Excursies voor het grote publiek

Thema-excursie
		
Wetenschappelijke excursie
		
Sportieve wandeltocht
		
		
Werkdag

Film- of dia-avond, lezing
		
Daguitstap

Fietstocht

Foto-excursie
Inschrijven verplicht
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Ook in het afdelingsnieuws
vind je activiteiten. Deze
activiteiten staan in deze
kalender en in het afdelingsnieuws aangeduid met
rode stip. We hebben weer
heel wat in petto voor je!

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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Kalender
april

Maandag 2 april: eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Lierman:
050/61.19.56.
Over de invloed van de mens op de Zwinstreek
Zaterdag 7 april: werkdag in het
Rode Dopheidereservaat
Afspraak om 9 uur aan de ingang van de waterwinning (groene poort), Boekhoutestraat,
Snellegem. Je bereikt de Boekhoutestraat
door de Doornstraat te nemen, over de E40
richting Snellegem, voor de boerderij rechts
inslaan (Boekhoutestraat) en 50 meter verder
vind je de ingang. We werken van 9.15 tot 12
uur en van 13 tot 17 uur. Iedereen krijgt tussendoor ook een drankje en iets te eten.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-) kledij en handschoenen.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke:
050/38.21.50 of verplancke-de.neve@skynet.be of Karim Neirynck: 050/67.59.29 of
karim.neirynck@gmail.com.
We verwijderen alle omheiningen van de
pas gekochte percelen bos (langs de Boekhoute straat) ter voorbereiding van de kapping / dunning van bomen die dit jaar voor
het eerst zal plaatsvinden in het kader van
het omvormingsbeheer naar streekeigen bos.
Daarnaast gaan we de plagstrook van verleden jaar (enkel langs de E40) wat vergroten
met het oog op eventuele kieming van heide.
Tenslotte pakken we ook exoten (zoals Amerikaanse vogelkers) en bramen aan.
Zaterdag 7 april: 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.

Zondag 8 april: op zoek naar de
bauwborst

Afspraak om 6 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 6,
Blankenberge, tot 9 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. Het bezoekerscentrum is
open na de excursie: breng zelf je ontbijtpicknick mee.
Zondag 8 april: lente in Park 58
Afspraak om 14 uur aan de ingang van Park
58, Elisabethlaan, Duinbergen (tegenover
Lentelaan, aan de Pergola).
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Lentebloeiers in een schraal duingebied:
eerste resultaten van de beheerwerken
Zaterdag 14 april: werknamiddag
in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij en laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Zondag 15 april: op zoek naar de
blauwborst
Zie 8 april.
Zondag 15 april: op zoek naar
de blauwborst in de Meetkerkse
Moeren.
Afspraak om 7.30 uur aan Scheepsdalebrug,
kant Steenkaai, Scheepsdalestraat, Brugge,
tot 10 uur.
Meebrengen: verrekijker, goede fiets, stevige wandelschoenen.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.
Inschrijven via wjans566@gmail.com (max.
20 deelnemers).
We gaan op zoek naar zingende blauwborsten en andere vogels.

Zondag 15 april: lentezangers in
het duin
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verrekijker en eventueel loep.
Week van de Zee: lenteconcert in de duinen
van de Sashul.
Zondag 15 april: Dag van de Aarde
Info: NP Jabbeke en Milieuraad Jabbeke:
Erik Blauwet: 0494/34.85.96 of blauwet@
myonline.be. Meer info volgt later op www.
natuurpuntjabbeke.be
Vrijdag 20 april : (Bijna) Alles
over huiszwaluwen
Zie pg. 50.
Zaterdag 21 april: Natuur van bie oes
Zie hiernaast pg. 23.
Zondag 22 april: werkdag in Doeveren
Afspraak van 9 tot 12 uur aan de ingang van
het gebied in de Sijslostraat, Loppem.
Meebrengen:
werkhandschoenen
en
-schoenen.
Info: NP Zedelgem: Bram D’hondt:
0472/36.34.84.
Zaterdag 21 april: werkvoormiddag in de Vaanders
Afspraak om 9 uur aan de veldschuur aan
nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/
Maria-Aaltersteenweg/Vaanders-weg), tot
12 uur.
Info: NP Beernem: Rony Van Houdenhove:
0475/55.81.19 of natuurpuntbeernem@
gmail.com.
Gevarieerde beheerwerken: werkwandeling: we verkennen al werkend en wandelend het gebied. Handschoenen aanbevolen.
Zondag 22 april: open-kijkhutvoormiddag in Damme
Afspraak tussen 10 uur en 11.30 uur aan de
ingang van het reservaat, 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.

Natuur van bie oes...
natuurlijk!
Digitale projectie door Erwin Derous
Vaak ga ik op stap in bossen, parken en natuurgebieden in mijn eigen omgeving, de
streek rond Brugge. Nooit vergeet ik mijn fototoestel, want hiermee probeer ik de
schoonheid van de natuur op te slaan en te bewaren.
Mag ik jullie meenemen naar nachtvlingers in onze tuin, bosanemonen in het park van
Loppem, de grutto in de Uitkerkse Poldes, orchideeën in de Leiemeersen, zonnedauw
in Vloethemveld, kikkers in het Plaisiersbos, visdiefjes in Osotende, heidevelden rond
Brugge en nog zoveel meer...?
Kom op zaterdag 21 april 2018 om 14 of 19.30 uur naar CC De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem mee genieten van meer dan 800 beelden in een 2x45 min
durende voorstelling met begeleidende tekst en muziek over:
Natuur van bie oes... natuurlijk! Door Erwin Derous
Kaarten: VVK: 4 euro, ADD: 5 euro.
Erwin Derous: Koornemoezen 5 - Zedelgem : 050/38.96.21 - erwin.derous@gmail.com.
Freddy Slabbinck: Kezelbergstraat 7 - Zedelgem: 050/20.03.30 - freddyslabbinck@skynet.be.
Organisatie van Zedelgemse verenigingen: Kiwabi, KWB en Natuurpunt.

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.

Steltlopers op de slikke en stiekem hopen op
zeehondjes?

Zondag 22 april: Erfgoeddag Natuur is kiezen

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Lierman:
050/61.19.56.

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscentrum, Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge. tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Zondag 22 april: leven op slikke
en schorre
Afspraak om 14 uur aan de Parking aan ‘t
voorland nr 1, Nederland.
Meebrengen: laarzen, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Ellij Clincke:
0031/117.392.949.

Zaterdag 28 april: eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek

Week van de Zee: over de invloed van de
mens op de Zwinstreek.
Zaterdag 28 april: werkdag in het
Rode Dopheidereservaat
Afspraak om 9 uur, aan de ingang van het
gebied, Diksmuidse Heerweg, Sint-Andries.
Er wordt gewerkt van 9.15 uur tot 12 uur en
van 13 uur tot 17 uur. Iedereen krijgt tussendoor ook een drankje en iets te eten.
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Natuur in Mij
Tot en met vorig jaar organiseerden enkele van onze afdelingen een gezinsactiviteit voor Natuur in Mij, georganiseerd
door het Regionaal Landschap Houtland.
Dit jaar wordt dit niet meer georganiseerd vanuit het RLH.
Omdat onze afdelingen ondertussen een
jarenlange traditie hebben met deze activiteiten, zetten we die dan ook met plezier
even in de kijker. Onze andere activiteiten,
in de maanden april, mei en juni, vind je in
de overige pagina’s van deze kalender.
We wensen je alvast veel plezier en hopen
je te mogen verwelkomen op een of meerdere van onze activiteiten.
Tot dan!

Dinsdag 1 mei: vroegmorgenwandeling in de Vaanders
Afspraak om 7 uur aan de hangar, fietsonderoorgang spoorweg Vijverstraat/MariaAaltersteenweg.
Info: NP Beernem: natuurpuntbeernem@
gmail.com.
Zondag 6 mei: waterwandeling in
Gulke Putten
Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene.
Inf: NP Gulke Putten en NBO: Christine Verscheure: christine.verscheure@scarlet.be.

Gezinswandeling met thema WATER in het
natuurgebied Gulke Putten, Wingene/Ruiselede. De aanwezigen worden opgedeeld
in groepen om de actieve beleving te versterken. Tijdens de wandeling kunnen kinderen actief scheppen in een veldvijver. Een
infostandje met levende waterbeestjes laat
toe om ook na de wandeling verder beestjes te bekijken van dichtbij. We voorzien
een drankje voor de dorstigen.
Donderdag 24 mei: avondwandeling in Vloethemveld
Afspraak om 19.30 uur aan de ingang (groene poort), tot 22 uur.
Info: NP Zedelgem: inschrijven via info@natuurpuntzedelgem.be: max. 25 deelnemers.

Luc Decadt leidt je rond in dit prachtige natuurgebied.
Zondag 27 mei: fietstocht ‘Zot
van mijn bos’
Afspraak om 14 uur aan de parking van de
begraafplaats aan de Aartrijksesteenweg in
Jabbeke, tot 18 uur. We houden een pauze.
Info: NP Jabbeke, NBO, Bosgroep: Kris
D’hondt: kris.dhondt@gmail.com. Inschrijven verplicht (max. 25 deelnemers).
We bezoeken bos(jes)sen van kleine boseigenaars en de nieuwe aanplant van de gemeente binnen het Maskobos.

Marktverkoop:
woe en za: Knokke
vrij: Biomarkt Gent
zon: Veemarkt Brugge
Thuisverkoop:
woe en za: 14u-18u
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Als je met de auto komt, parkeer je het best
aan de parking van Beisbroek langs de Diksmuidse Heerweg en ga je te voet door de
tunnel onder de autoweg.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-) kledij en handschoenen.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke:
050/38.21.50 of verplancke-de.neve@skynet.be of Karim Neirynck: 050/67.59.29 of
karim.neirynck@gmail.com.
Om dit heidegebied te behouden, moeten
we elk jaar beheerwerken uitvoeren, anders
verliezen we de typische en vaak ook zeldzame heidesoorten.

Zondag 29 april: kruiden- en
plantenwandeling in de Gemene
Weidebeek
Afspraak om 10 uur aan hoeve Hangerijn,
Gemeneweideweg-Zuid 113, Assebroek, tot
12 uur.
Meebrengen: laarzen, loep en verrekijker.
Info: NP Brugge: Rita Neyt, 050/67.02.55 of
vangelder.neyt@telenet.be.
Dit stukje natuur zit vol verrassingen. Vooral
welke planten belangrijk zijn voor onze gezondheid komt aan bod.

mei

Zaterdag 28 april: BANFF Mountain film festival
Zie pg. 38.
Zaterdag 28 april: werkdag in
Hoogveld
Afspraak van 9 tot 12 uur aan de boomgaard
in Hoogveld, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: hans.van.laethem@canon.be.
Zondag 29 april: voorjaarsbloeiers in het Park van Loppem
Afspraak van 10 tot 12 uur aan de parking
van de manege in Loppem.
Info: NP Zedelgem: Erwin Derous: erwin.derous@gmail.com.
Zondag 29 april: fietstocht langs
‘onze stukken’
Afspraak om 10 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: fiets, picknick, verrekijker en
eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillae:
050/62.35.69.
Week van de Zee: geleide fietstocht langs al
de gebieden die we in beheer hebben
Zondag 29 april: voorjaarsbloeiers in het Park van Loppem
Afspraak om 14 uur aan Steenbruggestraat
26, Loppem, je bereikt de parking van het
kasteel door in te rijden aan het doolhof.
Meebrengen: stevige schoenen, loep.
Info: NP Brugge: Chris Werbrouck,
0473/98.59.01.
Het park van Loppem is gekend voor zijn uitbundige voorjaarsbloei, o.a. bosanemoon,
muskuskruid en vele andere.

Dinsdag 1 mei: vroegochtendwandeling
Zie pg. 24.
Dinsdag 1 mei: lentezangers in
het duin
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Week van de Zee: lenteconcert in de duinen.
Zaterdag 5 mei: amfibieën in de
Zandpanne
Afspraak om 14 uur aan de ingang, Wenduinesteenweg, t.h.v. camping Ter Duinen,
Wenduine.
Info: NP De Haan: Johny Nica: 059/23.50.52.
De rjke wereld van waterdieren in de duinpoelen.
Zaterdag 5 mei: beheerwerken in
de Stadswallen van Damme
Zie 7 april.

Zondag 6 mei: waterwandeling in
Gulke Putten
Zie pg. 24.
Zondag 6 mei: bijenfietstocht
Afspraak 14 uur aan het Heldenplein, Heist.
Meebrengen: fiets, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Alfred Anthierens:
0494/17.31.93.
Week van de Zee: bijen verrichten heel wat
nuttig werk.
Donderdag 10 mei: verborgen
natuurpareltjes in de Kalfduinen
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zijn er nog zomertortels?
Zaterdag 12 mei: fietstocht naar
alle ooievaarsnesten van GrootDamme
Afspraak met fiets om 14 uur op de markt
van Damme, tot 17 uur.
Info: NP Damme, Rudy Deplae: rudy.deplae@telenet.be.
Weekend 12 -13 mei : paëllaavond en opendeurdag in de Vallei van de Zuidleie
Zie pg. 26.
Zondag 13 mei: broedvogels in
de Uitkerkse Polder 		
		
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 6 mei: lentezangers in
het duin: vroegmorgeneditie

Zondag 13 mei: Park 58 op z’n
mooist

Afspraak om 5 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, stevige wandelschoenen en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé:
050/51.24.17.

Afspraak om 14 uur aan de ingang van Park
58, Elisabethlaan, Duinbergen (tegenover
Lentelaan, aan de Pergola).
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.

Week van de Zee: vroegmorgenconcert.

Het schrale duin in volle bloei
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Zondag 13 mei: werkdag in Doeveren
Zie 22 april.

weekend 25-27mei: 1000-soorten weekend:
Zie pg. 28.

Zondag 13 mei: excursie in de Assebroekse Meersen

Zaterdag 26 mei: steenuilenwandeling

Afspraak om 14 uur aan de kerk van Ver
Assebroek, Pastoor Verhaegheplein, Assebroek, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen of waterdichte wandelschoenen, loep, verrekijker.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 050/35.96.53
of eric.hermy@telenet.be.

Afspraak om 14 uur op de boerderij, Koevoetveld 1, Zedelgem.
Meebrengen: waterdichte schoenen en verrekijker.
Info: NP Zedelgem: Noël Vervaecke:
0495/63.50.53 of noel.vervaecke@telenet.
be.

In de Assebroekse Meersen valt in elk seizoen wat uitzonderlijks te beleven. Mei is
vooral geschikt voor planten. Ook vogels
kunnen niet ontbreken.

We gaan op zoek naar een koppel steenuiltjes.

Zaterdag 19 mei: werknamiddag
in de Uitkerkse Polder

Afspraak van 9 tot 12 uur aan de ingang in de
Bergenstraat, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: peterwatthy@hotmail.
com.

Zie 14 april.

Zaterdag 26 mei: werkdag in het
Plaisiersbos

Zaterdag 27 mei: plantenwandeling in Heideveld-Bornebeek
Zie pg. 33.

juni

Zaterdag 2 juni: beheerwerken in
de Stadswallen van Damme
Zie 7 april.
Zaterdag 2 juni: eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Lierman:
050/61.19.56.
Over de invloed van de mens op de Zwinstreek.

Zondag 20 mei: orchideeën in de
Sashul

Zaterdag 26 mei: plantenwandeling in de Wulgenbroeken

Zondag 3 juni: bloemenpracht in
Park 58

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.

Afspraak om 14 uur, Wilgenbroekstraat 60,
Oostkamp, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen, loep, verrekijker.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.

Afspraak om 14 uur aan de ingang van Park
58, Elisabethlaan, Duinbergen (tegenover
Lentelaan, aan de Pergola).
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.

De volle pracht van De Sashul
Zondag 20: mei: orchideeën in de
Fonteintjes
Afspraak om 9 uur in de Londenstraat Zeebrugge (begin wandelpad), tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Zondag 20 mei: informatieve natuurwandeling in Doeveren
Afspraak van 10 tot 12 uur aan de hoofdingang via de Sijslostraat, Loppem. We wandelen 3.5 km. Het traject is toegankelijk voor
kinderwagens en rolstoelen.
Info: NP Zedelgem: Kris Lesage: doeveren@
telenet.be of 0486/25.25.30.
Donderdag 24 mei: avondwandeling in Vloethemveld
Zie pg. 24.
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De Wulgenbroeken zijn in volle ontwikkeling.
Tijd om met dit nieuwste natuurgebied kennis te maken.
Zondag 27 mei: open-kijkhutvoormiddag in Damme
Zie 22 april.
Zondag 27: mei: orchideeën in de
Fonteintjes
Zie 20 mei.
Zondag 27 mei: zot van mijn bos
Zie pg. 24.
Zondag 27 mei: sex on the beach
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en Jeff
De Grootel: 050/53.92.39.
Over nonnetjes, strandgapers en andere
zaagjes.

Het schrale duin in volle bloei.
Zaterdag 9 juni: werkdag in
Hoogveld
Zie 28 april.
Zondag 10 juni: mensen, duinen,
strand, en een zee van natuur
Afspraak om 14 uur De Raan, hoek Zeedijk/
Parkstraat, Heist.
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Alfred Anthierens:
0494/17.31.93.
Over en door oude en jonge duinen
Zondag 10 juni: planten- en insectenexcursie in de Blauwe toren
Afspraak om 14 uur aan de Parking van het
Crematorium, Zeelaan 2, Brugge, tot 17 uur.
Meebrengen: insectennet, insectenpotjes,
stevige wandelschoenen, verrekijker.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26 of
wjans566@gmail.com.

3
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Feestweekend

Vallei van de Zuidleie
Het prachtige kanaallandschap tussen Oostkamp en Beernem (de Vallei van de Zuidleie) herbergt enkele natuurpareltjes van Europees belang. Eén van die bijzondere gebieden vormt het laagveenmoeras
van de Leiemeersen, een ‘hotspot’ van biodiversiteit in de gemeente. Zo komen meer dan een vijfde van
alle wilde plantensoorten in Vlaanderen in het gebied voor. Voor diverse diersoorten is het één van de
laatste leefgebieden. Naar jaarlijkse traditie kun je ook dit jaar in mei dit gebied bezoeken.

Zaterdag 12 mei:
eetfestijn

Zondag 13 mei:
Opendeurdag in de Leiemeersen

Feestmaaltijd ten voordele van onze natuurgebieden! Lekker eten en tegelijk een
goed doel steunen, het kan bij ons. Na de
maaltijd kan je nog blijven plakken voor een
gezellig samenzijn.

Naar jaarlijkse traditie zetten we de deuren open van het unieke laagveengebied Leiemeersen, met zijn uitbundige bloemenpracht en duizenden wilde orchideeën. Kom genieten
van dit feest voor de ogen !

Afspraak om 18.30 uur in de zaal van het
schooltje VBS Moerbrugge, ingang via
Westdijk (jaagpad langs het kanaal GentBrugge t.h.v. Moerbruggebrug).
Deelname: 20 euro (aperitief, paëlla royal en dessertenbuffet). Bij je inschrijving

kun je door geven of je een vegetarisch
alternatief wenst. Inschrijven bij Simonne
Ibens: 050/82.30.71 of ibens.s@skynet.
be en storten op IBAN BE65 1460 5732
3196 van NP Oostkamp.

Welkom tussen 13 en 18 uur aan de achterkant van het schooltje VBS Moerbrugge aan de
Westdijk (jaagpad langs kanaal ter hoogte van Moerbruggebrug).

Programma:

doorlopend vanaf 13 uur
• geleide wandelingen: de laatste wandeling vertrekt om 17 uur. Onder begeleiding van
een gids kun je voluit genieten van de uitzonderlijke broemenpracht.
• Begeleide kinderwandeling om 15 uur.
• verkoop van kruiden en wilde planten voor de tuin
• bar, terras en springkasteel: eten en drinken t.v.v. de Vallei van de Zuidleie, met zicht op
het kanaal. Meer moet dat niet zijn.

Meer info op: www.valleivandezuidleie.be
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De Blauwe toren bezit verschillende biotopen: bloemrijke graslanden, open water en
moerassen en een oud olmenbosje dat beschermd is als erfgoed. Er is dus een grote
biodiversiteit aanwezig.
Zondag 10 juni: orchideeënwandeling in Gulke Putten
Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene.
Meebrengen: aangepaste schoenen.
Info: NP Gulke Putten: Christine.verscheure@scarlet.be en wvandewiele@telenet.be.
Tijdens deze publiekswandeling gaan we op
zoek naar orchideeën en andere bijzondere
soorten van het natuurgebied. De aanwezigen worden opgedeeld in groepen om de
actieve beleving te versterken. Kinderen van
dichtbij kijken naar vlinders en andere insecten. Actief contact met de natuur maakt
ons hart warm.
We voorzien een drankje voor de dorstigen.

Zondag 17 juni: zeeleven op de
pontons van de jachthaven van
Zeebrugge
Afspraak om 10 uur aan het gebouwtje van
de Royal Belgian Sailing Club (jachthaven
Zeebrugge), Rederskaai 1, Zeebrugge.
Meebrengen: bokaal, loep en eventueel kledij die tegen een stootje kan (zeker voor de
jongere deelnemers).
Info: NP Knokke-Heist en de Strandwerkgroep: Hans De Blauwe: 050/59.83.81 en
Manu Dumoulin: 050/51.08.41.
Zaterdag 16 juni: werknamiddag
in de Uitkerkse Polder
Zie 14 april.
Zondag 17 juni: werkvoormiddag
in de Vaanders
Zie 21 april.

Zondag 10 juni: weidevogels in
de poldergraslanden

Zondag 17 juni: vroegzomer in de
Sashul

Afspraak om 14 uur aan de parking van de
kerk van Klemskerke.
Info: NP De Haan: Wim Pauwels:
0479/89.01.03.

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

Bezoek aan natuurontwikkelingsgebied in
oude kleiwinning met vogelkijkhut.

De volle pracht van De Sashul.

Zondag 24 juni: open-kijkhutvoormiddag in Damme
Zie 22 april.
Zondag 24 juni: met de nieuwe
gidsen naar Vloethemveld
Info: NP Jabbeke: Geert Backers:
0476/45.40.89 of geert.backers@telenet.
be.
Meer info volgt later op www.natuurpuntjabbeke.be.
Zondag 24 juni: polderfietstocht:
Zuienkerke, Uitkerke, Nieuwmunster en Wenduine
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum of om 14u30 parking kerk Zuienkerke,
tot 17.30 uur.
Meebrengen: verrekijker, fiets.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
Kennismaking met het historisch landschap
de Oudlandpolder.			
Zondag 24 juni : (gratis) fietstocht
langs trage wegen Moerbrugge/
Beernem
Zie pg. 51.

Dinsdag 12 juni: op stap met Greta: Plaisiersbos

Zondag 17 juni: werkdag in de
Pilse

Zondag 24 juni: fietstocht: merkwaardige bomen in het Brugse

Afspraak om 19.30 uur, tot 21 uur aan de ingang via de Bergenstraat.
Meebrengen: laarzen en regenkledij bij regenweer.
Info: NP Zedelgem: Greta Aelter: greta.aelter@gmail.com.

Afspraak van 9 tot 12 uur aan de ingang van
De Pilse, De Pilsestraat, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: Johan.gaudesaboos@
gmail.com.

Afspraak om 1 uur aan de parking tegenover
de kerk van Moerbrugge, tot 17 uur.
Meebrengen: goede fiets, stevige wandelschoenen.
Info: NP Brugge: Arnout Zwaenepoel: arnoutenregine@skynet.be. Inschrijven via
wjans566@gmail.com (max. 20 deelnemers).

Gezinswandeling met nadruk op het genieten van een lange zomer avond en ontdekken van natuur in eigen streek. Samen op
pad gaan om onze ogen en oren de kost te
geven en te leren van elkaar.
Zondag 10 juni: bloemen en planten in het zilte grasland
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
BLankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: loepje, laarzen. Honden niet
toegelaten.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.
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Zondag 17 juni: excursie naar de
Meetkerkse Moeren
Afspraak om 13.30 uur aan de Put van Meetkerke, Lege Moerstraat, net voorbij nr. 16,
tot 16.30 uur.
Meebrengen: laarzen, loep, verrekijker.
Info: NP Brugge: Leo Declercq: 050/35.09.56
of leo.declercq@west-vlaanderen.be.
De ‘Lage Moere’, grotendeels op het grondgebied Meetkerke, is een uniek gebied. Het
is geen polder, het ligt onder de zeespiegel
en het is al eeuwen bekend als ‘waterziek’,
zeg maar nat. We maken een wandeling
doorheen de ‘moere’ met aandacht voor de
bijzondere historiek en de uitzonderlijk flora
en fauna. We nemen ook een kijkje in de
unieke eendenkooi.

Arnout Zwaenepoel, medeauteur van “Inheemse Bomen en Struiken” neemt ons mee
naar een aantal zeer bijzondere bomen op
unieke locaties, alle aspecten zoals gebruik,
geschiedenis en herkenning komen aan bod.
Zaterdag 30 juni: 25 jaar NP Zedelgem
Later info op de website: www.natuurpuntzedelgem.be
Zaterdag 30 juni: love is in the air
Afspraak om 20.30 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.

25 - 27
mei
2018

1000-soorten

weekend in Damme
De 1000-soortendagen en -weekends van Natuurpunt zijn ondertussen goed gekend bij het grote publiek. In 2018 wil NP Damme
zoveel mogelijk soorten inventariseren. Het is een hele kluif om dit voor het grondgebied van Damme te doen, maar het is mogelijk.
Naast vogels en planten zullen we ook vlinders, paddenstoelen, vissen, amfibieën, mossen, zoogdieren,... tellen. In 2017 werden iets
meer dan 700 soorten gevonden, met een beetje moeite en jouw hulp hopen we in 2018 de 1000-soortengrens halen.

Vrijdag 25 mei:
Biodiversiteit

Zaterdag en zondag 26 en 27 mei:
1000-soortenhappening

Lezing
‘Biodiversiteit: het leven op aarde aan het
infuus?’
door Prof. Hans Van Dyck

Maak kennis met de grote variatie aan soorten in ons gebied. AFspraak op de Markt van
Damme.

Afspraak om 20 uur in het stadhuis, Markt,
Damme.
Deelname: 3 euro voor leden, 5 euro voor
niet-leden.

Doorlopend programma:

Excursies: zoogdieren, amfibieën, vissen, planten, plankton, macro-invertebraten,
mollusken, insecten, …
• doorlopend excursies onder leiding van specialisten
• fietstochten
Educatief luik: maak kennis met de wondere wereld van eencellige algen, zooplankton...
• Veldlabo’s met bino’s, microscopen, loepen, determineertabellen,...

Bekijk onze website voor het uitgebreide programma:
www.natuurpuntdamme.be.
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Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.

Zaterdag 7 juli: zilte-plantenwandeling in Ter Doest

Zondag 8 juli: op zoek naar de
kleine ijsvogelvlinder

Op zoek naar de illustere boomkikker – en
meer!

Afspraak om 14.30 uur aan de kerk van Lissewege, Willem van Saeftingestraat, Lissewege, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen of stevige schoenen,
plantengids, verrekijker.
Info: NP Brugge en NBO: Geert De Clercq:
0478/36.51.94.

Afspraak om 13.30 uur aan de parking van
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan, Assebroek,
tot 17.30 uur.
Meebrengen: laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker, loep eventueel insectenpotjes.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.
We carpoolen.

juli

Zondag 1 juli: huiszwaluwenfietstocht rond Koolkerke/ Kruisabele
Afspraak om 9 uur aan de randparking
Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij
Overstock), Brugge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: rijklare fiets, verrekijker.
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.

Jeugdwerking

Huiszwaluwen tellen wordt een traditie in
het Brugse. Toch is het een belangrijke activiteit omdat het stadsbestuur subsidie geeft
aan de bewoners om zorg te dragen voor
deze schitterende vogels.

In het historische landschap van de polders
rond Lissewege ligt een natuurgebied dat
een aantal zeer bijzondere natuurwaarden
omvat, gebonden aan zoute ondergrond.
Dankzij een aantal ingrepen ontstonden specifieke omstandigheden die planten, eigen
aan de kust en kustpolders, de kans gaven
zich te ontwikkelen. We bezoeken uiteraard
de monumentale schuur van Ter Doest, een
uniek bouwwerk dat 800 jaar geleden gebouwd werd.

We gaan in Drongengoed, een gebied met
diverse biotopen op zoek naar deze zeldzame vlindersoort.
Dinsdag 10 juli: op stap met Greta: Hoogveld
Afspraak om 19.30 uur, tot 21 uur aan de
carpoolparking van Hoogveld.
Meebrengen: laarzen en regenkledij bij regenweer.
Info: NP Zedelgem: Greta Aelter: greta.aelter@gmail.com.

JNM Brugge: je beestigste jeugdbeweging
Zaterdag 4 maart: piep-activiteit
Van 7 tot 12 jaar.

Zaterdag 15 april: kruien aan zee
Van 7 tot 26 jaar.

Zaterdag 18 maart: het Zwin
Van 7ot 26 jaar.

Zaterdag 21 april: vleermuizen
Van 12 tot 16 jaar.

Zaterdag 31 maart: spaghettiavond

Zaterdag 22 april: samen met Stekkertjes
Van 7 tot 12 jaar.

Woensdag 11 april: plantentuin Meise
Van 7 tot 12 jaar.

Zondag 6 mei: piep-activiteit
Afspraakgegevens, inschrijven en organisatie: JNM Brugge: Brugge@jnm.be.
www.jnm.be/afdeling/brugge.

Zondag 29 april: brunch op het Katelijne-eiland

Blankenberge:

Nature for Kids, Kids for Nature
Zondag 20 mei: broedvogels en hun kroost
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum UItkerkse Polder,
Kuiperscheeweg 20, Blankenberge, tot 16 uur. Voor kinderen
van 8-15 jaar. inschrijven aub.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
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Zondag 29 april: fijnstofsensoren bouwen
Vooraf inschrijven of meer informatie via
brugge@jnm.be

Knokke-Heist:
Zaterdag 5 mei: lentezangers
in het duin
Afspraak om 6 uur aan het
Oosthoekplein Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, stevige wandelschoenen en verrekijker.
Gids:
Omer
Rappé:
050/51.24.17.
De kinderen worden begeleid
door Lounis en Rane, onze
jongste gidsen in spé.

Zondag 24 juni: zomer in de
St-Donaaspolder
Afspraak om 14 uur aan de
oude grenspost Sint-AnnaTer-Muiden
Gids: Luc van Rillaer en Dirk
Vantorre: 050/62.35.69.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, waterdichte
schoenen en verrekijker.

Cursussen

Natuurverkenner De Haan: 23 april

Ontdek de rijke natuur van De Haan
zee, strand, duinen, duinbossen, en polders
Met de cursus natuurverkenner maak je
kennis met onze natuur in De Haan en
omgeving. In 5 lessen en 5 uitstappen
ontdek je diverse biotopen van dieren en
planten, en leer je meer over natuurbeheer en de lokale afdeling. Deze boeiende
cursus heeft plaats in de voorjaarsperiode
van april tot juni 2018.
Zie pg. 44.

Plantenfamilies: systematiek: 3 mei

Datum: donderdag 3 mei van 9.30 tot
16.30 uur (picknick meebrengen).
Plaats: Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries .
Lesgever: Hans Vermeulen, NP Educatie,
Natuurcentrum Beisbroek, NBO en NP
Brugge.
Info en inschrijven: natuur@brugge.be.
Deelname: 15 euro voor leden van Natuurpunt, 20 euro voor niet-leden. Sylabus digitaal beschikbaar.

De cursus geeft je een helder inzicht in de
systematiek, uiteraard gevolgd door een
excursie.

Planten van vijvers en poelen: 12 mei
Datum: dinsdag 12 juni van 9.30 tot
16.30 uur (picknick meebrengen, voormiddag: theorie, namiddag: praktijk).
Plaats: Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries (theorie).
Lesgever: Hans Vermeulen, NP Educatie,
Natuurcentrum Beisbroek, NBO en NP
Brugge.
Info en inschrijven: natuur@brugge.be.
Deelname: 15 euro voor leden van Natuurpunt, 20 euro voor niet-leden, syllabus digitaal beschikbaar.

Zoetwatervissen: 31 mei
Datum: donderdag 31 mei van 19 tot 22 uur.
Plaats: Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Sint-Andries
Lesgever: Koen Leysen, NP Educatie ,
Natuurcentrum Beisbroek, NBO en NP
Brugge
Info en inschrijven: natuur@brugge.be.
Deelname: 8 euro voor leden van Na-

tuurpunt, 10 euro voor niet-leden, syllabus digitaal beschikbaar.
Enkel een theoretische uitleg met veel
aandacht voor de ecologie.

Cursus eetbare insecten: 30 juni
Zie hieronder.

Dagvlinders: 13, 14 juli
Datum: vrijdag 13 juli van 19 tot 22 uur,
zaterdag 14 juli van 8.30 tot 16.30 uur.
Zaterdag gaan we naar de Viroin, een
streek met een grote diversiteit aan Vlinders.
Plaats: Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries.
Lesgever: Wim Jans, NP Brugge, Natuurcentrum Beisbroek, NBO en NP Educatie
Info en inschrijven: natuur@brugge.be.
Deelname: 20 euro voor leden van Natuurpunt, 25 euro voor niet-leden, syllabus digitaal beschikbaar.

Cursus eetbare insecten: 30 juni

Waarom zouden we insecten eten? Insecten zijn een boord vol voordelen, ze zijn
lekker en gezond (bevatten meer vitamines, mineralen, gezonde vetten en evenveel eiwitten in vergelijking met vlees). Insecten zijn het vlees van de toekomst,
ze voeden meer mensen; al 80% van de wereldbevolking eet insecten en insecten
kunnen nog heel wat meer mensen voeden. Ze produceren minder mest en stoten
weinig broeikasgassen us. Insecten kweken kan met verticale landbouw, ze nemen dus een pak minder plaats in dan dieren. 10 kg voer levert 1 kg rundvlees op,
tegenover 9 kg insecten, er is minder voeding nodig om voedsel te produceren. Er
is een pak minder water nodig, als je weet dat een koe 100 liter per dag drinkt,
en een meelworm niets. Nog niet overtugid? Kom dan zeker proeven op 30 juni.
Datum: 30 juni van 13 tot 15 uur.
Plaats: Hoeve Engelendale, Assebroek.
Lesgever: Tor Royal.
Info en inschrijven: NBO en Vorming
Plus Brugge: www.vormingplus.be/brugge of 050/33.01.12.
Deelname: 20 euro per persoon, inclusief vijf hapjes.
Eten we straks allemaal insecten? Waar
zijn insecten goed voor? Hoe smaken

buffalo’s? Tijdens deze workshop van Tor
Royal krijg je een antwoord op al deze
vragen en maak je uitgebreid kennis met
de wereld van (eetbare) insecten.Deelnemers van de workshop kunnen een
aantal ‘fruits de terre’ proeven en dit
luchtig gecombineerd met beeld, tekst
en uitleg in het kader van voeding, consumptie, tendensen, landbouw, milieu...
Je krijgt verrassende invalshoeken te
zien en ontdekt nieuwe smaken.
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