden, laten de baasjes hun honden los lopen, want 
hun hond "doet niks!" Wat een verschrikking als je bang bent voor honden en als er plots zo'n reus je bespringt! Ik durf 
mijn kleinkind niet meer mee  te nemen, het lijkt me te gevaarlijk. Zelfs tot in mijn tuin verdwalen soms loslopende 
honden. Spijtig voor mensen die geen hondenliefhebbers zijn en verrassend gevaarlijk zou ik zeggen.  Tot hier toe ben ik 
er steeds met verlammende schrik van afgekomen maar in de toekomst zal ik spray meenemen om mezelf proberen te 
beschermen.” 

 

ONS STANDPUNT 
  

Ons standpunt: Het is belangrijk om je hond steeds aan de leiband te houden, omwille 
van twee redenen. Enerzijds zijn natuurgebieden de thuis van heel wat verschillende 
dieren, zoals reeën, hazen en vogels die hun nest op de grond maken. Al deze vogels 
brengen hun jongen groot in de natuurgebieden. Om de jongen te laten opgroeien, is het 
belangrijk dat de nesten niet verstoord worden. Voor al deze soorten betekenen honden 
een groot gevaar. 
 
Ook grote grazers, zoals runderen en paarden, beschouwen honden als een roofdier en 
kunnen agressief reageren. Anderzijds zijn jij en je hond niet de enige bezoekers in een 
natuurgebied. Vooral gezinnen met kinderen durven vaak niet meer te wandelen in een 
natuurgebied, omdat ze zich niet veilig voelen door loslopende honden. 
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SPELEN 
 

OPLOSSING KRUIDWOORDRAADSEL HERFST NIEUWSBRIEF 2012 
 

 
 
 
 

GEZOCHT! 
 

VERANTWOORDELIJKE PADDENOVERZETAKTIE m/v 
 
Wat bieden we? 
-De kans  om wat nachtjes buiten door te brengen 
-De kans om nieuwe vrienden te maken, zowel onder padden als collega‟s overzetters  
-De kans om een prins tot leven te kussen 
 
Wat vragen we? 
-Jij staat in voor de organisatie van een paddenoverzetaktie gedurende enkele nachten in maart (te beginnen in 2012, te 
vervolgen in latere jaren…) thv de Kruineikestraat in Tildonk 
-Je regelt de aanwezigheid van materiaal (emmers, afspanning,…) 
-Je regelt de kontakten met Natuurpunt Haacht, Natuurpunt en de vrijwilligers 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met: info@natuurpunthaacht.be of 0476/24.94.24 
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ACTIVITEITEN  
 

HET GROTE VOGELTELWEEKEND: TEL MEE MET TOM VAN DYCK 
 

 
 
Kop koffie op het aanrecht, alle ogen gericht op de voederplank en het notitieboekje in de aanslag. De winter is weer 
daar. Tijd om de hongerige tuinvogels te helpen met extra voedsel. Doe mee aan het Grote Vogelweekend van 
Natuurpunt! Tel op 2 en 3 februari met Tom Van Dyck de meesjes, musjes en lijsters in je tuin en geef je resultaten door. 
 
Omcirkel 2 & 3 februari 2013 alvast in je agenda (voor scholen: vrijdag 1 februari) en surf voor meer info naar 
www.vogelweekend.be (online vanaf 20/12/12). Je maakt er kennis met de meest voorkomende tuinvogels en hun 
gezang en ontdekt er hoe je hen kan verwennen met een aangepast menu. Neem deel aan de Grote Vogelwedstrijd. 
Misschien win jij de prijs voor de mooiste voederplank van Vlaanderen 



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! 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2013 
 

EXCURSIES 
 
 
26/01/2013 Uilenwandeling afspraak: 18u  GC Den Breughel 

26/01/2013 Algemene Vergadering, 20u Foyer GC Den Breughel 

02-03/02/2013  Groot Vogeltelweekend 

24/03/2013  wandeling schoonbroek, 14h kerk Sint Adriaan, Haacht 

21/04/2013  wandeling Haachts broek, 14h sporthal den Dijk, Wespelaar 

05/05/2013  wandeling antitankgracht door René, 14h brug over de Dijle, keerbergsesteenweg 

22/05/2013  avondwandeling Schorisgat, 19h kerk, Wespelaar 

26/05/2013  Natuurpunt Haacht 25 jaar – meer info volgt 

09/06/2013  wandeling haachts broek door Bes, 14h Sporthal Den Dijk, Wespelaar 

03-04/08/2013  Vlinder mee!  
 
24/08/2013  Nacht van de Vleermuis – meer info volgt 

13/10/2013  paddenstoelenwandeling, 14h Sporthal Den Dijk, Wespelaar 

10/11/2013  Vegetarische eetdag, 12-15 h, 17 -20 h, Zaal onder den toren, Haacht 

16/11/2013  Dag van de Natuur – meer info volgt 

 

 

WERKDAGEN 
 
 
De eerste zaterdag van de maand staat er meestal een werkdag op het programma in een van onze 
gebieden, iedereen is van harte welkom om handje te komen helpen! Om de juiste plaats van afspraak en 
het uur te kennen neem je best contact op met Johan De Meirsman via info@natuurpunthaacht.be of 
0476/24.94.24 
 
05/01/2013 werkdag vanaf 13u30  

02/02/2013 werkdag vanaf 13u30 

02/03/2013 werkdag vanaf 13u30 

06/04/2013 werkdag vanaf 13u30 

04/05/2013 werkdag vanaf 13u30 

01/06/2013 werkdag vanaf 13u30 

07/09/2013 werkdag vanaf 13u30 

05/10/2013 werkdag vanaf 13u30 

02/11/2013 werkdag vanaf 13u30 

17/11/2013 Dag van de Natuur 

01/12/2013 werkdag vanaf 13u30 

mailto:info@natuurpunthaacht.be


 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VERGADERING 2013 

 
 

 

 “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 26 januari, Aanvang om 20u, Foyer GC Den Breughel. 

 

NIEUW:  
Vóór de algemene vergadering:  

18u Uilenwandeling,  
plaats van afspraak eveneens gemeenschapscentrum Den Breughel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

www.natuurpunthaacht.be 


