
Zondag 6 januari: winterwande-
ling in de Miseriebocht

Afspraak om 9 uur aan de Kerk van Sint-
Joris, tot 11 uur. 
Info: NP Beernem: Ruben Saey: ruben.
saey@telenet.be.

Is het dit jaar een echte winter?

Zaterdag 12 januari: watervogel- 
en ganzentelling in Damme

Info: NP Damme: robrecht.pillen@skynet.be.

Zaterdag 12 januari: aalscholver-
telling 

Traditioneel worden in januari de aalschol-
vers op hun slaapplaats geteld. Het tellen 
gebeurt door vaste medewerkers. 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 12 januari: werkdag in 
de Leiemeersen

Afspraak van 9.30 tot 17 uur aan de 1ste 
bunker bij het jaagpad op linkeroever van 
kanaal Gent-Brugge tussen Moerbrugge en 
Beernem.
Meebrengen: werkhandschoenen en bij nat 
weer laarzen. NP zorgt voor drank en ver-
snaperingen; breng zelf lunch mee.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

We doen aan hakhoutbeheer en knotten 
wilgen. De houtopbrengst wordt achteraf 
verdeeld onder de werklustigen.

Zondag 13 januari: winter in het 
Duinbos

Afspraak om 14 uur aan de hoek Zwarte 
Kiezel en de Nieuwe Rijksweg, De Haan.
Info: NP De Haan: Hilde Goossens: 
0494/54.62.14.

Rondleiding in het uitbreidingsgebied van 
De Zandpanne

Zondag 13 januari: foto-excursie 
in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14.30 uur aan het Bezoekers-
centrum Uitkerkse Polders, Kuiperschee-
weg 20, Blankenberge. Deze uitstap is en-
kel voor leden van N.FBO. 

Zondag 13 januari: bomen en 
struiken in de winter 

Afspraak van 10 tot 12 uur aan het Plaisiers-
bos, kant Bergenstraat/Bosdreef, Zedelgem.
Meebrengen: laarzen bij regenweer, loep.
Info NP Zedelgem: Erwin Derous: 
erwin.derous@gmail.com of Greta Aelter: 
0470/80.25.65.

In de winter staan de bomen en struiken er 
kaal bij. Dorre bladeren aan de voet van een 
boom helpen ons de winterboom op naam 
te brengen. Ook de vorm, de bast, de knop-
pen en tal van andere kenmerken helpen ons 
boom en struik in winterrust te herkennen. 

Zondag 13 januari: de kleiputten 
van Wenduine als winterverblijf

Afspraak om 14 uur aan de parking van het 
kerkhof in Wenduine, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regen-
weer. Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge:  
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 13 januari: watervogel-
telling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking, 
L. Coiseaukaai, Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids. 
Info: NP Brugge en Mergus: Frank De 
Scheemaeker: 0473/91.84.36.

De moeder van alle watervogeltellingen, 
omdat op deze datum alle watervogels in 
Europa geteld worden. De meeste kans 
ook op leuke winterwaarnemingen. 

Zondag 13 januari: winter in de 
Sashul

Afspraak om 14 uur aan het kleine Vuurto-
rentje, Zeedijk, Heist.

januari
Kalender

 

Excursies voor het grote publiek 
  
 

Thema-excursie 
  

Wetenschappelijke excursie 
   
 

Sportieve wandeltocht 
  
  

Werkdag 

Film- of dia-avond, lezing 
   

Daguitstap 
 

Fietstocht 

Foto-excursie 
Inschrijven verplicht   
  

  
 

Ontdek!

Enkele van onze activiteiten 
zijn gratis voor 

Natuurpuntleden, maar 
betalend voor niet-leden. 

Vraag dit even aan de gids!
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ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op onze website 

gemeld. Ga daarom geregeld een kijkje 
nemen op de activiteitenpagina van Natuur-

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

Carpooling vergoeding = 
0,06 euro/kilometer
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Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
stevige wandelschoenen en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 
0473/59.96.04.

Zaterdag 19 januari: werkvoor-
middag in de Vaanders

Afspraak om 9 uur aan de veldschuur aan 
de nieuwe fietstunnel (kruising Vijver-
straat/Maria-Aaltersteenweg/Vaanders-
weg), tot 12 uur.
Info: NP Beernem: Rony Van Houdenhove: 
0475/55.81.19 of 
natuurpuntbeernem@gmail.com.

Werkdag rond hout: we bestrijden exoten 
(bv. Amerikaanse vogelkers). Het eventuele 
brandhout wordt verdeeld onder de aan-
wezige vrijwilligers.

Zondag 20 januari: winterwan-
deling: wintergasten in Damme

Afspraak om 14.30 uur aan het infokantoor 
van Visit Damme, Huyse De Grote Sterre, Ja-
cob van Maerlantstraat 3, Damme. Deelna-
me: 7 euro, kinderen < 12 jaar: gratis. Rond 
16.30 uur wordt een drankje aangeboden. 
Meebrengen: stevig schoeisel en verrekijker.
Info: NP Damme en toerisme Damme: 

www.natuurpuntdamme.be of 
www.visitdamme.be/winterwandelingen.

We maken voederbollen. 

Zondag 20 januari: winterse  pe-
rikelen in de duinen 

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
stevige wandelschoenen en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/62.42.10.

Overwinteraars in de duinen.

Zondag 20 januari: samen wer-
ken aan bos en heide in de Gulke 
Putten

Afspraak om 9 uur aan Centrale B, Predik-
herenstraat 35A, Wingene.
Meebrengen: werkhandschoenen en wa-
terdichte schoenen.
Info: NP Gulke Putten: wvandewiele@telenet.
be of christine.verscheure@scarlet.be. In-
schrijven: 0477/99.39.11.

Halve dag licht werk, met nieuwjaarsrecep-
tie. Gezinnen met kinderen zeer welkom; 

we zorgen voor aangepast werk en warme 
drank.

Zondag 20 januari: maaien in de 
Cathille

Afspraak om 9 uur aan de kerk van Stalhille.
Info: NP Jabbeke: Johan Brutyn: 
050/39.69.98 of dina.casier@gmail.com.

Zondag 20 januari: werkdag in 
het Maskobos

Afspraak om 9 uur aan het kerkhof van Jabbeke.
Info: NP Jabbeke: Joerie Van Bijlen: 
0470/ 10.10.80 of 
joeri.van.bijlen@gmail.com.

Donderdag 24 januari: Arkavond

Zie pg 25.

Zondag 27 januari: overleven op 
het strand 

Afspraak om 14 uur aan het kleine Vuurto-
rentje, Zeedijk, Heist.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
laarzen en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens: 
0475/74.60.54.

Astridlaan 168A , 8310 ASSEBROEK
Schiierende prijs/kwaliteit en service in één huis.

0471 98 07 45
www.nicotec.be

Raleigh DOVER 7
> alu frame met lage opstap
> Shimano Nexus 7 speed
> Impulse 2.0 36V / 250W-motor
> 11 Ah / 396 Wh-baaerij
> autonomie tot 135 km.
> kleur: blauw

Verkoopprijs: € 1999,-Verkoopprijs: € 1999,-



Zaterdag 26 januari: Ledenfeest 
NP Zedelgem voorafgegaan door 
Algemene Vergadering 

Afspraak om 18 uur in De Braambeier, Lop-
pemsestraat 14a, Zedelgem. 
Info: NP Zedelgem: 
info@natuurpuntzedelgem.be.

Zie pg. 53. 

Zaterdag 26 januari: naar Duin-
kerke en omgeving 

Afspraak om 8 uur aan de parking van 
Steenbrugge, Assebroek, tot 18 uur.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, 
laarzen, picknick. We carpoolen.
Info: NP Brugge en Mergus: Johan Debuck: 
0477/50.31.93.

's Morgens bezoeken we uitgebreid het 
havengebied rond Duinkerke, 's namiddags 
Gravelines, Grand Fort-Philippe en Platier 
d'Oye. Op deze excursie hopen we zeevo-
gels, eenden, duikers, vijf soorten futen en 
steltlopers te zien.

Zaterdag 26 januari: Algemene 
Vergadering NP Damme

Afspraak vanaf 18 uur in 't Schuurtje, 
Burgstraat 16, Damme.
Info: www.natuurpuntdamme.be.

Zondag 27 januari: het Grote 
Vogelweekend in de Uitkerk-
se Polder   
  

Doorlopend in het bezoekerscentrum Uit-
kerkse Polder van 10 uur tot 17 uur: 
• We beloeren onze voederplanken (in 

samenwerking met Mergus)
• Alles over voederen, nestkastjes … 
• VOC Oostende geeft tips en advies
• 3x een korte wandeling (+/- 1 uur) om-

geving van het bezoekerscentrum: om 
11, 14 en 15 uur. 

Meebrengen: verrekijker, laarzen bij re-
genweer. Voor wandelaars een gratis potje 
heerlijke verse erwtensoep aangeboden 
door Hostellerie Hof Ter Doest (zolang de 
voorraad strekt).
Info: NP Blankenberge:  
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 27 januari: open-kijkhut-
voormiddag in Damme

Afspraak tussen 10 en 11.30 uur aan de 
ingang van het gebied, 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-drastoestanden 
gecreëerd, waardoor de vogelrijkdom in-
drukwekkend is toegenomen.

Zaterdag 2 februari: werkdag in 
de Warandeputten

Afspraak van 9.30 tot 17 uur ter plaatse. 
(zie website.)
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 of 
www.valleivandezuidleie.be.

We doen aan hakhoutbeheer en verwij-
deren opslag van wilgen en bramen in de 
‘Kleine Warandeputten’ (tussen spoorweg 
en Rivierstraat). De houtopbrengst wordt 
achteraf verdeeld onder de werklustigen. 

Zaterdag 2 februari: beheerwer-
ken 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 3 februari: speuren naar 
velduilen in de Uitkerkse Polder  
 

Afspraak om 16 uur in het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 19 uur. 
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 3 februari: stootvogeltelling 
in de weiden van Dudzele, Koolker-
ke, Oostkerke en Lapscheure

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking, 
L. Coiseaukaai, Brugge, tot 12.15 uur.

Meebrengen: warme kledij, telescoop, ver-
rekijker. We carpoolen.
Info: NP Brugge en Mergus: Nicho-
las Endriatis en Frank De Scheemaker: 
0473/91.84.36.

De jaarlijkse midwinterroofvogeltelling (1 
tot 5 februari) wordt afgesloten met de 
excursie. Je kunt altijd op een verrassing 
stoten.

Zondag 3 februari: daar gaan de 
laatste vriezeganzen

Afspraak om 14 uur aan de parking van de 
oude grenspost, Sint-Anna Ter Muyden, 
Nederland (tegenover het benzinestation).
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer en 
Dirk Vantorre: 050/62.35.69.

De laatste vriezeganzen vertrekken, de 
vroege lentegasten komen aan.

Vrijdag 8 februari: AV Natuur-
punt Brugge

Zie aparte uitnodiging.

Zaterdag 9 februari: AV Natuur-
punt Blankenberge

Alle leden krijgen een aparte uitnodiging.

Zondag 10 februari: bomen her-
kennen aan hun knoppen

Afspraak om 14 uur aan domein d’ Aertryc-
ke, Zeeweg 42, Wijnendale - Torhout.
Meebrengen, stevig schoeisel, eventueel 
verrekijker en warme kledij.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
0473/31.77.67.

Zelfs in de winter kun je bomen herkennen, 
o.a. aan hun knoppen, we bezoeken de ijs-
kelder in het domein. 

Zondag 10 februari: Intelligent trees

Zie pg. 31.

Woensdag 13 februari: leden-
vergadering N.FBO

Afspraak om 20 uur in ons clublokaal in het 
kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. 
Voor leden en deelnemers aan de uitstap 
naar Nieuwvliet van 24 februari. 
Info: www.nfbo.be.

februari
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Half mei van vorig jaar trokken 8 ‘Mergussers’ naar het immens grote Cen-
traal-Aziatische Kazachstan. Benny zal - in zijn intussen gekende vertelstijl 
- deze memorabele reis uit de doeken doen, aan de hand van sprekende 
beelden. De zoektocht naar de Ibisbill, Altai Accentor, Pallas’s Sandgrouse, 
White-winged Woodpecker, White-crowned Penduline Tit, Blue Whistling 
Thrush, White-tailed Rubythroat en White-capped Bunting (om maar enkele 
supervogelsoorten te benoemen) zal de kijker doen wegdromen (en wellicht 
doen beslissen om ook ooit eens naar het land van ‘Borat’ af te zakken). We 
trekken langs de Zijderoute door de ongelooflijke prachtige landschappen van 
zowel het hooggebergte als de uitgestrekte woestijnlandschappen. Kortom ... 
een niet te missen Ark-avond!

24 januari: Benny Cottele: 
vogeltrip langs de Zijderoute: Kazachstan

Vaak ga ik op stap in bossen, parken en natuurgebieden in mijn omgeving, 
vooral de streek rond Brugge. Nooit vergeet ik mijn fototoestel, want hier-
mee probeer ik de schoonheid van de natuur op te slaan en te bewaren. Mag 
ik jullie meenemen naar de nachtvlinders in onze tuin, bosanemonen in het 
park van Loppem, de grutto in de Uitkerkse Polders, orchideeën in de Leie-
meersen, zonnedauw in Vloethemveld, kikkers in het Plaisiersbos, visdiefjes 
in Oostende, heidevelden rond Brugge en nog zoveel meer?

28 februari: Erwin Derous:
natuur van bie oes

ARK-avonden
tu

28 maart: Olivier Dochy: The Atlantic Odyssey: 
zeedierenbonanza van Vuurland tot de evenaar

Afspraak om 20 uur in Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, 
8200 Sint-Michiels (Brugge). 
Info en organisatie: NP Brugge:  Patrick Keirsebilck: 0473/89.22.77  
of Régy Goemaere: 0477/44.98.79.

Dit is dé zeereis der zeereizen. Beleef de reis mee van het zuiden van Zuid-
Amerika tot Kaapverdië. De variatie aan zeevogels en zeezoogdieren is onge-
looflijk. Er zijn stranden vol pinguïns en pelsrobben, woeste zeeën met kolos-
sale albatrossen en een hele serie stormvogels, maar er is ook een flink stuk 
tropische oceaan waar dolfijnen in grote groepen leven en fregatvogels naar 
vliegende vissen happen. Op de weinige en erg afgelegen eilanden wonen 
maar een handjevol mensen en miljoenen zeevogels. Zeeliefhebber Olivier 
Dochy deed vorig jaar deze droomreis van zijn leven. Hij komt ons vertellen 
over de intense waarnemingen en belevenissen die met geen enkele andere 
reis te vergelijken zijn. Terzelfdertijd leer je wat bij over het leven in die diepe 
zeeën, de zeestromingen, het weer en wat de klimaatverandering voor al dat 
zeeleven nog in petto heeft. Blue Planet III, uit eerste hand ... Goed nieuws: 
zeeziektepillen zijn niet nodig.
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Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.

Zondag 17 februari: winterwan-
deling: polderdorp Oostkerke 

Zie 20 januari.
Afspraak aan de kerk van Oostkerke.
We bezoeken de tuin van het kasteel van 
Oostkerke.

Zaterdag 23 februari: plantactie 
in De Pilse 

Afspraak om 9.30 uur aan Berkenhagestraat, 
voorbij huis nr 76 , Zedelgem, tot 12 uur.
Meebrengen: eventueel spade of schop.
Info: NP Zedelgem: Johan Gaudesaboos: 
0479/86.23.22.

De Pilse is het eerste en oudste Zedelgems 
Natuurgebied. Natuurpunt verwierf aan-
palend aan het moerasgebiedje een wei-
land, zodat het natuurgebied verdubbeld 
werd in oppervlakte. Samen planten we 
1000 kleine landschapselementen aan. 

Zaterdag 23 februari: daguitstap 
naar de Westhoek.

Afspraak om 8 uur aan parking Steen-
brugge, Assebroek, tot 18 uur of aan de 
Blankaert om 9 uur. 
Meebrengen: verrekijker, telescoop, war-
me kledij, picknick. We carpoolen.
Info: NP Brugge en Mergus: Wim 
Jans: 0498/29.61.26 en Karina Samijn: 
0497/53.80.68.

Afhankelijk van de waarnemingen die ge-
daan werden de vorige of dezelfde dag be-
zoeken we de meest interessante gebieden 
in de Westhoek.

Zaterdag 23 februari: AV en Le-
denfeest NP Jabbeke

Afspraak om 18 uur in Zaal Swaenenburg, 
Stalhilleweg 38, Stalhille. 
Info: NP Jabbeke: Kris D'hondt: 
0477/65.33.95 of kris.dhondt@gmail.com.

Zondag 24 februari: vroege lente 
in het binnenduingebied

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

Zondag 24 februari: open-kijk-
hut-voormiddag in Damme

Zie 27 januari.

Zondag 24 februari: Natuur-
documentaire Wad

Zie pg. 37.

Zondag 24 februari: foto-excur-
sie naar Nieuwvliet (Nl)

Afspraak om 7.30 uur op de “kluif” t.h.v. de 
kruising van de Oostendse Steenweg en de 
expressweg N31. We carpoolen.
Inschrijven voor niet-leden verplicht via 
“Contact” op www.nfbo.be.

Uitstap naar Zeeland met bezoek aan de 
Zwarte Polder in Nieuwvliet. We rekenen 
op wat vrieskou met een fijn laagje sneeuw, 
zodat we schitterende landschapsfoto’s 
kunnen maken met als onderwerp de zee, 
het strand, de duinen.

Zondag 24 februari : samen wer-
ken aan bos en heide in de Gulke 
Putten 

Zie 20 januari. 

Donderdag 28 februari: Ark-
avond

Zie pg. 25.

Zaterdag 2 maart: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Zie 2 februari.

Zondag 3 maart: roofvogels 
spotten in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur in het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17u. 
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge:  
uitkerksepolder@natuurpunt.be

Zondag 3 maart: inhuldiging 
insectenhotel Hoogveld: ge-
zinshappening rond bijen en 
hommels 

Vrijdag 15 februari: AV Natuur-
punt De Haan

Zie pg. 42.

Zaterdag 16 februari: AV Natuur-
punt Knokke-Heist

Zie pg. 49.

Zaterdag 16 februari: snoeien in 
Hoogveld 

Afspraak om 9 uur, tot 12 uur aan de  
boomgaard achter het kasteel. Parking aan 
afrit E403 Ruddervoordestraat Zedelgem.
Meebrengen: handschoenen, snoeischaar 
en eventueel trekzaag.
Info NP Zedelgem: Mathias Vanden Bulcke: 
0486/21.78.83.

We trekken zaailingen van els en wilg uit 
aan de poelen, bestrijden Amerikaanse vo-
gelkers en stellen dreven vrij.

Zaterdag 16 februari: werkdag in 
het Maskobos

Zie 20 januari. 

Zaterdag 16 februari: Ledenfeest 
NP Oostkamp

Zie pg. 50.

Zondag 17 februari: AV in de 
Vaanders

Zie pg. 32.

Zondag 17 februari: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Als het nog volop wintert, zijn er wellicht 
nog leuke waarnemingen te doen.
Zie 13 januari.

Zondag 17 februari: speuren 
naar velduilen in de Uitkerkse 
Polder 
 

Zie 3 februari.

Zondag 17 februari: strandvond-
sten voor Het Zwinduin

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme kledij, stevige stap-
schoenen, verrekijker en eventueel loep.

maart
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Na een gezellig drankje starten we onze 
avond met een voorstelling van de orga-
niserende afdeling, Natuurpunt Jabbeke. 
Welke gebieden bezitten en beheren zij?  
Wat was voor hen het hoogtepunt van 
2018? Hierna brengt voorzitter Rudi Van-
torre het jaar 2018 voor Natuurpunt Brugs 
Ommeland in beeld. 
Achteraf kun je aansluiten voor een lekkere 
maaltijd.

Dit jaar ontmoeten we elkaar op 9 maart 
om 18.30 uur in Zaal Swaenenburg, Cathil-
leweg 38, Stalhille. Inschrijven kan bij 
ans.dewolf@natuurpunt.be. Tot dan!

Opendeur: dinsdag 15 januari 
19.15 uur tOt 21.15 uur 

pOc st-WillibrOrd 
WWW.tanats.be/hOrabrugge 

infO: 
helly: 050/31.51.85.

Volksdans Voor 30-plussers 

26 januari:  Natuurpunt Zedelgem   pg. 53.
26 januari:  Natuurpunt Damme   pg. 24.
8 februari  Natuurpunt Brugge   pg. 24.
8 februari:  Naturpunt Knokke-Heist   pg. 49. 
9 februari:  Natuurpunt Blankenberge   pg. 24.
15 februari:  Natuurpunt De Haan   pg. 42.  
16 februari:  Natuurpunt Oostkamp   pg. 50.
17 februari:  Natuurpunt Beernem   pg. 32.  
23 februari:  Natuurpunt Jabbeke   pg. 24. 
9 maart:  Natuurpunt Brugs Ommeland  pg. 27.

Als koepelvereniging verenigt Natuurpunt Brugs Ommeland 10 Natuurpuntafdelingen en 4 werkgroepen waarover je in De Spille 
altijd meer kunt lezen. Wil je weten wat we nog allemaal doen? Kom dan zeker naar onze Algemene Vergadering en Receptie. 

9
maart

Ook welkom op de Algemene Vergadering van onze aangesloten afdelingen, meer info in De 
Spille of via een persoonlijke uitnodiging.

Ledenfeesten bij Natuurpunt Brugs Ommeland 
en haar afdelingen en werkgroepen 
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Afspraak van 14 tot 18 uur aan de  carpool-
parking Hoogveld, Ruddervoordestraat bij 
afrit E403. Het is 300m te voet naar de 
boomgaard. 
Info NP Zedelgem: Ann Van Poucke: 
050/84.01.26 of jmb2@telenet.be.

In het prille voorjaar komen de insecten 
terug tot leven. Hommels en bijen zoemen 
terug van bloem tot bloem op zoek naar 
nectar. In de boomgaard van het natuur-
gebied Hoogveld wordt een insectenhotel 
ingehuldigd. Diverse standen brengen info, 
voor jong en oud, over het leven en welzijn 
van het zoemende volkje. Drankjes worden 
aangeboden tegen een democratische prijs.  

Zaterdag 9 maart: werkvoormid-
dag in de Vaanders

Zie 19 januari.

Zaterdag 9 maart: Algemene 
Vergadering NBO

Zie pg. 27.

Zondag 10 maart: natuur tussen 
winter en lente in de Kijkuit

Afspraak om 14 uur aan de ingang van de 
Kijkuit, Koninklijke Baan, De Haan.
Info: NP De Haan: Stijn Borny: 
0479/53.86.60. 

Zaterdag 9 maart: werkdag in 
Gevaerts-Noord

Afspraak van 9.30 tot 17 uur ter plaatse 
(rechteroever van het kanaal Gent-Brugge 
net stroomopwaarts van de keersluis).
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 venvegetaties ontwik-
kelen.

Zondag 10 maart: excursie in de 
Assebroekse Meersen

Afspraak om 14 uur. aan de picknickzone 
achter Het Leenhof (kruising Kerkdreef en 
Kerklaan) in 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 aantrek-
kingskracht uit op verschillende soorten 
vogels. In de schemering kun je ook de 
ransuil zien jagen.

Zondag 10 maart: aanplant ge-
boortebos Smisjesbos 

Afspraak om 8.45 uur aan de Stuivenberg-
straat, Brugge, tot 17 uur.
Info: NP Zedelgem: of 0486/21.78.83 of
mathias.vandenbulcke@outlook.com. 

Zie ook pg. 36.

Zondag 10 maart: toer van de 
'stukken' Zuid in Damme

Afspraak om 14 uur op de Markt van Dam-
me, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen of stevig schoeisel  
en verrekijker.
Info: NP Damme, Rudy Deplae: 
rudy.deplae@telenet.be.

We trekken door de polders gelegen tus-
sen de Polderstraat en de Oude Damse 
Weg. Het wordt een lange wandeling door 
moeilijk terrein. 

Zondag 10 maart: spring is in the 
air

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

Woensdag 13 maart: ledenver-
gadering N.FBO

Afspraak om 20 uur in ons clublokaal in het 
kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge. 
Voor leden en deelnemers aan de uitstap 
naar de Zwinbosjes in Knokke op 24 maart.
Info: www.nfbo.be.

Zaterdag 16 maart: VLIZ-schel-
pendag

Verdere informatie via de pers.

Zaterdag 16 maart: handen uit 
de mouwen

Afspraak om 10u in het bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17u. 
Meebrengen: picknick voor ’s middags, 
werkkledij, laarzen. Gratis drankje nadien.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be

Zaterdag 16 maart: werkdag in 
het Maskobos

Zie 20 januari.

Zaterdag 16 maart: couscous- 
avond in Zeebrugge

We schenken de opbrengst aan Expeditie 
natuurpunt. Je kunt komen eten nadat je 
schelpen geteld hebt. Er volgt nog een apar-
te uitnodiging. Inschrijven noodzakelijk.

Zondag 17 maart: winterwande-
ling: bomen en struiken in Damme

Zie 20 januari.
We timmeren nestkasten.

Zondag 17 maart: watervogel-
telling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Zie 13 januari.
De lente is bijna in het land en wellicht 
stuiten we op de eerste zomertaling en/of 
blauwborst. 

Zondag 17 maart: lenteprikkels 
langs het strand 

Afspraak om 14 uur aan het kleine Vuurto-
rentje, Zeedijk, Heist.
Meebrengen: laarzen, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.

Zondag 24 maart: klimaatwan-
deling op het strand

Afspraak om 10 uur aan de hoek Gadeyne-
helling/Zeedijk Blankenberge, tot 12u30.
Meebrengen: laarzen, loepje, verrekijker. 
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
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Zondag 24 maart: foto-excursie 
naar de Zwinbosjes van Knokke

Afspraak om 8 uur aan het kruispunt Bron-
laan/Zwinlaan in Knokke.
Inschrijven voor niet-leden verplicht via 
“Contact” op www.nfbo.be 

Aanpalend aan het Zwin in Knokke liggen 
de Zwinbosjes: een waardevol gebied van 
222 ha. Het vormt de overgang tussen zee, 
strand en polder. Hier kunnen natuurfo-
tografen zeker hun hartje ophalen. Breng 
maar een extra kaartje mee!

Zondag 24 maart: open-kijkhut-
voormiddag in Damme

Zie 27 januari.

Zondag 24 maart: film

Bekijk onze website voor meer informatie.

Zondag 24 maart: Beach Clean-
Cup

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise of 
Anemos Beach Club.
Info: Surfers Paradise & Anemo.

Zondag 24 maart: Lente in 
Park 58

Afspraak om 14 uur aan de Pergola, ingang 
Park 58, Duinbergen.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/62.42.10.

Lentebloeiers in een schraal duingebied.

Zondag 24 maart: samen wer-
ken aan bos en heide in de Gulke 
Putten 

Zie 20 januari.

Zondag 24 maart: met paard en 
macht

Zie pg. 48.

Donderdag 28 maart: Arkavond

Zie pg. 25.

Zaterdag 30 maart: werkdag in 
de Kijkuit

Zie pg. 40.

Zaterdag 30 maart: leven op de 
strandhoofden  

Afspraak om 14 uur aan de ingang van het 
Wielingenbad, Wenduine.
Meebrengen: laarzen.
Info: NP De Haan: Irene Lingier: 
059/23.46.11.

Zaterdag 30 maart: Nacht van de 
Steenuil 

Zie pg. 54.

Zaterdag 30 maart: werkdag in 
Gevaerts-Noord

Afspraak van 9.30 tot 17 uur ter plaatse 
(rechteroever van het kanaal Gent-Brugge 
net stroomopwaarts van de keersluis).
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 venvegetaties ontwik-
kelen.

Zondag 31 maart: lente in de 
Baai

Afspraak om 14 uur aan het kleine Vuurto-
rentje, Zeedijk, Heist.
Meebrengen: laarzen, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens: 
050/53.92.39.

Zaterdag 6 april: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Zie 2 februari.

Zaterdag 6 april: werkvoormid-
dag in de Vaanders

Zie 19 januari.

Gevarieerde beheerswerken: werkwande-
ling - we verkennen al werkend en wande-
lend het gebied. Handschoenen aanbevo-
len.

Zondag 7 april: botaniseren in 
het duin 

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme kledij, stevige stap-
schoenen, verrekijker en eventueel loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/62.42.10.

Zondag 7 april: op zoek naar de 
blauwborst in de Uitkerkse Polder 
 

Afspraak om 6 uur in het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 9 uur. 
Meebrengen: verrekijker, ontbijtpicknick 
(bezoekerscentrum open nadien).
Info: NP Blankenberge en NBO: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 7 april: op zoek naar de 
blauwborst in de Meetkerkse 
Moeren

Afspraak om 7.30 uur aan Scheepsdale-
brug, kant Steenkaai, Scheepsdalestraat, 
Brugge, tot 10 uur.
Meebrengen: verrekijker, goede fiets, ste-
vige wandelschoenen.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26. 
Inschrijven: wjans566@gmail.com.

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

Zondag 14 april: voorjaarsbloei-
ers in Ter Loo 

Afspraak om 10 uur, tot 12 uur aan Ter Loo, 
Torhoutsesteenweg 56, Zedelgem, parke-
ren kan bij kledingzaak Machteld. 
Info NP Zedelgem: Erwin Derous: 
erwin.derous@gmail.com  of
0478/64.22.46 .

Langs de Torhoutsesteenweg in Loppem 
ligt het kleine domein Ter Loo er ‘bloemrijk’ 
bij in het voorjaar. Kleine maagdenpalm, 
bosanemoon en speenkruid zijn maar en-
kele van de voorjaarsbloemen die er met 
duizenden het bos kleuren. Het horen 
van enkele ‘zomergasten’ als zwartkop en 
tjiftjaf geeft een heerlijk lentegevoel. We 
groeten ook de Castlemilk Moorit schapen 
die voor de begrazing van de boomgaard 
zorgen. 

april


