Excursies voor het grote publiek

Thema-excursie
		
Wetenschappelijke excursie
		
Sportieve wandeltocht
		
		
Werkdag

Film- of dia-avond, lezing
		
Daguitstap

Fietstocht

Foto-excursie
Inschrijven verplicht

Kalender
oktober

Zaterdag 6 oktober: beheerwerken in de Stadswallen van Damme
Afspraak om 9 uur aan de ingang van het
reservaat, Dammesteenweg 3, Damme, tot
16.30 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig
schoeisel en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae:
rudy.deplae@telenet.be.
Zaterdag 6 oktober: hooidag in
Leiemeersen-Noord
Afspraak om 9.30 uur ter plaatse (fiets
of wandel de verkeersvrije kanaalberm
op de rechteroever van het kanaal af
tot je ons tegenkomt, vanuit Moerbrugge richting Beernem), tot 17.30 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen en
lunch. Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal, drank, warme soep en versnaperingen.
Info: NP Oostkamp:
www.valleivandezuidleie.be.
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Enkele van onze activiteiten
zijn gratis voor
Natuurpuntleden, maar
betalend voor niet-leden.
Vraag dit even aan de gids!

De zeer waardevolle kanaalberm krijgt
een maaibeurt om de bloemenrijkdom
te behouden en ontwikkelen. Samen harken we het maaisel bijeen, zodat het kan
worden afgevoerd. Kom mee genieten van
prachtige herfstmomenten in een uniek
landschap. Wie slaagt er in om de illustere
Bramensprinkhaan te spotten?
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober:
werkweekend in Park 58
Afspraak om 10 uur aan het Kwelmpad in
Knokke.
Meebrengen: werkhandschoenen, lunchpakket. Natuurpunt zorgt voor een drankje.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op onze website
gemeld. Ga daarom geregeld een kijkje
nemen op de activiteitenpagina van Natuurpunt Brugs Ommeland: www.natuurpuntbrugsommeland.be.
Carpooling vergoeding =
0,06 euro/kilometer
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Naar 'eeuwenoude' traditie: het heroïsche
werkweekend in Park 58 – samen werken
aan verschraling duingraslanden.
Zondag 7 oktober: Jane
Zie De Spille 2018-3 of
www.natuurpuntbrugsommeland.be.

Zondag 7 oktober: bos- en heidebeheer in Gulke Putten

Afspraak om 9 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene.
Info: NP Gulke Putten: christine.verscheure@scarlet.be.
We hebben vele handen nodig om de laatste zomermaaiwerken op te ruimen. We
zorgen voor goed materiaal, sfeer, een pittige borrel en veel zinvol werk. Gezinnen
met kinderen zijn zeer welkom. We vragen
wel om je in te schrijven, zodat we ons kunnen voorbereiden (0477/99.39.11).
Zondag 7 oktober: werkdag in
Doeveren
Afspraak om 9 uur aan de ingang van het
gebied, Sijslostraat, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: doeveren@telenet.be.
Zondag 7 oktober: plantenwandeling in De Vaanders
Afspraak om 9 uur aan de veldschuur aan
de nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/Maria-Aaltersteenweg/Vaandersweg), Aalter, tot 12 uur.
Info: NP Beernem: Filip Jonckheere:
f.jonckheere@skynet.be.
Woensdag 10 oktober: ledenvergadering N.FBO
Afspraak om 20 uur in het kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. Voor leden en
deelnemers aan de activiteit in Beisbroek
van 21 oktober.
Info: www.nfbo.be: contact.
Zaterdag 13 oktober: op zoek
naar leven onder de vloedlijn
Afspraak om 14 uur aan sportclub Anemos,
Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé:
050/51.24.17.

Zondag 14 oktober: natuurwandeling in Doeveren
Zie pg. 52.
Zondag 14 oktober: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Afspraak om 8.45 uur aan de randparking,
Havenstraat, L. Coiseaukaai, Brugge, tot
12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De
Scheemaeker: 0473/91.84.36.
Zondag 14 oktober: paddenstoelenwandeling
Afspraak om 14 uur aan de parking van
Beisbroek, Diksmuidse Heerweg, Sint-Andries, tot 16 uur.
Meebrengen: stevige schoenen, loep.
Info: NP Brugge, NBO en Brugse Mycologische Werkgroep: Wim Jans: 0498/29.61.26.
Oktober is de paddenstoelenmaand bij uitstek. Omdat er in Beisbroek verschillende
biotopen voorkomen is er een rijke variatie
aan paddenstoelen.
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Zondag 14 oktober: herfst in de
Sashul

Zaterdag 20 oktober: werkvoormiddag in De Vaanders

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, Zeedijk, Heist (thv nr 64).
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.

Afspraak om 9 uur aan de veldschuur aan
de nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/Maria-Aaltersteenweg/Vaandersweg), Aalter, tot 12 uur.
Info: NP Beernem: Rony Vanhoudenhove:
0475/55.81.19. of
natuurpuntbeernem@gmail.com.

Zondag 14 oktober: paddenstoelenwandeling in Ryckevelde
Afspraak om 14 uur aan het kasteel van
Ryckevelde op de grens van Sijsele en
Brugge.
Info: NP Damme: Daniël Janssens:
daniel.janssens@fulladsl.be.
Zaterdag 20 oktober: beheerwerkdag in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur. Gratis consumptie nadien in de cafetaria voor wie helpt!
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 20 oktober: Nacht van
de Duisternis in Damme
Afspraak om 20 uur in Moerkerke.
Info: NP Damme: Guido De Laender: guido.
de.laender@telenet.be, www.natuurpuntdamme.be of toerisme@damme.be.
We hebben het over dag/nacht, sterrenhemel, probleem van lichtpollutie, ISS, nachtelijke geluiden en de geschiedkundige
betekenis van de Lieve. We voorzien een
versnapering op het einde.
Zondag 21 oktober: fotograferen
in Beisbroek
Afspraak vanaf 8 uur aan de ingang van het
kasteel Beisbroek, Zeeweg, Brugge.

Info: Natuurcentrum Beisbroek en NBO:
www.nfbo.be: contact. Inschrijven verplicht.

Zondag 21 oktober: Blinckaertduinbos in herfstkleuren

We staan van ’s morgens paraat om geïnteresseerden in natuurfotografie bij te staan
en te helpen bij het maken van mooie opnames. Deze activiteit kadert in de Week
van het Bos.

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Dirk Vantorre: dirk.
vantorre26@gmail.com.

Zaterdag 20 oktober: Dag van de
trage wegen
Afspraak om 14 uur aan het Baliebruggeplein, Baliebrugge (Ruddervoorde), tot 16
uur.
Meebrengen: goeie stapschoenen, winddichte regenjas bij slecht weer.
Info: NP Oostkamp:
liesbeth.gellinck@telenet.be.
We wandelen over trage wegen in het Vrijgeweid. Onderweg zien we misschien wat
akkervogels en de laatste herfstbloemen.
We volgen een deel van het Vrijgeweidewandelpad en ontdekken een minder bekend stukje Oostkamp met weidse vergezichten en een prachtig kleurenpalet aan
de hemel.
Zondag 21 oktober: de polder
historisch bekeken
			
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, laarzen.
Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 21 oktober: paddenstoelenwandeling in de Gulke Putten
Afspraak om 9.30 uur, tot 12.30 uur, aan
Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene.
Info: NP Gulke Putten:
christine.verscheure@scarlet.be.
Het natuurgebied Gulke Putten is zeer rijk
aan soorten paddenstoelen, en voor bepaalde groepen zelfs een absolute top in
Vlaanderen. Nog jaarlijks worden nieuwe
soorten ontdekt. Tijdens deze wandeling,
onder leiding van Mieke Verbeken en gespecialiseerde gidsen, raak je in de ban van
een bijzonder geheimzinnige en verrassende wereld. Gezinnen met kinderen zijn
welkom. Aansluitend is er een boeken- en
tijdschriftenverkoop van 13 tot 16 uur.
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Donderdag 25 oktober: Arkavond
Zie pg. 21.
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober: beheerwerken in de SintDonaaspolder
Afspraak om 10 uur aan de ingang van het
reservaat, Rode Ossenstraat, Westkapelle.
Meebrengen: werkhandschoenen en
lunchpakket. Natuurpunt zorgt voor een
drankje.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer:
050/62.35.69.
Maaien, maaisel afvoeren en haagjes aanplanten!
Zaterdag 27 oktober: werkdag in
Zevenkerke
Afspraak om 9 uur aan de ingang van het
Rode Dopheidereservaat, Diksmuide Heirweg, Brugge. Vandaar stappen we samen
naar het gebied. Als je later komt, kun je
een van onderstaande telefoonnummers
bellen. We werken van 9.15 tot 12 uur en
van 13 tot 17 uur.
Meebrengen: picknick, werk- ( en regen-)
kledij en handschoenen. Iedereen krijgt tussendoor ook een drankje en iets te eten.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke:
0473/31.77.67 en Karim Neirynck:
0473/94.81.89.
Traditioneel verwijderen we bramen en
boomopslag om de jonge heide vitaal en
levenskrachtig te houden.
Zondag 28 oktober: open-kijkhut-voormiddag in Damme
Afspraak tussen 10 uur en 11.30 uur aan
de ingang van het natuurgebied, Dammesteenweg 3, Damme. Volg de pijlen en
wandel door naar de kijkhut, waar de gidsen je vertellen wat er te zien is.
Info: NP Damme: Rudy Deplae:
rudy.deplae@telenet.be.

Sinds de ingrijpende herinrichtingswerken
van VLM en in het kader van een Life-project, zijn meer plas-dras toestanden gecreëerd, waardoor de vogelrijkdom indrukwekkend is toegenomen.
Zondag 28 oktober: wandeling
in de Assebroekse Meersen
Afspraak om 14 uur aan de picknickzone
achter Het Leenhof (kruising Kerkdreef en
Kerklaan), Assebroek, tot 16.30 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info NP Brugge: Eric Hermy: 050/66.01.98
of eric.hermy@telenet.be.
De Assebroekse Meersen zijn in de winter
zeer waterrijk en oefenen een aantrekkingskracht uit op verschillende soorten
vogels. In de schemering kun je ook de
ransuil zien jagen.
Dinsdag 30 oktober: klimaatlezing door Pieter Boussemaere
Afspraak om 19.30 uur, tot 22 uur, in Vorming Plus, Sint-Pieterskerklaan 5 , Brugge.
Info: NP Brugge en NP CVN:
https://www.natuurpunt.be/agenda/
klimaatlezing-met-pieter-boussemaerebrugge-29428 of zie pg. 23.

november

Zaterdag 3 november: beheerwerken in de Stadswallen van Damme
Zie 6 oktober.
Zondag 4 november: winterwandeling in de Lage Moeren
van Meetkerke
Afspraak om 13.30 uur aan de Put van
Meetkerke, Lege Moerstraat net voorbij
nr. 16, Brugge, tot 16.30 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.
De Lage Moeren zijn nog een echt stiltegebied en in de winter kun je altijd op verrassende vogels stoten. We brengen ook een
bezoek aan de Eendenkooi nu het broedseizoen toch voorbij is.

Zondag 4 november: klimaatwandeling op het strand		
Afspraak om 10 uur aan de hoek van de
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blankenberge, tot 12u30.
Meebrengen: laarzen, loepje, verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Zondag 4 november: op zoek
naar tsakkers in de Zwinduinen
en polders
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Woensdag 7 november: ledenvergadering N.FBO
Afspraak om 20 uur in het kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. Voor leden en
deelnemers aan de uitstap naar het provinciedomein d’Aertrycke op 25 november.
Info: www.www.nfbo.be: contact.
Zaterdag 10 november: werkdag in de Vallei van de Zuidleie
Afspraak om 9.30 uur aan de ingang van
Gevaerts-Noord, rechteroever van het kanaal Gent-Brugge net stroomopwaarts van
de keersluis, zie website).
Meebrengen: werkhandschoenen en laarzen (en/of stevig schoeisel), lunch. Natuurpunt zorgt voor drank en versnaperingen.
Meer info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11
of www.valleivandezuidleie.be
We doen aan achterstallig maaibeheer en
verwijderen bramen en wilgenopslag. Daarmee helpen we de waardevolle schraalgrasland- en venvegetaties ontwikkelen. Onze
ezeltjes zijn alvast van de partij.
Zondag 11 november: late herfst
of vroege winter in de De Sashul
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, Zeedijk, Heist (thv nr 64).
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.
Zaterdag 17 november: aalscholvertelling
Traditioneel worden de aalscholvers deze
maand op hun slaapplaats geteld. Het
tellen gebeurt door vaste medewerkers.
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Als je zin hebt om mee te tellen, kun je
altijd contact opnemen met Wim Jans
(0498/29.61.26 of wjans566@gmail.com).
Zaterdag 17 november: Dag van
de Natuur in de Zandpanne
Zie pg. 25.
Zondag 18 november: op zoek
naar aanspoelsels op het strand
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen en
warme winddichte kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé:
050/51.24.17.
Zondag 18 november: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Zie 14 oktober.
Donderdag 22 november: Arkavond
Zie pg. 21.
Vrijdag 23 november: filmavond
met minikerstmarkt
Afspraak om 20 uur in zaal Swaenenburg,
Cathilleweg 38, Stalhille.
Info: NP Jabbeke: marc.marianne@telenet.be of natuurpuntjabbeke.be.
Film van Natuurpunt over de "terugkeer
van de natuur" gevolgd door een gezellig
samenzijn met minikerstmarkt; gluhwijn
en jenever aan democratische prijzen.
Zaterdag 24 november: Dag van
de Natuur in Doeveren
Zie pg. 25.
Zaterdag 24 november: Dag van
de Natuur in Damme
Zie pg. 25.
Zaterdag 24 november: werkdag
in het Rode Dopheidereservaat
Zie pg. 25.

Zondag 25 november: bos- en
heidebeheer in Gulke Putten
Zie pg. 25.
Zondag 25 november: Dag van
de Natuur in de Uitkerkse Polder
Zie pg. 25.
Zondag 25 november: zijn ze terug,
de ‘vriezeganzen’?
Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker. Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 25 november: zonnen of
rillen in de Baai van Heist
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, Zeedijk, Heist (thv nr 64).
Meebrengen: stevige stapschoenen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer:
050/62.35.69.
Zondag 25 november: Openkijkhut-voormiddag in Damme
Zie 28 oktober.
Zondag 25 november: De Wilde
Stad
Zie pg. 38.
Zondag 25 november: foto-excursie in het provinciedomein
d’Aertrycke
Afspraak om 8 uur op de parking Zeeweg
Zuid 42, Torhout.
Info: www.nfbo.be: contact. Inschrijven
verplicht.
Dit unieke domein imponeert met een
uniek kasteelpark, vijver, weides en bossen.
Ideaal om even in rond te kuieren langs de
geleide wandelpaden. In het midden van
het domein bevindt zich het sprookjesachtig Kasteel d'Aertrycke dat zeker fotogeniek
is.
Vrijdag 30 november: Bouwmeester Leo Van Broeck
Zie pg. 13 en 27.

december

Zaterdag 8 december: congres
met lezingen over ganzen en de
bescherming van de kustpolders

Zaterdag 1 december: strandwandeling aan de Vosseslag

Zie pg. 29. Hou zeker de website in het oog:
www.natuurpuntdamme.be.

Afspraak om 14 uur aan tramhalte Vosseslag, De Haan.
Info: NP De Haan: Heide Knobl:
0474/08.88.56.

Zondag 9 december: ganzenexcursies in de kustplders

Zaterdag 1 december: beheerwerken in de Stadswallen van Damme
Zie 6 oktober.
Zondag 2 december: mandalla’s
op het strand
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Marleen Scevenels:
0473/59.96.04.
Zondag 2 december: bushcraft
in het Plaisiersbos
Afspraak om 14 uur, aan de ingang van het
Plaisiersbos, Bergenstraat, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: info@natuurpuntzedelgem.be (inschrijven aub).
Vuur maken blijft speciaal, voor jong en
oud! Nog maar een paar generaties geleden brandde in elke huishouden een open
vlam. Wie voor korte of langere tijd in de
natuur op stap wil gaan, blijft afhankelijk
van zijn kennis en kunde om vuur te maken. Niet alleen gebruiken we vuur om te
koken, water drinkbaar te maken of om ons
te verwarmen, een vuur dient ook voor licht
in het donker, een signaal om te laten weten waar je bent, rook verjaagt insecten en
preserveert voedsel. Warmte van een vuur
kan hout harden of net buigzaam maken.
Bovenal staat vuur bij ons ook voor gezelligheid en samen zijn.
Woensdag 5 december: ledenvergadering N.FBO
Afspraak om 20 uur in het kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. Voor leden en
deelnemers aan de uitstap naar de Assebroekse Meersen van 16 december.
Info: www.nfbo.be: contact.
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Zie pg. 29. Hou zeker de website in het oog:
www.natuurpuntdamme.be.
Zondag 9 december: winter in
De Sashul
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, Zeedijk, Heist (thv nr 64).
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.
Zaterdag 15 december: zaag- en
kapwerk in de Leiemeersen
Afspraak om 9.30 uur ter plaatse (fiets
langs de linkeroever van het kanaal tot je
ons tegenkomt of parkeer je auto aan de
ingang van de Leiemeersen en wandel ons
tegemoet richting Beernem tot voorbij de
Bornebeek), tot 17 uur. Een kaartje vind je
op www.valleivandezuidleie.be.
Meebrengen: werkhandschoenen en bij
nat weer laarzen. Natuurpunt zorgt voor
drank, warme soep en versnaperingen;
breng zelf eventueel lunch mee.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11.
Zaterdag 15 december: werkvoormiddag in De Vaanders
Zie 20 oktober.
Zondag 16 december: overwinteren in het duin
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: 0473/59.96.04.

Zondag 16 december: maak kennis met onze wintergasten
Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker. Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 16 december: historisch
permanente graslanden
Afspraak om 14 uur aan de parking van de
kerk van Vlissegem.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP De Haan: Marc Janssens:
059/23.46.96 of 0495/70.44.22.
Wandeling door de winterse polders, op
zoek naar arctische ganzensoorten en roofvogels.
Zondag 16 december: werkdag
in Doeveren
Zie 7 oktober.
Zondag 16 december: fotoexcursie naar de Assebroekse
Meersen
Afspraak om 8 uur aan de Kerkdreef in Assebroek.
Info: www.nfbo.be: contact. Inschrijven
verplicht.
Dit gebied ten zuiden van Ver-Assebroek is
een geheel van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden omringd door knotwilgen en populieren. Misschien vriest het dat
het kraakt en kunnen we in de opkomende
zon prachtige landschapsfoto’s nemen.
Zondag 16 december: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Zie 14 oktober.

