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FLORISTISCHE MONITORING HAACHTS BROEK

v.u. Bernard Lemaitre
Kleine Appelstraat 9
3150 Haacht

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 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.

Het weer tijdens de zomermaanden juli en augustus was
niet echt schitterend. Mijn “zonnen voor meer natuur”
zonnepanelen gaven een lagere opbrengst aan
vergeleken met vorig jaar. Maar april en mei waren
schitterend!
En zo was het ook een beetje tijdens de opening van de
onthaalsite aan de Antitankgracht op zondag 28 augustus
laatstleden. Onder een schitterende zon kwamen er wel
300 liefhebbers opdagen om dit mee te maken. Vanuit
het centrum van Haacht vertrok er een stoet richting
Antitankgracht. 4 boerenknollen trokken een kar voort
met het door de leerlingen van Don Bosco in elkaar
gelaste
Cointet
element
begeleid
door
hoogwaardigheidsbekleders, oud strijders en fanfare.
Maar tijdens de bijhorende speeches in open lucht begon
het te gieten … Belgisch zomerweer. Maar al bij al zijn we
toch blij en merken we ook dat de interesse en het aantal
bezoekers aan de Antitankgracht is gestegen. Verderop
vind je wat impressies van deze inhuldiging.
Tijdens de open monumentendag op zondag 11
september waren we weer paraat aan de Antitankgracht
met een Natuurpunt-infostand. Een 200-tal bezoekers
van heinde en ver waren van de partij ondanks het
wisselvallige zon-regen-zon - Belgische weer en leerden
de antitankgracht kennen.
Zaterdag 17 september verkochten we bloemen aan de
Colruyt te Haacht. Samen met vele andere verenigingen
en vrijwilligers verleenden we onze medewerking aan de
actie Kom-Op-Tegen-Kanker.
Op zondag 2 oktober eerstkomende organiseren we een
Paddenstoelenwandeling. Bijeenkomst om 14 u op de
parking aan de sporthal te Wespelaar (Dijkstraat). Bij nat
weer zijn laarzen aangeraden.
De gemeente Haacht organiseert op zaterdag 8 oktober
een ZWERFVUILACTIE. Ook dit jaar doet Natuurpunt
Haacht weer mee. We roepen al onze leden op om ons
hierbij te helpen. Per 10 leden die deelnemen beloont de
gemeente ons met 100 euro. Verzamel met ons om 9u
aan de sporthal. Einde voorzien om 13 u met een hapje
en een drankje.
Zondag 6 november is het dan weer tijd voor onze
jaarlijkse (de 19-de al!) VEGETARISCHE EETDAG in
zaal „Onder de Toren‟. Kom langs voor een babbel, steek
je benen onder de tafel en laat je verwennen door onze
kokkin Hilde.
Je ziet het, een drukke agenda. Er is voor elk wat wils.
Ken jij gezinnen die lid wensen te worden van
Natuurpunt? Spreek ze aan, motiveer ze of doe ze een
lidmaatschap cadeau. Dan kunnen ze onmiddellijk
meevieren met ons jubileumjaar 10 jaar NATUURPUNT.
Merk je dat je bij het begin van het nieuwe werkjaar nog
wat vrije tijd over hebt maar weet niet goed hoe die te
besteden? Join de Natuurpunt-Haacht-club. We bieden
een gevarieerde tijdsinvulling, elk volgens zijn eigen
mogelijkheden: natuur inventarisatie, maaien, snoeien,
natuur beheer, redactie werk, website, schoolwerkdagen,
eetdagen, … variatie troef. Indien interesse, contacteer
onderstaande.
Groeten en tot op één van onze activiteiten,

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!
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STUDIE
WOUDAAP IN TILDONK
Vanaf de jaren '70 crashte de Vlaamse populatie Woudaapjes (Ixobrychus minutus) o.a. door
verslechterende waterkwaliteit en verlies aan geschikte leefgebieden. Vanaf het einde van de jaren ‟80 tot
midden jaren ‟90 zat het aantal broedpaartjes zowel in België als in de rest van West-Europa in een zware
dip. In 1994 ging het licht in Vlaanderen bijna uit: toen werd er slecht één territoriaal mannetje gemeld.
De sterke terugval vorige eeuw werd lange tijd toegeschreven aan bedreigingen op de trekroutes of in de
overwinteringsgebieden. Uitbreiding van de Sahelzone en jacht op de trekroutes (op Malta worden jaarlijks
ca. 1.500 woudaapjes afgeschoten) brachten de soort in de gevarenzone. Maar ook de slechte milieu- en
waterkwaliteit in de Europese broedgebieden deden de soort de das om. De volgehouden investeringen in
natuur en zuiverder water lijken nu echter vruchten af te werpen. Een echte opsteker voor alle vrijwilligers en
professionelen die zich blijvend inzetten voor meer en betere natuur voor iedereen, ook voor het Woudaapje.
Deze soort is immers een uitgelezen graadmeter voor de milieu- en waterkwaliteit van moerassen en
rietvelden. De terugkeer van het Woudaapje als ambassadeur van deze bedreigde ecotopen is dan ook
bijzonder verheugend nieuws.

In 2011 werden in België op 22 locaties Woudaapjes vastgesteld. In minstens 15 gebieden kwam de soort
vermoedelijk tot broeden. Op een aantal plaatsen in Vlaanderen werden immers in augustus 2011 jonge
Woudaapjes waargenomen. De Vlaamse Woudaapjes zijn bijna terug van weggeweest, zo besluit
Natuurpunt bij een analyse van het aantal broedgevallen in 2011.
Ook Haacht is in de prijzen gevallen. Verschillende waarnemers konden ter hoogte van Tildonk-Brug een
Woudaapje waarnemen. Vermoedelijk heeft een koppel gebroed in het Domein De Spoelbergh. De
waarnemingen deden zich echter telkens voor langsheen de vaart, waar de zichtbaarheid natuurlijk een pak
hoger ligt dan in het dicht moerasgebied rond de vijver.
De VWG van Natuurpunt Haacht kent dit gebied als z‟n broekzak. Reeds van de jaren ‟80 worden hier de
vogels geteld. Als gevolg van deze intensieve waterwildtellingen –zowel wintertellingen als inventarisaties
van broedend waterwild- is dit gebiedje overigens opgenomen in de Vogelatlas als zijnde van Regionaal
Belang. Een heuse opsteker voor jarenlange telinspanningen!
De jongen zijn intussen uitgevlogen en beginnen stilaan aan hun trektocht naar het zuiden. Tegen eind
september zullen alle Woudaapjes West-Europa hebben verlaten. Deze mysterieuze kleine reiger zal dit jaar
dus niet meer te zien zijn in Tildonk. Voor 2012 zijn de verwachtingen hoog gespannen. Hoewel de soort het
vooral moet hebben van grote rietvelden, kunnen deze geniepige reigertjes ook worden aangetroffen in
smalle rietkragen en aan kleine waterplassen.
Johan De Meirsman

VIJF MILJOEN WAARNEMINGEN
Eind augustus werd de 5 miljoenste waarneming geregistreerd in Waarnemingen.be! Die werden allemaal
verzameld sinds de start van Waarnemingen.be in mei 2008, dus op iets meer dan 3 jaar tijd. Samen
vormen al die waarnemingen een schat aan actuele informatie over de toestand van onze natuur. Dit
enorme aantal natuurwaarnemingen bewijst de kracht van een goed georganiseerd en ondersteund
vrijwilligersnetwerk. Waarnemingen.be is een samenwerking tussen Natuurpunt Studie, de Stichting
Natuurinformatie en intussen bijna 10.000 vrijwillige natuurwaarnemers.
Het is duidelijk dat jouw bijdrage via het invoeren van je waarnemingen via www.waarnemingen.be erg
belangrijk is en blijft voor onze talloze projecten in Haacht.
We hopen dan ook dat je dit blijft doen, zodat ook Natuurpunt Haacht kan mee genieten van je veldwerk!
Wanneer we je waarnemingen effectief gebruiken wordt ook steeds de naam van de waarnemer eervol
vermeldt, tenzij je er voor koos op www.waarnemingen.be om dit te vervagen uiteraard.
Wist je overigens dat we een eigen gekoppelde werkgroep hebben? Deze is te vinden op
http://haacht.waarnemingen.be/index.php Het is interessant je hiervan “lid” te maken door een simpele
muisklik. Het lidnummer (het is niet je N. lidmaatschapnummer) hoef je niet in te vullen.
Voel je je eventueel ook aangesproken om met onze Cel Natuurstudie de natuur in te trekken, neem dan
contact met ons op, en trek er mee op uit met de echte natuurfreaks van Natuurpunt Haacht.
Je kan ons contacteren via info@natuurpunthaacht.be Een simpel mailtje volstaat om je in te schrijven op
onze nieuwsbrieven. Op die manier ontvang je info over activiteiten en nieuwsjes. Onze activiteitenkalender
ten slotte vind je op onze website www.natuurpunthaacht.be

NACHT VAN DE VLEERMUIS EN OPENING ATG – ENKELE FOTO’S

ATG IN DE PERS
GVA – REGIO MECHELEN – ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 AUGUSTUS 2011

BELEID
FLORISTISCHE MONITORING IN HET HAACHTS BROEK
(Wespelaar - 4 juni )
Vooraf
In het Haachts Broek zijn stilaan de populierplantages opgeruimd. Op de vroegere weilanden en akkers
wordt aan een herstelbeheer gewerkt, andere stukken blijven bosgebied. Op verzoek van Steven Janssens
komen we naar enkele percelen kijken die dan intensief gedocumenteerd kunnen worden. Tussen de
percelen worden eveneens losse waarnemingen genoteerd en wel met een iPhone waarin Steven een gpsgekoppelde lijst heeft zitten, zodat de waarnemingen verbonden zijn met de plaats (en de perceelkaart) waar
ze zijn ingetikt. Heel wat minder schrijfwerk voor de FON-groep en de resultaten staan meteen in een tabel.
We bevinden ons de hele dag in d5-42-42, zowat dezelfde plaats ook waar voor ons een mycologische
inventaris is gemaakt. Na samenkomst aan de kerk van Haacht verzamelen we aan de sporthal van
Wespelaar, dat tegen het Haachts Broek gelegen is. Door het extreem droge voorjaar is het hele
moerasgebied begaanbaar, maar toch niet volledig uitgedroogd. In ons gezelschap bevinden zich naast
Steven Janssens nog Luc Bijnens, Nico Wysmantel (initiatiefnemer), Daniël De Wit, Mia Schrooten,
Piet Conincx, Nicole Gellens en Erik Molenaar (foto‟s, nota‟s, verslag).
Bespreking
Betonieweide
Na een fikse wandeling door het bos bereiken we een grasland waar dit voorjaar Betonie is opgemerkt. Er is
een centrale depressie, waar de meest waardevolle vegetatie bijeen staat. De hogere delen zijn droge
graslanden met Margriet en Gestreepte witbol. Wat ons eerst opvalt is een Kruipganzerik die
soms vier, soms vijf kroonbladeren heeft. De kenmerken van Vijfvingerkruid zijn ook zichtbaar. Er liggen
verschillende matjes tussen het ijle gras. Het gaat duidelijk om Potentilla x mixta, die we meer hebben
gevonden op zwaardere bodems in Vlaanderen. De oudersoorten worden niet gevonden. Hoe lager we
gaan, hoe meer Grote vossenstaart we passeren. In de centrale slenk staat een armbloemige populatie
Scherpe zegge, vergezeld van Voszegge (met een 50-tal pollen), die prachtig in bloei staat. Het typische
tongetje is goed zichtbaar; er is geen Valse voszegge aanwezig. Op de kant staat een groepje Betonie in
bloei. De slenk wordt helemaal afgezocht, waarbij ook Poelruit, Egelboterbloem, Beemdlangbloem en Echte
koekoeksbloem wordt genoteerd. In de rand van het perceel staat Gewone agrimonie, dat hier in de streek
ook niet direct verwacht wordt. Piet onderschept een Bruine groenuil, niet meteen de meest algemene
nachtvlinder! Helaas is op de Houtsnippenweide - tegen de afspraak in - alles gemaaid. Ook daar staat
Gewone agrimonie in de zoom van het perceel.
Bos en knuppelpad
Een fraai lijstje met losse waarnemingen bevat o.a. de befaamde Cornus australis en de bastaard Cornus
(x) hungarica, maar er is niet veel interesse voor. Sommigen zien alleen opstaande haren, anderen dan
weer overwegend platte aanliggende haartjes. (zie hiervoor ook
Alien Plants Belgium op
http://alienplantsbelgium.be/content/cornus-sanguinea als je al een password hebt). Ikzelf heb in elk geval
geen enkele inheemse Rode kornoelje gezien. Bovendien staat er erg veel Gewone esdoorn, die stilaan de
plaats inneemt van de aangetaste iepen. Het Essen-iepenbos is in alle geval rijk aan Donkersporig
bosviooltje, Schaduwgras, Reuzenzwenkgras, Dauwbraam en Groot heksenkruid. Er wordt zelfs nog een
blad van Bosanemoon gevonden. Dauwnetel komt stilaan in bloei. Een opmerkelijk feit is dat de
Canadapopulieren al volop blad beginnen te verliezen. Als we bijna aan de sporthal zijn zien we
Bosbeekjuffer boven de met rioolwater vervuilde Leibeek.
Zandig donkje
Door het bos en over een knuppelpad bereiken we een begraasd paardenweitje. De dieren hebben niet veel
laten staan buiten zaken die eerder tweede keus zijn. Omdat de bodem hier anders is, wordt er een en
ander van verwacht. Een hertshooi dat nog niet op naam kon worden gebracht komt nu in bloei. De kelk
heeft alle kenmerken van Kantig hertshooi. De waarnemingen zijn terloops; de paarden komen telkens onze
rugzak inspecteren op voedsel. In de brandende zon verlaten we het natuurgebied voor de middagpauze.

Vochtig hooiland
Tenslotte gaan we naar een groot nat stroomdalperceel, dat nu erg begaanbaar is en ietwat geaccidenteerd.
In een overvloed van Grote vossenstaart noteren we toch enkele grote vlekken Margriet, Kruisbladwalstro en
Kantig hertshooi. Het is erg ruig met nog heel wat zoomsoorten. Bovendien is het vergeven van de insecten
die in de onweerachtige hitte ons bloed gemakkelijk kunnen bereiken. In de randen doen we de meest
bijzondere vondsten, zoals Gewone bermzegge, die hier in de streek ongewoon blijkt. De paden rond het
perceel zijn enigszins beschaduwd.
Greppel en weg naast weide
Ten zuiden van het perceel ligt een greppel waarin we zowel Valse voszegge als Voszegge vinden. De kleur
van de planten en hun bloeiwijze is al dadelijk verschillend. Hier vinden we ook Moeraszegge,
Bergbasterdwederik, Ruw walstro, Scherpe zegge, Bosbies, Gewone valeriaan, Bermzuring, Glad walstro
en andere soorten die we daarvoor niet tegenkwamen.
Weg naar autohandelaar
We verlaten de site naar de grote weg, waar we nog Behaarde boterbloem, Getand vlotgras, bloeiend
Timoteegras, Bermooievaarsbek en Vijfvingerkruid zien. Deze laatste wordt op silicagel in een zakje
meegenomen om de genetische prent af te wegen met de Potentilla x mixta die we in het natuurgebied
eveneens hebben ingezameld. Het is zelfs mogelijk de eventuele terugkruising van de bastaard te
achterhalen. Afwachten maar… Tot op het laatste moment heeft Wespelaar een verrassing in petto. Voor ik
de trein op ga maak ik nog enkele mooie foto‟s van een flinke populatie Klein robertskruid, dat op de ballast
tussen de bielzen groeit.
Besluit
We hebben vandaag zo‟n 170 soorten opgetekend. Hiervan staan er een aantal op de Rode Lijst. Zo zijn
Betonie en Dauwnetel “Zeldzaam”, Gewone agrimonie is “Achteruitgaand” en Voszegge is “Bedreigd”.
Uiteraard zal men deze soorten ernstig blijven opvolgen en het maairegime afstellen op hun zaadzetting.
Spijtig dat niet iedereen kon blijven tot het einde want dan zouden we wellicht nog veel meer hebben gezien.
Bron : Natuurpunt Nieuwsbrief Mossen en Lichenen - Planten – Paddenstoelen, 2011 - 11e
jaargang nr. 2 april - mei - juni

OPROEP
DE VOGELWERKGROEP NP HAACHT VRAAGT JOUW MEDEWERKING
Aangezien de gemeente Haacht deelneemt aan de biodiversiteitscampagne „Koesterburen‟ van de Provincie
Vlaams - Brabant en het biodiversiteitscharter met Natuurpunt Oost–Brabant ondertekende is het tijd om
actie te ondernemen!
Eén van de koesterburen van gemeente Haacht is de Huiszwaluw, deze soort heeft
al enkele populaties in onze gemeente maar doet het daarom niet altijd even goed.
Het gemeentebestuur wil zich ook niet beperken tot enkel de Huiszwaluw want de
Boerenzwaluw komt ook nog voor op enkele plaatsen in onze gemeente.
Om deze soorten te ondersteunen heeft de gemeente u, als inwoner, nodig. Deze
zwaluwsoorten bouwen nesten immers aan uw huis, hoeve of schuur. Daarom is
het belangrijk te informeren over deze bijzondere soorten en wat u kunt doen om ze
te beschermen.
Maar wat u nu eerst en vooral te doen staat is, wanneer u zwaluwen heeft in de buurt en u wilt graag
kunstnesten laten hangen, contact op nemen met de gemeente!
De gemeente zal u dan immers gratis nestkastjes aanbieden en zelfs komen plaatsen. Neem contact op via
016 - 26 94 56 of duurzaamheid@haacht.be

GEZOCHT!
Voor onze publikaties in eigen beheer, hoofdzakelijk opgesteld door de Cel
Studie, zoeken we nog geschikte foto‟s van verschillende groengebieden in
Haacht. Meer specifiek zoeken we foto‟s van de gebieden Anti-tankgracht,
Haachts Broek, Schorisgat, Schoonbroek, Hooiberg, Hoge Scharent, Wilde
Heide, Dijleboorden.
Bent u dus amateur (of professioneel) fotograaf en zou je graag je beelden
gratis ter beschikking stellen van Natuurpunt Haacht, neem dan kontakt met
ons op, via info@natuurpunthaacht.be of 0476/24.94.24. Je zal je foto‟s (met
vermelding van de fotograaf) zien verschijnen in onze Nieuwsbrief, publikaties
en website!
Bij contactname zullen we u meer richtlijnen geven omtrent welk aspect van boven genoemde gebieden we
precies graag weergegeven hadden gezien.
En misschien wordt jij op termijn onze heuse huisfotograaf!
We kijken alvast uit naar een boeiende nieuwe samenwerking!

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.

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!

ACTIVITEITENKALENDER 2011
EXCURSIES
02/10: Paddenstoelenwandeling Haachts Broek 14u, sporthal Wespelaar
Onze paddenstoelen kenner geeft je een algemene inleiding in de wereld van de zwammen.
Een unieke gelegenheid om je eerste soorten te leren kennen of enkele erg zeldzame
paddenstoelen te komen bekijken!
08/10: zwerfvuilactie georganiseerd door de gemeente i.s.m. de verenigingen (9u tot 13u)
22-23/10: Dag van de Trage Wegen
06/11: Vegetarische eetdag
19/11: Dag van de Natuur
Op de Dag van de Natuur is werkelijk iedereen uitgenodigd om te komen werken in onze
Natuurgebieden. Over heel Vlaanderen zullen meer dan 100 aktiviteiten plaatsvinden en meer
dan 10000 handen zullen werken. Ook in Haacht wordt gewerkt, en wel aan de vermaarde antitankgracht, één van de mooiste plekjes van Haacht. We voeren hakhoutbeheer uit om meer
zonlicht op het wateroppervlak te laten schijnen, ten gunste van de zeldzame Kamsalamander.
Wil jij hier aan meewerken, kom dan af! Natuurpunt zorgt voor handschoenen en materiaal. Ook
een hapje en een drankje worden voorzien. Meer info: Bernard Lemaitre, 016/60.61.62

WERKDAGEN
01/10/2011

Afdelingswerkdag

19/11/2011

Afdelingswerkdag (DAG VAN DE NATUUR)

03/12/2011

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

