Excursies voor het grote publiek

Thema-excursie

Wetenschappelijke excursie

Spor�eve wandeltocht

Werkdag

Film- of dia-avond, lezing

Daguitstap

Fietstocht

Foto-excursie
Inschrijven verplicht
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Enkele van onze ac�viteiten
zijn gra�s voor
Natuurpuntleden, maar
betalend voor niet-leden.
Vraag dit even aan de gids!

Kalender
april

Zaterdag 6 april: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme
Afspraak om 9 uur aan de ingang van het
gebied, Dammesteenweg 3, Damme, tot
16.30 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig
schoeisel en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae:
rudy.deplae@telenet.be.
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Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige schoenen, warme
kledij, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Zondag 7 april: op safari in Brugge
Zie pg. 39.

Zaterdag 6 april: werkvoormiddag in de Vaanders

Woensdag 10 april: ledenvergadering N.FBO

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

Afspraak om 20 uur in ons clublokaal in het
kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Voor leden en deelnemers aan de uitstap
naar de Opaalkust (Fr) van 28 april.
Info: N.FBO: www.nfbo.be.

We verkennen al werkend en wandelend
het gebied.

Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur. Gratis drankje.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 7 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
of wjans566@gmail.com. Inschrijven verplicht, maximum 20 deelnemers.
We gaan op zoek naar zingende blauwborsten en andere vogels.

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op onze website
gemeld. Ga daarom geregeld een kijkje
nemen op de ac�viteitenpagina van Natuurpunt Brugs Ommeland: www.natuurpuntbrugsommeland.be.
Carpooling vergoeding =
0,06 euro/kilometer

Zondag 7 april: botaniseren in de
Zwinduinen en polder

Zondag 7 april: op zoek naar de
blauwborst in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 6 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 9 uur.
Meebrengen: verrekijker, ontbijtpicknick
(bezoekerscentrum open nadien).
Info: NBO en NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 13 april: handen uit de
mouwen

Zondag 14 april: op zoek naar de
blauwborst in de Uitkerkse Polder
Zie 7 april.
Zondag 14 april: fietstocht over
de grens
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: fiets in goeie staat, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote: 050/53.92.39.
Zondag 14 april: beheerwerken
in Doeveren
Afspraak van 9 tot 12 uur in Doeveren,
hoofdingang Sijslostraat, Waardamme.
Voor de brug over de E403 richting Ruddervoorde rechtsaf.

Meebrengen: stevig schoeisel, werkhandschoenen.
Info: NP Zedelgem: Bram D’hondt:
0472/36.34.84.
Zondag 14 april: voorjaarsbloeiers in Ter Loo
Afspraak van 10 tot 12 uur aan Ter Loo,
Torhoutsesteenweg 56, Loppem (parkeren
kan bij kledingzaak Machteld).
Info: NP Zedelgem: Erwin Derous:
0478/64.22.46 of erwin.derous@gmail.com.
Langs de Torhoutsesteenweg in Loppem ligt
het kleine domein Ter Loo er ‘bloemrijk’ bij
in het voorjaar. Kleine maagdenpalm, bosanemoon en speenkruid zijn maar enkele 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.
Zondag 21 april: voorjaarsbloeiers rond Vloethemveld
Afspraak om 14 uur aan de parking van
Vloethemveld, Diksmuidse Heirweg, Zedelgem.
Info: NP Jabbeke: Geert Backers:
0476/45.40.89 of geert.backers@telenet.be.
Op deze paaszondag zoeken we geen eieren, maar wel voorjaarsbloeiers in de omgeving van het Vloethemveld.
Zondag 21 april: op safari in Brugge
Zie pg. 39.
Zaterdag 27 april: wandeling in
het Vrijgeweid
Afspraak om 14 uur aan de parking van
het wachtbekken in de Polderstraat, Oostkamp.
Info: NP Oostkamp: Filip Jonckheere: Romain Deloof en Hugo Boden:
boden.h@skynet.be.
Zaterdag 27 april: avondconcert
in de Zwinduinen
Afspraak om 19.30 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.

mei

Zondag 28 april: foto-excursie
naar de Opaalkust (Fr)
Afspraak om 7.30 uur op de parking van
Loppem waar we ons verdelen over de auto’s; we doen immers aan carpooling!
Info: N.FBO. Inschrijven voor niet-leden
verplicht via “contact” op www.nfbo.be.
Uitstap naar de Opaalkust in Frankrijk.
Deze kuststrook, gelegen in de voormalige
regio Nord-Pas-de-Calais, is bij ons goed
bekend. Zowel Cap Blanc-Nez als Cap GrizNez worden aangedaan. De stranden, de
hoog boven de zee uitstijgende krijtrotsen,
de kleurrijke velden, zijn allemaal onderwerpen die we in veelvoud zullen fotograferen.

Woensdag 1 mei: vroegmorgenwandeling domein d'Aertrycke
Afspraak om 5 uur aan parking Zeeweg 42,
Wijnendale-Torhout, tot 7 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke:
050/38.21.50 of
verplancke-de.neve@skynet.be.
Het domein d’Aertrycke met zijn weiden,
bos en kasteelpark vormt een ideaal biotoop voor vele zangvogels. Op deze ochtend nodigen de vogels van het domein je
vriendelijk uit op hun concert.

Zondag 28 april: historische
landschapswandeling

Woensdag 1 mei: lentezangers
in de Zwinduinen en polder

Afspraak om 10 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info: Belle Epoque Centrum Blankenberge: belle.epoque@blankenberge.be of
050/63.66.40.

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

Wandeling in het kader van Erfgoeddag.
Zondag 28 april: open-kijkhut-voormiddag in Damme
Afspraak tussen 10 uur 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-dras toestanden gecreëerd waardoor de vogelrijkdom indrukwekkend is toegenomen.

Woensdag 1 mei: vroegochtendwandeling in de Miseriebocht
Zie pg. 35.
Zaterdag 4 mei: amfibieën in de
Zandpanne
Afspraak om 14 uur aan de ingang van
de Zandpanne, Wenduinsesteenweg (thv
Camping Ter Duinen), De Haan.
Info: NP De Haan: Johny Nica: 059/23.50.52.
Ontdekkingstocht in de rijke wereld van
waterdieren in de duinpoelen.
Zaterdag 4 mei: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme
Zie 6 april.

Zondag 28 april: lente in de Sashul

Zaterdag 4 mei: lentezangers in
de Zwinduinen en polder

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

Afspraak om 6 uur aan het Oosthoekplein,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé:
050/51.24.17.
Zondag 5 mei: op safari in Brugge
Zie pg. 39.
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Zondag 5 mei: lentezangers in de
Zwinduinen en polder
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, aangepaste kledij,
verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zondag 5 mei: waterbeestjes in
Gulke Putten.
Afspraak om 14.30, tot 16.30 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene.
Meebrengen: aangepaste schoenen.
Info: NP Gulke Putten: wvandewiele@telenet.be of christine.verscheure@scarlet.be.
Ideaal voor gezinnen met kinderen. Tijdens de wandeling kunnen kinderen actief
scheppen in de veldvijver. Een standje met
waterbeestjes laat toe om ook na de wandeling verder beestjes te bekijken van nabij. We voorzien nadien een drankje.
Woensdag 8 mei: ledenvergadering 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 Achterhaven van Zeebrugge op 19 mei.
Info: N.FBO: www.nfbo.be.
Zondag 12 mei: bloemenpracht
in Park 58
Afspraak om 14 uur aan de Pergola van
Park 58, Duinbergen.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Zondag 12 mei: broedvogels in
de Uitkerkse Polder (World Migratory Bird Day)
Afspraak om 9 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 12 uur. Honden niet
toegelaten.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
17 mei: spaghettiavond t.v.v. Expeditie Natuurpunt.
De opbrengst komt de ‘Stadswallen van
Damme’ ten goede. Zie www.natuurpuntdamme.be.

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,-
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Zaterdag 18 mei: handen uit de
mouwen
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge, tot 17 uur. Gratis drankje nadien.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 18 mei: wandeling in
de Assebroekse Meersen
Afspraak om 14 uur aan de picknickzone
achter Het Leenhof (kruising Kerkdreef en
Kerklaan), Assebroek, tot 16.30 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info: NP Brugge: Eric Hermy, 050/66.01.98
of eric.hermy@proximus.be.
De Assebroekse Meersen zijn in de lente
bijzonder voor de zangvogels, blauwborst,
gekraagde roodstaart. Ook ransuilen, die
dan al met jongen zitten, kun je soms waarnemen. Eric neemt je mee op zijn beproefde wandelingen.
Zaterdag 18 mei: paëllafestijn
Zie pg. 27.
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Vier keer Feest in
de 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. Dit jaar is
het traditionele opendeurweekend eenmalig vervangen door een vierluik.

Zaterdag 18 mei: eetfestijn
Geniet van een heerlijke maaltijd en steun zo de uitbreiding van een heerlijk natuurgebied: een 5-sterrencombinatie die je niet wil missen. Breng
familie en vrienden mee, dan kunnen we mens en natuur extra verwennen.
Afspraak om 19 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 (aperitief, paëlla royal en dessertenbuffet). Kinderen tem 12 jaar: 10 euro (kip met appelmoes en rijst). Bij je inschrijving
kun je doorgeven of je een vegetarisch alternatief wenst. Inschrijven kan tot 13 mei bij Simonne Ibens: 0478/56.46.86 of ibens.s@skynet.be
en storten op IBAN BE65 1460 5732 3196 van NP Oostkamp.

Zondag 19 en 26 mei: geleide wandeling in de Leiemeersen
Om 13.30 uur en 15 uur verzorgen onze natuurgidsen geleide wandelingen in de orchideeënpracht van de Leiemeersen.
Inschrijven is niet nodig.

Zondag 2 juni: Opentuinendag bij Arnout en Regine
In deze landschappelijke tuin telde Arnout al meer dan 1400 verschillende wilde planten en dieren. Reeds meer dan 20 jaar zijn Arnout en
Regine bezig met het opbouwen en onderhouden van de wilde tuin.

Afspraak dus op 2 juni in de Veldstraat 54, Oostkamp, tussen 10 en 17 uur.

www.valleivandezuidleie.be
www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-oostkamp
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Zaterdag 18 mei: werkvoormiddag in de Vaanders
Zie 6 april.
Zondag 19 mei: op safari in Brugge
Zie pg. 39.
Zondag 19 mei: geleide wandeling in de Leiemeersen
Zie pg. 27.
Zondag 19 mei: orchideeën in De
Fonteintjes
Afspraak om 9 uur in de Londenstraat, Zeebrugge, aan de ingang van het natuurgebied, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, laarzen.
Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

struintocht bekijken we het effect van ons
natuurbeheer en de inrichtingswerken op
de biodiversiteit.
Zondag 19 mei: plantenwandeling in de Vaanders
Afspraak om 9 uur aan de Veldschuur aan
nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/
Maria-Aaltersteenweg/Vaanders-weg).
Info: NP Beernem: Filip Jonckheere:
f.jonckheere@skynet.be.
Deze plantenwandelingen hebben de bedoeling om alle aanwezige zaadplanten
van een perceel op naam te brengen. Ideaal dus voor iemand die zijn plantenkennis
wil uitbreiden. Meer soorten dus, dan gelopen meters.
Zondag 26 mei: beheerwerken
in Doeveren

Afspraak vanaf 10 uur in Park 58, Duinbergen.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Meebrengen: verrekijker en loep.

Afspraak van 9 tot 12 uur in Doeveren,
hoofdingang Sijslostraat, Waardamme.
Voor de brug over de E403 richting Ruddervoorde rechtsaf.
Meebrengen: stevig schoeisel, werkhandschoenen.
Info: NP Zedelgem: Bram D’hondt:
0472/36.34.84.

Zondag 19 mei: foto-excursie naar
de Achterhaven van Zeebrugge

Zondag 26 mei: geleide wandeling in de Leiemeersen

Zondag 19 mei: Feest in het Park

Afspraak om 7.30 uur op de randparking
aan de L. Coiseaukaai (rechtover de politie)
te Brugge. We carpoolen.
Info: N.FBO. Inschrijven voor niet-leden
verplicht via “Contact” op www.nfbo.be.
Voor het eerst trekken we naar de Achterhaven van Zeebrugge. Dit “tijdelijk”
natuurgebied zal later ingepalmd worden
door de uitbreiding van de haven. We gaan
dit vastleggen met vele foto’s. Breng maar
een extra kaartje mee, want in mei …
Zondag 19 mei: wandeling Doeveren met uitleg over de beheerwerken
Afspraak van 10 tot 12 uur in Doeveren,
hoofdingang Sijslostraat, Waardamme.
Voor de brug over de E403 richting Ruddervoorde rechtsaf.
Info: NP Zedelgem: 0486/25.25.30 of
doeveren@natuurpuntzedelgem.be.
Het principe van deze natuurwandeling:
natuurbeleving én informatie. Tijdens een
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Zie pg. 27.
Zondag 26 mei: orchideeën in
De Fonteintjes
Afspraak om 9 uur in de Londenstraat, Zeebrugge, aan de ingang van het natuurgebied, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, laarzen.
Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be
Zondag 26 mei: fietstocht “Zot
van mijn bos”
Afspraak om 14 uur aan Kenny’s Paradijs,
Paradijsweg 59, Zerkegem, tot 18u.
Info: NP Jabbeke: Kris D'hont:
kris.dhont@gmail.com of 0477/65.33.95.
We brengen een bezoek aan enkele private
en openbare bossen in en rond Jabbeke.

Zondag 26 mei: open-kijkhut-voormiddag in Damme
Zie 28 april.
Zondag 26 mei: orchideeënwandeling in De Sashul
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr. 64), Knokke-Heist.
Meebrengen: laarzen bij vochtig weer,
loep en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.

juni

Zaterdag 1 juni: de rust van het
binnenduingebied
Afspraak om 20 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zijn de boomkikkers al wakker?
Zaterdag 1 juni: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme
Zie 6 april.
Zondag 2 juni: open tuin bij Arnout en Regine Zwaenepoel
Zie pg. 27 en 51.
Zondag 2 juni: Dag van de Boerennatuur: ontmoet een landbouwer en zijn dieren
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 17 uur. (H)eerlijke
poldervleeshapjes de hele dag in het bezoekerscentrum.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 2 juni: excursie eetbare
planten
Afspraak van 10 tot 12 uur in Hoogveld,
Veldegem, parkeren kan op de carpoolparking bij afrit E403.
Gezinswandeling voor (on)kruidminnaars :
we gaan op zoek naar eetbare wilde plan-

28
april
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Natuurspeelzone / Natuurbeleefpad

in de Uitkerkse Polder
Feestelij�e opening
Puur ravotplezier en randanimatie voor kinderen.
Gratis ijsje voor iedereen.

Trekvogels, weidevogels, broedvogels, roofvogels… ze vinden het allemaal leuk in de Uitkerkse Polder.
Maar er ontbreekt nog één vogelsoort in het rijtje… speelvogels!

Ben jij een speelvogel?
Afspraak in het Bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Zondag 28 april tussen 13u30 en 17u30

Kuiperscheeweg 20 - Blankenberge

Na de opening zijn de speelzone en

Info bij Natuurpunt Blankenberge:

het beleefpad elke dag open.

uitkerksepolder@natuurpunt.be

|

|

|

|
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ten binnen het domein. Herkennen, benutten en er zelfs van genieten.
Info: NP Zedelgem: info@natuurpuntzedelgem.be of Anje: 0486/57.53.29 of Ann:
0472/90.62.32.
Zondag 2 juni: op verkenning
met de fiets rond het nieuwe
Zwin
Afspraak om 20 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Johny Vanacker en
Johan Beyne: 0473/59.96.04.
Zondag 2 juni: planten-en insectenexcursie in de Blauwe toren.
Afspraak om 14 uur aan Parking 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 biotopen: bloemrijke graslanden, open water
en moerassen en een oud olmenbosje dat
beschermd is als erfgoed. Er is dus een grote biodiversiteit aanwezig.
Zondag 2 juni: op safari in Brugge
Zie pg. 39.
Dinsdag 4 juni: op stap in het
Plaisiersbos
Afspraak van 19.30 tot 21.30 uur aan de
hoek van de Bergenstraat met de Bosdreef,
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Veldegem.
Info: NP Zedelgem: Greta Aelter:
info@natuurpuntzedelgem of
0470/80.25.65.
Een laagdrempelige gezinswandeling
waarbij Greta jullie op pad neemt en uitnodigt stil te staan bij alles wat zich aanbiedt.
Uiteraard met woord en uitleg.
Woensdag 5 juni: ledenvergadering 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 Heemtuin Ryckevelde van 16 juni.
Info: N.FBO: www.nfbo.be
Zondag 9 juni: weidevogels in de
poldergraslanden
Afspraak om 14 uur aan de kerk van Klemskerke.
Meebrengen: fiets.
Info: NP De Haan: Wim Pauwels:
0479/89.01.03.
Zondag 9 juni: bloemen en planten in het zilte grasland
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur. Honden niet toegelaten.
Meebrengen: loepje, laarzen.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 12 juni: bloemenpracht
in Park 58
Afspraak om 14 uur aan de Pergola van
Park 58, Duinbergen.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Het schrale duin in volle bloei.
Zaterdag 15 juni: beheerwerken
in Hoogveld
Afspraak van 9 tot 12 uur in Hoogveld, Veldegem, parkeren kan op de carpoolparking
bij afrit E403.
Info: NP Zedelgem: Eddy: 0493.93.12.24 of
info@natuurpuntzedelgem.
Zaterdag 15 juni: handen uit de
mouwen – werknamiddag
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Gratis drankje nadien.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 15 juni: fietstocht naar
alle ooievaarsnesten in Damme
Afspraak om 14 uur op de Markt in Damme. Tot 17 uur
Meebrengen: fiets.
Info: NP Damme: Rudy Deplae:
rudy.deplae@telenet.be.

We doen de deelgemeenten Damme, Oostkerke, Hoeke en Lapscheure aan op zoek
naar ooievaarsnesten.
Zaterdag 15 juni: excursie op de
pontons in de jachthaven van
Zeebrugge
Afspraak om 10 uur aan het jachthavengebouwtje (hoek Rederskaai/Witte Bankstraat), Zeebrugge.
Info: NP Knokke-Heist en de Strandwerkgroep: Hans De Blauwe: 050/59.83.81 en
Manu Dumoulin: 050.51.08.41.
Wat leeft er op en onder de pontons.
Zaterdag 15 juni: werkvoormiddag in de Vaanders
Zie 6 april.

Zondag 16 juni: excursie in de
Lage Moeren van Meetkerke
Afspraak om 14 uur aan Structo, Steenkaai
107, Brugge, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen of laarzen.
Info: NP Brugge: Leo Declercq:
0471/82.47.38.
De Lage Moeren van Meetkerke trok vorige
eeuw de aandacht door haar hoge natuurwaarden. Het ringen van blauwe reigers en
aalscholvers in de eendenkooi in de jaren
dertig gaf het gebied toen al een bijzondere
weerklank. De Moeren bleek niet alleen speciaal voor de natuur, maar ook geologisch en
cultuurhistorisch is het een buitenbeentje.
Juni is de ideale maand om de rijke natuur
van het gebied te bewonderen en te ontdekken waarom de Lage Moeren zo uniek is.

Zondag 16 juni: orchideeënwandeling

Zondag 16 juni: foto-excursie
naar de Heemtuin Ryckevelde

Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene, tot 16.30
uur.
Meebrengen: aangepaste schoenen.
Info: NP Gulke Putten:
christine.verscheure@scarlet.be of
wvandewiele@telenet.be.

Afspraak om 8 uur op de parking van Rykevelde, Oude Dosweg 4, Sijsele.
Inschrijven voor niet-leden verplicht via
“Contact” op www.nfbo.be.

Op zoek naar orchideeën en andere bijzondere soorten van het natuurgebied. Kinderen kunnen met loeppotjes van dichtbij
kijken naar vlinders en andere insecten.
Actief contact met de natuur maakt ons
hart warm. We voorzien een drankje voor
de dorstigen.

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

Specialiteit
Minibussen 8 + 1
Onbeperkt aantal km

Volksdans Voor 30-plussers

Zondag 16 juni: zomer in de
Zwinduinen

De zomer start vandaag.

Zondag 16 juni: op safari in Brugge
Zie pg. 39.
Zondag 23 juni: open-kijkhut-voormiddag in Damme
Zie 28 april.
Zondag 16 juni : fietstocht langs
trage wegen rond Moerbrugge.
Afspraak om 14 uur aan de Warandeputten.
Info: NP Oostkamp: Romain Deloof: romaindeloof@skynet.be.
Zondag 23 juni: fietstocht Oudlandpolder – Zuienkerke, Uitkerke, Nieuwmunster en Wenduine, kennismaking met een
historisch landschap
- Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge.
- Afspraak om 14.30 uur op de parking aan
de kerk van Zuienkerke.
- Einde voorzien rond 17 uur in het bezoekerscentrum.
Meebrengen: fiets, verrekijker.
Info: NBO en NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 23 juni: zomergevoel in
de Baai
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr. 64), Knokke-Heist.
Meebrengen: laarzen, verrekijker en loep.

0478/326797

Welkom iederen dinsdag
19.15 uur tot 21.15 uur
poc st-Willibrord

WWW.tanats.be/horabrugge

info:

piet.kindt@telenet.be

helly: 050/31.51.85.
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Info: NP Knokke-Heist: Jeff De Groote:
050/53.92.39.
Zondag 23 juni: plantenwandeling in het Koningsbos
Afspraak om 9 uur aan de Tinhoutstraat
36 in Oedelem, tot 12 uur.
Info: NP Beernem: Filip Jonckheere:
f.jonckheere@skynet.be
Deze plantenwandelingen hebben de bedoeling om alle aanwezige zaadplanten
van een perceel op naam te brengen.
Ideaal dus voor iemand die zijn plantenkennis wil uitbreiden. Meer soorten dus,
dan gelopen meters.
Zondag 30 juni: botaniseren in
de Zwinduinen en polder
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige schoenen, warme
kledij, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Zondag 30 juni: op safari in Brugge
Zie pg. 39.

juli

Zaterdag 6 juli: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme
Zie 6 april.
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Zaterdag 6 juli: zomerse hooidagen in de Vallei van de Zuidleie
Afspraak om 9 uur ter plaatse (Westdijk,
Moerbrugge, ca. 1km langs kanaal richting Beernem tot je aan de eerste bunker
komt), tot 18u.
Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen. Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal, drank en versnaperingen.
Breng eventueel zelf een lunchpakket
mee.
Info: NP Oostkamp:
www.valleivandezuidleie.be.
Vele handen maken het werk licht en zijn
onontbeerlijk om de bijzondere bloemenpracht van dit unieke laagveenmoeras in stand te houden. We houden het
gezellig en gezinsvriendelijk en verwennen uiteraard tussenin ook de inwendige
mens.
7 juli: vlinders in de buik… van
Vloethemveld
Afspraak om 14 uur aan de parking van
Vloethemveld, Diksmuidse Heirweg, Zedelgem.
Info: NP Jabbeke: Geert Backers:
geert.backers@telenet.be
of
0476/45.40.89.
Inschrijven verplicht, er is ruimte voor 25
deelnemers.
Geert maakt je wegwijs in de grote verscheidenheid aan vlinders en leert je
de vlinders herkennen. We geven onze
waarnemingen door aan Natuurpunt en
zo helpen we samen mee om de natuur

in Vlaanderen in kaart te brengen.
In het grote vlinderweekend tellen we
niet alleen de vlinders in onze tuin, maar
ook in het Vloethemveld, en wel in het
gedeelte dat normaal gezien is afgesloten
voor het publiek! Een unieke kans!
Zondag 7 juli: huiszwaluwenfietstocht rond Koolkerke/
Dudzele/Kruisabeele
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.
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.
Dinsdag 9 juli: op stap in Hoogveld
Afspraak van 19.30 tot 21.30 uur in Hoogveld, Veldegem, parkeren kan op de carpoolparking bij afrit E403.
Info: NP Zedelgem: Greta Aelter: info@
natuurpuntzedelgem of 0470/80.25.65.
Een laagdrempelige gezinswandeling
waarbij Greta jullie op pad neemt en uitnodigt stil te staan bij alles wat zich aanbiedt. Uiteraard met woord en uitleg.

