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3150 Haacht  
 



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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOORWOORD 
 
Op 10 december 2011 vierden we 10 jaar Natuurpunt te 
Gent. We mogen best fier zijn op wat er sinds de fusie 
van de natuurverenigingen Natuurreservaten en De 
Wielewaal tot Natuurpunt anno 2011 is gerealiseerd. Het 
aantal aangesloten leden verdubbelde bijna tot 88.000 
gezinnen en het oppervlak beheerde natuurgebieden 
groeide tot 18.000 ha. Ook in Haacht zien we dezelfde 
trend met een groei tot 329 Haachtse gezinnen die lid zijn 
van Natuurpunt en een meer dan verdrievoudiging  van 
het oppervlakte beheerde natuur tot 78 ha. Natuur die 
toegankelijk is voor iedereen. 
Maar we moeten niet alleen kijken naar het verleden 
maar ook naar de toekomst. De doelstelling blijft om zo 
veel mogelijk natuur, bos en open ruimte gebied veilig te 
stellen voor de toekomst door ze aan te kopen en op een 
zinvolle manier te beheren en zo veel mogelijk mensen te 
laten kennismaken met onze natuur en open ruimte in 
Haacht. En met de openstelling van ons wandelpad in het 
Haachts Broek in 2010 en de verhoogde aandacht voor 
de Antitankgracht in 2011 zien we inderdaad veel meer 
bezoekers die er komen verkennen, wandelen en 
genieten. Er is dus zeker een nood aan natuur waar 
mensen even aan de drukte kunnen ontsnappen en 
genieten van het groen, de stilte en zo meer en waar de 
biodiversiteit een kans krijgt. 
Maar het zal steeds moeilijker worden om onze 
doelstelling te behalen. In het Vlaams regeerakkoord 
wordt gemeld dat er jaarlijks 3000 ha beheerde natuur 
zou moeten bijkomen maar de  aankoopsubsidies vanuit 
het Vlaams gewest worden jaar na jaar teruggeschroefd, 
zodat we als afdeling steeds meer eigen middelen zullen 
moeten ophoesten, willen we bijkomende percelen 
verwerven. Maar dat zullen we niet lang volhouden. We 
zullen dus naar andere kanalen moeten op zoek gaan. 
Het huidige gemeentebestuur heeft de gemeentelijke 
aankoopsubsidies reeds 5 jaar geleden stopgezet. We 
kunnen maar hopen dat een volgend bestuur toch terug 
oren heeft naar en het belang inziet van het behouden en 
ontwikkelen van onze natuur en landschap in Haacht. 
Haacht, Ruimte om te Leven. Dat is de kern of titel die er 
gegeven is aan het nieuwe Ruimtelijk Structuur Plan 
Haacht (GRS Haacht) dat ter inzage ligt op het 
gemeentehuis of van de website van de gemeente te 
downloaden is. Doch er valt alleen maar te concluderen 
dat er weer maar open ruimte en natuur zal verdwijnen 
als dit plan uitgevoerd wordt: een multifunctionele ruimte 
aan de binnenzijde van de Lombaarden, bijkomende 
bedrijventerrein(en) aan de Lombaarden, Keerbergse 
steenweg en/of Werchterse Steenweg, het verdwijnen 
van natuurgebied aan de Elleveldweg …  
In bijlage bij dit nummer kan je een bezwaarschrift tegen 
dit  GRS Haacht terugvinden. We vragen zo veel mogelijk 
leden dit bezwaarschrift te onderschrijven om zo te 
helpen de open ruimte in Haacht te verdedigen. Immers, 
what‟s next … 
 
 
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 
 

Foto cover: Jeroen Baldewijns – Dag van de Natuur 

mailto:natuurpunt.haacht@skynet.be
mailto:bernard.lemaitre@skynet.be
mailto:catherine.beddeleem@pandora.be
mailto:catherine.beddeleem@pandora.be
mailto:catherine.beddeleem@pandora.be


 

STUDIE 
 

WINTERSE WATERVOGELS IN HET SCHOONBROEK 
 
Ik kijk er elke winter naar uit als het veel regent, want dan loopt het Schoonbroek onder water. 
Het heeft dan een ongelofelijke aantrekkingskracht op watervogels. Je kunt er dan heel veel verschillende 
soorten waarnemen: 
 
Meerkoeten, waterhoenen, pijlstaarten, krakeenden, slobeenden, wilde eenden, verschillende soorten 
meeuwen, wintertalingen, nijlganzen, Indische streepgans, grauwe ganzen, kolganzen, tafeleend, fuut, 
bergeenden, kuifeend, watersnippen, knobbelzwanen, grote Canadese ganzen(127), kieviten(446), 
brandganzen(127) en Smient. Zo dicht in de buurt dat is toch prachtig! Zo‟n 4 tal jaren geleden heb ik er 
zelfs een zwarte zwaan en een wulp gezien. Dodaars heb ik daar nog niet gezien maar er zijn er wel al 
gezien in het Schoonbroek aan de kant van de spoorweg. 
 
Watervogels zijn heel moeilijk te bewonderen. Als ze je zien worden ze onrustig en vliegen dan vaak weg. 
Maar dat wegvliegen is wel een fascinerend en mooi spektakel.  
Bij avondschemering komen heel wat ganzen aangevlogen om de nacht in het Schoonbroek door te brengen 
en dan hoor je de hele nacht door hun typisch gekwaak. Eenmaal het water is terug getrokken zijn de 
meeste watervogels verdwenen. 
 
Het getal tussen haakjes ( ) is het grootste aantal op waarnemingen.be 
 
Willem Vannotten 

 

 
 

 

http://waarnemingen.be/


BELEID 
 

TILDONKS LAATSTE KASSEIWEGJE DIENT TE VERDWIJNEN!  
EN HET BIO-CHARTER DAN? 
 
Actiepunt 4 in verband met Trage Wegen van het in 2010 
afgesloten Bio-charter tussen Natuurpunt Haacht en de 
gemeente Haacht stipuleert: “De gemeente inventariseert de 
trage wegen, stelt ze open en maakt ze kenbaar aan het 
publiek.De gemeente beschermt en onderhoudt deze trage 
wegen op een dusdanige wijze dat de natuurwaarde er 
toeneemt.Concreet betekent dit: 
•De trage wegen worden niet, of zo weinig mogelijk, verhard. 
Als er toch verharding nodig is, dan zal de breedte van de 
verharding beperkt worden. De materiaalkeuze voor de 
verharding is van die aard  
dat de impact op de natuur minimaal is. 
•De biodiversiteit in de aangrenzende bermen wordt 
beschermd en verbeterd. Houtkanten worden behouden of 
aangeplant. 
•Gemotoriseerd vervoer zoals quads, terreinwagens, e.d. 
worden geweerd. 
 
Dit wegje, Klein Terbankstaat geheten, ligt tussen het station 
van Hambos en de vaartdijk. Het wordt niet bijster veel meer 
gebruikt, daarvoor ligt het te goed verscholen, slechts 
sporadisch kom je er een wandelaar of fietser tegen. 
Ooit maakte het deel uit van de verbindingsweg tussen 
Herent en Wakkerzeel en werd het druk bewandeld door de 
bedevaarders die naar Sint-Hubertus Wakkerzeel trokken. 
Bij de aanleg van de vaart in 1750 werd deze oude straat 
echter doormidden gesneden. Vanaf toen noemt het 
gedeelte langs de kant van de Sussenhoek de 
Terbankstraat en het korte gedeelte langs de kant van 
Hambos de Klein Terbankstraat. 
 
Maar nu moet Tildonks laatste kasseiwegje dus verdwijnen want men gaat er een fietspad in asfalt 
aanleggen.  
Om de fietsers te plezieren? Niet echt.  
 
Een beetje uitleg 
 
Al jaren zit men te palaberen over het 'ontsluiten' van het industriegebied in Hambos. Er werd een uitbreiding 
voorzien van het industriegebied in de richting van Leuven (Celis) maar er was geen weg. Uiteindelijk heeft 
men een soortement van masterplan uitgewerkt, allemaal met de nodige geheimzinnigheid omgeven. Toch 
konden we via verslagen van vergaderingen en flarden in de media ongeveer opmaken wat dat ontsluiten 
voor Tildonk zoal in petto heeft, nl.:  
- de aanleg van een zware industrieweg vanuit Hambos, langs en over de vaart, eindigend op de 
Mechelsesteenweg te Buken 
- de aanleg van een bijkomende brug over de vaart, naast de huidige brug (met afbraak van het brughuis, 
aanleg van een rotonde, fietserstunnels,...). 
Van een alternatief voor de door Zeekanaal afgeschafte sasovergang wordt blijkbaar geen werk gemaakt. 
Angstvallig windstil blijft het daarrond. Dàt zou nochtans pas een goeie zaak zijn voor de fietsers!! 
 
De gemeente Haacht blinkt absoluut niet uit in het verschaffen van informatie, dat is geweten. " 't Is nog veel 
te vroeg", zegden ze ons vorig jaar...  
(Bedenking. Het is natuurlijk de gemakkelijkste weg om geen informatie te geven, geen inspraak te verlenen 
en de dingen ineens door de mensen hun strot te rammen - de zogenaamde 'politiek van de voldongen 
feiten'). 
 
 



Nieuw fietspad, met vreemde bocht 
 
Ook is men van plan om naast de bestaande drukke industrieweg op de Vaartdijk een nieuw fietspad aan te 
leggen. Op zich een prima idee natuurlijk! We vragen daar in de wijk Hambos trouwens al heel lang naar.  
Logisch zou zijn dat men een fietspad langsheen de ganse Kapelleweg voorziet en dat dit pad dan gewoon 
doorloopt tot aan de vaart.  
Maar wat doet men nu?  
- geen fietspad langs de Kapelleweg 
- men gaat de fietsers verplichten om, met gevaar van lijf en leden, ter hoogte van de spoorwegovergang de 
industrieweg over te steken. Dan moeten ze een eind richting Leuven omrijden (zie plan hieronder), om 
vervolgens de Vaartdijk richting Tildonk te nemen. 
 
En dan moeten die kasseien maar ineens ook weg. Asfalt of beton erover! 
Herleggen van de kassei is blijkbaar geen optie (Tildonk is Wakkerzeel niet...). 
 
(bron: Tilloenk blogt) 
 

 

 
 
 



10 JAAR NATUURPUNT, “NATUUR VOOR IEDEREEN” – EEN GESLAAGDE MISSIE! 
 
10 jaar geleden, in december 2001, beloofden Natuurreservaten en De Wielewaal elkaar plechtig om samen 
te werken aan Natuur voor Iedereen in Vlaanderen. De nieuwe vereniging Natuurpunt was een feit. Nu 10 
jaar later kunnen we alleen maar vaststellen dat Natuurpunt zijn missie meer dan voorzien heeft vervuld. 
Een welgemeend “dank U wel” aan al onze partners en niet in het minst aan onze professionele en vrijwillige 
medewerkers die dit mogelijk maken!  
 
Wij stellen natuur veilig  
We hebben overal in Vlaanderen veel natuurgebieden kunnen veiligstellen. 10 jaar geleden beschermden 
we 10.000 ha natuur, nu 18.000 ha. De beste manier om te beschermen is door gebieden aan te kopen. 
Grote aankopen waren o.m. Averbode Bos & Heide, Lovenhoek, Tienbunderbos en Stappersven.  
 
We zijn goede beheerders  
We hebben ons ontwikkeld tot specialisten in natuurbeheer. Daarvoor doen we een beroep op duizenden 
vrijwilligers en ons sociaal economiebedrijf, Natuur- en Landschapszorg, met 224 werkkrachten. We werken 
samen met bijna 600 landbouwers in 3233 ha. Daarnaast heeft Natuurpunt een kudde van meer dan 700 
grote grazers.  
 
Wij laten iedereen mee genieten  
De belofte om te werken aan “Natuur voor Iedereen” hebben we zeker gehouden. Jaarlijks bezoeken 
honderdduizenden mensen onze 500 natuurgebieden. Meer dan 1700 infoborden, meer dan 50 
vogelkijkhutten en –wanden, honderden gebiedsfolders, 17 bezoekerscentra nodigen uit om van de natuur te 
genieten.  
 
Bij ons kan je heel wat leren over natuur  
Natuurpunt zorgt ook voor vorming inzake natuur, milieu en landschap. 2/3de van die vormingen worden 
gegeven door eigen vrijwilligers. Op 10 jaar tijd werden 40.000 vormingsuren gepresteerd in 13.000 lessen.  
 
Wij zijn het kenniscentrum voor natuurinformatie in Vlaanderen  
De nationale en lokale studiewerkgroepen leveren een grote bijdrage om de biodiversiteit in kaart te 
brengen. Tienduizend vrijwilligers werken hier aan mee. De online toepassingen zoals waarnemingen.be 
vereenvoudigen het studiewerk en maken de communicatie naar een groot publiek makkelijker. Dit 
resulteerde op korte tijd in een dataset van 5 miljoen waarnemingen van 12.000 soorten, de grootste recente 
databank voor biodiversiteit in Vlaanderen.  
 
Wij zijn een belangrijke middenveldorganisatie en belangengroep  
Bij de fusie telde de nieuwe vereniging 47.608 gezinnen, vandaag zijn er 88.000 gezinnen aangesloten bij 
Natuurpunt. 3000 lokale bestuursleden van afdelingen, kernen, werkgroepen en beheerteams vormen de 
ruggengraat van de vereniging. Publiekscampagnes rond biodiversiteit zoals “Vogels Voeren & Beloeren”, 
“Vlinder Mee”, … betrekken een groot publiek. Meer dan 600.000 mensen bezoeken onze website.  
 
Die actief op zoek gaat naar samenwerking om oplossingen aan te reiken  
Tijdens de afgelopen jaren bewees Natuurpunt dat ze voor het behoud van natuur en landschap in 
Vlaanderen op een constructieve manier kan samenwerken met beleidverantwoordelijken én met andere 
maatschappelijke doelgroepen. Eén voorbeeld is de overeenkomst die Natuurpunt en Boerenbond afsloten 
over o.m. de aanpassing van de nulbemesting. Maar ook onze inzet in het Scheldedossier, met het 
geactualiseerde SIGMA-plan als gevolg, blijft niet onopgemerkt. Of de samenwerking met het Antwerps 
Havenbedrijf rond NATURA 2000, een aanpak die op Europees vlak als baanbrekend geldt.  
 
Met de blik op Europa en de wereld  
Natuurpunt werkt op federaal niveau samen met onze Franstalige collega‟s van Natagora. Natuurpunt en 
Natagora hebben een gemeenschappelijk doel op het vlak van de samenwerking met nationale sponsors, 
grote publiekcampagnes, natuurinformatie en de internationale werking met BirdLife International en 
Eurosite. Om de ecologische rijkdom te beschermen, riep de Europese Unie het Natura 2000-netwerk in het 
leven. Dit wordt financieel ondersteund met LIFE+. Dat weefsel van Speciale Beschermingszones vormt de 
hoeksteen van het Europese natuurbeleid, waaraan Natuurpunt met meer dan 20 LIFE-projecten uitvoerig 
deelneemt.  
 
Het werk is niet gedaan!  
De voorbije tien jaar waren erg succesvol voor Natuurpunt. Daartegenover staat echter dat de natuur het 
moeilijk blijft hebben in Vlaanderen. Een sterk Natuurpunt is dus ook de volgende jaren meer dan nodig om 
die trend te keren. En daar gaan we samen onze schouders onder zetten. 



FOTO 
 

SCHORISGAT DOOR DE OGEN VAN JARNE BUTTIENS 
 
 

 
 
In oktober en november kan je genieten van die prachtige ochtendmist boven de velden.Het mooie en 
warme weer hield het het voorbije najaar wel heel lang vol, en dat inspireerde me om eens een ochtend 
vroeg op te staan en erop uit te trekken in een prachtig Haachts natuurgebied: het Schorisgat. 
Het was puur genieten toen de zon langzaam opkwam boven het veld. Maar toen zag ik dit: iets wonderlijks 
wat ik nog nooit gezien had. De warme zonnestralen werden op een magische manier gebroken door de 
takken van een boom. Ik aarzelde niet en nam er snel deze foto van. Ik koos voor een wat kortere sluitertijd 
en een wat kleiner diafragma, zodat de lichtstralen goed bewaard bleven in het beeld en zodat de stralen 
geen enorme lichtvlek zouden worden. Het gaf een beetje een stervormig effect. Al bij al een machtig 
moment! 
 
Jarne Buttiens 
 
 
 



GEZOCHT! 
 
Natuurpunt Haacht is al meer dan 20 jaar actief om in Haacht natuurgebieden te kopen  en te beheren en ze zo voor de 
toekomst te behouden. Natuurpunt heeft als private vereniging, naast de overheid, een belangrijke plaats en 
verantwoordelijkheid voor het behoud van de natuur. In onze afdeling zijn tientallen vrijwilligers actief. 
 
Wij zoeken: 
 

SCHAPEN en/of GEITEN m/v 
 
Wat bieden we? 

- De kans  om lekker te grazen langs de anti-tankgracht, natuurgebied van Natuurpunt Haacht. 
- Een veilig weiland waar niet alleen je hoeder maar ook  een netwerk van talrijke vrijwilligers je gezondheid en   
   veiligheid in het oog houden! 
- Zinvol werk, om te tonen dat natuur belangrijk is. 
- Jouw werk zichtbaar bij onze leden. 
 
Wat vragen we? 

Jouw graasaktiviteiten van  augustus tot november. 
 
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan kontakt op met: info@natuurpunthaacht.be of 0476/24.94.24 
 

BEGELEIDERS EDUKATIEF NATUURBEHEER m/v 
 
Wat bieden we? 

- Oneindige vriendschap van tientallen jonge mensen 
- Kwaliteitstijd in onze gezonde natuur 
- Een voorafgaandelijke stoomcursus “Haachtse natuurgebieden en hun beheer” 
 
Wat vragen we? 

- Dat je vrij bent op weekdagen (ongeveer 5 per jaar, winterhalfjaar) 
- Dat je houdt van omgaan met kinderen van 8-18j 
 
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan kontakt op met: info@natuurpunthaacht.be of 0476/24.94.24 
 

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 kollega‟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 kontakt op met: info@natuurpunthaacht.be of 0476/24.94.24 
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ACTIVITEITEN  
 

VOGELWERKGROEP NATUURPUNT HAACHT ORGANISEERT: 
4 EXCURSIES “VOGELS VAN HAACHT” 
 
 
De VWG organiseert ook dit jaar weer aktiviteiten om het bredere publiek te laten kennis maken met de werking: 4 
excursie in Haacht op zaterdagochtend, telkens één in maart, april, mei en juni. 
 
De details voor de afspraken zijn de volgende: 
 
17 maart 2012: Een laatste blik op late wintergasten terwijl de eerste zomergasten al aanwezig zijn op Wilde Heide en 

Hoge Scharent. (Fietstocht) 
 
22 april 2012: Kleine Bonte Specht en Matkop ontwaken in het Haachts Broek. (Wandeltocht) 

 
12 mei 2012: Avondlijke fietstocht. Op zoek naar Nachtegalen in Schoonbroek en Schorisgat. 

 
2 juni: “Uitdaginginstocht”. De vaste deelnemers stellen 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 
ekskursie deze soorten waarneembaar terug te vinden binnen de gemeentegrenzen van groot Haacht. Uur en plaats 
worden vastgelegd op de uitstap van  12 mei. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Woudaapje? 
 
Laarzen of waterdicht schoeisel zijn wenselijk.  Een verrekijker is onontbeerlijk.   
 
Verdere inlichtingen bij Johan De Meirsman via info@natuurpunthaacht.be of 0476/24.94.24 
 
Inschrijven op voorhand is verplicht, wegens beperking van het aantal deelnemers. Bij inschrijven ontvang je details over 
plaats en uur van afspraak. 
 
 
 
 

HONDEN AAN DE LEIBAND 
 

 
Tot groot genoegen merken wij dat het wandelpad doorheen het Haachts Broek veel bijval 
kent. Niet alleen behoud van de biodiversiteit is onze bekommernis, ook het openstellen van 
onze gebieden is voor ons een prioriteit. 
 
We willen echter met klem herinneren aan de eenvoudige voorwaarden die wie hier 
tegenover durven stellen. Meer in het bijzonder als het aankomt op het wandelen met de 
hond. De hond mag mee, maar dient strikt aan de leiband gehouden te worden. Hierop kan 
geen enkele uitzondering geduld worden! 
 
Nog steeds stellen wij vast dat wandelaars de hond vrij laten rondlopen, zelfs in het gedeelte 

waar de grote grazers vrij rond lopen! Ook moesten we helaas vernemen dat gedurende zijn wandeling door het broek 
een man in het aangezicht gebeten werd door een loslopende hond. We willen uiteraard graag alle verdere incidenten 
voorkomen. Het laatste waartoe we ons genoopt willen zien, is een verbod op het meenemen van de hond op de 
wandeling door het kwetsbare gebied, dat het Haachts Broek toch wel is. 
 
Niet alleen wij als beheerder willen u hier beleefd om verzoeken, het is tevens bij de wet verplicht de hond aan te lijnen op 
wandelpaden en op andermans domein. 
 
Wij rekenen stellig op uw begrip en medewerking en heten u verder zeer welkom in onze natuurgebieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natuurpunthaacht.be/


ACTIVITEITEN KALENDER 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 volgt) 
 
1-2/9:  Cultuur Natuurlijk (meer info volgt) 
 
7/10:  Paddestoelenwandeling Haachts Broek, 14 u, Sporthal Den Dijk, Wespelaar 
 
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  
 
07/04/2012 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 

mailto:bernard.lemaitre@skynet.be


 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VERGADERING 2012 

 
 

 

 “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… 

 

20/01, Aanvang om 20u, Vergaderzaal Sporthal Den Dijk, Dijkstraat Haacht-
Wespelaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

www.natuurpunthaacht.be 


