
Zaterdag 1 april: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het 
reservaat, Dammesteenweg, Damme, tot 
16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: rudy.de-
plae@telenet.be.

Het hele jaar door vallen er wel wat klusjes 
te doen in een reservaat: wandelpaden vrij 
houden, herstellingen uitvoeren, … Wie wil 
meehelpen is alti jd welkom.

Zaterdag 1 april: werkdag in de 
Leiemeersen 

Afspraak om 9.30 uur ter plaatse (rechteroe-
ver van het kanaal Gent-Brugge net stroom-
opwaarts van de keersluis), tot 17 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen, snoei-
tang en laarzen (en/of stevig schoeisel). 
Natuurpunt zorgt voor drank en versnape-
ringen; breng zelf eventueel lunch mee.
Info: NP Oostkamp: www.valleivandezuid-
leie.be of 0476/50.50.11.
 
We verwijderen bramen en wilgenop-
slag. Daarmee helpen we de waardevolle 
schraalgrasland- en venvegetati es ontwik-
kelen.

Zondag 2 april: zandbijen in de 
Schobbejakshoogte 

Afspraak om 14 uur aan de Lorreinendreef 
in Brugge, tot 17 uur. Volg de Lorreinen-
dreef in Assebroek richti ng Ryckeveldebos. 
Na het laatste huis rij je 100 m verder het 
bosgebied in. Op de hoek van het eerste 
kruispuntje, bij een groot infopaneel over 
Rijkevlede is een kleine parking op de hoek 
van het reservaat. 
Meebrengen: vlindernetje en loep.
Info: Natuurpunt: Jens D’Haeseleer: 
jens.dhaeseleer@natuurpunt.be.

In het gebied Schobbejakshoogte gaat hei-
de hand in hand met landduinen. Schapen 
begrazen het gebied jaarrond. Dit zorgt 
voor een korte vegetati e die snel opwarmt. 

Ideaal dus voor kolonies van voorjaarsbij-
en. We gaan op zoek naar grijze zandbijen, 
roodharige wespbijen en veel meer.

Zondag 2 april: op bezoek in de 
St-Donaaspolder

Afspraak om 14 uur aan parking oude grens-
post St Anna ter Muyden (tgo benzinestati on).
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer en 
Dirk Vantorre: 050/62.35.69
Meebrengen: verrekijker en loep.

Zaterdag 8 april: werkdag in de 
Rode Dopheide

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het 
reservaat, als je met de auto komt dan par-
keer je best aan de parking van Beisbroek 
langs de Diksmuidse Heerweg en ga je te 
voet door de tunnel onder de autobaan.
Meebrengen: werkhandschoenen, lunch-
pakket, drank.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
050/38.21.50 of verplancke-de.neve@sky-
net.be en Karim Neirynck: 050/67.59.29 of 
karim.neirynck@gmail.com, tot 17 uur.

Om dit heidegebied te behouden, moeten 
we elk jaar beheerwerken uitvoeren, an-
ders verliezen we de typische en vaak ook 
zeldzame heidesoorten.

Zaterdag 8 april: op stap in 
de Zwinduinen en de Groen-
pleinduinen

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

Eeuwen menselijke invloed op de natuur.

Zondag 9 april: op zoek naar de 
blauwborst

Afspraak om 6 uur aan het Bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, tot 9 uur. Het bezoe-
kerscentrum is open na de excursie.
Meebrengen: verrekijker, ontbijtpicknick. 
Info: NP Blankenberge en NBO: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
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Excursies voor het grote publiek 
 

Thema-excursie 
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Ook in het afdelingsnieuws 
vind je acti viteiten. Deze 
acti viteiten staan in deze 
kalender en in het afde-

lingsnieuws aangeduid met 
rode sti p. We hebben weer 
heel wat in pett o voor je!

Ontdek!

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op onze website 
gemeld. Ga daarom geregeld een kijkje ne-
men op de acti viteitenpagina van Natuur-
punt Brugs Ommeland: www.natuurpunt-

brugsommeland.be.
Carpooling vergoeding = 

0,06 euro /kilometer

Kalender



Zondag 9 april: avontuurlijke fi ets-
tocht door het hinterland van 
Knokke-Heist

Afspraak om 14 uur aan Anemos Surfclub 
Zeedijk Duinbergen, tot  18 uur.
Meebrengen: fi ets, fi etsslot, evt fi etspomp 
en een reparati esetje. 
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en 
Jeff  De Groote: 050/53.92.39. 

Dinsdag 12 april: infosessies over 
legaten

Zie pg. 55.

Vrijdag 14 april: ledenvergade-
ring N.FBO

Afspraak om 20 uur in het kasteel van Beis-
broek, Zeeweg 96, Brugge. Voor leden en 
deelnemers aan de uitstap naar de Opaal-
kust (Frankrijk) op 23 april.
Info: N.FBO: www.nfb o.be.

Zaterdag 15 april: werknamiddag 
in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur aan het Bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. 

Zondag 15 april: werkvoormid-
dag in De Vaanders

Afspraak om 9 uur aan de veldschuur aan 
Spooroverweg Maria-Aaltersteenweg in 
Sint-joris, tot 12u.
Info: NP Beernem: Rony Van Houdenhove: 
0475/55.81.19 of natuurpuntbeernem@
gmail.com.

Gevarieerde beheerwerken  werkwande-
ling - we verkennen al werkend en wande-
lend het gebied. Handschoenen en snoei-
tang aanbevolen. 

Zondag 16 april: op zoek naar de 
blauwborst 

Zie 9 april.

Maandag 17 april: daguitstap 
naar het Hallerbos

Afspraak om 8.30 uur aan de parking Steen-
brugge, Baron Ruzett elaan, Assebroek, tot 
17.30 uur.
Meebrengen: gidsen, goede wandelschoe-
nen, picknick en drank voor heel de dag.
Info: NP Brugge: Jef Dekempe: jefdkaom@
hotmail.com: 050/27.94.36. Inschrijven 
voor 15 april.

Het Hallerbos is beroemd voor zijn miljoe-
nen boshyacinten en deze keer heeft  Jef 
een ander parcours zodat er zeker enkele 
verassingen tussen zitt en. We carpoolen.

Maandag 17 april: Dag van de 
Aarde

Afspraak om 14 uur aan de ingang van het 
Vrijeti jdscentrum in Jabbeke, tot 17.30 uur. 
Meebrengen: fi ets.
Info: NP Jabbeke: Eric Blauwet: 
0494/34.85.96 of blauwet@myonline.be.

Fietstocht naar omgeving Vloethemveld: 
het verleden en de toekomst naast elkaar.
Met gezellige koffi  estop.

Zaterdag 22 april: het Zeebrugse 
strand, een strand vol verrassin-
gen

Afspraak om 10 uur aan het St-Georgesday-
monument, hoek Baron de MaerelaanZee-
dijk Zeebrugge.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Alfred Anthierens: 
0494/17.31.93.

De andere strandbezoekers nader bekeken.

Zondag 23 april: foto-excursie 
naar de Côte Opale (FR.)

Zie www.nfb o.be. Inschrijven verplicht.

Voor het eerst trekt de N.FBO samen naar 
de Opaalkust. Deze kuststrook gelegen in 
de voormalige regio Nord-Pas-de-Calais 
(Frankrijk) is bij ons goed bekend. Zowel 
Cap Blanc-Nez als Cap Griz-Nez worden 
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aangedaan. De stranden, de hoog boven de 
zee uitstijgende krijtrotsen en de kleurrijke 
velden, zijn allemaal onderwerpen die we 
in veelvoud zullen fotograferen. 

Zondag 23 april: voorjaarsbloeiers 
in het Plaisiersbos

Afspraak om 10 uur aan de ingang, Bergen-
straat, Veldegem, tot 12 uur. 
Info: NP Zedelgem: Erwin Derous: erwin.
derous@gmail.com.

Zondag 23 april: openkijkhut-
voormiddag in Damme

Afspraak tussen 10 en 11.30 uur, aan de in-
gang van het reservaat, Dammesteenweg, 
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.de-
plae@telenet.be.

Deze activiteit komt tegemoet aan de wens 
van velen om het niet toegankelijke deel van 
het reservaat toch te kunnen bezoeken. Sinds 
de ingrijpende herinrichtingswerken in het 
kader van een  Life-project zijn meer plas-dras 
toestanden gecreëerd, waardoor de vogelrijk-
dom indrukwekkend is toegenomen.

Zondag 23 april: lente in de Baai 
van Heist

Afspraak om 14 uur aan het kleine Vuurto-
rentje einde Zeedijk-Heist (nr 64).
Meebrengen: winddichte kledij, waterdicht 
schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens 
0475/74.60.54.

Zondag 23 april: De Hoge Venen

Zie pg. 33.

Zondag 23 april: excursie Damme

Afspraak om 9.30 uur aan de ingang van het 
reservaat, Dammesteenweg, Damme.
Meenemen: excursiegerief (loep, veldgids, 
spiegeltje, …).
Info en organisatie: BMW: Charlotte Pie-
ters, mycolotje@yahoo.com.

Zondag 23 april: een strijd tegen 
het water en de vernieling van de 
natuur

Afspraak om 14 uur aan het Bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 16 uur.
Meebrengen: verrekijker.

Info: Inschrijven via Belle Epoque Centrum, 
Blankenberge op 050/63.66.40 

Zaterdag 29 april: Week van de 
Zee 

Afspraak vanaf 10 uur, tot 16 uur aan de 
Rode Kruispost op de Zeedijk vanDe Haan.
Info: NP De Haan: Hilde Goossens: 
0494/54.62.14 of Ludo Nelen: lnelen@sky-
net.be of 0473/41.39.37.

Zondag 30 april: excursie naar de 
Vorte Bossen

Afspraak om 13.30 uur aan parking Steen-
brugge, Baron Ruzettelaan, Assebroek, tot 
17.30 uur
Meebrengen: laarzen, verrekijker, loep.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.

De Vorte bossen zijn uitzonderlijk voor de 
voorjaarsflora, maar op dit tijdstip zijn er 
ook vlinders en andere insecten actief. Ook 
vogels komen aan bod op deze excursie. We 
carpoolen.

Damme
Puur Natuur

7
mei

2017

Afspraakplaats: Evenementenweide  Damse Vaart Zuidtegenover de molen

Volledige programma: pg. 40.
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Zondag 30 april: vogelen in het 
dialect in het Maskobos

Afspraak om 10 uur aan het Maskobos, 
Aartrijkse Steenweg, op de parking van de 
begraafplaats, tot 12 uur.
Info: NP Jabbeke: Boudewijn De Graeve: 
050/38.12.92 of boudewijn.degraeve@skynet.
be. 

Zondag 30 april: lentezangers in 
het duin

Afspraak om 5 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verre-
kijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.

Lenteconcert in de Zwinduinen en polder .

Zondag 30 april: mandala’s op 
het strand

Afspraak om 14 uur aan Riverwoods – 
Beach-Club, Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verre-
kijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Marleen Scevenels: 
stefaan.brinckman@gmail.com.

Maandag 1 mei: vroegmorgen-
wandeling domein d’Aertrycke

Zie pg. 22.

Het domein d’Aertrycke met zijn weiden, 
bos en kasteelpark vormt een ideaal bio-
toop voor vele zangvogels. Op deze och-
tend nodigen de vogels van het domein je 
vriendelijk uit op hun concert.

Maandag 1 mei: lentezangers in 
het duin

Zie 30 april.

Maandag 1 mei: lente in het duin

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Maandag 1 mei: vroegmorgen-
wandeling in Beernem

Zie pg. 35.

Zaterdag 6 mei: amfibieën in De 
Zandpanne

Afspraak om 14 uur aan de ingang van De 
Zandpanne, Wenduinesteenweg  t.h.v. 
camping Ter Duinen, De Haan.
info: NP De Haan: Johnny Nica: 
059/23.50.52 of Ludo Nelen: lnelen@sky-
net.be of 0473/41.39.37.

Ontdekkingstocht in de  rijke wereld van 
waterdieren in de  duinpoelen

Zondag 7 mei: Damme Puur Na-
tuur 

Zie pg. 40.

Zondag 7 mei: een nieuwe lente 
in het Zwin

Afspraak om 5.30 uur aan de ingang van het 
Zwin voor een vroegmorgenwandeling, om 
8 uur voor een ontbijt en om 10 uur voor 
een geleide wandeling.
Meebrengen: verrekijker en stapschoenen.
Info: NP Jabbeke: www.natuurpuntjabbeke.

Zondag 7 mei: sex on the beach

Afspraak om 14 uur Surfers Paradise, Zee-
dijk, Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17 en Chantal Jacobs: 050/61.42.10.

Strand en duinenwandeling.

Zondag 7 mei: excursie naar De 
Blauwe Toren 

Afspraak om 9.30 uur aan de parking van 
het crematorium Brugge, Zeelaan 2,  Brug-
ge. E40, afrit 8 Brugge, dan Expresweg 
richting Zeebrugge, na korte tijd richting 
Blankenberge, vervolgens wegwijzers cre-
matorium volgen.
Meenemen: excursiegerief (loep, veldgids, 
spiegeltje, …)
Info en organisatie: BMW: Charlotte Pie-
ters, mycolotje@yahoo.com.

Vrijdag 12 mei: ledenvergadering 
N.FBO

Afspraak om 20 uur in het kasteel van 
Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. Voor leden 
en deelnemers aan de uitstap naar Tudor 
(Brugge)  van 21 mei. 
Info N.FBO: www.nfbo.be

Zaterdag 13 mei: kruiden- en 
plantenwandeling in de Gemene 
Weidebeek

Afspraak om 14 uur aan Hoeve Hangerijn, 
Gemeneweideweg-Zuid 113, Assebroek.
Meebrengen: eventueel laarzen, loep, ver-
rekijker.
Info: NP Brugge: Rita Neyt: 050/67.02.55 of 
vangelder.neyt@telenet.be.

Dit stukje natuur zit vol verassingen, vooral 
de plantenrijkdom springt in het oog en 
Rita kent dit gebeid als geen ander.

Zaterdag 13 mei: eeuwen mense-
lijke invloed op de natuur

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

Op stap in de Zwinduinen en de Groen-
pleinduinen.

Zondag 14 mei: vroege zomer in 
de Zwinduinen

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinck-
man:0473/59.96.04.

Zondag 14 mei: poelentocht in 
Gulke Putten

Zie pg. 22.

De aanwezigen worden opgedeeld in groe-
pen om de actieve beleving te versterken. 
Tijdens de wandeling kunnen kinderen ac-
tief scheppen in de veldvijver. Een standje 
met waterbeestjes laat toe om ook na de 
wandeling verder beestjes te bekijken van 
nabij. We stimuleren actief contact met de 
natuur in het Landschapspark Bulskamp-
veld. We voorzien nadien een drankje voor 
de dorstigen.

Zondag 14 mei: broedvogels in de 
Uitkerkse Polder (World Migratory 
Bird Day) 

Afspraak om 9 uur aan het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 12u. Honden niet toegelaten.
Meebrengen: verrekijker.  
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. 
 

mei
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Zondag 14 mei: werkvoormiddag 
in de Vaanders

Zie 15 april.

Dinsdag 16 mei: Vallei van de 
Bornebeek

Zie pg. 22.

Vrijdag 19 mei: excursie naar 
Ryckevelde en de Schobbejaks-
hoogte

Zie pg. 22.

Ryckevelde is rijk aan verschillende bioto-
pen, we bezoeken vooral het heidebiotoop 
De Schobbejakshoogte met een rijke insec-
tenfauna en een grote plantendiversiteit.
 

Zaterdag 20 mei: werknamiddag 
in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur aan het Bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17u.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. 

Zaterdag 20 mei: zonder bijen 
geen voedsel in de winkelkar

Afspraak om 14 uur aan het Heldenplein in Heist.
Meebrengen: degelijke fiets.
Info: NP Knokke-Heist: Alfred Anthierens: 
0494/17.31.93.

Leerrijke fietstocht waarbij we diverse soor-
ten bijen ontdekken.

Weekend 20, 21 mei: Opendeur 
in de Vallei van de Zuidleie

Zie pg. 29.

Zondag 21 mei: foto-excursie 
naar domein Tudor 

Afspraak om 8 uur aan de openbare parking 
van Tudor, Zeeweg 1, Brugge.
Info: N.FBO: www.nfbo.be, inschrijven via 
contactformulier. 

Het is bijna een thuiswedstrijd: we be-
zoeken het domein Tudor juist naast onze 
thuishaven in Beisbroek. Het stijlvolle Tu-
dor heeft heel wat te bieden: een kasteel 
in Tudorstijl met ervoor een formele sier-
tuin, binnen de ommuring van de vroegere 
moestuin een kruidentuin en 40ha bos met 
beuk en Douglassparren. 

Zondag 21 mei: orchideeën in De 
Fonteintjes

Afspraak om 9 uur in de Londenstraat, Zee-
brugge, tot 12 uur. Honden niet toegelaten.
Meebrengen: laarzen, loepje.  
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. 

Zondag 21 mei: orchideeën in de 
Sashul

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

De volle pracht van De Sashul.

Dinsdag 23 mei: zot van bomen

Zie pg. 23.

Donderdag 25 mei:  uitstap naar 
De Panne

Zie www.natuurpuntzedelgem.be.

Verbroedering tussen Natuurpunt Zedel-
gem en Natuurpunt Jabbeke.

Zaterdag 27 mei: de liefde roept

Afspraak om 20 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: waterdicht schoeisel, verre-
kijker en zaklamp.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Avondnatuurwandeling in de Zwinduinen 
en Polder, op zoek naar de boomkikker.

Weekend 27 en 28 mei: Feest in 
‘t Bos Doeveren

Zie pg. 54.

Zondag 28 mei: Dag van het Park 
in Park 58 – met een speciale ver-
rassing

Afspraak om 14 uur aan de Pergola in Park 
58, Duinbergen.
Meebrengen: verrekijker en loep. 
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/61.42.10.

Zondag 28 mei: orchideeën in De 
Fonteintjes

Zie 21 mei.

Zondag 28 mei: excursie in de As-
sebroekse Meersen

Afspraak om 14 uur kaan de kerk Ver Asse-
broek, Pastoor Verhaegheplein, Assebroek.
Meebrengen: laarzen of waterdichte wan-
delschoenen, loep, verrekijker.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 050/35.96.53 
of eric.hermy@telenet.be.

In de Assebroekse Meersen valt in elk sei-
zoen wat uitzonderlijks te beleven. Mei is 
vooral geschikt voor planten maar ook vo-
gels kunnen niet ontbreken. 

Zondag 28 mei: openkijkhut-
voormiddag in Damme

Zie 23 april.

Zaterdag 3 juni: beheerwerken in 
de Stadswallen van Damme

Zie 1 april.

Zaterdag 3 juni: strandhoofd met 
zijn bijzondere leefwereld

Afspraak om 14 uur aan het Manitobaplein, 
Zeedijk Duinbergen.
Meebrengen: stevig schoeisel, loep en 
eventueel een bokaaltje.
Info: NP Knokke-Heist:  Alfred Anthierens: 
0494/17.31.93.

Zaterdag 3 juni: 1000 soorten in 
De Vaanders

Zie pg. 34.

Maandag 5 juni: plantenwande-
ling in de Wulgenbroeken

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

De Wulgenbroeken zijn in volle ontwik-
keling, tijd om met dit nieuwste reservaat 
kennis te maken. De parking is beperkt, je 
komt dus best met de fiets.

Vrijdag 9 juni: ledenvergadering 
N.FBO

Afspraak om 20 uur in het kasteel van Beis-
broek, Zeeweg 96, Brugge. Voor leden en 
deelnemers aan de uitstap naar Disveld  
van 18 juni. 
Info N.FBO: www.nfbo.be.

www.valleivandezuidleie.be

juni
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Vallei van de Zuidleie 
Oostkamp

20-21

mei

2017 Afspraakplaats 21 mei:Westdijk M o e r b ru g g e
Tussen   de Warandeputten en de Leiemeersen

www.valleivandezuidleie.be

Zaterdag 10 juni: de rust van de 
Kalfsduinen

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Marc Delatere: 
050/61.27.36

Zou daar een ooievaar durven broeden?

Zondag 11 juni: orchideeënwan-
deling in Gulke Putten

Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Pre-
dikherenstraat 35A, Wingene, tot 16.30 uur. 
Meebrengen: aangepaste schoenen.
Info : christine.verscheure@scarlet.be ; 
wvandewiele@telenet.be

Tijdens deze publiekswandeling gaan we op 
zoek naar orchideeën en andere bijzondere 

soorten van het natuurgebied. De aanwe-
zigen worden opgedeeld in groepen om de 
actieve beleving te versterken. Kinderen 
kunnen van dichtbij kijken naar vlinders 
en andere insecten. Actief contact met de 
natuur maakt ons hart warm. We voorzien 
achteraf een drankje voor de dorstigen.

Zondag 11 juni: weidevogels in 
de poldergraslanden    

Afspraak om 14 uur aan de Parking bij de 
kerk van Klemskerke. 
Info: NP De Haan: Wim Pauwels: 
0479/89.01.03 of Ludo Nelen: lnelen@sky-
net.be of 0473/41.39.37.

Bezoek aan natuurontwikkelingsgebied in 
oude kleiwinning met vogelkijkhut.

Zondag 11 juni: bloemen en plan-
ten in het zilte grasland

Afspraak om 14 uur aan het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blanken-
berge, tot 17u. Honden niet toegelaten.
Meebrengen: laarzen, loepje. 
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. 

Zondag 11 juni: zomer in de Sas-
hul

Afspraak om 14 uur aan het kleine Vuurto-
rentje einde Zeedijk-Heist (nr 64).
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 
stefaan.brinckman@gmail.com.

Zou het al durven zomeren?

Volledige programma: pg. 51.
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Dinsdag 13 juni: op stap met 
Greta

Afspraak om 19.30 uur aan de ingang van 
het Plaisiersbos, Bergenstraat, Veldegem.
Info: NP Zedelgem: greta.aelter@gmail.
com.

Zaterdag 17 juni: werknamid-
dag in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur aan het Bezoekers-
centrum Uitkerkse Polder, Kuiperschee-
weg 20, Blankenberge, tot 17u. 
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be. 

Zondag 18 juni: daguitstap naar 
de Viroin

Afspraak om 8 uur aan de randparking 
Steenbrugge, tot 17.30 uur.
Meebrengen: verrekijker, loep, vlindernet, 
gidsen, goede wandelschoenen, lunchpak-
ket en drank voor heel de dag.
Info: NP Brugge: Jef Dekempe: 
050/27.94.36 of jefdkaom@hotmail.com.
We carpoolen. Inschrijven voor 16 juni.

De heuvels en hellingen van de vallei van 
de Virion, bieden een flora en fauna aan,
die aan kalk gebonden zijn. Vele soorten 
orchideeën, waaronder de welriekende 
nachtorchis. Groot geaderd witje, kalk-
graslanddikkopje en rotsvlinder komen er 
voor. Ook het landschap is zeer mooi. 

Zondag 18 juni: foto-excursie 
naar Disveld (Ruiselede)

Het landschapspark Disveld is een 3 ha 
groot domein in de schaduw van de 
Doomkerkse kerktoren. Het is een puur 
stukje natuur dat verre uitzichten biedt 
op het open landschap, de akkers en de 
nabijgelegen bossen. We spreken af om 
8 uur aan het Restaurant De Radio, Brug-
gesteenweg 105, Ruiselede. Het Disveld 
bevindt zich wat verder op wandelafstand.
Inschrijven verplicht via “Contact” op 
www.nfbo.be

Zondag 18 juni: jong leven in de 
Baai van Heist

Afspraak om 14 uur aan het kleine Vuurto-
rentje einde Zeedijk-Heist (nr 64).
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en 
Jeff De Groote: 050/53.92.39.

Zondag 18 juni: werkvoormid-
dag in de Vaanders

Zie 15 april.

Zondag 25 juni: polderfietstocht 
Uitkerke - Zuienkerke - Nieuw-
munster - Wenduine

Kies je startplaats om 14 uur: stadhuis 
Blankenberge of kerk Zuienkerke, tot 17 
uur. Eindpunt is het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge. 
Meebrengen: fiets, verrekijker.  
Info: NP Blankenberge en NBO: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. 

Liefst een fiets huren? Reserveer dan ten 
laatste de dag voordien jouw exemplaar 
bij Jeugdherberg De Wullok, Ruiterstraat 
9, Blankenberge (050/41.53.07. of jeugd-
herberg.dewullok@blankenberge.be). 
Kostprijs: 11 euro per dag. Ophalen en in-
leveren bij de Jeugdherberg, op ca. 5 min. 
fietsafstand van het Bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder.

Zondag 25 juni: bezoek West-
hoekreservaat De Panne

Afspraak om 10 uur aan het station van De 
Panne of carpoolen om 9u vanaf kerk De 
Leeuw.
Info: NP Zedelgem en NP Jabbeke: Evi 
Dewulf: rivendel_9@hotmail.com.

Marc Leten leidt ons rond.

Zondag 25 juni: openkijkhut-
voormiddag in Damme

Zie 23 april.

Zondag 25 juni: de rust van het 
Blinckaertduinbos

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Luc van Rillaer: 
050/62.35.69

Zaterdag 1 juli: zilte planten-
wandeling in Ter Doest.

Afspraak 14.30 uur aan de kerk van Lisse-
wege, Willem van Saeftingestraat, Lisse-
wege, tot 17 uur.

Meebrengen: laarzen of stevige schoenen, 
plantengids, verrekijker.
Info: NP Brugge en NBO: Geert De Clercq: 
0478/36.51.94.

In het historische landschap van de pol-
ders rond Lissewege ligt een reservaat 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 
gaf zich te ontwikkelen. We bezoeken ui-
teraard de monumentale schuur van Ter 
Doest, een uniek bouwwerk dat 800 jaar 
geleden gebouwd werd.

Zondag 2 juli: huiszwaluwen-
fietstocht rond Koolkerke - Dud-
zele - Kruisabeele

Afspraak om 9 uur aan de randparking 
Havenstraat Brugge (Warandebrug), tot 
12.30 uur.
Meebrengen: rijklare fiets, verrekijker.
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De 
Scheemaeker: 0473/91.84.36.

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.

Zondag 2 juli: Vallei van de Kerke-
beek: 777 soorten met aperitief

Afspraak om 10 uur aan de parking Res-
taurant “De Lekpot”, Heidelbergstraat 17, 
Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: mathias.vandenbul-
cke@skynet.be.

Wat valt er zoal waar te nemen in De Vallei 
van de Kerkebeek, een gebied van minder 
dan 1 ha? Samen met specialisten kruipen 
we een uur lang op de knieën om plan-
ten, insecten, waterdiertjes, vogels, ... te 
determineren, elk op een paar vierkante 
meter. Om 11 uur zitten we samen bij de 
aperitief om onze bevindingen te delen en 
uit te wisselen hoe het beheer verder kan 
worden afgestemd voor meer en/of be-
tere natuur. Dummy’s zijn welkom om te 
proeven van het determineerwerk aan de 
zijde van de kenners. 

Maandag 3 juli: zomerwande-
ling in Damme

Afspraak om 10 uur op de Markt van Damme.
Meebrengen: gesloten schoeisel en laar-
zen bij nat weer.

juli
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Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Lesgever: Joeri Cortens NP Brugge,  natuurcentrum Beisbroek, NBO, 
NP CVN.
Inschrijven en info: inschrijven per mail: natuur@brugge.be.
Prijs: 10 euro, niet-leden: 15 euro, syllabus inbegrepen.
Data:  24 april van 9.30 tot 16.30 uur (theorie en prakti jk).

N������������: 23 ����
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Lesgever: Arnout Zwaenepoel: NP Brugge, natuurcentrum Beis-
broek, NBO, NP CVN.
Inschrijven en info: inschrijven per mail: natuur@brugge.be.
Prijs: 5 euro, niet-leden 10 euro.
Datum: 23 juni van 19 tot 22.30 uur.  

Eerst wordt er uitleg gegeven over nachtvlinders en dan verplaatsen 
we ons naar de Schobbejakshoogte, waar Arnout conservator van is 
en brengen we zoveel mogelijk vlinders op naam.

Boomkikker  - Marc Nollet
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Info: NP Damme: Manu De Witt e: manuel.
de.witt e@telenet.be of 0486/87.69.51.

Elke zomerwandeling heeft  één hoofdthe-
ma, zie  www.natuurpuntdamme.be.
Grati s voor leden van Natuurpunt. Niet-
leden betalen 3 euro per persoon, 5 euro 
voor een familie.

Dinsdag 4 juli: op stap met Greta

Afspraak om 19.30 uur in het Park van Lop-
pem aan Parking Manege.
Info: NP Zedelgem: greta.aelter@gmail.com.

Zaterdag 8 juli: hooidag in de 
Leiemeersen

Afspraak om 9 uur, tot 18u, ter plaatse 
(Westdijk, Moerbrugge, ca. 1km langs ka-
naal richti ng Beernem tot je aan de eerste 
bunker komt).
Meebrengen: laarzen en werkhandschoe-
nen. Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal, 
drank en versnaperingen. Breng eventueel 
zelf een lunchpakket mee.
Info: NP Oostkamp: 0479/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

Alleen dankzij de inzet van de vrijwilligers 
van Natuurpunt kunnen we de unieke 
bloemenweelde van de Leiemeersen in 
stand houden en ontwikkelen. Door het 
maaibeheer voeren we voedingsstoff en af 
en wordt de vegetati e opener, waardoor 
honderden, vaak zeer zeldzame planten- en 
diersoorten zich kunnen handhaven. Velen 
laten zich ongetwijfeld spott en ti jdens de 
werkdag. Kinderen zijn welkom om te ra-
vott en in het hooi, kikkers en sprinkhanen 
te vangen, enz. 


