Excursies voor het grote publiek
Excursies voor het grote publiek
Thema-excursie
Thema-excursie

Spor�eve wandeltocht
Spor�eve wandeltocht

Afspraak om 10 uur aan het kleine vuurtorentje, einde van de Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote - 050/53.92.39.
Donderdag 4 juli: bijenfietstocht

Werkdag
Werkdag

Afspraak om 14 uur aan het Heldenplein,
Heist.
Meebrengen: fiets, fietspomp en fietsslot.
Info: NP Knokke-Heist: Johan Beyne.

Film- of dia-avond, lezing
Film- of dia-avond, lezing
Daguitstap
Daguitstap

Zaterdag 6 juli: hooidag in de
Leiemeersen

Fietstocht
Fietstocht
Foto-excursie
Foto-excursie
Inschrijven verplicht
Inschrijven verplicht
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Woensdag 3 juli: zomer in de
Baai van Heist

Wetenschappelijke excursie
Wetenschappelijke excursie

In het kader
Vlindertelling
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Vraag dit even aan de gids!

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op onze website
ONVERWACHTE
gemeld.
Ga daaromWIJZIGINGEN
geregeld een kijkje
innemen
het programma
op onzevan
website
op de ac�worden
viteitenpagina
Natuurgemeld.
Ga daarom
geregeld
een kijkje
punt Brugs
Ommeland:
www.natuurpuntnemen op de ac�
viteitenpagina van Natuurbrugsommeland.be.
punt BrugsCarpooling
Ommeland:vergoeding
www.natuurpunt=
brugsommeland.be.
0,06 euro /kilometer
Carpooling vergoeding =
0,06 euro/kilometer

Afspraak doorlopend van 9 tot 18 uur aan
de 1ste bunker bij het jaagpad op de linkeroever van kanaal Gent-Brugge tussen
Moerbrugge en Beernem.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of
www.valleivandezuidleie.be.
Lekker gezellig maaisel bijeen harken in
een uniek laagveenmoeras? Bijzondere
planten en dieren van zeer nabij ontdekken? Andere vrijwilligers met een passie
voor natuur ontmoeten? Bijleren over natuurbeheer in de praktijk? Of gewoon uw
zintuigen verwennen? Dat kan tijdens de
jaarlijkse hooidagen in onze bloedmooie
Leiemeersen. Waarom hooien? Zonder
maaibeheer zouden de Leiemeersen snel
hun bloemenpracht verliezen. De aanwezige soortencombinatie en uitbundige bloei
van talrijke zeldzame of bedreigde plantensoorten maakt dit laagveenmoeras uniek
in de Benelux. Alleen met jouw hulp kan
deze parel behouden blijven!
Zaterdag 6 juli: 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.

Zondag 7 juli: huiszwaluwenfietstocht rond Koolkerke/Dudzele/Kruisabeele
Afspraak om 9 uur aan de randparking in
de 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. Het is een belangrijke activiteit, omdat het stadsbestuur de bewoners
subsidies geeft om zorg te dragen voor
deze schitterende vogels.
Zondag 7 juli: historische littekens naast natuurparels
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Lierman:
050/61.19.56.
Natuurwandeling in de Zwinduinen en de
Groenpleinduinen.
Zondag 7 juli: vlinders in de buik
van Vloethemveld
Afspraak om 14 uur aan de parking van
Vloethemveld, Diksmuidse Heirweg, Zedelgem, tot 17 uur.
Info: Natuurpunt Jabbeke: Geert Backers:
geert.backers@telenet.be
of
0476/45.40.89.
Tijdens de Grote Vlindertelling tellen we
niet alleen de vlinders in onze tuin, maar
ook die in het Vloethemveld, in het gedeelte dat normaal gezien afgesloten is
voor het publiek. Een unieke kans! Inschrijvingen zijn beperkt tot 25 deelnemers en
kan bij de vlindergids Geert Backers. 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.
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Woensdag 10 juli: ontdek De
Fonteintjes

Zaterdag 13 juli: werkvoormiddag
met wandeling in De Vaanders

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Polders, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

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

Woensdag 10 juli: moord in de
poel en nachtvlinders vangen in
de Warandeputten
Afspraak om 20 uur of 22 uur aan de ingang
van de Warandeputten langs de Westdijk,
Oostkamp.
Info: NP Oostkamp: O470/43.16.43.
Spel rond waterdiertjes voor kinderen (20
uur), en nachtvlinders vangen olv Arnout
Zwaenepoel (22 uur).
Woensdag 10 juli: zomer in de
Baai van Heist
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens
0475/61.19.56.
Donderdag 11 juli: bijenfietstocht
Zie 4 juli.
Donderdag 11 juli: op zoek naar
tijgers in de duinen
Afspraak om 14 uur Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Donderdag 11 juli: sfeervolle avondwandeling in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 21 uur.
Meebrengen: verrekijker, loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 13 juli: fietsverkenning
van de natuur in/rond Aartrijke
Zie pg. 54.
Zaterdag 13 juli: hooidag in de
prachtige Leiemeersen
zie 6 juli.
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We verkennen al werkend en wandelend
het gebied. Handschoenen aanbevolen.
Zaterdag 13 juli: zilteplantenwandeling in Ter Doest
Afspraak om 14.30 uur aan de kerk van Lissewege, Willem van Saeftingestraat, Lissewege, tot 17.00 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
specifieke omstandigheden die planten,
eigen aan de kust en kustpolders, de kans
gaf zich te ontwikkelen. We bezoeken uiteraard de monumentale schuur van Ter
Doest, een uniek bouwwerk dat 800 jaar
geleden gebouwd werd.

Woensdag 17 juli: zomer in de
Baai van Heist
Zie 4 juli.
Woensdag 17 juli: strandvondsten tussen eb en vloed
Afspraak om 10 uur aan de hoek van de
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Extra: guide francophone.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Donderdag 18 juli: zomerwandeling in Damme
Afspraak om 10 uur op de Markt van Damme. Tot ongeveer 12.30 uur.
Meebrengen: stevig schoeisel en smartphone.
Deelname: 3 euro per persoon voor niet-leden van Natuurpunt.
Info: NP Damme: Henk Sap:
henk.sap@arteveldehs.be .
Deze wandeling gaat langs enkele bekende
en minder bekende plekjes van Damme,
die van historisch belang zijn of natuurwaarde hebben. We luisteren naar het
verhaal van elke plek en proberen die vast
te leggen met onze smartphone. Geen fotocursus voor specialisten, wel een kennismaking met enkele tricks and tools van de
natuurfotografie met de smartphone.
Donderdag 18 juli: bijenfietstocht

Zondag 14 juli: bakken in de Sashul
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde van de Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert.
Overleven in de extreme omstandigheden
van een schraal duingrasland.
Zondag 14 juli: safari in de stad
Zie pg 34.
Dinsdag 16 juli: Park 58 bij
valavond
Afspraak om 20 uur ingang aan de Pergola
van Park 58, Elisabethlaan, Duinbergen.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.

Zie 4 juli.
Donderdag 18 juli: polderfietstocht op zoek naar roofvogels tussen Nieuwmunster, de Kleiputten
van Wenduine en Uitkerke
Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: fiets, verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 20 juli: zilteplantenwandeling in Ter Doest
Zie 13 juli.
Info: NP Brugge en NBO: Paul D’hoore:
0496/53.29.28.

Zondag 21 juli: plantengemeenschappen en hun bijzondere bewoners
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein
Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman
en Chantal Jacobs : 0473/59.96.04.
Dinsdag 23 juli: het Bosje van
Heist anders bekeken
Afspraak om 20 uur aan de ingang van De
Raan, Zeedijk-Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Avondnatuurwandeling in het Directeur
Generaal Willemspark.
Woensdag 24 juli: zomer in de
Baai van Heist
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Luc van Rillaer:
050/62.35.69.
Woensdag 24 juli: ontdek de
Fonteintjes
Afspraak om 10 uur aan de ingang van het
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Polders, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Donderdag 25 juli: bijenfietstocht

Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote - 050/53.92.39.

Zondag 28 juli: op zoek naar
dagvlinders

Donderdag 25 juli: sfeervolle
avondwandeling in de Uitkerkse
Polder

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 21 uur.
Meebrengen: verrekijker, loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 27 juli: vlinderexcursie
in Ryckevelde
Afspraak om 14 uur aan de nieuwe parking
langs de Holleweg, tot ongeveer 17.00 uur.
Meebrengen: eventueel vlindernet, insectenpotjes, stevige wandelschoenen.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.
Ryckevelde bezit talrijke biotopen en dus
kunnen we er wel heel wat vlindersoorten
aantreffen, misschien meer dan 12. Deze
wandeling is ook geschikt voor kinderen.
Zondag 28 juli: wat bloeit daar
tussen mais, aardappelen en
bieten?
Afspraak om 14 uur aan de parking oude
grenspost Sint-Anna ter Muyden (tegenover het benzinestation).
Info: NP Knokke-Heist: Luc van Rillaer:
050/62.35.69.

Zondag 28 juli: op zoek naar
nachtvlinders, tel het aantal
soorten op de lichtbak
Afspraak om 20 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 23 uur.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 28 juli: safari in de stad
Zie pg 34.
Woensdag 31 juli: strandvondsten tussen eb en vloed
Afspraak om 10 uur aan de hoek van de
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Woensdag 31 juli: zomer in de
Baai van Heist
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens:
0475/74.60.54.

Zie 4 juli.

Reiskrant Reisinfo
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augustus
Donderdag 1 augustus: zomerwandeling in de Stadswallen van
Damme
Afspraak om 10 uur op de Markt van Damme. Tot ongeveer 12.30 uur.
Meebrengen: verrekijker, stevig schoeisel
en bij nat weer laarzen.
Deelname: 3 euro per persoon voor niet-leden van Natuurpunt.
Info: NP Damme: Dirk Vercoutter:
dirk.vercoutter@gmail.com.
Natuur en historie, vogels en beheer, zijn
de thema’s van deze excursie.
Donderdag 1 augustus: ontdek
de Uitkerkse Polder
Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Donderdag 1 augustus: bijenfietstocht
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote: 050/53.92.39.
Vrijdag 2 augustus: historische
littekens naast natuurparels
Zie 7 juli.
Zaterdag 3 augustus: beheerwerken in de Stadswallen van
Damme
Zie 6 juli.
Zaterdag 3 augustus: zilteplantenwandeling in Ter Doest
Zie 13 juli.
Info: NP Brugge en NBO: Wim Jans:
0498/29.61.26.
Zondag 4 augustus: Gallowaywandeling in het Heideveld-Bornebeek
Zie pg. 31.

Zondag 4 augustus: planten op
de grens van zout en zoet, botaniseren in de Zeereepduinen
voor het Zwin
Afspraak om 14 uur aan het Surfers Paradise, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Dinsdag 6 augustus: samen op
stap met Greta in Doeveren
Afspraak om 19.30 uur aan de hoofdingang
van Doeveren: Sijslostraat, Waardamme,
voor de brug over de E403 rechts, richting
Ruddervoorde.
Info: NP Zedelgem: 0470/ 80.25.65 of
info@natuurpuntzedelgem.be.
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 7 augustus: ontdek
De Fonteintjes
Afspraak om 10 uur aan de ingang van het
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Polders, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Donderdag 8 augustus: sfeervolle avondwandeling in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 21 uur.
Meebrengen: verrekijker, loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Donderdag 8 augustus: avondwandeling in Nieuwenhovebos
Afspraak om 20 uur aan de parking op het
einde van de Hertendreef, tot 22 uur.
Meebrengen: aangepaste kledij, verrekijker. Honden aan de leiband.
Info: NP Oostkamp: O470/43.16.43. Onder
leiding van Liesbeth Gellinck.
Het Nieuwenhovebos is de laatste jaren in
volle ontwikkeling. Allerhande ingrijpende werken zijn nodig om het bos om te
vormen tot een meer natuurlijke omgeving, waar vogels, reeën en vlinders een

plek vinden. De gemeente Oostkamp, het
Agentschap voor Natuur en Bos en de private eigenaars hebben hiervoor samen een
beheerplan opgemaakt. Het is wel wennen
wanneer de mooie oude, maar uitheemse
bomen gekapt worden. Ze worden vervangen door inheemse soorten met meer nectar voor de bijen. Ondertussen is het spotten van een ree veel makkelijker geworden
en krijgen ook de soorten onder de bomen
weer meer licht. In de open plekken kan
zich heide ontwikkelen, en ook aan de vele
recreanten werd gedacht door de aanleg
van nieuwe wandelpaden en een fietspad.
Woensdag 7 augustus: zomer in
de Baai van Heist
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Luc van Rillaer:
050/62.35.69.
Donderdag 8 augustus: bijenfietstocht
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote - 050/53.92.39.
Zaterdag 10 augustus: zilteplantenwandeling in Ter Doest
Zie 13 juli.
Info: NP Brugge en NBO: Wim Jans:
0498/29.61.26.
Zondag 11 augustus: overleven
in de extreme omstandigheden
van een schraal duingrasland
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde van de Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert.
Zondag 11 augustus: safari in de
stad
Zie pg 34.
Dinsdag 13 augustus: Park 58 bij
valavond
Zie 16 juli.
Woensdag 14 augustus: zomer
in de Baai van Heist
Zie 4 juli.
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Woensdag 14 augustus: polderfietstocht naar de Kleiputten van
Wenduine

Maandag 19 augustus: Omer’s
special: de Baai van Heist bij
avondlicht

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: fiets, verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Afspraak om 20 uur aan het kleine vuurtorentje, einde van de Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé:
050/51.24.17.

Donderdag 15 augustus: strandvondsten tussen eb en vloed
Afspraak om 10 uur aan de hoek van de
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Donderdag 15 augustus: plantengemeenschappen en hun bijzondere bewoners
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman
en Chantal Jacobs: 0473/59.96.04.
Zaterdag 17 augustus: op zoek
naar roepende boomkikkers
Afspraak om 19.30 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zondag 18 augustus: verkoeling
zoeken in het Blinckaertduinbos
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Luc van Rillaer:
050/62.35.69.
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Dinsdag 20 augustus: het Bosje
van Heist anders bekeken
Zie 23 juli.
Woensdag 21 augustus: zomer
in de Baai van Heist
Zie 4 juli.
Donderdag 22 augustus: zomerwandeling in de Stadswallen van
Damme
Afspraak om 10 uur op de Markt van Damme. Tot ongeveer 12.30 uur.
Meebrengen: verrekijker, stevig schoeisel
en bij nat weer laarzen.
Deelname: 3 euro per persoon voor niet-leden van Natuurpunt.
Info: NP Damme, Guido De Laender:
guido.de.laender@telenet.be.
Centrale thema: kruiden versus onkruiden!
Donderdag 22 augustus: bijenfietstocht
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens:
0475/74.60.54.
Zondag 25 augustus: wat bloeit
daar tussen mais, aardappelen
en bieten?
Zie 28 juli.

31 augustus: Damme, zie pg. 22
7 september: Gulke Putten, zie pg. 44.

Zondag 25 augustus: safari in de
stad
Zie pg. 34.
Woensdag 28 augustus: zomer
in de Baai van Heist
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Lounis Hadji:
0473/59.96.04.
Donderdag 29 augustus: bijenfietstocht
Zie 4 juli.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens:
0475/74.60.54.
Zaterdag 31 augustus: Nacht van
de Vleermuis
Afspraak om 20 uur op de Markt van Damme. Tot ongeveer 22.30 uur.
Meebrengen: stevig schoeisel, zaklamp.
verrekijker.
Deelname: 3 euro per persoon voor
niet-leden van Natuurpunt.
Info: NP Damme, Guido De Laender:
guido.de.laender@telenet.be.
Vleermuizen blijven bijzondere dieren.
Wat wist Jacob van Maerlant er al over te
schrijven? Wat weten wij ervan? We gaan
in op wetenschappelijke informatie en de
culturele achtergrond. We vernemen welke soorten in de vleermuizen-’poterne’ van
Damme overwinteren. We gebruiken vérstralers en batdetectoren om enkele vleermuizen te spotten.
Er zijn 2 presentaties binnen in de Grote
Sterre en er is 1 excursie buiten.

september
Zondag 1 september: plantenwandeling in Heideveld-Bornebeek
Zie pg. 30.
Zondag 1 september: vroeg najaar in De Sashul
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde van de Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert.
Woensdag 4 september: 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 Maldegemveld van 22 september.
Info N.FBO: www.nfbo.be.
Donderdag 5 september: culinaire wandeling in Kampveld

Zaterdag 7 september: zoogdieren in de polder: uilenbraakballen pluizen
Afspraak om 20 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 23 uur.
Meebrengen: laarzen bij regenweer.
Honden niet toegelaten.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 7 september: vleermuishappening Gulke Putten
(Wingene)
Zie pg. 44.
Zaterdag 7 september: historische littekens naast natuurparels
Zie 7 juli.
Zaterdag 7 september: trekvogels in de baai van Heist

Afspraak om 19uur aan de parking in de
Waterstraat.
Info: NP Oostkamp: O470/43.16.43. Onder
leiding van Simonne Ibens.

Afspraak om 14 uur aan de kleine vuurtoren op het einde aan de zeedijk in Heist,
tot 17.00 uur.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen. Honden niet toegelaten.
Info: NP Brugge: Koen Maréchal:
0479/89.01.05.

Zaterdag 7 september: beheerwerken in de Stadswallen van
Damme

De baai van Heist is een ideaal biotoop om
in deze tijd bepaalde zangvogels die op
trek zijn, waar te nemen.

Zie 6 juli.

Specialiteit
Minibussen 8 + 1
Onbeperkt aantal km

Zaterdag 7 en zondag 8 september: Feest in ‘t bos, 4de editie.
Zie pg. 24-25.
Zondag 8 september: landschapswandeling in Ryckevelde
Afspraak om 14 uur aan de nieuwe parking
langs de Holleweg, tot ongeveer 17.00 uur.
Meebrengen: stevige wandelschoenen,
verrekijker, eventueel loep.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 050/66.01.98
of eric.hermy@proximus.be.
Ryckevelde bestaat uit diverse biotopen, droge heide, poelen en gemengd bos. In dit seizoen valt er altijd
wat te beleven.
Zondag 8 september: cultuurmarkt – Centrum Knokke
Tussen 10 en 12 uur.
Organisatie: cultuurraad Knokke-Heist.
Zondag 8 september: genieten
tussen duin en polder
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein
Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zondag 8 september: Open Monumentendag
Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,

Volksdans Voor 30-plussers

0478/326797

Open deur dinsdag 10 september
19.15 uur tOt 21.15 uur
pOc st-WillibrOrd

WWW.tanats.be/hOrabrugge

infO:

piet.kindt@telenet.be

helly: 050/31.51.85.

De Spille 2019-3

23

7-8 r
mbe
e
t
p
se
2019

Feest in ‘t Bos

Het boomt in Hoogveld

Feestterrein Hoogveld,
ingang via carpoolparking Zedelgemsestraat
(op- en afrit E403, Ruddervoorde)
Meer info:
www.natuurpuntzedelgem.be
doeveren@telenet.be

P��������:

7
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15 uur tot 18 uur: workshop bushcra�: vuurmaken en mesveiligheid voor gezinnen met kinderen
Zin in avontuur dicht bij huis? Wil je leren hoe je vuur kan maken zonder aansteker of lucifer? Of hoe je veilig kan werken met een mes?
We gaan aan de slag om samen een dessert te bereiden boven het kampvuur.
18 uur: Gezellige barbecue
Natuurpunt Zedelgem gaat voor meer en betere natuur in onze gemeente en wil zo haar steentje bijdragen voor het klimaat. Nieuwe
bossen en inrichting van onze natuurgebieden kost geld. Je kan helpen door je in te schrijven voor onze Grote Benefiet Barbecue.
20 uur: optreden Damse folkband ‘Donder in ’t Hooi’
Eigenzinnige Europese folk met een scala aan instrumenten en genres . Toegang gratis!
Aansluitend: gezelligheid rond het kampvuur, singalong, nachtvlinders determineren, zaklampentocht,...
Kamperen is mogelijk: wie dat wil, kan blijven slapen in een eigen tent! Er is sanitair voorzien.

8
septemb

er

Z����� 8 ���������

7 uur: vroege morgenwandeling
De morgenstond geeft goud in de mond, maar misschien ook een ree in het vizier! Doe mee aan deze dauwtrip met Erwin door het Hoogveld.
8.30 uur: heerlijk ontbijt
De vroege wandelaars en kampeerders kunnen aanschuiven, maar ook niet-wandelaars zijn welkom op het uitgebreide ontbijtbuffet!
10 uur, 12 uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur en 16 uur: geleide wandelingen in Hoogveld
Doorlopend van 10 tot 18 uur (ook over de middag): gezellige markt met drank en lekkere hapjes
Kraampjes met natuurlijke producten, ambachten en workshops!
Kinderen Koning.
• Infostand Natuurpunt Zedelgem
• De wondere wereld van het zoetwaterleven
• Oxfam
• Kindergrime
• Velt
• Nestkastjes en insectenhotels bouwen
• VOC Beernem
• Bushcraft: vuur maken
• Huize Boskante
• Blote voetenpad
• De Kruiderie (Loca Labora)
• Vliegend Tapijt
• Beverboomzorg
• JNM Brugge
• Regionaal Landschap Houtland
• Verhalen vol natuurplezier
• Pottenbakkersstand
door verteller Kris Kowlier
• Maak en Smaak
• Poelentochtje voor kids: 15u
• Hoeve-ijs Z
• Imker met producten van Kopjezwam
17u uur: vrijlaten roofvogel ism VOC Beernem

����������� �� ��������
Bushcra�:
Barbecue:
Camping:
Ontbijt:

5 euro per kind. Vermeld bij overschrijving: bushcraft, aantal kinderen
Volwassene 25 euro, inclusief drankje, 12 euro voor kinderen van 4 tem 12 jaar. We voorzien een vegetarisch alternatief.
Vermeld bij overschrijving: barbecue aantal volwassenen/kinderen/veggie ja of nee.
10 euro per tent. Vermeld bij overschrijving: aantal tenten.
Volwassene 8 euro, kinderen 4 tem 12 jaar 5 euro. Vermeld bij overschrijving: ontbijt: aantal volwassenen/kinderen.

Inschrijven kan tot 31 augustus 2019 door het totaalbedrag te storten op BE44 5230 8045 8545 van Natuurpunt Zedelgem.
Vergeet de juiste vermelding niet!

GARAGE

AN Uw
STEELANT
mobieIe toekomst

Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge en Stad
Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 8 september: werkdag in
natuurgebied De Fonteintjes
Afspraak om 10 uur aan de ingang van het
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Polders, Blankenberge, tot 16 uur. We gaan
aan de slag in het Struweel- en het Bosfonteintje (zie plan aan de ingang). Alle hulp
is welkom, ook voor één of een paar uur!
Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 8 september: safari in de
stad
Zie pg. 34.
Zaterdag 14 september: werkdag
in de Kleiputten van Wenduine
Afspraak om 10 uur aan de picknickplaats
in de Uitkerksestraat, t.h.v. de kijkwand aan
de Kleiputten van Wenduine, tot 17 uur. Alle
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hulp welkom, ook voor één of een paar uur!
Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 14 september: werkvoormiddag met wandeling in
De Vaanders
Zie 13 juli.
Zondag 15 september: eerste tekenen van herfst in Park 58?
Afspraak om 14 uur ingang aan de Pergola
van Park 58, Elisabethlaan, Duinbergen.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Zaterdag 14 september: hooidag
in de prachtige Leiemeersen
Zie 6 juli. Vanaf 17u tot 20u is er een gratis
barbecue voor al onze vrijwilligers in basisschool ‘De Vaart’. Gratis voor vrijwilligers.
Inschrijven bij boden.h@skynet.be.
Zaterdag 21 september: World
Cleanup day
Zie pg. 51.

Weekend 21 - 22 september:
werkweekend in Park 58
Afspraak om 10 uur aan het aan het
Kwelmpad, Knokke-Heist.
Meebrengen: werkhandschoenen, lunchpakket voor wie de hele dag komt is nuttig
(Natuurpunt zorgt voor een natje).
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs:
050/61.42.10.
Samen
werken
duingraslanden

aan

verschraling

Zondag 22 september: foto-excursie naar Maldegemveld
Afspraak om 8 uur aan het vertrekpunt op
de parking, op 100m van het Jagershof,
Drongengoedweg 11, Knesselare.
Info: Inschrijven via “Contact” op www.nfbo.be.
Zondag 22 september: oude
dijken en havenstadjes in de
Zwinstreek
Afspraak om 14 uur op de Markt in Damme, tot ongeveer 17 uur.
Meebrengen: fiets.
Deelname: 3 euro per persoon voor
niet-leden van Natuurpunt.

Info: NP Damme: Henk Sap:
henk.sap@arteveldehs.be.
De doorbraak van het Zwin in 1134 heeft
niet alleen tot het ontstaan van Damme
geleid, maar is ook aanleiding geweest om
nieuwe dijken en havens aan te leggen.
Het is verrassend te ontdekken wat daar
nu nog van te lokaliseren valt.

Meebrengen: fiets, fietspomp en fietsslot.
Info: NP Knokke-Heist: Johny Van Acker:
0473/59.96.04.

Zondag 13 oktober: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge

oktober

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

Zaterdag 5 oktober: beheerwerken in de Stadswallen van Damme

Zondag 29 september: internationale vogelkijkdag
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regenweer. Honden niet toegelaten.
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 29 september: gezwind
met de fiets over de nieuwe
Zwindijk richting Cadzand

Zie 6 juli.
Zondag 6 oktober: najaarstrek in
De Sashul
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde van de Zeedijk (thv nr 64), Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.

Jeugd

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein
Knokke-Zoute.

B�����������:

Nature for Kids, Kids for Nature
Voor groot en klein!
Zondag 13 oktober: schattenjacht op het strand
Afspraak om 14 uur aan de hoek van de Gadeynehelling met de Zeedijk, Blankenberge, tot 16
uur.
Meebrengen: laarzen, loepje.
Vanaf 8 jaar, begeleidende (groot)ouders welkom!
Info: Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 13 oktober: paddenstoelenwandeling in Beisbroek
Afspraak om 14 uur aan parking Beisbroek,
Diksmuidse Heerweg, Sint-Andries, tot 16
uur.
Meebrengen: stevig schoeisel, loep.
Info: NP Brugge, NBO en Brugse Mycologische Werkgroep:
Wim Jans:
0498/29.61.26.
Paddenstoelen kun je het hele jaar door
vinden, maar de grootste diversiteit vinden
we toch in de herfst.

JNM - B�����
Zomerkamp: maandag 12 augustus tot vrijdag
16 augustus
Info:
https://www.jnm.be/activiteit/brugge/12-08-2019/
jnm-brugge-kamp-koning-leeuw-en-de-konijnenraad
September: Startdag voor alle leden en geïnteresseerden: datum komt nog op de website:
www.jnm.be/brugge
Praktische informatie:
www.jnm.be/brugge.
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