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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.

Voelen jullie het ook kriebelen? De eerste bloemen
steken hun kop boven de grond. Padden en kikkers zijn
op trek en proberen de soms gevaarlijke wegen over te
steken. De eerste zwaluwen zijn terug in het land. HET IS
LENTE! Ook in het Haachts Broek merken we terug meer
wandelaars die komen genieten van de ontwakende
natuur. Leuk.

Lid worden van Natuurpunt vzw
kan door overschrijving van 24,00 euro
op rek. 230-0044233-21
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Ook aan de Anti Tank Gracht schieten we terug in actie.
Voor het derde jaar op rij worden er werken uitgevoerd
om de omgeving van de Anti Tank Gracht te verfraaien.
Recent werden de populieren aan de bunker gekapt. De
komende 2 maanden zal de omgeving verder worden
verfraaid, wordt er een wandelpad aangelegd dat ook
toegankelijk zal zijn voor rolstoelpatiënten, komen er info
borden enz. Het cointet element dat vorig jaar werd
gemaakt door de leerlingen van het Don Bosco instituut
krijgt hier ook zijn plaats. Natuurpunt heeft ook nog een
dossier ingebracht om grotere delen van de Anti Tank
Gracht te laten begrazen door schapen om zo ons beheer
te vergemakkelijken.
Vlak bij de Anti Tank Gracht hebben we de Dijleboorden.
Hier wil waterwegen en zeekanaal een geasfalteerd
fietspad aanleggen. Samen met natuurpunt Keerbergen
en Tremelo willen we ons hiertegen verzetten. U kan ons
standpunt hieromtrent lezen verderop in deze
nieuwsbrief. We steunen dan ook volop de
protestwandeling op 3 april georganiseerd door
Respect.Natuur.
Onze cursus “Natuur in je Streek” is intussen volop aan
de gang. Met bijna 20 ingeschrevenen kunnen we dit een
succes noemen. Elke 2 weken wordt er een voordracht
georganiseerd rond diverse thema‟s die betrekking
hebben op de natuur in onze streek. En regelmatig
trekken we er samen op uit om de natuurgebieden in de
buurt onder begeleiding van een gids te verkennen: Het
Haachts Broek, Torfbroek te Kampenhout, Dijlemeanders
te Boortmeerbeek zijn maar enkele voorbeelden. Voor
herhaling vatbaar.
Van 20 tot 24 april loopt de 20ste Vlaamse editie van de
DAG VAN DE AARDE onder het motto “Geef ons de
Ruimte”. Naar aanleiding hiervan nodigen we je uit op
onze wandeling in het Haachts Broek op paasmaandag
25 april. Afspraak om 14 u op de parking van sporthal
Den Dijk te Wespelaar. En misschien vinden we hier en
daar nog wel een verloren paasei.
Tot dan,
Bernard Lemaitre
Voorzitter NP Haacht
PS 1:

PS 2:

Dit jaar bestaat Natuurpunt 10 jaar. En dat wordt
gevierd. Noteer reeds in uw agenda 10
december 2011 te Gent. Meer nieuws volgt later.
Ledenadministratie: Een klein aantal leden heeft
zijn lidgeld voor 2011 nog niet betaald. Stort die
luttele € 24 vandaag nog op rek nummer:
230-0044233-21 van Natuurpunt.
Je viert toch nog mee dit jaar!

Foto cover: Marian Ursi – onze grazers in het broek: Karlinka en Kapaza

STUDIE
VLAKBIJ JE BED … OOK IN HAACHT STERVEN DIERSOORTEN UIT
Wie kijkt er niet eens graag naar een mooie documentaire op National Geographic? Zelfs mensen die niet uit
interesse met natuur bezig zijn of erdoor geroerd worden zullen moeten toegeven dat beelden van
ronddwalende dieren op een kapvlakte van een voormalig regenwoudwel wat met ze doet...neen?
Zoals zo vele zaken lijkt dit erg ver van ons bed en hebben we het gevoel dat het niet in onze macht ligt om
iets te veranderen aan deze toestanden. Nochtans is het tegendeel waar. Niet alleen aan de andere kant
van de wereld sterven soorten uit, maar ook in onze eigen tuinen en natuurreservaatjes. Zij het veel minder
opvallend en dramatisch lijkend dan op tv, het is daarom niet minder werkelijk. Het gaat in ons land niet
louter meer om het redden van de grote, opvallende dieren, want die zijner amper nog, maar om de kleine
onopvallende beestjes waarvan er vele het heel moeilijk hebben om te overleven in ons door asfalt en beton
doorsneden landje.
In het Haachts broek in Haacht werd afgelopen zomer namelijk een
met uitsterven bedreigde spin ontdekt. De ongelukkige heeft als
naamplaatje „zonnekampoot‟ meegekregen oftewel Drassyllus
praeficusin wetenschappelijk jargon. Deze spin behoort tot de
famillie van de bodemjachtspinnen.de meeste leden van deze
familie bodembewonende spinnen rennen vaak tegen een enorme
snelheid tussen stenen en aardkluiten door. Meestal verschuilen ze
zich overdag onder allerlei materiaal en jagen ze 's nachts. De spin
werd ontdekt door mensen van BINCO vzw die samen met
Natuurpunt Haacht de soortenrijkdom van het Haachts broek in
kaart proberen te brengen. Voor het op naam brengen van de
spinnen werd beroep gedaan op ARABEL, de Belgische vereniging
voor Arachnologie.
Een spin is niet zómaar een spin. Elk levend organisme heeft zijn eigen verhaal. Als meer mensen eens
wisten hoe interessant het leven van deze en andere ongekende diertjes was... Ze hebben allemaal hun
reden te bestaan, ze ontlenen hun leventje aan andere organismen en geven het zelf weer door... Wie zijn
wij om daar tussen te komen?
Jeroen Casteels
www.binco.eu
www.natuurpunthaacht.be

GROOTOREN DOEN HET GOED
In de bunker in het Haachts Broek overwinteren in de door
Natuurpunt verstrekte hulpmiddelen Gewone Grootoorvleermuizen.
Er bevinden zich met holtes voorziene grote snelbouwstenen. Ook
bevindt er zich een thermometer en een hygrometer. Beide
parameters zijn bepalend of vleermuizen ergens wensen te
overwinteren al dan niet. Gedurende de controle van 2010-2011 (16
januari) bedroegen beide parameters respectievelijk 0°C en 92%.
Dit jaar werden maar liefst 5 exemplaren aangetroffen! Dit is een
nieuw rekord! Het betrof allen Gewone Grootoren .
Verder zaten er ook weer muggen (imago‟s) terwijl het net stevig
gewinterd had. Verder werden de klassieke Roestjes en
Dagpauwogen opgemerkt. Beiden imago‟s.
We hopen uw begrip te mogen hebben voor het ontoegankelijk houden van de bunker. Rust is immers van
cruciaal belang voor dergelijke overwinteringplaatsen. De tellingen vinden dan ook maar éénmaal jaarlijks
plaats en worden erg kort gehouden om door onze lichaamstemperatuur en onze lichten de dieren niet
wakker te maken.

HAACHT IS PILOOTPROJECT
NIEUWE INVOERMODULE BROEDVOGELKARTERING
Voor de broedvogelinventarisatie van 2011 – Wilde Heide is
Natuurpunt Haacht geselekteerd om –samen met enkele andere
projekten elders in Vlaanderen- de nieuwe module voor
broedvogelkartering te testen. Het systeem heeft al een lange,
uitgebreide en zeer arbeidsintensieve testfase doorlopen in
Nederland dus de kans dat er zich nog veel ongemakken of
foutjes zullen aandienen, lijkt eerder beperkt.
Deze module is een mijlpaal in de digitale vogelwereld en is na
www.trektellen.nl en http://www.waarnemingen.be de derde,
enorme sprong voorwaarts. Het ganse systeem werd opgezet en
ontwikkeld door het Nederlandse SOVON. Met dank aan Gerard
Troost (die eerder, samen met Jethro Waanders, ook al
www.trektellen.nl „uitvond‟).
De module van broedvogelkartering.be moet er in hoofdzaak voor zorgen dat we met z‟n allen meer in het
veld kunnen zitten en minder achter het bureau of de pc. Vanaf 2011 moet er „alleen nog maar‟ worden
geïnventariseerd en moeten alle geldige waarnemingen (best zo kort mogelijk na elk veldbezoek) in de
module worden ingevoerd en al de rest is werk voor de automatische clusteringstool die alle geldige
waarnemingen interpreteert en territoria afbakent. Na afloop van het seizoen zullen alle ingevoerde
waarnemingen worden geïmporteerd in waarnemingen.be zodat je daar verder van je prestaties kan
genieten.
Natuurpunt Studie hoopt dat deze tool aan de verwachtingen tegemoetkomt (of misschien zelfs overtreft)
maar hoort van ons verder ook graag alle mogelijke suggesties voor veranderingen, verbeteringen. Net zoals
bij www.trektellen.nl en www.waarnemingen.be, zal aan deze invoermodule voortdurend worden gesleuteld
op basis van onze reacties uit het veld.

GEZOCHT !
RIETEN MANDJES
De VogelWerkGroep van Natuurpunt Haacht is al meer dan 20 jaar actief om
in Haacht de broed- en andere vogels te bestuderen, en te helpen bij hun
overleving. Nestkastprojekten zijn daar een belangrijk onderdeel van.
Daarom zoeken wij:
Rieten mandjes met een doorsnede van minstens 50cm.
Wat biedt de VWG als tegenprestatie:
-talrijke publicaties op onze website
-de kans om geregeld mee het veld in te trekken onder begeleiding
-de kans om mee in te stappen in onze projecten
-hulp en uitleg bij de determinaties van jouw eigen vogelwaarnemingen in Haacht

Wat vragen we?
Een oud versleten mandje of ander mandje dat je kan missen verzamelen wij graag om te gebruiken als
"nestkast" voor de Ransuil. Deze uil gebruikt vaak oude Kraaiennesten, maar aanvaard ook mandjes…
Heb je zo'n mandje te veel, neem dan contact op met:
info@natuurpunthaacht.be
0476/24.94.24

BELEID
OCMW VAN MECHELEN EN NATUURPUNT REALISEREN SPECTACULAIRE
VERWERVING VAN BOS ALS NATUURRESERVAAT
Begin maart ondertekenden voor het OCMW Mechelen, Koen Anciaux (Voorzitter) en Jan Bal (Secretaris),
en voor Natuurpunt Beheer, Lieven Deschamphelaere (Voorzitter) en Willy Ibens (Directeur), één van de
belangrijkste samenwerkingsovereenkomsten rond stadsbosontwikkeling en -beheer ooit in Vlaanderen.
2011 werd uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bossen en kon zo geen mooiere start nemen!
Het OCMW van Mechelen en Natuurpunt werken samen om een stevige groene gordel te creëren rondom
Mechelen. Deze gordel reikt tot Haacht, waar ook enkele betrokken percelen gelegen zijn. Binnen deze
gordel wordt een beheer gevoerd met het oog op het bewaren en het verhogen van de biodiversiteit.
Iedereen zal er, met respect voor de natuurwaarden, welkom zijn, om te wandelen, te ademen, te beleven
en te genieten.
De overeenkomst omvat vier grote onderdelen:
1. Natuurpunt zal via een erfpacht, ruim 280 hectaren bos, eigendom van OCMW Mechelen, beheren
als natuurgebied en ze toegankelijker maken voor het publiek .
2. OCMW Mechelen en Natuurpunt werken structureel samen om deze boskernen nog uit te breiden
en maken daar meteenconcreet werk van.
3. Beide organisaties realiseren samen een duurzame “bosploeg” binnen het kader van sociale
tewerkstelling.
4. OCMW Mechelen en Natuurpunt richten een “groene Gordelcommissie “ op van waaruit de
samenwerking gestuurd en geëvalueerd wordt.
Reeds in Juli 2010 kondigde voorzitter Koen Anciaux aan dat beide organisaties deze samenwerking wilden
aangaan. Sindsdien werkten medewerkers van het OCMW en vrijwillige en professionele medewerkers van
Natuurpunt erg hard om dit project in een definitieve vorm te gieten. Dit was niet altijd een eenvoudig en voor
de hand liggend proces. Wij willen iedereen die bijdroeg om dit project tot stand te laten komen bedanken en
feliciteren. Want het resultaat mag er zijn.
Het Mechelse OCMW werd voornamelijk door schenkingen of legaten eigenaar van bijna 300 hectaren bos,
voornamelijk in of in de nabijheid van de stad. En dat is een erg grote oppervlakte in een bosarme regio als
Mechelen.
Het OCMW onderschrijft de belangrijke ecologische, sociaal -maatschappelijke eneducatieve functies van
deze bossen en vindt dat deze, waar mogelijk, moeten worden versterkt. Bosbeheer is echter niet de
kerntaak van het OCMW .Om alslokaal bestuur toch haar verantwoordelijkheid op te nemen, besliste het
OCMW een partnerschap aan te gaan met Natuurpunt.
Natuurpunt Haacht is erg gelukkig met deze samenwerkingsovereenkomst en wil hiervoor het OCMW
Mechelen uitdrukkelijk bedanken en feliciteren. Vandaag wordt hier niet alleen een belangrijke oppervlakte
natuur voor de toekomst gegarandeerd, maar wordt ook in de verf gezet dat lokale overheden en Natuurpunt
logische partners zijn in natuurbehoud en beheer. De bijzonder grote historische deal,die vandaag gesloten
wordt,is een bewijs dat het model van Natuurpunt maatschappelijk gedragen is en mag als een uitnodiging
gezien worden voor andere lokale besturen .
Met de ondertekening van deze overeenkomst, zetten we een historische en heel concrete stap in de
realisatie van een duurzame groene gordel rond Mechelen.

STANDPUNT NATUURPUNT HAACHT: ASFALTERING VAN DE DIJLEDIJK TUSSEN
WERCHTER EN DE HANSBRUG EN TUSSEN DE HANSBRUG EN RIJMENAM
Maw aanleggen van een soort jaagpad in opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal,
Lange Kievitstraat,113 B44, 2018 Antwerpen
Als vereniging die de bescherming en de beleving van de ons
omringende natuur ter harte neemt,
beschouwen we een
asfaltering van de Dijledijk als een vermindering hiervan.
Het rivierenlandschap tussen Aarschot en Mechelen heeft met de
Dijle en de Demer een belangrijke, grotendeels onverstoorde, hoge
historische
natuurwaarde.
Door
ingrepen
zoals
verkeersbevorderende ontwikkelingen dreigt deze prachtige
ruimtelijke infrastructuur onnodig en blijvend beschadigd te worden.

Puntsgewijs wensen we onze visie hieronder te verduidelijken:
Natuurwaarde
 De bermen van de weg en de weg op zich kunnen een prima trekroute zijn voor dieren (en ook
planten) tussen natuurgebieden. De natuurverbindingswaarde van onverharde paden ligt veel hoger
dan deze van verharde paden, aangezien de bermen van een onverharde weg zachtjes overgaan in
de weg zelf. Langs de andere kant vormt elk verhard pad een bijkomende (soms onoverkomelijke)
barrière. Kevers, spinnen en slakken hebben veel moeite om verharde paden over te geraken.
 Talrijke soorten planten en dieren voelen zich goed op onverharde wegen. (Voorbeeldjes:
zandloopkevers, maar ook vogels zoals de veldleeuwerik, tredplanten als vogelpootje, ondergrondse
klaver, dwergbies, ...)
 De Dijlevallei is in onze gemeente een uniek biotoop waar niet minder dan 73 vogelsoorten geteld
werden waaronder een aantal zeldzame zoals blauwborst, kneu, boompieper, oeverloper en blauwe
kiekendief. Een verlaging van de natuurlijkheid van het biotoop door asfaltering banaliseert de
soortenrijkdom.
Milieuwaarde
 Asfalteren druist in tegen de opvatting die de laatste jaren opgang heeft gemaakt: het vermijden van
onnodig niet-water-doorlatende oppervlakken.
 Onverharde paden zijn bedreigd. Slechts 5% van de Belgische openbare weg is onverhard.
Recreatieve waarde
 De belevingswaarde van het landschap ligt hoger op onverharde paden. Wandelaars en fietsers die
een dergelijke meerwaarde zoeken komen in Vlaanderen amper nog aan hun trekken.
 De gebruikersdruk ligt merkelijk lager op onverharde paden, het gevoel van rust (een troef voor
landelijke gemeenten) is er sterker aanwezig.
 Onverharde bodem is voor joggers veel beter ter voorkoming van letsels dan verharde ondergrond.
Functionele waarde
 Verharde paden zijn niet altijd veilige paden: een
geasfalteerd jaagpad riskeert een 'autostrade' voor hard
rijdende fietsers, al dan niet in groep, te worden: dit kan
gevaarlijk zijn voor wandelaars, fietsende kinderen, joggers.
Het harmonieuze samengaan van joggers, wandelaars,
kinderen en fietsers dat er momenteel bestaat op de Dijledijk
zou door een verharding verstoord worden. De drie eerste
groepen zullen in het defensief gedrukt worden.

Ecologische voetafdruk
 Als natuur- en milieu vereniging ijveren we ook voor een verkleining van onze ecologische
voetafdruk. We worden hierin bijgetreden door het ontwerp van het Vlaams Milieubeleidsplan 20112015 dat streeft naar „een spaarzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een
kringloopeconomie waarbij zo weinig mogelijk grondstoffen, energie, materialen en ruimte verbruikt
worden‟.
 Een bitumenlaag op de Dijledijk kan hier als geloofwaardigheidstest beschouwd worden.
Kostenplaatje
 Goed onderhouden van een onverhard pad is goedkoper dan aanleg met asfalt of beton.
 Het bespaarde geld kan beter aangewend worden om ontbrekende stukken fietspad aan te leggen
op huidige fietsgevaarlijke plaatsen.
Actuele toestand
 Het jaagpad in zijn huidige vorm is perfect bereidbaar voor fietsers, mits een regelmatig onderhoud.
Als voorbeeld kunnen we hier de strook op de rechteroever tussen de Hansbrug en Rijmenam
nemen mits de “middenbermbegroeiing”, waar ze storend is voor lage driewielfietsen van
mindervaliden, weggewerkt wordt.

ENKELE FOTO’S UIT ONZE HAACHTSE NATUUR

ACTIVITEITEN
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.
Het Beheerteam
Voor vragen/opmerkingen kan u terecht bij info@natuurpunthaacht.be of op 0476/24.94.24

WANDELEN TUSSEN GROTE GRAZERS
Je kunt, afhankelijk van het seizoen, in het Haachts Broek gewoon tussen de koeien lopen binnen de afrastering. Je gaat
deze binnen en weer buiten via koeienpoortjes. Deze vorm van wandelen vergt natuurlijk enige discipline van de
wandelaars. Van nature vertonen (half)wilde grazers een neutrale houding of zelfs een zekere schuwheid ten opzichte
van mensen. Of de dieren in onze natuurterreinen dit gedrag blijvend gaan vertonen is grotendeels afhankelijk van de
wijze waarop met de dieren wordt omgegaan. Zo wordt gevraagd van niet om te gaan met deze grazers alsof het
huisdieren zijn, door ze bijvoorbeeld te willen benaderen, aaien of voederen. Tracht een minimale afstand van 25 m te
respecteren. Staan de grazers op het pad, maak dan liever een bochtje in plaats van de dieren weg te jagen. Hebt u toch
een hond bij u, houdt deze aan de leiband en zorg ervoor dat de hond zich rustig naast het baasje houdt.

VOOR JE OP EXCURSIE MET NATUURPUNT VERTREKT !
Verder in deze nieuwsbrief vind je de activiteitenagenda van Natuurpunt Haacht. Iedereen is welkom op deze activiteiten,
gelieve echter wel rekening te houden met deze eenvoudige regeltjes:
· Vooraf inschrijven is niet nodig. Tijdig aanwezig zijn is voldoende. De excursies gaan door onder alle
weersomstandigheden. Pas dus je kleding en schoeisel aan.
· Voor leden van Natuurpunt is de deelname gratis. Vergeet je lidkaart niet! Niet-leden zijn ook meer dan welkom
maar betalen een daglidmaatschap van 1 euro.
· De wandelingen worden geleid door vrijwillige medewerkers van Natuurpunt. De algemene flora, fauna en het
beheer komen telkens aan bod. Soms zijn de excursies echter thematisch.
· Honden meenemen op onze natuurwandelingen is niet toegelaten (we wandelen immers soms tussen de grazers door)
· Bezoek je onze gebieden op een ander moment dan op de geleide wandeling, dan blijven honden steeds aan de
leiband. Loslopende honden storen andere wandelaars en vormen een bedreiging voor broedende vogels en andere
dieren. Natuurpunt stelt alles in het werk om natuurgebieden maximaal open te stellen. We rekenen op uw begrip en
respect bij het wandelen met de hond.
· Bereikbaarheid: met het openbaar vervoer raak je makkelijk aan de vertrekplaats van wandeling (Sporthal Wespelaar).
Daarvoor neem je bus 284 (halte Sporthal) of de trein (station Wespelaar). Beiden rijden tussen Leuven en Mechelen.
· Meer info: Luc Bijnens 016/60.29.67 of Bernard Lemaitre 016/60.61.62

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 op de achterflap van deze
contactbrief.
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! Na de hevige regenval van begin november staan delen van het Broek en dus ook van het wandelpad onder
water! Dit is nu éénmaal hoe een broekgebied er als dit hoort bij te liggen! Deze natte periode houdt waarschijnlijk nog
een hele poos aan, tot ver in de lente.
Hierdoor kan het moeilijk wandelen zijn in het Haachts Broek. Natuurpunt Haacht blijft echter inspanningen leveren om
de wandeling het hele jaar begaanbaar te maken. Daartoe zal dan ook in het zomerhalfjaar verder gewerkt worden aan
de aanleg van een nieuw stuk knuppelpad door één van de natste stukken van het broek! Laarzen blijven echter ten
allen tijde sterk aanbevolen!

ACTIVITEITENKALENDER 2011
EXCURSIES
20/03: Wandeling Schoonbroek, vertrek 14u, kerk Sint-Adriaan
25/04: Wandeling Haachts Broek, vertrek 14, sporthal Wespelaar
15/05: Wandeling Antitankgracht, vertrek 14u, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg Haacht
25/05: Avondwandeling Schorisgat, vertrek 19u, kerk Wespelaar
12/06: Wandeling Haachts Broek, vertrek 14u, parking sporthal Wespelaar
27/08: Nacht van de Vleermuis, 20u, parking met glasbollen, de Dreef Boortmeerbeek
03 - 04/09: Cultuur Natuurlijk
02/10: Paddenstoelenwandeling Haachts Broek
22-23/10: Dag van de Trage Wegen
06/11: Vegetarische eetdag
19/11: Dag van de Natuur

WERKDAGEN
08/01/2011
05/02/2011
05/03/2011
02/04/2011
07/05/2011
04/06/2011

Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag
Afdelingswerkdag

Meer info over de wandelingen en werkdagen bij: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be of op 016/60.61.62

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

www.natuurpunthaacht.be

