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1 M² NATUUR : MEER LEVEN DAN JE DENKT 

 
 
 
 
 
 vv..uu..  BBeerrnnaarrdd  LLeemmaaiittrree  

Kleine Appelstraat 9 
3150 Haacht  
 



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 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. 
 
Lid worden van Natuurpunt vzw 
kan door overschrijving van 24,00 euro  
op rek. 230-0044233-21 
 
Natuurpunt Haacht is bereikbaar bij:  
Bernard Lemaitre 
Kleine Appelstraat 9 
3150 Haacht  
016/60.61.62  
natuurpunt.haacht@skynet.be 

 
Liever deze Nieuwsbrief enkel 
in de mailbox en               
zodoende een boompje sparen? 

Mail ons dan op bovenstaand 
adres! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 
De zomer is nu voltooid verleden tijd. De herfst staat voor 
de deur. 
 
Op zondag 7 oktober organiseert het Regionaal 
Landschap Dijleland het Fruitfeest op de locatie van het 
St Angela instituut. Ook Natuurpunt Haacht zal present 
zijn en instaan voor een gegidste wandeling naar het 
Plantsoenbos en een tweede naar ons huiszwaluwproject 
in de Eikeblok. 
 
Ook op 7 oktober organiseren we een 
paddestoelwandeling in het Haachts Broek. Afspraak om 
14 u aan de sporthal in Wespelaar. 
 
Een weekje later zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit 
organiseren we niet maar we vinden het toch belangrijk 
om te vermelden. Natuurpunt vind het belangrijk dat een 
volgend gemeentebestuur voldoende aandacht en 
financiële middelen besteed aan milieu, natuur, 
ruimtelijke ordening e.d. 
Een groene omgeving bevordert het menselijk welzijn in 
hoge mate. Daarom organiseert Natuurpunt de actie “1 
m² natuur” waarvan jullie allen een affiche hebben 
verkregen samen met het natuurpunt.blad. Hang die 
affiche voor u raam. Laat zien dat de natuur voor u ook 
belangrijk is. We willen dat elk gemeentebestuur jaarlijks 
investeert in 1 m² per inwoner bijkomende natuur. Dit is 
jaarlijks 1,5 ha bijkomende natuur als compensatie voor 
het jaarlijks verdwijnen van een veelvoud aan open 
ruimte. Wij hebben voor u de Haachtse partijprogramma‟s 
nagekeken en geven u verder in deze nieuwsbrief mee 
wat we hebben teruggevonden ... Om u te helpen op 14 
oktober met uw keuze. 
 
Op zaterdag 27 oktober van 9 – 13 u organiseert de 
gemeente haar jaarlijkse zwerfvuilactie voor 
verenigingen. Wij doen hier ook traditioneel aan mee. 
Natuurpunt kan hier niet ontbreken. Wij roepen onze 
leden op om massaal aanwezig te zijn, om te laten zien 
dat zwerfvuil niet gewenst is. 
 
Wij nodigen u ook graag uit op zondag 11 november voor 
onze 20-ste. Vegetarische Eetdag, een feesteditie. Deze 
gaat zoals elk jaar door in zaal „Onder de Toren‟ in 
Haacht Centrum. En omdat het een feesteditie is, 
trakteren wij alvast het aperitief. Prosit. 
 
Een weekje later, op zaterdag 17 november, gaan we met 
zijn allen werken in het Haachts Broek tijdens de actie 
Dag van de Natuur. Afspraak om 14 u aan de sporthal. 
Iedereen welkom om met ons beheer te komen 
kennismaken. We sluiten af met een kampvuur, een 
hapje en een tapje. 
 
En ten slotte vind je achteraan in deze nieuwsbrief ook 
onze nieuwe kalender met activiteiten voor 2013. Noteer 
reeds ze reeds in uw agenda. Als belangrijkste activiteit 
melden we reeds ons verjaardagsfeest 25 jaar 
Natuurpunt Haacht op zondag 26 mei 2013. 
 
Bernard Lemaitre 
Voorzitter Natuurpunt Haacht 
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BELEID 
 

1M² NATUUR: MEER LEVEN DAN JE DENKT 
 
Elke vierkante meter natuur is winst voor de inwoners van 
gemeenten en provincies. Want wees nu eerlijk wie houdt 
niet van natuur? Door te investeren in natuur kan het nieuwe 
bestuur werken aan een gezonde en mooie gemeente voor 
de inwoners. De natuur zorgt voor een streekeigen identiteit 
en levert tal van nieuwe recreatiemogelijkheden op. Het 
betekent ook proper water, zuivere lucht, minder 
schommelingen bij extreme temperaturen en een gratis 
verzekering tegen overstromingen. 
 
Eén vierkante meter natuur aan je raam 
Eén vierkante meter nieuwe natuur per inwoner, ieder jaar 
opnieuw. Dat is de kern van wat Natuurpunt vraagt aan de 
lokale besturen die na de gemeenteraadsverkiezingen aan 
de macht komen.  
Een maand voor de verkiezingen is het tijd om onze vraag 
voor meer lokale natuur nog eens extra in de verf te zetten. 
Daarom hebben we 3 topprioriteiten geselecteerd, die in elk 
bestuursakkoord opgenomen moeten worden: 
 

1. Realiseer één vierkante meter nieuwe natuur per 
inwoner, ieder jaar opnieuw 

2. Voer één actieplan uit per soortengroep van de 
Rode Lijst 

3. Voorzie minstens €3 per Natuurpuntlid in de 
gemeente voor de lokale afdeling 

 
Hang de affiche bij Natuur.blad op en win een electrische fiets van Lampiris 
Wil jij ook meer natuur in jouw buurt? Doe mee met de posteractie en win een elektrische fiets van groene 
energieleverancier Lampiris. 

1. Hang de poster die bij het volgende Natuur.blad zit op voor je raam, bij de bakker of op het prikbord 
op jouw werk.  

2. Organiseer je eigen plakactie. Ga naar www.natuurpunt.be/vierkantemeter, druk de poster af en 
hang heel de buurt vol.  

3.  Neem een foto van jezelf samen met de poster en zet die op www.natuurpunt.be/vierkantemeter. 
Onder de deelnemers wordt een elektrische fiets van Lampiris verloot. 

 
Meer weten over onze verkiezingsvoorstellen: www.natuurpunt.be/vierkantemeter of volg ons op Facebook 
en Twitter.  
 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2012 
 
 

Naar aanleiding van onze zomernieuwsbrief, bezorgden we aan 
alle Haachtse politieke partijen onze wensen voor de volgende 
legislatuur. Voor meer info verwijs ik graag naar onze 
zomernieuwsbrief. 
Hierna vind je in volgorde van de lijstnummers, wat er aangaande 
natuur en milieu terug te vinden is in de diverse partijprogramma‟s. 
Wij bladeren door de talrijke folders die onze brievenbussen vulden 
en vlooiden de Haachtse politieke partijen websites uit. Kwestie van 
het u gemakkelijker te maken bij uw keuze op 14 oktober. 
Een bloemlezing vind je hierna …  

 
 
 
 



 

1 
 
Ieder zijn milieu 
Voor Open VLD Haacht zijn natuurbehoud en milieu belangrijk. Daarom willen we verder investeren in 
projecten rond biodiversiteit. We streven naar een CO2-neutrale gemeente waarbij we tegen 2020 20 % 
minder CO2 uitstoten, 20 % minder energie verbruiken en minstens 20 % van onze energie halen uit 
hernieuwbare bronnen. We zullen 100 % groene elektriciteit blijven aankopen. Aankoop van duurzame 
materialen is een prioriteit. Zwerfvuil willen we uit onze straten weren. 
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Haacht is een groene gemeente waar het goed is om te wonen en dat dient zo te blijven. Dit kan alleen als 
we op een respectvolle en duurzame manier omgaan met de natuur, grondstoffen en energie. Daarom kiest 
N-VA bewust voor een ambitieus milieubeleid, niet alleen in Haacht maar ook over de gemeentegrenzen 
heen. Op die manier verzekeren we niet alleen een gezond leefmilieu en een leefbare toekomst voor onze 
kinderen, maar dragen we ook ons bescheiden steentje bij tot de globale milieu- en klimaatproblemen. 
 

1.  Geen afvaloven aan Kampenhout-Sas, maar ook geen andere vervuilende industrie op de 
bedrijventerreinen in en rond Haacht. Milieuovertredingen kordaat aanpakken. 
Afval verbranden hoort niet thuis in een duurzaam milieubeleid. Door afval te verbranden, vernietig 
je kostbare en schaarse grondstoffen. Bovendien creëren de giftige rookgassen een “vuilnisbelt in 
de lucht”, die op lange termijn bijzonder schadelijke effecten kan hebben op onze gezondheid, in het 
bijzonder die van kinderen. N-VA Haacht verzet zich daarom resoluut tegen de komst van een 
afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas en engageert zich om in de volgende legislatuur 
definitief komaf te maken met de plannen van de firma Recover Energy die al meer dan 4 jaar onze 
gemeente bedreigen. Alhoewel de geplande afvaloven niet bedoeld is voor ons eigen 
huishoudafval, toch wil N-VA het goede voorbeeld geven door initiatieven te ondersteunen die de 
Haachtse afvalberg verder verkleinen en van Haacht een propere gemeente maken. 

2.  Gescheiden inzameling van regen- en afvalwater. Geen bebouwing in overstromingsgevoelige 
gebieden.Amper de helft van het Haachtse afvalwater belandt in een waterzuiveringsinstallatie. De 
andere helft komt nog gewoon in beken en de vrije natuur terecht. Haacht loopt daarmee nog ver 
achter op het vlak van waterzuivering. N-VA Haacht ijvert voor een gescheiden verzameling van 
regen- en afvalwater. Wij kiezen er daarom voor om bij nieuwe of vernieuwde rioleringen een 
gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater tot stand te brengen. Regenwater hoort 
thuis in sloten of regenwaterput, en niet in riolen. Afvalwater daarentegen moet naar het 
waterzuiveringstation. 

3.  Instandhouding van het landelijk karakter en uitbreiding van natuurgebieden Haacht is een groene 
gemeente met landelijk karakter, en beschikt over een mooi arsenaal bos- en natuurgebied. En daar 
mag absoluut niet aan geraakt worden. In samenspraak met Natuurpunt Haacht zal bekeken 
worden of subsidies kunnen vrijgemaakt worden voor de aankoop van natuurgebieden om deze te 
vrijwaren voor de toekomst. Deze subsidies werden door het huidig gemeentebestuur afgeschaft. 
De (tot voor kort) vervallen parken moeten op regelmatige basis onderhouden worden. 

4. Uitvoeren van het biodiversiteitscharter. Haacht ondertekende een “biodiversiteitscharter” waarbij de 
gemeente zich verbindt door middel van allerhande acties (het in kaart brengen van Trage Wegen, 
natuurvriendelijk bermbeheer, aanplanten van kleine landschapselementen, lichthinder, mobiliteit, 
communicatie over natuur in Haacht Info) de biodiversiteit in Haacht te verhogen. De uitvoering van 
dit charter laat echter te wensen over. N-VA Haacht wil werk maken van een volledige uitvoering 
van dit charter. 

5. Herinvoering van de funcie van duurzaamheidsambtenaar. Aandacht voor energiebesparende 
maatregelen en het verder verkleinen van de afvalberg. 
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Gezondheid en milieu gaan hand in hand. sp.a nam daarom steeds het voortouw in de strijd tegen de 
verbrandingsoven in Kampenhout-Sas. Ook in de toekomst zullen we ons tegen de mogelijke inplanting van 
een afvaloven blijven verzetten! 
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Een gemeente kan de mondiale milieuproblemen niet alleen oplossen, maar gemeentes blijven wel een 
cruciaal bestuursniveau als het op natuur en milieu aankomt. Ze kunnen het verschil maken door ruimte te 
creëren voor grote aaneengesloten natuurgebieden, riolen aan te leggen en te onderhouden, een 
kernversterkend ruimtelijk beleid te voeren en energieverspilling aan te pakken. 
 
Groen Haacht kiest voor een ambitieus en duurzaam beleid. Een beleid dat kiest voor een kernachtige en 
doordachte ruimtelijke ordening, zuiver water, robuuste natuur dicht bij huis en ambitieuze energie –en 
klimaatdoelstellingen: 
 

1. We zetten voldoende financiële middelen in om het natuur –en milieubeleid te ondersteunen 
2. De voorbije jaren was de milieudienst bemand met een milieuambtenaar en een 

duurzaamheidsambtenaar. Sinds begin dit jaar zijn beide functies vacant. Hoog tijd dat beide 
functies terug opgevuld worden om terug op een volwaardige milieudienst te kunnen rekenen. 

3. Alle gemeentes doen beroep op sociaal tewerkgestelde MINA (milieu en natuur) werkers. In het 
begin van deze legislatuur werd het aantal MINA uren terug geschroefd tot het laagste niveau i.v.m. 
onze omliggende gemeentes zodat er keer op keer werk blijft liggen. Groen pleit voor een verhoging 
van de MINA tewerkstelling. 

4. Met de in werking treding van het Witboek van de Vlaamse staatshervorming zijn gemeentes niet 
meer verplicht een Milieu Advies Raad te installeren. Groen pleit evenwel om de milieuadviesraad te 
behouden, (al dan niet geïntegreerd in een andere adviesraad zoals de GECORO). Dit omdat we het 
thema Milieu en Natuur belangrijk vinden en druk op de gemeente willen  blijven zetten om dit ter 
harte te nemen. 

5. Met de biodiversiteit is het wereldwijd niet goed gesteld. Ook niet in Haacht. Natuurpunt heeft een 
biodiversiteitscharter opgesteld waarbij de gemeente zich engageert een aantal stappen te 
ondernemen om de biodiversiteit in Haacht te bevorderen.Groen wenst dat de gemeente dit charter 
volledig uitvoert: 

a. In de jaren ‟90 werd er voor de gemeente Haacht een Gemeentelijk Natuur Ontwikkeling 
Plan (GNOP) opgesteld. Dit GNOP bevatte een lange termijn visie op het gebied van de 
natuur in Haacht. Deze legislatuur werd dit plan echter afgevoerd. Groen wil dat de 
gemeente een lange termijn visie vormt rond de verbetering van de natuur in Haacht en dit 
ook uitvoert. 

b. De gemeente stimuleert initiatieven om de natuur in landbouwgebied te bevorderen met 
voldoende kleine landschapselementen en stukjes braakliggende akkers. Dit ter bevordering 
van fauna en flora die nu sterk achteruit gaat (veldleeuwerik, ...) 

c. De gemeente voert het bermbesluit uit en ontwikkelt een bermbeheer dat de biodiversiteit 
verbetert. 

d. De gemeente is eindelijk gestart met het in kaart brengen van de trage wegen in Haacht. In 
een volgende legislatuur wenst Groen verder werk te maken van een positief Trage Wegen-
beleid: inventarisatie, open houden en onderhoud onze Trage Wegen. 

e. Lichthinder beperken 
f. Verhoogde aandacht voor de mobiliteit in Haacht: volgens het STOP principe, (eerst de 

Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en als laatste het Privaat autoverkeer) Zie ook 
ons hoofdstuk mobiliteit. 

g. De bevolking dient verder gesensibiliseerd te worden rond de thema‟s natuur, milieu en 
biodiversiteit. De gemeentelijke communicatiekanalen (info blad, website, ...) zijn hiervoor 
een goed middel. 

h. Vanaf 2015 mogen er van Europa geen pesticiden meer gebruikt worden. De gemeente 
dient verder te sensibilieren om het pesticide-verbruik te verminderen zowel voor 
groenbeheerders/ambtenaren als de lokale bevolking 

i. Zwaluwen kennen een sterke achteruitgang. Het installeren van zwaluwnesten in de buurt 
van bestaande kolonies is een stap in de goede richting om deze achteruitgang te helpen 
stoppen. 

j. Invasieve exoten zijn dieren/planten die vanuit het buitenland hier zijn beland en de 
inheemse dieren/planten verdrijven. De gemeente moet helpen deze te bestrijden en de 
bevolking hierover te informeren om deze niet meer aan te kopen/planten/in de natuur te 
dumpen. 



k. Vanuit de provincie is er ook druk om actie te ondernemen om de achteruitgang van de 
biodiversiteit te doen stoppen door één of meerdere soorten die met uitsterven zijn bedreigd 
te adopteren: zwaluwen, kamsalamander, … en hiervoor een actieplan op te stellen. 

l. De gemeente dient de bevolking ook te informeren en te sensibilieren over bedreigende 
soorten zoals vos, marter, …Met simpele ingrepen kunnen de nadelen van deze 
beschermde dieren voorkomen worden.  
 

6. Groen Haacht maakt van zuiver water een prioriteit: 
a. Er wordt een uitvoeringsplan opgemaakt voor de aanleg, het functioneren en het onderhoud 

van riolen 
b. Er wordt werk gemaakt van een volledige scheiding van regenwater en afvalwater. 

Regenwater wordt opgevangen en vertraagd afgevoerd. Afvalwater wordt gezuiverd. 
c. De gemeente laat geen bebouwing in overstromingsgevoelige gebieden toe (watertoets!) 
d. De gemeente voorziet ruimte voor infiltratie –en overstromingsgebieden in de ruimtelijke 

planning (uitvoering van het SIGMA plan) 
 

7. De gemeente investeert verder in energiebesparende en duurzame renovatie van het eigen 
patrimonium en sociale woningbestand. Ze stimuleert de bevolking om hetzelfde te doen. 

8. De gemeente ontwikkelt in samenspraak met de erkende natuurverenigingen/milieuadviesraad een 
visie naar de uitbreiding van de natuurgebieden in Haacht (GEN gebieden: Grote Eenheden Natuur) 

a. Aankoopsubsidies voor de aankoop van natuurgebieden moeten helpen om deze te 
vrijwaren voor de toekomst. 

b. Verbinding tussen de Sussenhoek en Plantsoenbos in Tildonk 
c. Natuurverbinding tot stand brengen tussen Schoonbroek, Hooiberg, het Sigma 

overstromingsgebied en de Broekelei in Keerbergen. 
d. De gemeente ontwikkelt een visie rond de ontwikkeling van natuur in de noordelijke 

landbouwrand langs de Dijle. 
 

9. De gemeente blijft aandacht hebben voor de afvalproblematiek en vermindering van het zwerfvuil. 
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CD&V wil een beleid voeren dat een evenwicht nastreeft tussen natuur, bedrijven, milieu, landbouw en 
recreatie. Milieu: acties ondernemen en de inwoners sensibiliseren om de netheid van Haacht te 
bevorderen. 
 

GEOCACHING IN ONZE GEBIEDEN 
 
Veel beheerteams kwamen al in contact met geocaches in hun 
natuurgebied. Natuurpunt is niet tegen deze vorm van recreatie als het 
gebeurt met het nodige respect voor de natuur. Onlangs heeft 
Natuurpunt een overeenkomst gesloten met geocaching.com, de 
grootste website waar geocaches worden aangemeld. Al onze percelen 
zitten nu in hun systeem zodat de goedkeurder van de site steeds een 
waarschuwing krijgt als een nieuwe cache in onze percelen ligt. Voor de 
cache online gaat, moet de plaatser een contactpersoon van Natuurpunt 
doorgeven waarbij toestemming is gevraagd. Dit is in de meeste 
gevallen iemand van het plaatselijk beheerteam. Het beheerteam, 
eventueel in overleg met de consulent planning, is het best geplaatst om 
te bepalen wat er mogelijk is en wat niet. Er kan dan met de plaatser 
ook gezocht worden naar alternatieve locaties. Zo krijgen de 
beheerteams een beter zicht op wat er allemaal gebeurt in hun 
gebieden. 
 
 
 
 
 
 



SPELEN 
 

OPLOSSING KRUIDWOORDRAADSEL ZOMER NIEUWSBRIEF 2012 
 

 
 

 NIEUWE OPGAVE 
 

Horizontaal Vertikaal 
1.noot 1.rivier in Rusland 
4.behaarde huid 2.beginsel van een blad of bloem 
9.geluid van een kip 3.voelspriet 
11.de ... valt niet ver van de boom 4.rivier in Italië 
14.tijdperk van 100 jaar 5.deel van een boom 
15.landman 6.hergebruiken 
18.Fries watertje 7.pluim 
19.plantensoort 8.vleesvervanger 
20.waterplant 10.grond om boerderij 
23.product van een vogel 11.gebergte in Ardennen 
24.rijstgerecht 12.jong dier 
25.bezit van een boer 13.koeienmaag 
26.groene plant met lange smalle blaadjes 16.eenjarig dier 
27.mannelijk dier 17.Fries watertje 
29.soort antilope 19.rijstgerecht 
32.geluid van een ekster 20.rijstgerecht 
34.windrichting 21.geluid van een hond 
35.mannelijk dier 22.welriekende hars 
37.vogel 28.wortel 
39.knaagdier  
41.tuingereedschap  
43.bouwland  
44.rivier in België  
45.geluid van een paard  
51.waterplant  
54.roofvogel  
55.groentegerecht  
56.windrichting  
57.groene plant met lange smalle blaadjes  
58.Griekse bosgod  



1 2 3 4 5

6

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19

20 21 22

23 24

25 26

27 28 29 30

31 32 33

34

35 36 37 38

39 40 41 42

43

44 45 46 47

48 49 50

51 52 53 54

55 56

57 58

EclipseCrossword.com
 

 
 

Oplossing verschijnt in volgende nieuwsbrief 

 

GEZOCHT! 
 

 

Natuurpunt Haacht is al meer dan 20 jaar actief om in Haacht 
natuurgebieden te kopen en te beheren en ze zo voor de toekomst 
te behouden. Natuurpunt heeft als private vereniging, naast de 
overheid, een belangrijke plaats en verantwoordelijkheid voor het 
behoud van de natuur. In onze afdeling zijn tientallen vrijwilligers 
actief. 
 
Wij zoeken: 
 

EZELS m/v 
 

Wat bieden we? 
-De kans om lekker te grazen in de natuurgebieden  van 
Natuurpunt Haacht. 
-Een veilig weiland waar niet alleen je baasje maar ook een 
netwerk van talrijke vrijwilligers je gezondheid en veiligheid in het 
oog houden! 
-Zinvol werk, om te tonen dat natuur belangrijk is. 
-Jouw werk zichtbaar bij onze leden. 
 
Wat vragen we? 
Jouw graasaktiviteiten van augustus tot november.. 

 
Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan kontakt op met: 
info@natuurpunthaacht.be 

0476/24.94.24 

 

mailto:info@natuurpunthaacht.be


ACTIVITEITEN  
 

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 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 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! 
 
 

 

http://www.natuurpunthaacht.be/


 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2012 

 
 

EXCURSIES 
 
7/10/2012 Paddenstoelenwandeling Haachts Broek, 14 u, Sporthal Den Dijk, Wespelaar 
 & 
 Fruitfeest georganiseerd door het Reginoaal Landschap Dijleland.  
 Plaats van afspraak: Sint Angela Tildonk. 
11/11/2012 20ste Vegetarische Eetdag 
17/11/2012 Dag van de Natuur   

14u tot 17u Parking sporthal De Dijk Wespelaar 

  
WERKDAGEN 
 
06/12/2012 Afdelingswerkdag 
03/11/2012 Afdelingswerkdag 
01/12/2012 Afdelingswerkdag 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2013 

 

 
21/01/2013  Algemene Vergadering 
24/03/2013  wandeling schoenbroek 
21/04/2013  wandeling Haachts broek 
12/05/2013  wandeling antitankgracht door René 
22/05/2013  avondwandeling SG 
26/05/2013  Natuurpunt Haacht 25 jaar 
09/06/2013  wandeling haachts broek door Bes 
24/08/2013  Nacht van de Vleermuis 
13/10/2013  paddenstoelenwandeling 
10/11/2013  Vegetarische eetdag 
16/11/2013  Dag van de Natuur 
 
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 

mailto:bernard.lemaitre@skynet.be


 


