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Voorwoord

Voorwoord
Beste Natuurpunters,
Zomer !!! Vakantie !!!

Kinderen kunnen gaan spelen. Mensen nemen verlof en gaan
op vakantie…
Een rustpauze inlassen. Nieuwe horizonten verkennen. De
een trekt de natuur in, de andere snuift wat cultuur en nog een
andere rust languit in de zetel.
Het zonnetje is in ieder geval van de partij. De natuur in
Vlaanderen snakt naar water…
Hoe lang zal deze droogte nog duren ? De natuur is sterk en
herstelt snel bij een goede regenbui… maar toch…
We hebben ons 30-jarig bestaan van Natuurpunt Haacht goed gevierd. Het was zonnig en warm,
heel wat mensen kwamen een kijkje nemen, glaasje drinken, hapje nemen… Het werd reuze
gezellig.
Rock Werchter is ook al achter de rug. Met een 60-tal vrijwilligers werkten we hard aan de tap en
frisdrank om een deel van de 500.000 mensen te bedienen. Hard labeur maar toch ook genieten
van de sfeer, de mensen , de muziek. Ondertussen werden we hiervoor al beloond met een pak
centen voor onze vereniging. Geld dat we hard nodig hebben voor het beheer van de reservaten
en voor eventuele aankopen.
Deze maand hebben we onze nacht van de vleermuis. Na een korte introductie trekken we
de tuinen en park van St Angela domein in op zoek naar die wonderlijke diertjes…
Op 16 september houden we onze vegetarische
datum

eetdag… let op !!! Andere locatie en andere

We zullen jullie bedienen in de polyvalente zaal van DonBosco. We hopen jou daar te mogen
ontvangen. Graag snel reservatie: 0477 999005
Geniet nog van de zomerperiode….
Geniet van natuur, wandelen, fietsen, …. Rust!
Tot binnenkort op een van onze activiteiten.
Groetjes
Catherine Beddeleem
Voorzitter natuurpunt.
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Over de afdeling

Ledenblad Natuurpunt
Haacht
De Nieuwsbrief is het ledenblad van
Natuurpunt Haacht en verschijnt vier maal
per jaar.
Natuurpunt Haacht is een vzw die zich inzet
voor Natuurbehoud in Haacht. Gesteund door
meer dan 300 Haachtse gezinnen zetten we
ons met een 10-tal vrijwilligers in voor meer
en betere natuur in Haacht.
Lid worden van Natuurpunt vzw
kan door overschrijving van 27,00 euro
op rek. 230-0044233-21

Een
ontsnapte
grazer,
gevandaliseerd knuppelpad of
een andere onregelmatigheid
in een van onze gebieden?
Laat het ons weten via dit
gratis nummer: 0800 - 26 35 6

Op de cover

Ons
werkingsgebied:
de
Haachtse
Leibeekvallei. De Haachtse Leibeekvallei
situeert zicht ten zuiden van de Dijlevallei,
tussen Mechelen en Leuven. De streek van
Haacht behoort tot een oostelijke uitloper
van Binnen-Vlaanderen, liggend tussen de
Zuiderkempen en het Brabants Plateau. De
Leibeekvallei bestaat uit het Haachts Broek,
Schorisgat en het Schoonbroek. Bij het
Haachts Broek is ook de Antitankgracht en de
Hoogstamboomgaard te vinden. De Hooiberg
bevindt zich ten zuidwesten van de Haachtse
Leibeekvallei en grenst aan Boortmeerbeek.

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

Aﬃche Nacht van de Vleermuis

Iedereen welkom: 25 augustus - 19u30 - St Angela Instituut
Colofon

Werkte mee aan deze editie:
Rene, Catherine, Elke, Hans en Thomas
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Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:
Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht
016 60 61 62
info@natuurpunthaacht.be

Beleid

Vellen van Populieren
Natuurpunt voert de komende maanden bosbeheerwerken uit in Haacht. Bij deze beheerwerken
zullen verspreid over het gebied percelen met populieren geveld worden. Deze bomen werden
oorspronkelijk aangeplant i.f.v. houtproductie, maar in de ondergroei is zich gaandeweg een
natuurlijk bos beginnen vormen.
Door de populieren te ruimen ontstaat meer ruimte en licht voor de groei van andere boomsoorten
(zomereik, zwarte els, es, …) die momenteel in de schaduw van de populieren staan. Een
belangrijk
aandachtspunt bij het vellen van de bomen zal dus bestaan uit het zo weinig mogelijk beschadigen
van de andere boomsoorten in de ondergroei. Daarnaast zorgen we ook dat deze werken
gebeuren
tijdens een droge periode waarbij de bodem minder belast wordt.
Wij willen ons hierbij alvast verontschuldigen voor mogelijk ongemak tijdens de vellingen.

Rechtzetting

Rechtzetting

Rechtzetting

NPH zegt neen tegen
roofvogelsshows
In Haacht INFO vind je de aankondiging voor het Roostfeest ter gelegenheid van
Open Monumentendag op 09 september 2018. Op deze aankondiging is er sprake
van een valkeniersshow en daaronder is ook het logo van Natuurpunt aangebracht.
Dit is een spijtige vergissing!
Natuurpunt Haacht is radicaal gekant tegen het opvoeren van roofvogels tijdens shows of
demonstraties. Deze prachtdieren horen thuis in de vrije natuur en niet vastgebonden aan een
ketting tijdens een valkeniersshow.
Gelukkig ligt de tijd van de dansende beren in circussen al lang achter ons. En nu is de tijd rijp
in Vlaanderen om afscheid te nemen van pelsdierkwekerijen en ook het dwangmatig voeren
van ganzen voor de productie van foie gras (zie Vlaams zomerakkoord 2018). Zo hoopt en is
Natuurpunt Haacht ervan overtuigd dat ook valkeniersshows dra tot het verledenzullen
behoren. Natuurpunt Haacht staat niet alleen met dit standpunt. Natuurpunt en
Vogelbescherming Vlaanderen vervullen een voortrekkersrol in de strijd tegen
roofvogelsshows!
Dit jaar zijn er nog 3 pulli slechtvalken uitgevlogen uit de kerktoren van Haacht.
Hoe prachtig is het deze vogels vrij te zien rondvliegen in Haacht en omgeving!
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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.”
Tekst: René Verdonck

Nadenkertje van onze vorige
nieuwsbrief
Als je een vijvertje – hoe klein ook – in je tuin
hebt zie je op dit ogenblik veel libellen vliegen.
Meestal zullen het juffers zijn. Deze zijn wat
kleiner dan de “echte libellen” en houden
hun vleugels toe als ze zitten. Echte libellen
houden hun vleugels altijd gespreid (dus
horizontaal en loodrecht op het borststuk).

vervellen meerdere keren en telkens lijken
ze wat meer op het volwassen insect. Deze
fase kan meerdere jaren duren. Eenmaal
volwassen leven ze meestal slechts enkele
weken en ook dan eten ze insecten die ze al
vliegend vangen.
De paring van libellen is uniek. Het mannetje
brengt eerst het sperma naar de voorzijde
van zijn achterlijf in een speciaal orgaantje.
Vervolgens pakt hij het vrouwtje vast met zijn
achterlijf bij de kop en zo ontstaat een tandem.

Libellen komen al honderden miljoenen jaren
op aarde voor… Ja, ze bestonden al voor de

komst van de dinosauriërs. Sommige hiervan
waren echte reuzen, maar zijn intussen al
lang uitgestorven. Libellen kennen slechts
3 levensstadia (ei – larve –imago). Dit in
tegenstelling tot vlinders die 4 levensfases
kennen (ei – larve (rups) –pop- imago).
Libellen hebben dus geen popstadium.
De larve van libellen leven in het water en
eten andere kleine diertjes op (carnivoor). Ze
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Nu brengt het vrouwtje haar achterlijf naar
dat orgaantje (vooraan het achterlijf van het
mannetje) en zo ontstaat het typische hartje
tijdens het paren.
Vaak blijven libellen na de paring aan elkaar
vastzitten en zetten de eitjes in tandem af. Het
voordeel voor het mannetje is dat hij zeker is
dat de eitjes bevrucht worden met zijn sperma.
De eitjes worden immers pas bevrucht op het
ogenblik dat het vrouwtje het eitje legt op een
blad of in het water. Voor het vrouwtje is het
veel veiliger. Want zowel tijdens de paring
als tijdens het afzetten van de eitjes kunnen

Weetjes en Watjes over de natuur

ze in tandem wegvliegen als er gevaar dreigt.
Dit in tegenstelling tot de meeste insecten die
tijdens de paring staart aan staart zitten en
zich nauwelijks kunnen redden bij gevaar.

Ezelsbrugje:
K K en de boterbloem.
Wanneer je in de lente, zomer of herfst door
de velden wandelt, kom je gegarandeerd
boterbloemen tegen. De 2 meest verspreide
soorten zijn de Scherpe boterbloem en
de Kruipende boterbloem.
Maar hoe
hou je deze 2 nu in godsnaam uit elkaar?
Wel…. Met K K. De Scherpe boterbloem heeft
een rolronde stengel, maar de Kruipende
heeft een kantige stengel. K K betekent dus:
Kantig is Kruipend. Kruipend betekent ook
dat de plant bovengrondse uitlopers vormt

(zoals de aardbeiplant).
Verder heeft de Scherpe boterbloem diep
ingesneden bladeren, terwijl de Kruipende
boterbloem eerder een driehoekig blad
met een gesteelde eindlob heeft (zie foto:
vergelijking blad van de scherpe en de
kruipende boterbloem).
Botanisch gezien spreken we van het
geslacht Boterbloem (Ranunculus) uit de
Ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Zo is de
Scherpe boterbloem: Ranunculus acris en de
Kruipende boterbloem: Ranunculus repens.

Foute vertalingen: kamperfoelie.
Weet je iedereen heeft zich al wel eens
vergist tussen kampernoelie (paddestoel) en
kamperfoelie (klimplant). Maar waar komt de
naam “kamperfoelie” vandaan? Wel dit is een
verbastering van het woord “caprifolium”.
Dit betekent letterlijk “Geiteblad”zoals je het
in het Franse “Chèvre-feuille” of het Duitse
“Geiss-blatt” nog kunt horen
Botanisch
gezien
spreken
we
van
het
geslacht
Lonicera
uit
de
Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae). Zo is
de Tuinkamperfoelie: Lonicera caprifolium
en de Wilde kamperfoelie: Lonicera
periclymenumm

Wandelen in het Haachts Broek.
Wie in juni of juli door het Haachts Broek
gewandeld heeft en gekozen heeft voor de
grote wandeling, heeft kunnen vaststellen dat
de “betonieweide” zijn naam alle eer aandoet.

Ganse delen van de weide kleurden roodpaars
van de Betonie.
We stellen met plezier vast dat het beheer
van deze weide zijn vruchten afwerpt. Waar
enkele jaren terug de Betonie beperkt bleef
tot amper 2 plaatsen op de weide, kan je nu
de plant terugvinden verspreid over heel de
weide. Ons beheerteam verdient een zoveelste
pluim op hun hoed!

Natuurpunt Haacht - Lente 2018
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Kriebelbeestjes: vliegende mieren.
Begin juli zat op een ochtend onze veranda vol
met gevleugelde mieren. In niet-verstaanbare
mierentaal riepen de vrouwtjes: “Wie me
pakken wil, zal verdomd hard moeten kunnen
vliegen!!!”

Maar ook de Poelruit (foto boven) doet het
uitzonderlijk goed op de betonieweide. Deze
plant staat in het midden van de weide in een
iets lager gelegen glooing. Dus moeilijk te zien
vanaf het wandelpad.
Ook de Gewone agrimonie (foto onder) blijft
zich handhaven op deze weide. Maar deze
plant doet het beter op een ander perceel in
het Haachts Broek, in casu de weide rond de
verborgen poel.

Mieren behoren tot de “vliesvleugeligen”,
net als wespen,bijen en hommels. Al deze
insecten hebben 2 paar vleugels, dus ook
mieren. Maar we zien deze gevleugelde
mieren slechts uitzonderlijk tijdens de
spectaculaire bruidsvlucht, die plaats vindt
op één van de eerste warme zomerdagen.
Dan komen de nieuwe koninginnen en de

mannetjes uit hun nest gekropen voor de
bruidsvlucht. Ze paren immers in de lucht.
Na de bruidsvlucht sterven de mannetjes
(ze leven dus maar enkele dagen). En de
bevruchte koninginnen bijten hun vleugels af
en starten een nieuwe kolonie. Het is gedaan
met de gevleugelde mieren en de rest van het
jaar zien we onze vertrouwde vleugelloze
mieren. Uit de eitjes komen vooreerst de
werksters die de koningin zullen helpen
bij de bouw van het nest, het verzorgen van
het broed en het verzamelen van voedsel.
Deze werksters hebben dus nooit vleugels.
Al wie tegels in de tuin heeft of een terras bezit,
weet dat daar altijd mieren zitten. Stenen en
tegels houden nu eenmaal de zonnewarmte
lang vast. Dus onder deze stenen is het
lekker warm en dus de ideale plaats om een
mierennest te stichten.
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Ook zie je mieren vaak op bladeren en stengels
van planten. Als je goed kijkt, zie je dat de
mieren niet alleen zijn maar dat op die planten
ook veel bladluis zit. Bladluizen steken hun
snuit in een blad of stengel en beginnen de
suikerrijke sapstroom van de plant op te
zuigen. Maar wie veel eet langs de ene kant,
heeft natuurlijk ook veel reststoffen die het
lichaam verlaten langs de andere kant. Deze
poep is nog altijd zeer suikerrijk en wordt
honingdauw genoemd. De mieren, die van
zoet houden, weten dat maar al te goed en
beschouwen de bladluis als een soort melkkoe.
Ze trommelen met hun poten op het achterlijf
van de bladluis, die dan zijn behoefte doet en
van deze honingdauw smullen de mieren.
De mieren gaan zelfs zover dat ze de bladluizen
beschermen tegen hun predatoren, o.a. tegen
lieveheerbeestjes. En zo zie je dat mieren
lieveheerbeestjes aanvallen om te voorkomen
dat ze de bladluis opeten.

op de website www.schietinactie.be van
“Vogelbescherming Vlaanderen.”

Nieuws van onze
zustervereniging: INBO kweekt
waterdraakjes
Het INBO (Institituut voor Natuur en
Bosonderzoek) schrijft in zijn nieuwsbrief
dat het een intensief kweekprogramma voor
de sterk bedreigde kamsalamander heeft
opgezet. Het INBO heeft een lange traditie in
het uitwerken van soortherstelprogramma’s
voor bedreigde en beschermde vissoorten.
Deze knowhow werd nu – met succes aangewend voor de kamsalamander.
Populaties van amfibieën gaan de laatste

Nieuws van onze
zustervereniging:
Vogelbescherming Vlaanderen.
Vogelbescherming Vlaanderen laat weten
dat het jachtoppervlak in Vlaanderen
flink is ingekrompen. Je weet nog wel dat
verleden jaar alle natuurliefhebbers diep
verontwaardigd waren toen bleek dat scholen,
privé-tuinen tot hele woonwijken, kerken en
sportcentra zonder enige toestemming - en
meestal zonder dat de eigenaar op de hoogte
was – stond ingekleurd als jachtgebied op de
jachtplannen van de jagers. Gelukkig hebben
duizenden Vlamingen toen actie ondernomen
en hun perceel laten uitkleuren. Maar liefst
18.500 ha werden hierdoor jachtvrij gemaakt.
Maar er zijn nog steeds heel wat percelen
zonder toestemming van de eigenaar
ingekleurd. Daarom deze oproep om nog eens
te checken of je eigendom al jachtvrij is!!! Dit
kan je doen door te zoeken naar “Jachtplannen
online” en je daarna te laten uitschrijven

decennia, zowel op Vlaams, nationaal als
mondiaal niveau, enorm snel achteruit.
Veranderd landgebruik en een verregaande
versnippering van het landschap zijn de
belangrijkste oorzaken.
Ook door de aanleg van een gereduceerd
getijdengebied in het kader van de
Sigmawerken ter hoogte van het Zennegat
bij
Mechelen
dreigde
een
populatie
kamsalamander te verdwijnen door de
gevolgen van getijdenwerking.
Daarom werden de aanwezige dieren
gebruikt voor een kweekprogramma. Maar
ook in Haacht werden kamsalamanders
weggevangen voor dit kweekprogramma!

Natuurpunt Haacht - Lente 2018
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Met de gekweekte nakomelingen kunnen
nabijgelegen gebieden, waaruit de soort in het
verleden verdwenen was, weer bevolkt worden
met behoud van de genetische diversiteit van de
bronpopulatie.
Meer dan 1300 jonge kamsalamanders werden
dit voorjaar uitgebroed in een aangepaste
kweekinfrastructuur. De juvenielen, die met
hun externe kieuwen wat aan draakjes doen
denken, groeien nu verder op in een beschermde
omgeving om maximale overleving te kunnen
garanderen. Deze zomer worden ze door het
Agentschap voor Natuur en Bos overgebracht
naar hun nieuwe leefgebied waar ze hopelijk een
nieuwe populatie zullen stichten.

Ledenaantallen van
natuurverenigingen
Sinds het begin van de tellingen in 1994,
stijgt
het
aantal
lidmaatschappen
van
natuurverenigingen in Vlaanderen nagenoeg
elk jaar. In 2017 nam het aantal toe met ongeveer

7.508 lidmaatschappen. Eind 2017 zijn in
totaal 255.500 mensen of gezinnen lid van een
natuurvereniging.
Natuurpunt is met 107.333 lidmaatschappen
de grootste natuurvereniging in Vlaanderen.
WWF is de tweede grootste natuurvereniging
met 73.647 leden, gevolgd door Greenpeace met
60.925 leden, Vogelbescherming Vlaanderen met
10.730 leden en JNM met 2.892 leden.
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Leven vlinders langer met mooi
weer?
Niemand kan het nog ontkennen. Er vliegen
veel vlinders rond in onze tuinen bij dit mooie
en warme weer. En toch betekent dit niet dat
vlinders langer leven. Integendeel zelfs. Daar
ze nu van s’morgens tot s’avonds kunnen vliegen,
zijn hun vleugels sneller versleten en zullen ze
minder lang leven.
Je kan het nog het best vergelijken met een soort
kredietlijn waarop een bepaald aantal vlieguren
opstaan. Verbruik je al deze uren op 5 dagen, dan
sterf je. Moet je vaak schuilen of rusten wegens
minder mooi weer, dan doe je meer dagen met je
kredietlijn en leef je langer.
Is dit nu goed of slecht nieuws voor de vlinder?
Op het eerste zicht zou je zeggen: goed nieuws.
Vlinders zijn zonaanbidders en houden van
warmte. Hun lichaam moet een temperatuur
van 30° bereiken om te vliegen. En dat kan nu
van ‘s morgens tot ‘s avonds. Ze hebben dus veel
vlieguren om nectar en stuifmeel te zoeken.
Mannetjes kunnen veel vrouwtjes vinden om te
paren en veel voortplanting betekent ook dat de
volgende generatie veel vlinders gaat bevatten.
Maar…. Aanhoudend mooi weer heeft ook een
keerzijde, nl. droogte. Kijk maar eens naar je
gazon. Planten zijn verdroogd en produceren
bijna geen nectar meer.
Bijgevolg moeten
vlinders langer zoeken naar voedsel en uitwijken
naar gebieden waar hun waardplant misschien
ontbreekt. Zo zie je ineens vlinders in je tuin
die thuishoren op de heide, maar daar is het zo
droog dat ze wel moeten uitwijken (economische
migranten?).
Ook een talrijk nageslacht is niet zeker. Als de
rupsen enkel verdroogde blaadjes vinden op hun
waardplant, zullen er toch niet meer vlinders
zijn bij een volgende generatie. Zo zie je maar.
En vergeet ook niet: de vele vlinders in je tuin
is een tijdsgegeven voor juli 2018. Op langere
termijn gaat het absoluut niet goed met onze
dagvlinders. Maar dit mag je niet beletten om ten
volle te genieten van deze prachtige insecten!!!

Weetjes en watjes over de natuur

Foeragerende ooievaars op de
evenementenweide
(eind juni – begin juli)
Je zag het aan het vertragen van de vele auto’s
ter hoogte van de evenementen-weide. Hier
was iets bijzonders aan de hand. En inderdaad
… tientallen ooievaars stonden te foerageren
op de evenementenweide op zoek naar lekkere
sprinkhanen. Zelfs tijdens Rock Werchter –
links en rechts van de geparkeerde auto’s
(Park and bikezone) stonden er ooievaars.
Onze beheerploeg telde er zelfs 30 tijdens hun
maandelijkse werkdag (de zaterdag van Rock
Werchter).
Was het omdat er zo vele sprinkhanen zaten
in Haacht? Of was het eerder omdat hun
normale eetplaatsen in Muizen, Hever en
Boortmeerbeek te weinig voedsel verschaften
en ze moesten uitwijken naar verder afgelegen
weides?

Eerste eikenprocessierupsvlinders
gespot in Haacht
In Nature today van 16 juli kon je lezen
dat in het weekend van 14 – 15 juli de
eerste eikenprocessierupsvlinders werden
waargenomen. En ja hoor … ook in Haacht
werd de eerste eikenprocessievlinder op 15
juli gespot in een nachtvlinderlichtbak.
Los van de overlast dat de rupsen veroorzaken,
moet je toegeven dat het best een mooi
vlindertje is.

Geraadpleegde bronnen:
-

Nieuwsbrieven Nature today
Cursussen natuurpunt
Waarnemingen.be
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De afgelopen 3 maand deden we...
6 mei groot feest Natuurpunt Haacht
Een knallende zon, dito sfeer, een 400 deelnemers,
lekkere en frisse drankjes, puike salamanders,
een slechtvalk en bosuil die werden vrijgelaten en
negen nieuwe leden kunnen werven. Natuurpunt
heeft een knallende dertigste verjaardag beleefd.
Een dikke merci aan iedereen die meehielp of
mee kwam vieren.

12

Natuurpunt Haacht - Zomer 2018

Kristel van K3
vond het Buitengewoon Feest van Natuurpunt
Haacht ook zeer de moeite waard.
Lekker weertje, fijne mensen, coole
foodtrucks en drankjes.
Dus is ze wat blijven hangen.
Maar nu wil ze toch wel graag naar huis.
Stuur een berichtje en we zorgen dat dit in orde
komt.
Vertel het verder!

feesten, natuurbeheer en zomers genieten.

Werkdag 7 juli
Afwerken bijenhotel boomgaard achter evenementenweide.

Natuurpunt Haacht - Lente 2018
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Activiteiten
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018
NACHT VAN DE VLEERMUIS
Na een korte introductie in het duistere maar boeiende leven van vleermuizen brengen we
een bezoek aan de tuinen en het park op het St Angela-domein
Locatie: St Angela Instituut - Kruineikestraat - Tildonk
Bijeenkomst: 19u30
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Activiteiten

Activiteiten

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak,
meer info: Richard Soille - 0486-36 90 52
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen

ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018 :
BES’TE HERFSTTOCHT
Gids Bes neemt je mee voor de mooiste kleuren van het Haachts Broek.
Locatie: Parking Sporthal ‘De Dijk’ Dijkstraat - Wespelaar
Meebrengen: Laarzen of stevige wandelschoenen.
Bijeenkomst: 14u
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ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018

VEGGIE EETDAG
VAN 12 TOT 15 & 17 TOT 20U
LOCATIE: DON BOSCO - HAACHT

U LEEST HET GOED, ZOWEL DE DATUM ALS LOCATIE
WERD GEWIJZIGD.
WAT NIET WIJZIGDE IS DAT HET LEKKER IS EN DAT JE ER
DE HAACHTSE NATUUR MEE STEUNT.
VOOR VOLWASSENEN IS HET 18EUR, VOOR KINDEREN 9EUR
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Activiteiten

Activiteiten
ZATERDAG 6 OKTOBER 2018
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak,
meer info: Richard Soille - 0486-36 90 52
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen

ZONDAG 7 OKTOBER 2018
PADDENSTOELENTOCHT
Gids René laat je kennismaken met paddenstoelen, in al hun vormen, kleuren en geuren.
Locatie: Parking sporthal ‘De Dijk’ - Dijkstraat - Wespelaar
Bijeenkomst: 14u

ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak,
meer info: Richard Soille - 0486-36 90 52
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen
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Activiteiten

Activiteiten
ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018
DAG VAN DE NATUUR
GEZINS-NATUURWERKDAG
Waar kunnen kinderen nog ravotten in de natuur, en een vuurtje stoken? Dat kan tijdens
de gezinswerkdag van Natuurpunt Haacht. Deze werkdag is speciaal bedoeld voor
gezinnen met kinderen. Op een avontuurlijke manier maken kinderen en volwassenen
kennis met het werken in de natuur: waarom is het nodig, waarom doen we juist dit werk?
Wij zorgen voor soep of hapje en een drankje.
Locatie: Belevingspark ‘Kasteel van Roost’ Wilde Heide Haacht
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen

ZATERDAG 1 DECEMBER 2018
NATUURWERKDAG
Divers natuurbeheer in een van onze natuurgebieden
Locatie: Naargelang de werkplek wisselt de plaats van afspraak,
meer info: Richard Soille - 0486-36 90 52
Bijeenkomst: 13u30
Meebrengen: Stevige schoenen en werkhandschoenen
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WORD OOK VRIJWILLIGER BIJ

NATUURPUNT!

Natuurpunt zou Natuurpunt niet zijn zonder de duizenden helpende handen
van onze vrijwilligers. Steek jij graag je handen uit de mouwen? Ontdek dan
snel wat je voor de natuur kan betekenen! Natuurpunt is steeds op zoek naar
vrijwilligers. Zowel voor natuurbeheer, als voor de het afdelingsbestuur of
het mee organiseren van activiteiten. Of je nu alle dagen in het getouw wil zijn
of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom. Je hoeft noch ervaring noch enige voorkennis te hebben omtrent natuur en milieu. Iedereen
is welkom en nodig! Interesse om mee te doen?
stuur ons vandaag dan nog een mailtje!

Contact

Contact

Natuurpunt Haacht
Secretaris
Isa Van Horenbeeck
vanhorenbeeckisa13@hotmail.com
016 84 48 09

Voorzitter

Penningmeester

Catherine Beddeleem
Rijmenamsebaan 94
3190 Boortmeerbeek
catherine.beddeleem@telenet.be
0477-99 90 05

René Verdonck
rene.verdonck@telenet.be
016 60 62 58

Bestuurslid
Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht
016 60 61 62

Andere Bestuursleden

Conservator ad interim

Luc Bijnens, Steven Janssens, Elke Van den Broeck,
Hans Marijns, Steven De Ceulaer.

Richard Soille
richard@soille.be
0486-36 90 52

Eindredactie: Thomas Naveau
www.natuurpunthaacht.be
info@natuurpunthaacht.be
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