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NATUURPUNT ONDER DE LOEP

VOORWOORD

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 103.000 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
Herfst….mooie tijd voor een nazomerse wandeling.
Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:
Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht
016 60 61 62
info@natuurpunthaacht.be
Natuurpunt Haacht is nu ook telefonisch
bereikbaar.
Voor het maken van meldingen
aan onze terreinbeheerders
vanop je wandeling, zoals bv
ontsnapte
grazers,
beschadigde
afrastering,
sluikstorten,
ontbrekende bewegwijzering,
wandelpad in slechte staat,

Steeds welkom in onze natuurreservaten… en bekijk
het kleurenpalet !!!
Na de vakantie komt onze vereniging terug in volle
actie: Op 14 oktober hebben we meegedaan aan de
door
de
gemeente
georganiseerde
zwerfvuilopruimactie! Jammer genoeg laten nog velen
onder ons hun blikjes, kartonnen, papiertjes, plastiekjes
rondslingeren. Het wordt een plaag van deze tijd… ook
in de natuurgebieden! Dit getuigt van weinig respect
voor de natuur en al het werk van de vele vrijwilligers
die de natuur willen behouden opdat ieder het zou
kunnen beleven in al haar pracht.
Ook stellen we meer sluikstorten vast… Laten we allen
alert zijn en meldt het ons als je vreemde gedrag ziet of
het sluikstorten zelf.

omgevallen bomen…
Dit gratis nummer kan u opslaan in de telefoon. Je vindt
het ook her en der geafficheerd in onze reservaten.
0800/26.356
Liever deze Nieuwsbrief enkel
in
de
mailbox
en
zodoende een boompje sparen?
Mail ons dan op bovenstaand
adres!

Op zondag 5 november staan we weer op post om jullie
te dienen want dan houden we onze 25ste vegetarische
eetdag! Snel reserveren is gewenst!
Op de dag van de natuur, 18 november werken we
allen samen in de reservaten. Het is een open deur dag
van de Haachtse gebieden en het beheerteam staat
klaar om jullie te ontvangen.
Tot op een activiteit…
Natuurvolle groeten,
Catherine Beddeleem, voorzitter.
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Catherine Beddeleem , Voorzitter
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0477 99 90 05
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vanhorenbeeckisa13@hotmail.com
016 84 48 09
René Verdonck , Penningmeester
reneverdonck@skynet.be
016 60 62 58
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BELEID
VELDLEEUWERIK:
MEEST SYMBOLISCHE EN ICONISCHE KOESTERBUUR VAN HAACHT
Natuur-inclusieve landbouw is: "Zoals een boer fier is op het graan dat hij oogst, mag hij ook trots zijn op de
veldleeuwerik die hij beschermt"
Natuurpunt Haacht werkt constructief samen met de gemeente Haacht om op verantwoorde wijze te investeren in betere
natuur.
Dit artikel schetst alvast een mogelijk voorstel van project omtrent Veldleeuwerik en wil de context van een dergelijk
project kaderen. Natuurpunt Haacht kijkt er naar uit om hierover praktisch en concreet aan de slag te gaan in
samenwerking met de gemeente.
De Haachtse koesterburen
In voorbije nieuwsbrieven en andere communicaties kon u reeds alles vernemen over de geslaagde koesterbuurprojekten tot dusver: 1) de Huiszwaluw-kolonie in Tildonk werden nieuwe kansen gegeven met kunstnesten. Resultaat:
de kolonie groeit elk jaar, de grote aantal schommelingen zijn gedempt en elk jaar wordt een nieuw record gevestigd
voor wat betreft aantal bezette nesten. 2) een grote boomgaard werd aangeplant, het geliefkoosde habitat van Eikelmuis.
Nestkasten werden opgehangen. Alles is in gereedheid om deze zeldzame slaapmuis het naar haar zin te maken. 3) de
anti-tankgracht werd gecompartimenteerd en elders in onze natuurgebieden werden bijkomende poelen gegraven om de
Kamsalamander kwalitatievere paaiplaatsen te verschaffen. Monitoring wijst uit dat ook deze koesterbuur nu reeds
profiteert van de maatregelen en zich er nu reeds beter kan voortplanten! 4) Bosorchis, tenslotte, is ook een koesterbuur
die profiteert van ons regulier beheer van onze hooilanden. Door er te maaien en nabegrazing uit te voeren duiken de
laatste jaren steeds meer vindplaatsen van deze unieke orchideëen soort op.
Stuk voor stuk erg geslaagde projecten die er kwamen in samenwerking met de gemeente en provincie. Tijd nu dus om
een nieuwe koesterbuur aan te pakken!

Veldleeuwerik als koesterbuur
De Veldleeuwerik was vroeger een van de meest algemene broedvogels in Vlaanderen. Hoewel de vogel er plaatselijk
nog zeer talrijk is, is de soort de laatste decennia sterk achteruit gegaan (tot 95%). Eind jaren ’70 werd de populatie nog
op 115.000 koppels geschat (toen was er reeds een sterke afname t.o.v. daarvoor), terwijl dat vanaf 2000 nog slechts
10.000 koppels waren.
Natuurpunt Haacht wil samen met de gemeente Haacht er dan ook aan werken om samen met de landbouwers een
“soortgericht bijzonder natuurbeschermingsproject” op te starten om deze akkervogels een hart onder de vleugel te
steken. Concreet, op korte termijn én met een meerjaren-engagement. Samen kunnen we maatregelen uitvoeren om
het leven van onze akkervogels te vergemakkelijken. Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers reeds jaren bezig geweest
met het gericht akkervogels te tellen en te monitoren. Vooral in de akkers langs de Dijle tussen enerzijds de grens met
Rijmenam (Hoogdonk, Puttekomheide) en anderzijds aan de Wilde Heide kan je nog wel eens een Veldleeuwerik horen
jodelen, maar ook elders in de gemeente zijn broedparen zoals bv de omgeving van de Craeneveldhoeve, de akkers in
het noord-westelijke uithoek van Tildonk, Hambos en het stukje Wespelaar ‘over de vaart’.

De Veldleeuwerik wordt door allerhande problemen kansen ontnomen. Een bloemlezing: verminderde diversiteit aan
teelten binnen een landbouwgebied, soortenarme graslanden, pesticidengebruik, efficiënte oogstmethoden,
versnippering en aantasting van het boerenlandschap, vergroting van de landbouwpercelen, omschakeling van
zomergraan naar wintergraan, drainage van landbouwgronden, intensievere oogst- of zaaimethodes,… Het kan best zijn
dat je alsnog broedende Veldleeuweriken aantreft, maar vaak is het zo dat heel specifiek het feit dat ze niet meer in staat
zijn tot het voortbrengen van minstens 2 tot 3 broedsels de belangrijkste oorzaak is voor de stelselmatige achteruitgang
van de soort.
Concrete mogelijke hulpmaatregelen
De boer kan enkele habitat-gerichte maatregelen nemen, zoals ervoor te zorgen dat in de akkers zowel aan het begin als
aan het eind van het broedseizoen voldoende geschikte broed- en foerageerplaatsen voorhanden zijn.
Ook kan bijvoorbeeld een op natuurwaarden gericht akkerrandbeheer met kruidenrijke randstroken die bij voorkeur
aansluiten op kruidenrijke lineaire landschapselementen. Ook kunnen stoppels en graanresten worden overgehouden
om voldoende wintervoedsel te voorzien.
Meer soortgerichte maatregelen, en daarbij zou een gemeentelijke subsidiebeleid een cruciale rol in kunnen spelen, is
het aanleggen van leeuwerikvlakken (niet ingezaaide zones) en de aanleg van graanranden (randenbeheer langs
akkers waarbij stroken worden ingezaaid met een mengsel van (laagblijvende) grassen en kruiden).
Tot slot is het belangrijk te vermelden dat er een positief verband bestaat tussen de aanwezigheid van onverharde
aardwegen en het voorkomen van akkervogels. Binnen goede akkervogelgebieden is het verharden van landbouwwegen
daarom niet aangewezen. Ook de aanplant van hagen is geen goede maatregel is geschikt Veldleeuwerik-broedgebied!

Een eerste stap richting ‘natuur-inclusieve landbouw’ in Haacht zou een mijlpaal kunnen zijn. Een kantelmoment. Een
concretisering van de transitiebeweging in de landbouw die zich steeds meer overal in de wereld aan het voordoen is
met spectaculaire en verbluffende resultaten.
Gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer: in natuurmiddens is geweten dat subsidies geen verworvenheid zijn. Maar het
kan wel een boer over de streep trekken. Daarom dient een subsidieregeling na de opstart te evolueren naar een
‘natuur-inclusieve landbouw’ die hopelijk zonder subsidie verder kan. En met een overtuigde boer, aan de goeie kant van
de streep. Natuurpunt Haacht ontwikkelde reeds een voorstel tot subsidiereglement en overeenkomst en zal dit ontwerp
dan ook met plezier aan de gemeente voorleggen tijdens komende overlegmomenten.
En overtuigde landbouwers dat hebben we nodig, in Haacht, nergens meer dan aan de Dijleboorden. Daar werd immers
in het kader van het Sigmaplan cluster bovendijle (GRUP) netto 26 ha natuurgebied ‘opgeofferd’. Deze natuurgebieden
zijn landbouwzones geworden. Echter wel met overdruk natuurverweving . Of zoals het plan het verwoord: “dat het
behoud en versterking van ecologische waarden steeds mogelijk is binnen de bestemming agrarisch gebied met
overdruk natuurverweving”. Daar mag dus best wel een wederdienst tegen overstaan vanuit de agrarische sector nu,
bijvoorbeeld een constructieve houding tegenover akkervogelprojecten. Zeker niet teveel gevraagd dus, gezien de
constructieve houding van de natuursector die er is geweest in dit hele GRUP dossier! Meer duiding hierover, zie
volgend artikel.
De toekomst van de Veldleeuwerik in Haacht
Natuurpunt Haacht is in ieder geval, het succes van de voorbije geslaagde koesterbuurprojecten indachtig, hoopvol en
kan bijstaan met alle benodigde expertise. Hoopvol, dat de laatste Haachtse Veldleeuwerik niet zal ondergeploegd
worden…

“Korenveld met klaprozen en leeuwerik ” uit 1887, Van Gogh (hield ook van kruidenrijke akkers)
Johan De Meirsman

SIGMA PLAN BOVEN-DIJLE:
NATUURGEBIED WERD OMGEZET NAAR LANDBOUWGEBIED.
MÉT OVERDRUK NATUUR.
Welke kansen houdt dit in voor de Veldleeuwerik?
In 2015 dienden Natuurpunters nog massaal bezwaarschriften in tegen het herbestemmen van 26 ha groen naar
agrarisch gebied in Haacht, in het kader van het GRUP voor de aanleg van overstromings- en natuurgebieden in het
kader van het geactualiseerd sigmaplan, cluster Boven-Dijle.
Het in overdruk aangeduide gebied is een natuurverwevingsgebied waarbij de functies natuurbehoud en recreatie
nevengeschikt zijn.
Het gebied wordt beschouwd als een natuurverwevingsgebied in de zin van het decreet Natuurbehoud en maakt in die
zin deel uit van het Integraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON). Verweving houdt in dat een duurzame
instandhouding van de aanwezige natuurwaarden gegarandeerd wordt en dat elke functie behouden kan worden zonder
andere functies te verdringen of door andere functies verdrongen te worden. Alle bepalingen van het decreet
Natuurbehoud betreffende natuurverwevingsgebieden zijn van toepassing in dit gebied.
Dat houdt o.a. in dat naast de maatregelen in het decreet natuurbehoud vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 4, hoofdstuk V,
en hoofdstuk VI, er ten aanzien van de eigenaars en grondgebruikers slechts stimulerende maatregelen kunnen worden
genomen en dit ter bevordering van:
•
•
•
•
•

een natuurgerichte bosbouw en ecologisch verantwoorde bebossing, in overeenstemming met de bepalingen
van het Bosdecreet;
de bescherming en het beheer van de vegetatie van kleine landschapselementen, de fauna en de flora;
het behoud van een voor de natuur gunstige waterhuishouding, en het tegengaan van het risico van verdroging,
en van aantasting van reliëf en bodem zonder dat dit disproportionele gevolgen heeft voor de overige functies;
het behoud of het herstel van voor de natuur gunstige structuurkenmerken van de waterlopen;
de totstandkoming van een verenigbaar recreatief medegebruik.

In het als natuurverwevingsgebied in overdruk aangeduide gebied gelden de volgende bijkomende bepalingen:
•
•
•
•

de voor functie recreatie vermelde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de
natuurwaarden van het gebied in stand gehouden worden
het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies is niet toegelaten
alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur,
het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten
de functie recreatie en de functie natuurbehoud zijn nevengeschikt; die functies worden behouden zonder
elkaar onderling te verdringen.

In natuurverwevingsgebieden is het beleid gericht op de ruimtelijke ondersteuning van de verweving tussen de functie
recreatie en de functie natuurbehoud. Dat houdt ruimtelijke voorwaarden in voor de instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van de aanwezige en gewenste natuurwaarden. Tegelijk moeten de ontwikkelingsmogelijkheden van functie
recreatie met de aanwezige en gewenste natuurwaarden ruimtelijk ondersteund worden.
In voorkomend geval is een vastgesteld natuur richtplan bepalend voor de inrichting en het beheer van het gebied. Een
dergelijk natuur richtplan wordt als een afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen
voor bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.

Johan De Meirsman

BEHEER
INTERESSE IN BRANDHOUT?
Natuurpunt Haacht verkoopt hout op stam. Dat wil zeggen dat een groep van geselecteerde te vellen bomen als een 'lot'
worden aangeboden. Met de koper wordt samen op terrein bepaald waar het lot zich bevindt, over welke boomsoorten
het gaat en wat het geschatte volume hout en de prijs hiervoor is.
De loten 'op stam' dienen door de kopers van de bomen zelf gekapt en verzaagd te worden.
Het gaat niet over grote bomen waar professionele machinerie voor vereist is, maar eerder hakhout waar iedere amateur
wel mee overweg zal kunnen.
Er worden uiteraard enige voorwaarden gekoppeld, bijvoorbeeld inzake vellingstermijn en wijze van exploitatie waarbij
respect voor de natuur, en de bodem in het bijzonder, belangrijk zijn.
Indien interesse om ons op die manier te helpen bij het het natuurbeheer en er nog wat brandhout aan over te houden?
Neem dan contact op met:
Johan De Meirsman, 0476/24.94 of via info@natuurpunthaacht.be

VEGETARISCHE EETDAG
LEKKER VEGETARISCH ETEN VOOR MEER HAACHTSE NATUUR
Op 5 november nodigt Natuurpunt Haacht weer iedereen uit om lekker te komen tafelen.
Al 25 jaar kan je komen genieten van onze heerlijke vegetarische keuken, en de opbrengst komt integraal de Haachtse
natuur ten goede!
Op deze eetdag maken vele helpende handen het werk wat lichter, heb je zin om een handje toe te steken op onze
eetdag? Neem dan contact op met Catherine. Geen tijd of zin om te helpen, kom dan zeker proeven van ons heerlijk
menu. Om jullie al helemaal te laten watertanden hebben we het menu alvast op de affiche gezet.
Wil je zeker zijn van een plaatsje raden we je ten stelligste aan om jouw plaatsje te reserveren door te bellen met
Catherine op het nummer: 0477 99 90 05

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.”
•

Foute vertalingen

Wie heeft er nog niet van “Hanenkam” gehoord en wie krijgt het water
niet in de mond bij het horen van deze lekkernij?
De echte Hanenkam (Cantharellus cibarius) herken je aan de gele tot
oranjegele kleur en de adervormige plooien op de hoedonderzijde. Veel
mycofagen beschouwen Hanenkam als de lekkerste paddenstoel met
een fijne nootachtige smaak. Wel mag je ze niet verwarren met de
“Valse hanenkam” (Hygrophoropsis aurantiatica), een soort die veel
meer voorkomt dan de echte en steeds bij naaldbomen groeit. Een
vergissing zonder schadelijke gevolgen, want ook de Valse hanenkam is
perfect eetbaar.
De naam “hanenkam” komt van cantharel of in het Frans “chanterelle”. Nu heeft chanterelle in het Frans een
dubbele betekenis: enerzijds hanenkam maar anderzijds ook een bekervormig glas. Chanterelle komt immers van
het Griekse woord “cantharos” wat beker betekent.
En je raadt het al: Bij de vertaling naar het Nederlands heeft men de link gemaakt tussen chanterelle en
hanenkam. Totaal foutief!!! De naam van de paddenstoel verwijst immers naar zijn bekervorm en niet naar een
hanenkam!!!
•

Ezelsbrugje “De lengte van de rok”
In oktober vind je in het Haachts Broek mooie klokvormige paddenstoelen met
een roos- tot lila-kleurige hoed. Ze behoren tot het geslacht “Mycena” en
luisteren naar de mooie namen “Heksenschermpje” en “Elfenschermpje”. De
ene heeft een bleke steel en de andere een veel donkere steel.
Maar hoe houd je deze twee mycena’s uit mekaar?
Wel …. Door aan de lengte van de rok te denken!
Een heks heeft lange rokken aan en bijgevolg bleke benen  Bleke steel.
Een elfje heeft een kort rokje aan en bijgevolg bruine benen  Donkere steel.

•

Nadenkertje van vorige nieuwsbrief
Sommige vogels hebben een kromme bek. De bek van de Kluut staat omhoog en de deze van de Wulp staat
omlaag. Je kan dit onthouden met het ezelsbrugje: “Een wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp”.
Maar jonge vogels beginnen hun leven met een rechte snavel.
De schaal openbreken om uit het ei te komen is al een hele klus voor het bebroede kuiken. Het heeft hiervoor zelfs
een “eitand”. Een eitand is niets anders dan een tijdelijk uitsteeksel op de snavel van kuikens (of jonge reptielen)
om de eischaal open te breken. Met een kromme snavel gaat dit heus niet lukken.

•

Wandelen in het Haachts Broek
Wie in oktober in het Haachts Broek wandelt, kan er niet naast kijken. In het begrazingsraster staan tientallen
reuze-paddenstoelen te pronken.

Het zijn Grote parasolzwammen (Macrolepiota procera).

Ze hebben een grijze hoed met donkere schubben en vooral de verschuifbare ring op de steel valt op. Ze zijn
saprotroof, wat betekent dat ze dood materiaal – in dit geval afgestorven kruidenstengels en –wortels – verteren.
Iets verder in het Amerikaans eikenbos (Quercus rubra) stond er nog
een juweeltje: de Kroontjesknotszwam (Artomyces pyxidatus).
Deze witgele zwam staat in de meeste boeken als zeer zeldzaam
vermeld, maar neemt de laatste jaren gestaag toe. Voor mij toch
een eerste waarneming in Haacht. Het struikvormige vruchtlichaam
lijkt sprekend op een koraalzwam, maar de stelen vertakken enkele
malen en lopen uit in kleine getande kommetjes. Deze zwam is
eveneens saprotroof.

En tenslotte vermelden we nog enkele kluifzwammen,
die zich bevinden in de omgeving van de tweede
boorput van de VMW. Het betreft de Witte kluifzwam
(Helvella crispa). Deze overwegend witte zwam
bestaat uit een onregelmatig gelobde hoed en een
overlangs geribde steel. Hij lijkt wel wat op een
kluifbeen voor een hond. Deze zwam is een symbiont
en leeft dus in symbiose met loofbomen. Via zijn
zwamdraden heeft hij verbinding met de wortels van
de boom.

•

Gedichtje over de ijsvogel
Tijdens een gegidste wandeling in Geel deze zomer
droeg de gids een gedichtje voor over de ijsvogel. De
tekst ervan stond – voor het verschijnen van de euro - op
het 10-gulden briefje uit Nederland. Je had wel een
vergrootglas nodig om het te lezen.

IJsvogel
dolk op wieken in een jasje van kobalt,
buik oranje…maar de oogwenk ziet
even maar een blauwe vlam
voor hogere jagers zo blauw als het water;
voor wie daaronder huist (de voorn, de bliek)
het grauw oranje van dor blad
totdat de twijg kort neerbuigt, terugveert,
vleugels vinnen blijken en de dolk
zich om de schubben schaart, waarvan
de tak straks glinstert, na de slacht wanneer
het wapen drooggepoetst, de slokop zit en
schokkend kleur geeft aan de winter

Arie van den Berg
Uit: Poëzie verkoopt niet,
Libris 1998

Wandelen langs de ATG
De meesten onder jullie zullen het al wel gezien hebben. De Bever heeft zijn plaatsje opgeëist langs de ATG.
Reeds deze zomer lagen er enkele bomen plat. Deze bomen waren niet zomaar omgehakt maar waren duidelijk
afgeknaagd door.... een bever. Tevens waren duidelijke nagelsporen merkbaar in de oeverwand.

Ondertussen heeft hij zijn knaagterrein uitgebreid en zijn er reeds 10-tallen wilgen gesneuveld. Ook eiken zijn niet
meer veilig voor de bever, maar hier heeft hij duidelijk meer werk mee.

Nadenkertje voor de volgende nieuwsbrief:
Naaktzadigen of coniferen hebben naakte zaden die niet in een vrucht zitten. Maar de rode bessen van Taxus
dan?
Of is taxus geen naaktzadige?
En wat hebben de Eburonen met taxus te maken?

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.

ACTIVITEITEN 2017
22 oktober

Paddestoelen en tikkeneikes
9u30 parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar

Paddenstoelen vind je in alle vormen, formaten en kleuren. Gids René neemt de grote mensen mee op
sleeptouw. De kinderen gaan mee met gids Hans voor een korte paddenstoelenwandeling op maat en bakken
nadien de lekkerste (winkel)-champignon-omletten.
Deelnameprijs: 3 euro per kind, 2 euro voor kinderen van Natuurpuntleden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 november

Veggie eetdag
Zaal ‘onder de toren’ - Haacht

Lekker eten en drinken voor meer en betere natuur in Haacht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 november

Dag van de natuur
13u30 parking sporthal De Dijk, Dijkstraat, Wespelaar

Opendeurdag van de Haachtste gebieden en het beheersteam. Kom je eens langs?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 december

Natuurwerkdag

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

www.natuurpunthaacht.be

13u30

