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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 
 

 
 

De winter 
heeft het stokje                                                   
doorgegeven 

aan het lenteseizoen 
dat haar kleed 
in schoonheid 

zal dragen 
met bloemenweelde 

en lentegroen! 
 
Bloesems, lentefris groen,… alles komt terug tot leven en 
Natuurpunt Haacht komt met leuke activiteiten 
aandraven: 

 10 mei Focusactiviteit: (Kam)salamanderwandeling 
Antitankgracht; Richard en Steven vertellen jullie 
alle weetjes en tonen de prachtexemplaren. 

 21 mei Avondwandeling Tildonk ; Luc neemt jullie 
mee in de avondzon. 

 14 juni Florawandeling Haachts Broek; Bes laat jullie 
genieten van de zomerse bloeiers. 

 
Verder nog de aandacht aan de nieuwe subsidieregeling 
die niet zo goed is voor onze kleine natuurreservaten. De 
steun voor aankoop en beheer van erkende 
natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. 
Nochtans liggen precies die kleine parels op 
wandelafstand van woonkernen. 
 
Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt 
Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: 
in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de 
openstelling van natuurgebieden. 
 
Hiertegen kan je een petitie tekenen op de website van 
Natuurpunt. Allen doen !!! 
 
Ook zien we bij besprekingen van het GRUP Dijlevallei 
(Werchter tot Bonheiden) dat het natuurbehoud 
gedwarsboomd wordt, in Haacht zou 26 ha natuurgebied  
verdwijnen. Hierdoor wordt de groene verbinding 
Aarschot-Mechelen doorknipt door landbouwzone! Een 
streep door onze natuurbeleid !! 
 
Ondertussen is het N. team weer goed in actie om onze 
natuurreservaten te beheren en te onderhouden. 
 
Dankzij hun vrijwillige inzet worden of zijn de reservaten 
reeds natuurparels … 
 
Tijd om het te ontdekken en de stapschoenen aan te 
trekken! 
 
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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OPROEP  
 
 

 

Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot 

rust komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin voor onze kinderen en zijn een laatste toevluchtsoord voor 

onze bedreigde dieren. 

Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn 

plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. 

De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. Daar komen vzw 

Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie. 

Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur 

Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen. 

Een soortgelijke petitie hielp vorig jaar om kleine walvissen voor onze eigen kust beter te beschermen. Doe 

mee en help de natuur in je buurt te redden.  

Wat staat er op het spel? 

Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven 
De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. 
Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen. 
 
Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt 
Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de 
openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de 
natuur? Vergeet het maar. 
 
Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen 
Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en 
beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan. 
 
Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt 
Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal 
dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden. 
 

Teken de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan! 

Teken de petitie op  

www.natuurpunt.be/petitie 

 
 
 



STUDIE 
 

WAT HEBBEN VLEERMUIZEN GEMEEN MET DE TWEE WERELDOORLOGEN? 
 
Zoals u allen weet, worden in Vlaanderen in de winter jaarlijks  de overwinterende vleermuizen geteld.  
Vermits de tellingen van 2014 -2015 nog niet verschenen zijn, beperken we ons tot de winter 2013 -2014.   
In deze winter vonden  er 884 „tellingen‟  plaats.  In totaal werden daarbij 10 677 dieren aangetroffen 
(dubbeltellingen zijn weggelaten).  Aan deze tellingen hebben niet minder dan 238 tellers deelgenomen. 
Hieronder vindt u een overzichtskaart van de overwinteringsplaatsen in Vlaanderen.  
 
En wat blijkt? 
 
Onze overwinterende vleermuizen bootsen bijna perfect de verdedigingsstrategie na van het Belgisch leger 
in mei 1940. 
Van oost naar west bemerken we enkele duidelijke bunkerlinies: 

1. Het ophoudingsdefensief aan de grens (de Zuid-Willemsvaart in Limburg) 
2. De hoofdverdedigingsstelling van ons leger, nl. de fortengordel rond Antwerpen en de KW-linie (van 

Koningshooikt over Leuven naar Wavre) 
3. De verdedigingsstelling rond Gent 
4. Ook de IJzervlakte valt op.  

 
 

 
Opmerking: De informatie in dit artikel komt hoofdzakelijk uit “Een overzicht van de tellingen in de winter van 
2013-2014 “ geschreven door Kris Boers en verschenen in Chiropcontact 20/4, het contactblad van de 
vleermuizenwerkgroep van  Natuurpunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WELKE VLEERMUIZEN WERDEN ER IN HAACHT GETELD IN 2014? 

1.  Zomertelling van vleermuizen op kerkzolders 

1.1  Algemeen   

Op 21 augustus 2014 werden de kerken van Groot-Haacht onderzocht op sporen van vleermuizen.  Het 

onderzoek werd uitgevoerd door Stijn Yskout van Natuurpunt en ondergetekende van Natuurpunt 

Haacht.  Stijn had vooraf contact genomen met de voorzitters van de kerkfabrieken zodat de inspectie 

overal vlot verliep. Slechts op 1 plaats werden daadwerkelijk vleermuizen waargenomen.  

Meestal beperkte het onderzoek zich tot het opsporen van vleermuiskeutels, waarvan telkens een staal 

werd meegenomen door Stijn voor DNA-onderzoek. 

 

Ook het vinden van glinsterende vleugelschubben van insecten was een goede indicatie voor de 

aanwezigheid van vleermuizen. 

 

1.2   De Resultaten 

1.2.1 Kerk St. Remigius, Haacht 

Waarneming: Keutels van Gewone grootoorvleermuis 
Bespreking:  Verse en oude keutels van Grijze grootoorvleermuis (soortdeterminatie via DNA) liggen 
overal op de kerkzolder. Op de meest verlichte zolderdelen liggen er vrij weinig uitwerpselen, de 
donkerste zolderdelen hebben veel uitwerpselen.  De klokkentoren zelf  was keutelvrij.    

1.2.2 Kerk St. Jan Baptist, Tildonk  

Geen sporen van vleermuizen.  

Bespreking:  De zolder van het schip is laag en smal. Er zijn veel stofwebben aanwezig.  De 

voorzitter van de kerkfabriek meldde ons dat er binnenkort restauratie-werken gingen uitgevoerd 

worden.    

Specifieke aanbevelingen: Om de zolder potentieel geschikt te maken voor vleermuizen, wordt 

aanbevolen om stof en stofwebben van de zolder te verwijderen. Het aanbrengen van een tweetal 

vleermuis-invliegopeningen op het schip geeft de zolder wat ventilatie.  Dit maakt de zolder minder 

muf en stoffig en biedt vleermuizen de mogelijkheid om tot op de zolder te geraken.  

 

1.2.3 Kerk St. Lucia, Wespelaar 

Waarneming:  Keutels van Gewone grootoorvleermuis. 

Bespreking:  Enkel de toren is onderzocht. Ondanks de aanwezigheid van de voorzitter van de 

kerkfabriek en ondergetekende slaagden we er niet in om de toegang van toren naar kerkzolder te 

vinden.  In de toren werden twee verse Gewone grootoorkeutels gevonden (soortdeterminatie via 

DNA). Dit betekent dat de kerkzolder mogelijk ook (en zelfs meer) interessant kan zijn voor 

vleermuizen.   

 

1.2.4 Kerk St. Hubertus, Wakkerzeel  

Waarneming:  Kolonie van 5 Gewone grootoorvleermuizen  

Bespreking:  De vijf Grootoorvleermuizen werden slapend boven de nokbalk van het kerkschip 

aangetroffen. Er waren mogelijk nog meer dieren achter de balk verscholen.  Verspreid over de 

schipzolder bevindt zich een groot aantal verse keutels, met de grootste concentraties op de 

middenbeuk. DNA-onderzoek van deze keutels gaf zekerheid voor de soortdeterminatie.   

Op deze zolder werd ook een nest hoornaars aangetroffen.  De hoornaar kan tot 3,5 centimeter lang 

worden en is hiermee de grootste wespachtige van België.  Dit nest hebben we maar met rust 

gelaten.  

 

1.3 Besluit   

In 3 van de 4 kerken zijn vleermuizen en/of sporen van vleermuizen gevonden. 

Wat wel opvalt is dat het telkens dezelfde soort betreft, in  casu de Gewone grootoorvleermuis. 

 

 

 



2. Wintertelling van vleermuizen in Haacht. 

2.1  Begin februari 2015 inspecteerde ik de bunker in het Haachts Broek en de bunker aan de onthaalsite 

van de Antitankgracht (ATG) op vleermuizen.  In beide bunkers werden geen vleermuizen gevonden. 

 

2.2  Wel  werden in beide bunkers overwinterende vlinders aangetroffen, nl.  12 Dagpauwogen en 5 

Roesjes in het Haachts Broek en 3 Dagpauwogen aan de ATG.  

 

2.3  Tijdens een wandeling in het Park van Wespelaar werd op 17 december 2015 een overwinterende 

vleermuis aangetroffen in de ijskelder, hangende aan het plafond.   Het betrof hier heel waarschijnlijk 

een exemplaar van de Baardvleermuis of van de Brandtsvleermuis.  Beide soorten zijn moeilijk van 

elkaar te onderscheiden, waardoor een correcte identificatie niet mogelijk was.  Deze vleermuizen zijn er 

voor gekend om solitair of  in kleine groepjes te  overwinteren in bunkers of ijskelders. 

 

2.4  Ook in deze ijskelder troffen we enkele dagpauwogen aan.  Het blijft verwonderlijk dat prooi en predator 

zo broederlijk of zusterlijk naast elkaar overwinteren.  Net alsof ze weten dat ze geen bedreiging voor 

elkaar vormen tijdens de winter. 

 

2.5  Johan De Meirsman heeft de bunker in het Haachts Broek ook gecontroleerd op 17 januari 2015.   

Johan had meer geluk en heeft die dag  4 Gewone Grootootvleermuizen gevonden. 

 

René 

BROEDVOGELINVENTARISATIE HAACHTSE LEIBEEKVALLEI 
 
2015 : Haachts Broek 
25ste projectjaar : stand van zaken van het lopende project 

 

 

 

 

 

 

 
Broedvogelinventarisaties vinden in Haacht reeds plaats sinds 1990. Dit jaar wordt dus de 25steverjaardag 
van het project gevierd! Ook dit jaar lopen de inventarisatieactiviteiten van maart tot augustus. De 15de 
broedvogelinventarisatie van de Cel Studie van Natuurpunt Haacht is in volle gang. Gedurende de maand 
maart werden reeds voldoende waarnemingsuren op terrein gepresteerd om van een goede start te spreken.  
 
Het Haachts Broek wordt ook deze keer onderworpen aan een inventarisatie van àlle broedende 
vogelsoorten. Het betreft telkens een kwantitatieve inventarisatie volgens de uitgebreide territorium 
karteringsmethode. 
De systematisch verzamelde projectwaarnemingen worden door de waarnemers ingevoerd via de 
toepassing “Avimap”, en deze werkwijze wordt begeleid vanuit Natuurpunt Studie. 
Uit de resultaten zal een rapport voortvloeien dat onder andere een adviserende rol zal spelen naar beheer 
toe en antwoord bieden aan een aantal specifieke, brandende onderzoeksvragen. 
 
Van alle onderzochte gebieden door de jaren heen is het Haachts Broek het meest boeiende gebied. Hier 
kennen we immers het grootste aantal vastgestelde broedende vogelsoorten (60) en het kent eveneens de 
hoogste dichtheden aan territoria. Er komen bovendien zes soorten van de Rode Lijst tot broeden ! 
 
Uit de eerste resultaten van de maand maart kan al één en ander meegedeeld worden. De Nijlgans zal 
zowat zeker opnieuw broedvogel voor het Haachts Broek worden. Mogelijk geldt hetzelfde voor Grote 
Canadese Gans. Dit is minder goed nieuws gezien het beiden exoten betreft. Er bestaat concensus over wat 
best kan worden ondernomen om deze soorten in te dijken. Afschot zou de soorten vooral schuwer maken 
dan ze al is, wat de indijking op termijn alleen maar lastiger zou maken. Ook vernietiging van het legsel door 
het wegnemen van de eieren is af te raden, omdat dan simpelweg een nieuw legsel wordt voorbereid. Het 
beste dat men kan doen is het doorprikken (of eventueel schudden) van de eieren! Dan zullen deze niet 



uitkomen, en het ouderpaar –zich van geen kwaad bewust- laat de kans om opnieuw aan een legsel te 
beginnen passeren.  
Voor de eveneens aanwezige Halsbandparkiet ligt schudden van de eieren iets moeilijker. 
Mooie soorten die tot nu toe werden waargenomen zijn Houtsnip, Glanskop, Holenduif, IJsvogel,... Voor de 
reeds opgemerkte Kuifmees en Putter wordt het uitkijken naar tekenen van broeden! 
Zowat alle holenbroeders zijn traditioneel weer sterk vertegenwoordigd: dergelijke talrijke waarnemingen van 
Kleine Bonte Specht en Matkop blijven opmerkelijk op Vlaamse schaal! Boomklever, ooit nog volledig 
afwezig als broedvogel, is ook weer van de partij. 
De Havik werd ook reeds opgemerkt, en als gevolg daarvan ook een opmerkelijke volledige afwezigheid van 
Ekster... 
In totaal werden reeds 44 soorten geregistreerd. Daar zijn slechts twee zomergasten bij: Tjiftjaf en één 
enkele eerste Zwartkop (stand van zaken op 31 maart). 
 
Wens je de resultaten van de voorbije 14 intensieve inventarisatie-jaren te lezen? Dat kan. Je vind alle 
studies terug als makkelijke download op onze website, onder « rapporten ». 
 
Ben je geïnteresseerd om –het zij voor het eerst , het zij voor de vijftiende maal– deel te nemen aan dit uniek 
lange-termijn termijn projekt, geef dit dan te kennen aan de Cel Studie van Natuurpunt Haacht op 
onderstaandecontactgegevens.Uwmedewerkingzalsterkwordengeapprecieerd en zal bijdragen tot het slagen 
van deze editie. 
 
Kom vervolgens op terrein kennismaken met de vaste medewerkers, het gebied en de methodologie op de 
traditionele eerste gezamelijke inventarisatiewandeling van het seizoen.  
 
Onze volgende inventarisatie-ronde die open staat voor publiek en alle vragen is voorzien op : zondag 17 
mei 2015. Afspraak is om 6u op de parking van de sporthal in Wespelaar-Haacht.  
 
CelStudie 
Broedvogelkarteringen Haacht 
Natuurpunt Haacht 
Johan De Meirsman 
0476/24.94.24 
Reageren via e-mail kan via het contactformulier op onze website www.natuurpunthaacht.be 
 

  Johan 
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VACATURE 
 

EDUCATIEF BEGELEIDER SCHOOLKINDEREN 
 
In het kader van haar educatieve opdracht ontvangt Natuurpunt Haacht in haar gebieden basisscholen uit de 
buurt die op uitstap gaan in de natuur.  
De leerlingen gaan hierbij aan de slag in het natuurbeheer, en steken de handen uit de mouwen. Oftewel 
genieten ze van een begeleide wandeling, waarbij ze een woordje uitleg krijgen, of waterdiertjes vangen, 
enz… 
 
Deze uitstappen vallen steeds op weekdagen, en dat maakt begeleiding door onze vrijwilligers vaak lastig 
om deze taak op zich te nemen. 
Daarom zoeken wij nieuwe vrijwillige medewerkers die graag met kinderen omgaan en zich voor de 
begeleiding van deze activiteiten op weekdagen kunnen vrijmaken. 
 
Wij zoeken dus iemand die: 

-enige aanleg heeft voor pedagogie en natuureducatie 
-samen met een andere begeleider/leraar, en eventueel op termijn zelfstandig wil werken 
-zich kan vrijmaken op weekdagen 
 

Wij bieden: 
 -een groene werkomgeving 
 -fijne collega‟s (waarmee de opdracht gedeeld wordt) 
 

Graag reageren via het contactformulier op www.natuurpunthaacht.be 

 
 
 
 
 

LEZING 
 

NATUURPUNT IN UW TESTAMENT 
 
Vroeg of laat ga je beseffen dat je ook na dit leven nog veel kan betekenen. Daarom willen alsmaar meer 
mensen een goed doel zoals Natuurpunt opnemen in hun testament. Met die inkomsten kan Natuurpunt heel 
wat extra natuur aankopen en veilig stellen. Erfenissen zijn dus van groot belang als we onze 
natuurgebieden willen behouden voor de volgende generaties. 
 
Op 16 april houdt Joost Verbeke, coördinator voor schenkingen en legaten bij Natuurpunt, 2 lezingen. Hij 
geeft heel wat tips over hoe je (een deel van) je bezit kan schenken of bestemmen voor het natuurbehoud. 
Hoe schrijf je een testament? Doe je dat zelf of ga je best naar de notaris? Wanneer is een duolegaat 
interessant waarbij je geliefden belastingvrij erven en het goede doel de kosten betaalt? Hij brengt dit aan de 
hand van praktische voorbeelden. Na afloop is er gelegenheid om onder vier ogen vragen te stellen. 
 
De lezingen gaan door op donderdag 16 april in de burelen van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 
Mechelen, Grote Vergaderzaal 1ste verdieping 
 
Om 11u. Ontvangst vanaf 10u30 met koffie en taart. De presentatie gaat door van 11u tot 12u30 
 
Om 15u. Ontvangst vanaf 14u30 met koffie en taart. De presentatie gaat door van 15u tot 16u30. 
 
 Inschrijven hoeft niet, maar we horen graag van je komst: Joost Verbeke, 015 29 72 49 of 0477 20 47 27 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natuurpunthaacht.be/


ACTIVITEITEN  
 

HAACHTSE LEERLINGEN AAN HET WERK IN ONZE GEBIEDEN 
 

Op vrijdag 6 en maandag 9 maart 2015 kwamen leerlingen van verschillende lagere scholen meehelpen in 

de Haachtse natuurgebieden. Vrijdag 6 maart zijn we begonnen met het snoeien van de houtachtige opslag 

aan de Antitankgracht om licht door te laten voor het waterleven in de gracht met de vijfdejaars van de 

gemeentelijke basisschool. Zaterdag hebben de vrijwilligers van Natuurpunt Haacht hierop verder gedaan, 

maar al het snoeisel laten liggen. Om dan maandag de zesdejaars van de puzzel dit te laten wegdoen 

afgewisseld met het nog zelf snoeien van houtachtige opslag.  

Maandagnammidag zijn we verhuisd naar het natuurgebied Haachts Broek en ook daar hebben we 

houtachtige opslag verwijderd om kruiden een kans te geven in de centrale weide, dit met de zesdejaars van 

Haacht- Station.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e leerjaar gemeentellijke bassisschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de leerjaar De Puzzel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de leerjaar Haacht-Station 

 
Meer foto‟s kan u vinden op de facebook pagina van Natuurpunt Haacht 
 

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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ACTIVITEITENKALENDER 2015 

 
 
 

EXCURSIES 

10 mei Focusactiviteit: (Kam)salamanderwandeling Antitankgracht, vertrek 14u, brug over Dijle,  
                               Keerbergsesteenweg Haacht, gidsen: Richard en Steven 

17 mei Inventaris ronde, maak kennis met het project. Gids: Johan. 
Afspraak is om 6u op de parking van de sporthal in Wespelaar-Haacht. 

21 mei Avondwandeling Tildonk, vertrek 19u, kerkhof 7de liniestraat Tildonk, gids Luc 

14 juni Florawandeling Haachts Broek, vertrek 14u, parking sporthal Wespelaar, gids: Bes. 

1 – 2 augustus Vlinderweekend  
 
29-30 augustus  Nacht van de Vleermuis meer info volgt 

… oktober  Zwerfvuilactie van 9u tot 13u, broodje en drank voorzien (exacte datum volgt) 

18 oktober  Paddenstoelenwandeling Haachts Broek, vertrek 14u, parking sporthal Wespelaar,  
gids: René 

8 november  Vegetarische eetdag 

22 november 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 
 
 
Zaterdag 2 mei  werkdag vanaf 13u30 

Zaterdag 6 juni  werkdag vanaf 13u30 

Zaterdag 5 september  werkdag vanaf 13u30 

Zaterdag 3 oktober  werkdag vanaf 13u30 

Zaterdag 31 oktober  werkdag vanaf 13u30 

Zaterdag 5 december  werkdag vanaf 13u30 

 

 
 
 
 
 
 

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

mailto:info@natuurpunthaacht.be


 
 
 


