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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 
 

HERFST 
 
Beukennootjes, paddenstoelen, 
Dwarrelblaadjes, rood en geel 
Lekkere noten en kastanjes 
Vind je in de herfst heel veel ! 
Helaas ook mist en regenbuien 
En zelfs ‘hondenweer’ 
Maar ook leuke dagen met  
een zalig herfstzonnetje… 
Dan trek je best uw laarzen aan 
en ga je de  natuurreservaten bezoeken 
Dwarrelblaadjes, rood en geel 
Ontdek het prachtige kleurenpalet ! 
 
 
 
Natuurpunt Haacht boos om fietspad Schorisgat.  
 
Deze zomer werd het mooie wandelfietspad 
heraangelegd. Na overleg met ANB, adviesraden en 
gemeente werd de bouwvergunning afgeleverd voor een 
fietspad in water doorlatend hyperpuzzolaan. Zoals 
eerder gemeld, hebben dan moeten vaststellen dat het 
pad grotendeels in beton werd aangelegd en we als 
Natuurpunt Haacht hiervoor klacht zouden indienen. De 
juridische dienst van Natuurpunt Vlaanderen doet verder 
hiervoor het nodige en ondertussen zijn we geregistreerd 
als benadeelde.  Deze actie wordt zeker opgevolgd. 
 

Op 8 november organiseren we voor de 23
ste

 keer 

ons vegetarisch festijn !  
Reserveer tijdig !! 
 

Op 21 november om 13u.30 start de Dag van de 
natuur.  Die dag kan je samen met ons de handen uit 

de mouwen steken…. Zie info in dit blad. 
 
Groeten en tot op een van de activiteiten 
 
Catherine Beddeleem 
Voorzitter N. 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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BELEID 
 

FIETSSNELWEG SCHORISGAT : EEN STAND VAN ZAKEN 
 
Sinds de zomer ligt er een vernieuwd fietspad in het Schorisgat, een natuurgebied waar Natuurpunt Haacht ettelijke 
hectaren waardevolle natuur in eigendom heeft en beheert. 
De vernieuwing van een fietspad zou een goede zaak moeten zijn, want Natuurpunt stelt graag haar reservaten open 
voor wandelaars én fietsers. 
Helaas heeft de gemeente Haacht bij de aanleg van het fietspad haar eigen stedebouwkundige vergunning overtreden. 
In deze vergunning, waar de volledige gemeenteraad en het College achterstond en nog steeds staat, werd de aanleg 
voorzien op een natuurvriendelijke wijze: uitgraving van het bestaande fietspad en heraanleg in een waterdoorlatende en 
prima berijdbare half-verharding (te vergelijken met het fietspad Sportveld of het wandelpad aan de onthaalsite van de 
anti-tankgracht). 
 
Uiteindelijk kwam het fietspad er onder een geheel andere vorm: opgehoogd in plaats van uitgegraven, gebetonneerd in 
plaats van half-verharding en verbreed tot 2 meter. Dit besliste de aftredende burgemeester van Haacht, dhr. Edmond 
Fillet, op eigen houtje, en dit tegen de beslissing van de gemeenteraad en het College! Deze zet druist bovendien in 
tegen de bestaand stedebouwkundige vergunning. 
 
Voor deze opmerkelijke dwaling werd de burgemeester reeds ter verantwoording geroepen op de gemeenteraad van 28 
september 2015. Dhr. Fillet nam persoonlijk hiervoor alle verantwoordelijkheid en verontschuldigde zich voor deze uiterst 
onwettelijke manier van werken.  
 
Natuurpunt diende klacht in bij Inspectie Ruimtelijke Ordening (IRWO) en bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB). 
Natuurpunt Haacht liet zich bovendien in deze zaak registreren als benadeelde. Hierdoor zorgen we ervoor dat er met 
ons standpunt rekening wordt gehouden bij de afwikkeling van het strafrechtelijk deel van dit verhaal. Bovendien worden 
wij op de hoogte gehouden van de verwikkelingen. Indien het parket beslist de gemeente te vervolgen, zullen wij ons 
voor de rechtbank burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding vorderen. 
 
Voor wat betreft Ruimtelijke Ordening kunnen wij vanuit Natuurpunt Haacht geen genoegen nemen met enige vorm van 
regularisatie, zoals door deze toezichthoudende overheid als eerste antwoord op onze klacht werd geopperd. 
Stedebouwkundig wordt de zaak momenteel opgevolgd door IRWO. Dit agentschap ziet via verschillende 
handhavingsinstrumenten toe op de naleving van de reglementering betreffende ruimtelijke ordening en bij inbreuken 
kan het correctief optreden. 
 
Verder nog even op een rijtje wat het ANB destijds adviseerde:  

- Op 30 augustus 2013 verkreeg de gemeente een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en BOS (ANB). Het 
ANB ging niet akkoord met de drastische aanpak die werd voorgesteld. “Een betonnen weg met een breedte van 2 – 2,5 
m staat niet in verhouding tot een eerder klein gebied als de Leibeekvallei. Een verharde weg verhoogt het barrière-
effect voor minder mobiele diersoorten (insecten, amfibiën, ..)” Het ANB pleitte voor een halfverhardingin bvb 
porfiersteenslag.  

- Gezien dit project gelegen is in het VEN-gebied “De Vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en Wespelaar”, 
gekenmerkt door soortenrijke graslanden en valleibossen die door de biologische waarderingskaart als waardevol tot 
zeer waardevol worden getypeerd, wordt met het plan het tegenovergestelde beoogd dan wat de bedoeling is in VEN-
gebied.  

- Het wijzigen van het reliëf van de bodem en het wijzigen/vernietigen van de vegetatie in gebieden van het VEN is 
verboden door art. 25 §3, 2° van het Natuurdecreet. Het ANB gaf hiervoor geen ontheffing.  
 
Natuurpunt Haacht kijkt met veel belangstelling uit naar de beslissing van het ANB inzake de ongeoorloofde aanleg van 
het fietspad in zijn huidige vorm. We durven stellig te hopen op een consequente houding van het ANB. Indien het 
nieuwe advies niet tegemoet komt aan onze eisen, dan zal Natuurpunt Haacht opnieuw van zich laten horen. 
 
Natuurpunt Haacht strijdt ervoor dat de natuur niet verliest. Een regularisatie op terrein van de wantoestand in functie 
van de bestaande vergunning is nog steeds ons doel. Dit beton moet „snelweg‟! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIE 
 

BEVESTIGING VAN AANWEZIGHEID DWERGMUIS IN HAACHTS BROEK 
 
Tijdens een excursie van de wandelpad-controleurs op 29 augustus 2015 werden in het Haachts Broek 
opnieuw sporen gevonden van Dwergmuis. De waarneming betreft de vondst van een leeg nestje (zie foto). 
Het nestje werd gevonden in een hooiland dat grenst aan de Leibeek, niet ver van de sporthal. Uitzonderlijke 
natuur bevindt zich wel vaker vlak bij de mens! 
 
Op 5 en 19/8/07 werd ook reeds Dwergmuis waargenomen in het Haachts Broek. De Dwergmuis is ronduit 
een zeer mooi diertje met interessante ecologie. Ze is wijdverspreid in Vlaanderen maar niet talrijk te 
noemen.  
 
De Dwergmuis is 8 cm groot, 12 gram zwaar en is voorzien van een onmiskenbare, soepele 
grijpstaart. Ze is de kleinste muis van België: een minimuis met een maxi-look. Maar echt vaak wordt 
dit beestje niet gespot. 

En toch komen Dwergmuizen verspreid over gans Vlaanderen voor. Hoog gras, ruigtes, graan- en 
rietvelden: voor de Dwergmuis is het allemaal best. Belangrijkste voorwaarde: kruidenrijke ruigtes. Ook goed 
ontwikkelde bosranden met flinke braamstruwelen vinden ze prima. Op zich lijkt de soort dus niet zo‟n hoge 
eisen te stellen aan haar leefgebied. 

Maar Dwergmuizen speuren, is geen gemakkelijke job. De soort is vooral ‟s nachts actief en houdt zich 
doorgaans op in dichtbegroeide vegetatie. Met hun slingerstaart klimmen ze behendig tussen grasruigtes 
door, net als kleine aapjes. Vooral de ingenieus gebouwde nestjes verraden hun aanwezigheid. Kleine, 
bolvormige bouwsels zijn het, geweven uit blad van gras. De voortplantingsnesten zijn een flinke tennisbal 
groot, binnenin gevoerd met pluizig materiaal. Slaapnestjes zijn kleiner (circa 6 cm diameter) en worden 
vaak lager tegen de grond gebouwd. Maar is het nu een goed seizoen om nesten te spotten? 
 
Niet echt. De nesten zijn in deze tijd van het jaar wel aanwezig, maar doordat ze vooral gebouwd worden 
met bladeren die levend en wel aan de grasstengel vastzitten, blijft het nestje meestal groen, net als de rest 
van de vegetatie. Het is dan ook geen sinecure om zo'n nestje op te merken. In het najaar, wanneer het blad 
afsterft en geelbruin verkleurt, valt het beter op. Een mini-expeditie door een jungle van gras kan in geschikt 
leefgebied dan enkele nestjes opleveren. En toch bieden er zich de komende weken kansen aan. 
 
Vooral in natuurgebieden worden in augustus en september heel wat ruigtes gemaaid. Riet, grote 
zeggenvegetaties, kruidenrijke ruigtes: nu en dan moet daar al eens een maaibalk door om deze biotopen te 
kunnen behouden. Jammer genoeg valt dit maaimoment midden in de voortplantingstijd van de Dwergmuis. 
Regelmatig worden dan ook nestjes uitgemaaid. Sneu, maar geen ramp: de soort kan dergelijke occasionele 
verliezen vermoedelijk best wel aan. Dwergmuizen werpen namelijk vier keer per jaar drie tot acht jongen. 
Een lang leven is aan een Dwergmuis sowieso niet besteed: de gemiddelde levensduur bedraagt in het wild 
slechts enkele maanden en vooral in de eerste twee maanden is de sterfte erg hoog, waarbij vooral de 
weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. 

Hoe het ook zij: elke waarneming van een Dwergmuis is het melden waard. In de uitgebreide databank van 
http://www.waarnemingen.be werden tussen 2009-2012 slechts 482 Dwergmuizen ingevoerd. Door een 
gebrek aan historische gegevens is het moeilijk om te zeggen hoe het de Dwergmuis in Vlaanderen vergaat, 
maar mogelijk doet ze het niet zo best. Om de grote vragen over de kleine muis opgelost te krijgen, is elke 
waarneming dan ook van belang.  
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NIEUWE SOORT VOOR HET HAACHTS BROEK – DE VERFSPUITER. 
 

Wij - Natuurpunt Haacht - zijn in alle staten. Afgelopen zondag werden er immers sporen ontdekt van Verfspuiters 

(Grafitticus colorusperdus) in het Haachts Broek. Meestal houdt deze bizarre soort zich op rond treinstations en in en 

rond verlaten gebouwen en bouwsels. Nu, voor de eerste keer in het Haachts Broek, troffen we sporen aan in de buurt 

van onze vleermuizenbunker. Welllicht is het het beton dat deze merkwaardige soort het bos in lokte.  

Deze sporen zijn mooie, kleurrijke tekeningen die mannetjes achterlaten op muren, gevels, ... Hiermee maken ze 

vrouwtjes het hof, in de hoop ermee te kunnen paren. Volgens specialisten gaat het bij ons in Haacht echter over een 

jong en onervaren mannetje van de ondersoort horribilis. Deze ondersoort is herkenbaar aan de inspiratieloze en 

nietszeggende kribbels en oneigenlijk kleurgebruik. In niets te vergelijken met de prachtige tekeningen van ervaren 

mannetjes van de Verfspuiters. 

Niettemin is er verhoogde waakzaamheid bij Natuurpunt Haacht. Iedereen wil deze bijzondere soort wel spotten. Er 

zulllen zelfs cameravallen worden opgesteld om de nodige waarnemingen te kunnen verzamelen. Tot onze plezier is 

zelfs de politie alert om waarnemingen uit te voeren, er zit een groen hart onder dat blauwe uniform. 

Bij deze willen we ook de wandelaars in het Haachts Broek bij ons onderzoek betrekken, citizen sience. Verfspuiters zijn 

immers makkelijk te herkennen. Ze hebben een ietwat dwaze blik in de ogen en de uiteinden van hun voorpootjes 

pootjes zijn bontgekleurd. Ze zijn vrij schuchter en gaan bij het minste onraad op de vlucht. Ze verspreiden dan een 

vreemd geluid, metaalachtig getik. Een ander zeer goed kenmerk zijn de genitaliën. Deze zijn bij de mannetje 

opmerkelijk klein. Microscopisch onderzoek is hierbij echter noodzakelijk. 

Spot u een exemplaar van deze soort, laat het ons zeker weten. Graag per persoonlijk bericht, waarnemingen.be is nog 

niet up to date voor deze bijzonder ridicule soort. Alvast bedankt. 
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GRAFFITI IN HET HAACHTS BROEK – NU EVEN SERIEUS 

 
Zaterdagnamiddag had Natuurpunt Haacht de zoveelste werkdag in het Haachts Broek. Allerlei kleine werkjes werden 
achter ons gedrukt: brugjes in orde gesteld, klaphekjes werken weer feilloos, paden opengehakt, enz… Zoiets maakt 
zowel onszelf, de beheerploeg, als jullie, de wandelaars weer bijzonder gelukkig. We merken toen echter reeds enig 
spuitwerk van verf op de bunker die centraal in het Haachts Broek staat. 
  
In het begin van de daaropvolgende week merkten we echter dat de snoodaards verder hadden gewerkt en een beetje 
waren “uitgeschoven” tot op ons infobordje. Waarschijnlijk werkten ze op zondag- of maandagavond verder aan hun 
“kunstwerk”. Op de foto‟s merkt u de tekst “1UP”. Dat houdt vast en zeker een tip in! 
  
Met dit alles kunnen we natuurlijk niet lachen! Natuurpunt Haacht deed reeds aangifte bij de politie van Haacht. 
Waarschijnlijk viseren we hier dezelfde kereltjes die ook reeds graffiti spoten op de afpijling van het wandelpad langs het 
Sportveld en mogelijk ook de skateramp vertimmerden en tot ergernis van velen rondhingen aan de sporthal. 
  
Naast deze aangifte bij de politie gaan we zelf ook alles op alles zetten om de “schilders” te vinden. We spreken daarbij 
u aan: lezer van ons tijdschrift en allicht ook fervent wandelaar in het Haachts Broek. 
Indien u ons dus hieromtrent meer tips kan geven, dan horen we dat graag op info@natuurpunthaacht.be, via ons 
contactformulier op de website www.natuurpunthaacht.be of op het nummer 0476/24.94.24 
  
We kijken uit naar jullie tips, en hopen snel te mogen berichten over de poetscapaciteiten van deze niet zo snuggere 
artiesten! 

 

BEHEER 
 

Slibruiming Antitankgracht ten zuiden van erwteveld 
 
Op 3 oktober werd er voorbereidend werk geleverd door de vrijwilligers van natuurpunt op de maandelijkse werkdag. Dit 
als voorbereiding voor de slibruiming. 
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GEZOCHT 
 

VEGETARISCHE EETDAG: HELPENDE HANDEN WELKOM 
 
Op zondag 8 november organiseert Natuurpunt Haacht zijn 23ste vegetarische eetdag.  We zoeken nog 
helpers voor “keuken” en voor “zaal”. 
 
Ben je nieuwsgierig hoe plezant groenten snijden in groep wel niet is? Kom dan op zaterdag 7 november om 
9u naar zaal “onder den toren”, in Haacht aan de kerk met uw snijplank en keukenmes in de aanval. 
Wil je de Haachtse natuur eerder helpen door op te dienen of borden af te ruimen? Kom dan op zondag 8 
november naar zaal “onder den toren” om 11u30 of 16u30. 
 
Op voorhand even informeren naar deze taakjes of melden dat je er zeker wil bij zijn? Dat kan telefonisch bij 
Catherine op 0477/999.005 of via catherine.beddeleem@telenet.be 
 
 

VACATURE NATUURWACHTERS (m/v)  
 
Natuurpunt Haacht beheerd een steeds groeiende oppervlakte erkende natuurreservaten: de “anti-
tankgracht”, het “Haachts Broek”, het “Schorisgat”, “Hooiberg” en het “Schoonbroek”. Ook elders (Hoogdonk, 
Puttekomheide en Plantsoenbos) hebben we eigendommen. Om voldoende toezicht te kunnen houden 
zoeken we “Natuurwachters”… 
 
Zijn/haar taak zal eruit bestaan na te gaan of wandelinfrastructuur, bodem en vegetatie,… in goede staat 
verkeren en ons eventuele nodige werkzaamheden te signaleren. Ook motorrijders, quads, loslopende 
honden, zwemmers in de anti-tankgracht,  “verfspuiters” mogen gemeld worden.   
 
Wij zoeken dus iemand die:  
 
met een zekere regelmaat wandelt langs één van de vernoemde gebieden, en deze een warm hart 
toedraagt 
foto‟s en/of notities neemt van gebreken, inbreuken, tekortkomingen of leuke zaken die opvallen! 
ons deze bevindingen overmaakt op de zelf gekozen manier (papier/computer)  
 
Wij bieden:  
 
een groene werkomgeving  
fijne collega‟s (waarnaar de bevindingen worden overgemaakt) 
het nodige kaartmateriaal om op terrein onze eigendommen terug te vinden 
 
Vervoeg dus nu ons team van koeienwatchers, wandelpad-controleurs, peilbuismeters en –peters, 
boomgaardiers, beheerders, vogelspotters,… en word NATUURWACHTER bij Natuurpunt Haacht! 
 
Graag reageren via het contactformulier op www.natuurpunthaacht.be 
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ACTIVITEITEN  

 



Zwerfvuilactie 10.10 
 
Op zaterdag 10 oktober heeft de gemeente Haacht een zwerfvuilactie georganiseerd voor de verenigingen. 
Ook Natuurpunt Haacht deed mee en heeft verschillende vuilniszakken vol verzameld, dit op de 
Wespelaarsesteenweg, sportveld, brugstraat en Wijgmaalsesteenweg.  
 

  
 

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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EEN BLIK OP ONZE ACTIVEITEN IN  2016 
 
Zie het als een teaser… de exacte data volgen in onze winternieuwsbrief. 
 
Februari Op stap met nachtbrakers 

 
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. 

 
Maart Lente in het Schoonbroek, de natuur ontploft 
 

Luc vertelt honderduit over bosanemonen en antivries, speenkruid en stikstof. Wandel mee en start 
de lente op. 

 
April  Doorbomen over bloesems en struiken 

 
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. 

 
 
Mei  Geesten en spoken bestaan niet. (Water)draakjes wel! 
 Op zoek naar de kamsalamander 
 

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. 

 
Juni Op ontdekking in het Haachts Broek met Bes 

 
Met de dauwnetel, bosorchis en betonie is het Haachts Broek een feest voor onze zintuigen. Wandel 
mee met Bes en laat je verwonderen. 

 
Augustus  Nacht van de vleermuis 
 

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. 

 
Oktober Hier met dat zwerfvuil! 

 
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. 

 
Oktober  Van heksenboleet tot slijmkop 

 
Op stap doorheen het Haachts Broek, op zoek naar paddenstoelen. Gelukkig is René onze gids, 
zodat we dit avontuur met paddenstoelen overleven. 

 
November  Dag van de natuur 

 
Met z’n allen de handen uit de mouwen voor betere natuur. Zweten in de frisse buitenlucht en een 
prachtig decor.  

 
November  Vegetarische eetdag 
 
 Lekker eten en drinken ten voordele van meer en betere natuur in Haacht 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2015 

 
 
 

EXCURSIES 

8 november  Vegetarische eetdag 

21 november Dag van de Natuur meer info in deze nieuwsbrief 

 

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 24 oktober (EXTRA)  Doorlopend tussen 10u en 16u (lunch zelf mee te brengen)  

  Kruising Antitankgracht x Scharent 

Zaterdag 5 december  Doorlopend tussen 10u en 16u (lunch zelf mee te brengen)  

  Meer info volgt 

Zaterdag 19 december (EXTRA)  Doorlopend tussen 10u en 16u (lunch zelf mee te brengen)  

  Meer info volgt 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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