
Maandag 2 april: eeuwen men-
selijke 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 wa-
terwinning (groene poort), Boekhoutestraat, 
Snellegem. Je bereikt de Boekhoutestraat 
door de Doornstraat te nemen, over de E40 
richti ng 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 tus-
sendoor ook een drankje en iets te eten.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-) kle-
dij 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 Boek-
houte straat) ter voorbereiding van de kap-
ping / 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 verle-
den jaar (enkel langs de E40) wat vergroten 
met het oog op eventuele kieming van heide. 
Tenslott e pakken we ook exoten (zoals Ameri-
kaanse 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 
blauwborst in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 6 uur aan het bezoekerscen-
trum 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 ontbijt-
picknick 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 bezoekerscen-
trum 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 in de Uitkerkse Polder

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 fi ets, ste-
vige wandelschoenen.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26. 
Inschrijven via wjans566@gmail.com (max. 
20 deelnemers).

We gaan op zoek naar zingende blauwbor-
sten en andere vogels.

april
Kalender

 

Excursies voor het grote publiek 
 

Thema-excursie 
  

Wetenschappelijke excursie 
  
 

Spor� eve wandeltocht 
  
  

Werkdag 

Film- of dia-avond, lezing 
  

Daguitstap 

Fietstocht 

Foto-excursie 
Inschrijven verplicht   
  

  
 

Ontdek!

Ook in het afdelingsnieuws 
vind je ac� viteiten. Deze 
ac� viteiten staan in deze 
kalender en in het afde-

lingsnieuws aangeduid met 
rode s� p. We hebben weer 
heel wat in pe� o voor je!

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op onze website 

gemeld. Ga daarom geregeld een kijkje 
nemen op de ac� viteitenpagina van Natuur-

punt Brugs Ommeland: www.natuurpunt-
brugsommeland.be.

Carpooling vergoeding = 
0,06 euro /kilometer
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Sinds de ingrijpende herinrichtingswer-
ken van VLM en in het kader van een Life-
project zijn meer plas-dras toestanden 
gecreëerd waardoor de vogelrijkdom in-
drukwekkend is toegenomen.

Zondag 22 april: Erfgoeddag: Na-
tuur is kiezen

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum, 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.

Steltlopers op de slikke en stiekem hopen op 
zeehondjes?

Zaterdag 28 april: eeuwen men-
selijke 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.

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 tussen-
door ook een drankje en iets te eten.

Zondag 15 april: lentezangers in 
het duin 

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 
0473/59.96.04.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verre-
kijker 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 Doe-
veren

Afspraak van 9 tot 12 uur aan de ingang van 
het gebied in de Sijslostraat, Loppem. 
Meebrengen: werkhandschoenen en  ste-
vige schoenen.
Info: NP Zedelgem: Bram D’hondt: 
0472/36.34.84.

Zaterdag 21 april: werkvoormid-
dag 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: werkwande-
ling: we verkennen al werkend en wande-
lend het gebied. Handschoenen aanbevolen.

Zondag 22 april: open-kijkhut-
voormiddag 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.

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 nachtvlinders in onze tuin, bosanemonen in het park 
van Loppem, de grutto in de Uitkerkse Polders, orchideeën in de Leiemeersen, zonne-
dauw in Vloethemveld, kikkers in het Plaisiersbos, visdiefjes in Oostende, heidevelden 
rond Brugge en nog zoveel meer?

Kom op zaterdag 21 april 2018 om 14 of 19.30 uur naar CC De Groene Meersen, Sta-
dionlaan 48, Zedelgem en geniet mee 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. 

Natuur van bie oes...
natuurlijk!

Digitale projectie door Erwin Derous
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Natuur  in Mij

Dinsdag 1 mei: vroegmorgen-
wandeling in de Vaanders

Afspraak om 7 uur aan de hangar, fi etson-
derdoorgang spoorweg Vijverstraat/Maria-
Aaltersteenweg.
Info: NP Beernem: natuurpuntbeernem@
gmail.com of luc.vanpaemel@skynet.be.

Elk vogel zingt zoals hij gebekt is, er moeten 
vrouwtjes gelokt worden en het broedterri-
torium moet worden beschermd. We stor-
ten ons in dit gekweel en gekwett er, bren-
gen de zanger op naam en zoeken naar het 
waarom achter al deze inspanningen.

Zondag 6 mei: waterwandeling in 
Gulke Putt en 

Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Pre-
dikherenstraat 35A, Wingene.

Inf: NP Gulke Putt en en NBO: Christi ne Ver-
scheure: christi ne.verscheure@scarlet.be.

Om de acti eve beleving te versterken, ver-
trekken we in groepen. Tijdens de wande-
ling kunnen kinderen acti ef scheppen in een 
veldvijver. Een infostandje met levende wa-
terbeestjes laat toe om ook na de wandeling 
verder beestjes te bekijken van dichtbij. We 
voorzien een drankje voor de dorsti gen.

12-13 mei: Opendeur in de Vallei 
van de Zuidleie

Zie pg. 27. 

Donderdag 24 mei: avondwan-
deling in Vloethemveld

Afspraak om 19.30 uur aan de ingang (groe-
ne poort), tot 22 uur.

Info: NP Zedelgem: inschrijven via info@
natuurpuntzedelgem.be. Max. 25 deelne-
mers. 

Luc Decadt leidt je rond in dit prachti ge na-
tuurgebied.

Zondag 27 mei: ‘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. Inschrij-
ven verplicht (max. 25 deelnemers).

We bezoeken bosjes/bossen van kleine 
boseigenaars en de nieuwe aanplant van 
de gemeente binnen het Maskobos. 

Tot en met vorig jaar organiseerden en-
kele van onze afdelingen een gezinsacti -
viteit voor Natuur in Mij, georganiseerd 
door het Regionaal Landschap Houtland. 
Dit jaar wordt dit niet meer georgani-
seerd vanuit het RLH. 

Omdat onze afdelingen ondertussen een ja-
renlange traditi e hebben met deze acti vitei-
ten, zett en we die dan ook met plezier even 
in de kijker. 

We wensen je alvast veel plezier en hopen 
je te mogen verwelkomen op een of meer-
dere van onze acti viteiten. 

     Marktverkoop:  
 woe en za: Knokke
 vrij: Biomarkt Gent
 zon: Veemarkt Brugge
     Thuisverkoop: 
 woe en za: 14u-18u

 - Christi ne Verscheure
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Als je met de auto komt, parkeer je het best 
aan de parking van Beisbroek langs de Diks-
muidse Heerweg en ga je te voet door de 
tunnel onder de autoweg.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-) kle-
dij 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 zeld-
zame heidesoorten.

Zaterdag 28 april: BANFF Moun-
tain 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: voorjaarsbloei-
ers 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 Rillaer: 
050/62.35.69.

Week van de Zee: geleide fietstocht langs al 
de gebieden die we in beheer hebben

Zondag 29 april: voorjaarsbloei-
ers 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 uit-
bundige voorjaarsbloei, o.a. bosanemoon, 
muskuskruid en vele andere.

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 ge-
zondheid komt aan bod.

Dinsdag 1 mei: vroegochtend-
wandeling

Zie pg.  24.

Dinsdag 1 mei: lentezangers in 
het duin 

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verre-
kijker 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, Wen-
duinesteenweg, t.h.v. camping Ter Duinen, 
Wenduine.
Info: NP De Haan: Johny Nica: 059/23.50.52.

De rijke wereld van waterdieren in de  duin-
poelen.

Zaterdag 5 mei: beheerwerken in 
de Stadswallen van Damme

Zie 7 april.

Zondag 6 mei: lentezangers in 
het duin: vroegmorgeneditie

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

Week van de Zee: vroegmorgenconcert.

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 Groot-
Damme

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: paëlla-
avond en opendeurdag in de Val-
lei van de Zuidleie

Zie pg. 27. 

Zondag 13 mei: broedvogels in 
de Uitkerkse Polder   
  

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker. Honden niet toe-
gelaten.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Zondag 13 mei: Park 58 op z’n 
mooist

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.

Het schrale duin in volle bloei.

mei
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Zondag 13 mei: werkdag in Doe-
veren

Zie 22 april. 

Zondag 13 mei: excursie in de As-
sebroekse Meersen

Afspraak om 14 uur aan de kerk van Ver 
Assebroek, Pastoor Verhaegheplein, Asse-
broek, tot 17 uur.
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. Ook vogels 
kunnen niet ontbreken.

Zaterdag 19 mei: werknamiddag 
in de Uitkerkse Polder

Zie 14 april.

Zaterdag 19 mei: werkvoormid-
dag in de Vaanders

Zie 21 april.

Zondag 20 mei: orchideeën in de 
Sashul

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

De volle pracht van De Sashul.

Zondag 20: mei: orchideeën in de 
Fonteintjes

Afspraak om 9 uur in de  Londenstraat Zee-
brugge (begin wandelpad), tot 12 uur.  
Meebrengen: loepje, laarzen.
Info: NP Blankenberge: uitkerksepolder@
natuurpunt.be.

Zondag 20 mei: informatieve na-
tuurwandeling in Doeveren

Afspraak van 10 tot 12 uur aan de hoofdin-
gang via de Sijslostraat, Loppem. We wan-
delen 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: avondwan-
deling in Vloethemveld

Zie pg. 24.

weekend 25-27mei: 1000-soor-
tenweekend:

Zie pg. 29.

Zaterdag 26 mei: steenuilenwan-
deling

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

We gaan op zoek naar een koppel steenuiltjes.

Zaterdag 26 mei: werkdag in het 
Plaisiersbos

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

Zaterdag 26 mei: plantenwande-
ling in de Wulgenbroeken

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

De Wulgenbroeken zijn in volle ontwikkeling. 

Zondag 27 mei: open-kijkhut-
voormiddag 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 vuurto-
rentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en Jeff 
De Groote: 050/53.92.39.

Over nonnetjes, strandgapers en andere 
zaagjes.

Zaterdag 27 mei: plantenwande-
ling in Heideveld-Bornebeek

Zie pg. 33.

Zaterdag 2 juni: beheerwerken in 
de Stadswallen van Damme

Zie 7 april.

Zaterdag 2 juni: eeuwen mense-
lijke 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 Zwin-
streek.

Zaterdag 2 juni: beheerwerken in 
Heideveld-Bornebeek

Afspraak om 13.30 uur, tot 16.30 uur aan de 
hoeve bij het fietspad, 200 m voorbij Kruide-
rie loca labora, Bulskampveld, Beernem. 
Info: NP Beernem: Luc Vanpaemel: 
0496/87.67.36 of  luc.vanpaemel@skynet.be.

Zondag 3 juni: bloemenpracht 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.

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. 

juni
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Feestweekend
Vallei van de Zuidleie

12-13

mei

2018

Het prachti ge kanaallandschap tussen Oostkamp en Beernem (de Vallei van de Zuidleie) herbergt en-
kele 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 traditi e kun je ook dit jaar in mei dit gebied bezoeken.

www.valleivandezuidleie.be

www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-oostkamp 

Z������� 12 ���: 
 ����������  
Feestmaalti jd ten voordele van onze na-
tuurgebieden! Lekker eten en tegelijk een 
goed doel steunen, het kan bij ons. Na de 
maalti jd kan je nog blijven plakken voor een 
gezellig samenzijn.

Afspraak om 18.30 uur in de zaal van het 
schooltje VBS Moerbrugge, ingang via 
Westdijk (jaagpad langs het kanaal Gent-
Brugge t.h.v. Moerbruggebrug). 
Deelname: 20 euro (aperiti ef, paëlla royal 
en dessertenbuff et). Kinderen tem 12 jaar: 
10 euro. Bij je inschrijving kun je door-
geven of je een vegetarisch alternati ef 
wenst. Inschrijven kan bij Simonne Ibens: 
050/82.30.71 of ibens.s@skynet.be en 
storten op IBAN BE65 1460 5732 3196 
van NP Oostkamp.    

Z����� 13 ���: 
 O���������� �� �� L����������
Naar jaarlijkse traditi e zett en we de deuren open van het unieke laagveengebied Leiemeer-
sen, met zijn uitbundige bloemenpracht en duizenden wilde orchideeën. Kom genieten 
van dit feest voor de ogen ! 

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

P��������: 
���������� ����� 13 ���
•  geleide wandelingen: de laatste wandeling vertrekt om 17 uur. Onder begeleiding van 

een gids kun je voluit genieten van de uitzonderlijke bloemenpracht.
• 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.
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Zondag 10 juni: planten- en insec-
tenexcursie 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. 

De Blauwe toren bezit verschillende bioto-
pen: bloemrijke graslanden, open water en 
moerassen en een oud olmenbosje dat be-
schermd is als erfgoed. Er is dus een grote 
biodiversiteit aanwezig.

Zondag 10 juni: orchideeënwan-
deling in Gulke Putten

Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Pre-
dikherenstraat 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 aanwe-
zigen worden opgedeeld in groepen om de 
actieve beleving te versterken.  Kinderen van 
dichtbij kijken naar vlinders en andere insec-
ten. Actief contact met de natuur maakt ons 
hart warm. 
We voorzien een drankje voor de dorstigen.

Zondag  10 juni: weidevogels in 
de poldergraslanden

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

Bezoek aan natuurontwikkelingsgebied in 
oude kleiwinning met  vogelkijkhut.

Dinsdag 12 juni: op stap met Gre-
ta: Plaisiersbos

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

Gezinswandeling met nadruk op het genie-
ten van een lange zomer avond en ontdek-
ken 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 plan-
ten in het zilte grasland

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

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 kle-
dij die tegen een stootje kan (zeker voor de 
jongere deelnemers).
Info: NP Knokke-Heist en de Strandwerk-
groep: 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 17 juni: vroegzomer in de 
Sashul

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

De volle pracht van De Sashul.

Zondag 17 juni: werkdag in de 
Pilse

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

Zondag 17 juni: excursie naar de 
Meetkerkse Moeren

Afspraak om 13.30 uur aan de Put van Meet-
kerke, 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 grond-
gebied 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.

Zondag 24 juni: open-kijkhut-
voormiddag 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, Nieuw-
munster en Wenduine

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum 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.

Zondag 24 juni: fietstocht: merk-
waardige bomen in het Brugse

Afspraak om 14 uur aan de parking tegen-
over de kerk van Moerbrugge, tot 17 uur.
Meebrengen: goede fiets, stevige wandel-
schoenen.
Info: NP Brugge: Arnout Zwaenepoel: 
arnoutenregine@skynet.be. Inschrijven 
via wjans566@gmail.com (max. 20 deel-
nemers).

Arnout Zwaenepoel, medeauteur van “In-
heemse 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.



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, amfi bieën, 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 te halen. 

25 - 27 
mei
2018

V������  25 ���:
 B�������������

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

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

Z������� �� ������ 26 �� 27 ���:
 1000-����������������

Maak kennis met de grote variati e aan soorten in ons gebied. Afspraak op de Markt van 
Damme. 

D��������� ���������: 
E��������:  ����������, ���������, ������, �������, ��������, �����-�������������, 
���������, ��������, …
• doorlopend excursies onder leiding van specialisten
• fi etstochten

E�������� ����: ���� ������ ��� �� ������� ������ ��� ���������� �����, �����������...
• Veldlabo’s met bino’s, microscopen, loepen, determineertabellen,...
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1000-soorten-
weekend in Damme

Bekijk onze website voor het uitgebreide programma:

www.natuurpuntdamme.be.



Zaterdag 30 juni: 25 jaar NP 
Zedelgem: opgelet: verplaatst 
naar 22 september!

Zie www.natuurpuntzedelgem.be.

Zaterdag 30 juni: love is in the air

Afspraak om 20.30 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Op zoek naar de illustere boomkikker e.a.

Zondag 1 juli: huiszwaluwenfi ets-
tocht rond Koolkerke/ Kruisabele

Afspraak om 9 uur aan de randparking 
Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij 
Overstock), Brugge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: rijklare fi ets, verrekijker.
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker: 0473/91.84.36.

Huiszwaluwen tellen wordt een traditi e in het 
Brugse. Zie pg. 20.

Zaterdag 7 juli: zilte-plantenwan-
deling in Ter Doest

Afspraak om 14.30 uur aan de kerk van Lis-
sewege, Willem van Sae� ingestraat, 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 polders 
rond Lissewege ligt een natuurgebied dat een 
aantal zeer bijzondere natuurwaarden omvat, 
gebonden aan zoute ondergrond. Dankzij een 
aantal ingrepen ontstonden specifi eke om-
standigheden die planten, eigen aan de kust 
en kustpolders, de kans gaven zich te ontwik-
kelen. We bezoeken uiteraard de monumen-
tale schuur van Ter Doest, een uniek bouw-
werk dat 800 jaar geleden gebouwd werd.

Zaterdag 7 juli: hooidag in de Lei-
emeersen

zie pg. 51.

Zondag 8 juli: op zoek naar de 
kleine ijsvogelvlinder

Afspraak om 13.30 uur aan de parking van 
Steenbrugge, Baron Ruzett elaan, Assebroek, 

tot 17.30 uur.
Meebrengen: laarzen of stevige wandel-
schoenen, verrekijker, loep en eventueel in-
sectenpotjes.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26. 
We carpoolen.

We zoeken de kleine ijsvogelvlinder in Dron-
gengoed, een gebied met diverse biotopen.

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 re-
genweer.
Info: NP Zedelgem: Greta Aelter: greta.
aelter@gmail.com.

C
u
rs

u
ss

e
n

I

K�����-H����: 

Zaterdag 5 mei: lentezangers 
in het duin
Afspraak om 6 uur aan het 
Oosthoekplein Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, wind-
dichte kledij, stevige wandel-
schoenen en verrekijker. 
Gids: Omer Rappé: 
050/51.24.17, begeleiding 
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-Anna-
Ter-Muiden
Gids: Luc van Rillaer en Dirk 
Vantorre: 050/62.35.69.
Meebrengen: warme, wind-
dichte kledij, waterdichte 
schoenen en verrekijker.

JNM B�����: �� ���������� �������������

B�����������: 
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. 

Zaterdag 4 maart: piep-acti viteit
Van 7 tot 12 jaar.  

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

Zaterdag 31 maart: spaghe�  -avond

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

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

Zaterdag  21 april: vleermuizen
Van 12 tot 16 jaar.

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

Zondag 29 april: brunch op het 
Katelijne-eiland

Zondag 29 april: fi jnstofsensoren bou-
wen
Vooraf inschrijven of meer informati e via 
brugge@jnm.be

Zondag 6 mei: piep-acti viteit
Afspraakgegevens, inschrijven en organi-
sati e:  JNM Brugge: brugge@jnm.be.
www.jnm.be/afdeling/brugge.
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Zondagen van maart tot sep-
tember: op safari in Brugge

Waarom kleuren de paardenkastanjes 
langs de Vesten begin september al 
bruin? Is dit een gevolg van klimaatop-
warming? Kom het antwoord op deze 
en andere vragen te weten ti jdens 
onze safari in de stad.

Zie pg. 38.


