
Zaterdag 4 januari: schemer-
wandeling in De Zandpanne

Afspraak om 16 uur aan het toegangspoor-
tje van De Zandpanne, Wenduinsesteen-
weg, De Haan.
Meebrengen: goede stapschoenen.
Info: NP De Haan: Filip Vanhee:
natuur.dehaan@gmail.com.

Zaterdag 4 januari: 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, stevige 
schoenen en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: 
rudy.deplae@telenet.be.

Woensdag 8 januari: workshop 
voor kinderen rond natuur

Afspraak om 13.30 uur in d’Annexe, Leo-
poldlaan 24, De Haan.
Info: NP De Haan: Hilde Goossens: 
0494/54.62.14 of natuur.dehaan@gmail.com.

Zondag 12 januari: de kleiputt en 
van Wenduine als winterverblijf

Afspraak om 14 uur op parking van de be-
graafplaats van Wenduine, Uitkerksestraat 
1, De Haan, tot 17 uur. 
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regen-
weer. Honden niet toegelaten.
Info: Natuurpunt Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 12 januari: winterse aan-
spoelsels op het strand

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Zeedijk, Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
stevige wandelschoenen en verrekijker.

We gaan kijken wat het ti j en de wind op 
het strand achterlaten.

Zaterdag 18 januari: maaien in 
de Cathille

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

Zaterdag 18 januari: aalscholver-
telling

Traditi oneel worden de aalscholvers op 
hun slaapplaats geteld in deze maand. Het 
tellen gebeurt door vaste medewerkers.
Als je zin hebt om mee te tellen kun je 
alti jd contact opnemen met Wim Jans 
0498/29.61.26 of wjans566@gmail.com.

Zaterdag 18 januari: algemene 
vergadering Natuurpunt Damme

Zie pg. 37.

Zaterdag 18 januari: zaag- en 
kapwerk in de Leiemeersen

Afspraak van 9.30 tot 17 uur aan de linkeroever 
van het kanaal vanaf Moerbruggebrug richti ng 
Beernem aan de ingang van de Leiemeersen.
Meebrengen: werkhandschoenen en laar-
zen. Natuurpunt zorgt voor drank, warme 
soep en versnaperingen; breng zelf even-
tueel lunch mee.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

Zaterdag 18 januari: werkvoormid-
dag in de Vaanders (Beernem)

Afspraak om 9 uur aan de veldschuur 
aan de nieuwe fi etstunnel (kruising Vij-
verstraat/Maria-Aaltersteenweg/Vaan-
ders-weg), Aalter, tot 12 uur.
Info: NP Beernem: Rony Van Houdenhove: 
0475/55.81.19 of 
natuurpuntbeernem@gmail.com.

Werkdag rond hout: we bestrijden exoten 
(o.a. Amerikaanse vogelkers), dunnen bosper-
celen voor meer biodiversiteit, maken dreven 
vrij,.... Het aanwezige brandhout wordt ver-
deeld onder de aanwezige vrijwilligers.

januari
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  
  

In het kader van de Grote 
Vlindertelling 

  
 

Ontdek!

Enkele van onze ac� viteiten 
zijn gra� s voor 

Natuurpuntleden, maar 
betalend voor niet-leden. 

Vraag dit even aan de gids!

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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Zondag 19 januari: watervogel-
telling in de achterhaven van 
Zeebrugge

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

Dit is de moeder van alle watervogeltellin-
gen, omdat op deze datum over heel Euro-
pa de watervogels geteld worden.

Zondag 19 januari: landschaps-
winterwandeling in Damme

Afspraak om 14 uur aan het infokantoor 
van Visit Damme, Huyse De Grote Sterre, 
Jacob van Maerlantstraat 3, Damme. Deel-
nameprijs voor volwassenen 9 euro, kinde-
ren van 6 tot en met 16 jaar 6 euro, kinde-
ren tot en met 5 jaar grati s.  We beklimmen 
de toren. Rond 16 uur wordt een drankje 
aangeboden.
Meebrengen: stevige schoenen en verrekijker.
Info: NP Damme en Toerisme Damme: 
www.natuurpuntdamme.be of www.visit-
damme.be/winterwandelingen.

Zondag 19 januari: foto-excursie 
in de Uitkerkse Polder

Traditi es zijn er om in eer te houden, zo ook 
onze eerste excursie van het nieuwe jaar. 
We gaan terug kijken naar de velduilen en 
de vriezeganzen in de Uitkerkse Polder. We 
verzamelen om 14.30 uur aan Bezoekers-

centrum Uitkerkse polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge.
Info: N.FBO. Enkel voor leden.

Zondag 19 januari: overwinte-
raars in de Baai van Heist

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en 
Jeff  De Groote: 050/53.92.39.

Hopen op sneeuwgors, ijsgors, rotgans en 
andere overwinteraars aan onze kust.

Zondag 19 januari: gaspeldoorn-
wandeling

Afspraak om 9 uur, tot 12 uur, aan de kerk 
van Sint-Joris ten Distel, Kerkstraat, Beernem.
Info: NP Beernem: Ruben Saey: ruben.
saey@telenet.be.

B(l)oeiende winterwandeling in de Mise-
riebocht, met als thema: gaspeldoorn in 
de winter. Deze alti jdgroene plant typeert 
de kanaalbermen van de Miseriebocht en 
bloeit mooi geel in de donkerste winter-
maanden. Wandeling in het afgesloten ge-
deelte van de Miseriebocht op zoek naar 
de bloei en andere verrassingen.

Donderdag 23 januari: Ark-
avond: Benny Cott ele

Zie pg. 19.

Vrijdag 24 januari: voordracht 
Myanmar en Ghana, ontmoe� n-
gen die een verschil maken

Afspraak om 20 uur in Kenny’s paradijs, Pa-
radijsweg 59, Zerkegem.
Info: NP Jabbeke: Kris D’hondt: 
0477/65.33.95 of kris.dhondt@gmail.com.

Erik Blauwet, lid van het bestuur van Na-
tuurpunt Jabbeke én krak van onze ge-
meente, komt ons vertellen over zijn kleur-
rijke reizen naar Myanmar en Ghana waar 
hij op zijn eigen manier aan ontwikkelings-
hulp doet. Hij legt het accent op het milieu, 
de plasti cberg en zijn persoonlijke indruk-
ken inzake menselijke relati es. Een niet te 
missen verhaal van iemand die ‘een steen 
wil verleggen’.

Zaterdag 25 januari: daguitstap 
naar Duinkerke en omgeving

Afspraak om 8 uur aan de parking van 
Steenbrugge, Baron Ruzett elaan, Asse-
broek, tot rond 18 uur. We carpoolen.
Meebrengen: verrekijker en/of telescoop, 
laarzen, picknick.
Info: NP Brugge i.s.m. Mergus: Johan De-
buck: 0477/50.31.93.

's Morgens bezoeken we uitgebreid het ha-
vengebied rond Duinkerke. 's Namiddags 
Gravelines, Grand Fort-Philippe en Plati er 
d'Oye. Op deze excursie krijg je de moge-
lijkheid om zeevogels, eenden, duikers, vijf 
soorten futen en steltlopers te zien.

Vakantiewoning van Belgen 
voor liefhebbers van vogels 
en natuur in Spanje

www.casadellince.be

Tussen Sevilla en de Atlantische Oceaan ligt 
de vakantiewoning van Belgische natuur- en 
vogelliefhebbers. Met een tuin die grenst aan 
het Nationaal Park Coto Doñana spot je er de 
meest fotogenieke vogels, bomen en beestjes. 

TV2 2 6 8 

info: Nicholas Endriatis (Mergus)
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Zaterdag 25 januari: Algemene 
Vergadering Natuurpunt Zedelgem 

zie pg. 53.

Zondag 26 januari: het Grote Vo-
gelweekend in de Uitkerkse Polder 
    

Doorlopend van 10 uur tot 17 uur in het 
bezoekerscentrum, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge.
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regen-
weer.
Info: Vogelwerkgroep Mergus, Vogelopvang-
centrum Oostende en Natuurpunt Blanken-
berge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Leer over voederen, nestkastjes en nog veel 
meer.  Er zijn wandeling van +/- 1 uur: om 11, 
14 en 15 uur. Voor wandelaars is er een grati s 
potje hutsepot, aangeboden door Hostelle-
rie Hof Ter Doest (zolang de voorraad strekt).

Zondag 26 januari: beheerwer-
ken in Gulke Putt en (Wingene)

Afspraak om 9 uur in Wingene, Predikhe-
renstraat 35A, ‘centrale B’, tot 12.30 uur.
Meebrengen: aangepaste kleding, eventueel 
werkhandschoenen en stevige schoenen.
Info: NP Gulke Putt en: 0477/99.39.11 of
christi ne.verscheure@scarlet.be.

Halve dag licht werk, met daarna nieuwjaars-
recepti e. Gezinnen met kinderen zijn zeer wel-
kom; we zorgen voor aangepast werk en war-
me drank. Graag vooraf aanmelden met aantal 
personen, zodat we ons kunnen voorbereiden.

Zondag 26 januari: open-kijk-
hut-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 herinrichti ngswerken van 
de VLM en in het kader van een Life-project, zijn 
meer plas-dras toestanden gecreëerd, waardoor 
de vogelrijkdom indrukwekkend is toegenomen.

Zondag 26 januari: de Zwindui-
nen in wintertooi

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/61.42.10.
Hoe komen planten en dieren de winter door?

Zaterdag 1 februari: beheerwer-
ken in de Stadswallen van Damme

Zie 4 januari.

Zondag 2 februari:  stootvogeltel-
ling in de weiden van Dudzele, Kool-
kerke, Oostkerke en Lapscheure

Afspraak om 9 uur, randparking, Ha-
venstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij Over-
stock), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: warme kledij, telescoop, ver-
rekijker.
Info: NP Brugge en Mergus: Nicholas 
Endriati s en Frank De Scheemaeker: 
0473/91.84.36. We carpoolen.

De jaarlijkse midwinterroofvogeltelling 
(31/01 tot 3/02) wordt afgesloten met de 
excursie. Je kunt alti jd op een verrassing 
stoten.

Zondag 2 februari: speuren naar 
velduilen in de Uitkerkse Polder

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

Zondag 2 februari: lenteprikkels 
in de Sashul

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

Vroege lente of late winterprik?

Zondag 2 februari: vogels kijken 
in de IJzervallei

Afspraak op de oost-parking van de kerk 
van St-Elooi, De Leeuw, Zedelgem. we car-
poolen. Meebrengen: picknick, laarzen, 
verrekijker, warme kledij, vogelgids.
Info: NP Zedelgem: Maarten Goessaert: 
info@natuurpuntzedelgem.be of 
0477/56.80.64.
We gaan op stap naar de IJzervallei waar-
bij we op zoek gaan naar overwinterende 
ganzen, slapende uilen, zilveren reigers 

en kiekendieven die hun tanden poetsen. 
Zowel ervaren als beginnende vogelkijkers 
zijn welkom.

Zaterdag 8 februari: werkdag in 
Leiemeersen-Noord

Afspraak van 9.30 tot 17 uur ter plaatse 
(fi ets of wandel de onverharde kanaalberm 
op de rechteroever van het kanaal af tot je 
ons tegenkomt, vanuit Moerbrugge rich-
ti ng Beernem).
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 knott en 
wilgen. De houtopbrengst wordt achteraf 
verdeeld onder de werklusti gen.

Zaterdag 8 februari: steenuilen-
tocht in Damme

Afspraak om 19 uur op de markt van Dam-
me, tot 21.30 uur. Na een inleidende pre-
sentati e trekken we de polders in om dit 
sympathieke uiltje te horen en hopelijk ook 
te zien.
Meebrengen: stevige schoenen, fl uojasje, 
zaklamp en verrekijker.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: 
rudy.deplae@telenet.be.

Zaterdag 8 februari: werkvoor-
middag in de Vaanders (Beer-
nem)

Zie 18 januari.

Zondag 9 februari: op bezoek in 
de St-Donaaspolder

Afspraak om 14 uur aan de parking van de oude 
grenspost, St-Anna ter Muyden (benzinestation).
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer en 
Dirk Vantorre: 050/62.36.69.

De laatste vriezeganzen vertrekken, de 
vroege lentegasten komen aan...

Zaterdag 15 februari: algemene 
vergadering NP Brugge

Zie pg. 35.
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Zaterdag 15 februari: algemene 
vergadering en ledenfeest Jabbeke

Afspraak om 18 uur in zaal Swaenenburg, Ca-
thilleweg 38, 8490 Stalhille. Leden van Natuur-
punt Jabbeke worden persoonlijk uitgeno-
digd.  Zorg dat je er bij bent, want we nemen 
met pijn in het hart afscheid van voorzitt er Kris 
D’hondt en kiezen een waardige opvolger.
Info: NP Jabbeke: Kris D’hondt: 
0477/65.33.95 of kris.dhondt@gmail.com.

Zaterdag 15 februari: algemene 
vergadering NP Oostkamp

Zie pg. 50.

Zondag 16 februari: speuren naar 
velduilen in de Uitkerkse Polder

Zie 2 februari.

Zondag 16 februari: strandwan-
deling aan de Vosseslag

Afspraak om 14 uur aan de strandingang 
van de Vosseslag.
Meebrengen: goede stapschoenen.
Info: NP De Haan: Heide Knobl: 
0474/08.88.56 of natuur.dehaan@gmail.com.

Zondag 16 februari: watervogeltelling 
in de achterhaven van Zeebrugge

Zie 19 januari.

Zondag 16 februari: Valen� jntocht 
in Damme met liefdesdrankje en 
bouwen van insectenhotel

 
Zie 19 januari voor de prakti sche organisati e.
Info: NP Damme en Toerisme Damme: 

www.natuurpuntdamme.be of www.visit-
damme.be/winterwandelingen.

Zondag 16 februari: Valen� jnwan-
deling in de Zwinduinen  en Polders

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

Over overwinteraars en vroege vogels.

Zondag 16 februari: algemene 
ledenvergadering NP Beernem

Zie pg. 31.

Woensdag 19 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 Damme van 23 februari. 
Info: www.nfb o.be.

Vrijdag 21 februari: algemene le-
denvergadering NP De Haan

Zie pg. 40.

Zondag 23 februari: foto-excur-
sie naar Damme

Afspraak om 8 uur in de omgeving van de 
Siphon, Damse Vaart-Oost 1, Damme. 
Info: N.FBO. Inschrijven voor niet-leden 
verplicht via “Contact” op www.nfb o.be.

Uitstap naar Damme, in de ruime omgeving 
van de Siphon. We rekenen op wat vrieskou 
met een fi jn laagje sneeuw, zodat we schit-
terende beelden kunnen maken met als 
onderwerp oa. De “Sti nker” en de “Blinker”.

Zondag 23 februari: beheerwer-
ken in Gulke Putt en (Wingene)

Zie 26 januari.

Zondag 23 februari: open-kijk-
hut-voormiddag in Damme

Zie 26 januari.

Zondag 23 februari: bosbeheer 
en knoppenwandeling in het do-
mein d'Aertrycke

Afspraak om 14 uur aan de parking Zeeweg 
42, Wijnendale-Torhout, tot 17 uur.
Meebrengen: loep, eventueel verrekijker.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
verplancke-de.neve@skynet.be of 
050/38.21.50.
Het domein leent zich buitengewoon om 
het bosbeheer toe te lichten, waarom la-
ten we doodhout staan, wat is autochtoon 
plantgoed, wat is een exoot enz.… Je leert 
ook bomen aan hun knoppen herkennen.

Donderdag 27 februari: Ark-
avond: Bernard Van Elegem

Zie pg. 19.

Vrijdag 28 februari: hoe breng je 
meer natuur in je tuin? 

Afspraak om 19.30 uur in het bezoekers-
centrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
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20, Blankenberge, tot 22.30 uur. Bar en 
deuren open vanaf 19 uur.
Info: Gidsenwerkgroep Natuurpunt Blan-
kenberge i.s.m. Velt Blankenberge. Inschrij-
ven: uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 1 maart: roofvogels 
spott en in de polder

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

Zondag 1 maart: toer van de 
'stukken' Zuid in Damme

Afspraak om 14 uur op de parking Dam-
me-Oost, Oude Sluissedijk, Damme, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen of stevige schoenen, 
verrekijker.
Info: NP Damme: Rudy Deplae:
rudy.deplae@telenet.be.

We maken een lange wandeling door moei-
lijk terrein; door de polders gelegen tussen 
de Polderstraat en de Oude Damse Weg. 

Zondag 1 maart: aanspoelsels 
op het strand

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Zeedijk, Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
stevige wandelschoenen en verrekijker.

Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.

We gaan kijken wat het ti j en de wind op 
het strand achterlaten.

Maandag 2 maart: � en klimaat-
ac� es die werken

Afspraak om 19.30 uur aan het Parochiaal 
Centrum, Ieperweg 2, Loppem.
Info: beweging.net.loppem@gmail.com. 
Deelname: 5 euro, drankje inbegrepen.

Is de klimaatverandering een wereldpro-
bleem waar je zelf weinig vat op hebt? 
Of zit je er wel mee in, maar weet je niet 
goed wat je zelf kunt ondernemen? In 
‘Tien klimaatacti es die werken’ vertrekt 
Pieter Boussemaere van de naakte feiten. 
Hij biedt ti en acti es die wetenschappelijk 
onderbouwd zijn en echt werken. 

Zaterdag 7 maart: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Zie 4 januari.

Zaterdag 7 maart: fi etsen op de 
Zwindijk

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: fi ets in goede staat, fi etsslot 
en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Johny Vanacker en 
Johan Beyne: 0473/59.96.04.

Zondag 8 maart: bloeiers  in de 
overgang tussen duin en polder 

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

Zondag 8 maart: landschaps-
wandeling in Oostkerke en ma-
ken van een oorwormpotje

Zie 19 januari. Logischerwijze starten we 
voor deze excursie aan de kerk van Oost-
kerke.
Info: www.natuurpuntdamme.be of www.
visitdamme.be/winterwandelingen.

Woensdag 11 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 het park van Loppem op 22 maart.
Info: www.nfb o.be.

Zaterdag 14 maart: beheerdag in 
de Uitkerkse Polder

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur. Alle hulp wel-
kom, ook voor een uurtje.
Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick 
voor ‘s middags. Grati s drankje en versna-
pering.
Info: Natuurpunt Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Specialiteit
Minibussen 8 + 1

Onbeperkt aantal km
0478/326797

piet.kindt@telenet.be

maart



Zaterdag 14 maart: ijsvogel-
werkdag in de Warandeputten 

Afspraak van 9.30 tot 17 uur ter plaatse 
aan de kijkhut bij de ijsvogelbroedwand. 
Parkeergelegenheid langs de  Westdijk aan 
brug Moerbrugge over kanaal Gent-Brug-
ge); later op de dag vind je ons elders in 
het gebied.
Meebrengen: werkhandschoenen en laar-
zen. Natuurpunt zorgt voor drank en versna-
peringen; breng zelf eventueel lunch mee.
Meer info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 
of www.valleivandezuidleie.be.

Dankzij jouw hulp kan de ijsvogel, onze 
mascotte van de Warandeputten, te-
rug een rijke kroost grootbrengen in hun 
broedwand. We leven ons verder uit met 
hakhoutbeheer, zodat het gebied er weer 
picobello bij ligt om de vele honderden 
bezoekers te ontvangen. De lentekriebels 
laten zich voelen en de ijsvogels en balt-
sende buizerden laten zich ongetwijfeld 
bewonderen. Kom mee genieten!

Zaterdag 14 maart: schelpendag 

Schelpen tellen van 14 tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, loep, notaboek-
je, warme waterdichte kledij en liefst war-
me laarzen.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04 of via de media.

Zaterdag 14 maart: Grote Schel-
penteldag: verzamel en inventa-
riseer 100 schelpen

Doorlopend van 10 uur tot 16 uur. Afspraak 
in het Casino, Zeedijk 150, Blankenberge.
Meebrengen: laarzen.
Info: www.groteschelpenteldag.be en Na-
tuurpunt Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 14 maart: algemene 
vergadering NBO

Zie pg. 3.

Zaterdag 14 maart: werkdag in 
de Vaanders (Beernem)

Zie 18 januari.

Zaterdag 14 maart: beheerwerkdag 
in het natuurgebied Uitkerkse Polder

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur. Alle hulp wel-

kom, ook voor een uurtje.
Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick 
voor ‘s middags.
Gratis drankje en versnapering.
Info: Natuurpunt Blankenberge: uitkerkse-
polder@natuurpunt.be

Zondag 15 maart: lenteprikkels 
in de Sashul

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: warme, winddichte kledij, 
laarzen en verrekijker.

Vroege lente.

Zondag 15 maart: watervogeltel-
ling in de achterhaven van Zee-
brugge

Zie 19 januari.

Met deze watervogeltelling sluiten we het 
seizoen af, je kan al de eerste blauwborst 
of zomertaling verwachten.

Vrijdag 20 maart: het staat in de 
sterren geschreven

Afspraak om 18 uur voor de ingang van kas-
teel Beisbroek, Zeeweg 96, Brugge.
Info: NP Jabbeke: Paul Jacobs: 
0468/16.83.29 of  jacobs.p@hotmail.com.
Deelname: volwassenen: 6 euro en kinde-
ren: 5 euro. 
Info: NP Jabbeke:  inschrijven:
natuurpuntjabbeke@gmail.com.

We maken om 18 uur een schemerwande-
ling in het domein Beisbroek en aanslui-
tend laten we ons onderdompelen in de 
wereld van de sterren, de zon, de maan en 
de planeten. Om 19 uur geven de koepel-
vullende beelden in het planetarium ons 
een beter inzicht in de kosmos. Bij helder 
weer levert een blik door de telescopen 
schitterende beelden op van de maan of 
een verafgelegen sterrenstelsel.

Zaterdag 21 maart: werkdag in 
het Rode dopheidereservaat, kant 
Snellegem

Afspraak om 9 uur aan de ingang van de 
waterwinning(groene poort), Boekhou-
testraat, Snellegem. Je bereikt de Boek-
houtestraat door de Doornstraat te nemen, 
over de E40 richting Snellegem, voor de 
boerderij rechts inslaan (Boekhoutestraat) 

en 50 meter verder vind je de ingang. We 
werken van van 9.15 uur tot 12 uur en van 
13 uur tot 16 uur. Iedereen krijgt tussen-
door ook een drankje en iets te eten.
Meebrengen: picknick, werk- (en regen-) 
kledij 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.

Zaterdag 21 maart: landschaps-
wandeling in de Moubekevallei

Afspraak om 14 uur in de Moubekestraat 
54, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: Catherine Priem: 
0485/50.43.98.

In Aartrijke maken we een stevige land-
schapswandeling in één van de mooiste 
beekvalleien uit de streek.

Zaterdag 21 maart: natuur tus-
sen winter en lente in De Kijkuit

Afspraak om 14 uur aan de parking van het 
Zeepreventorium, Koninklijke Baan 5, De Haan.
Meebrengen: goede stapschoenen.
Info: NP De Haan: Stijn Borny: 
0479/53.86.60 of 
natuur.dehaan@gmail.com.

Zondag 22 maart: foto-excursie 
naar het park van Loppem

Afspraak om 8 uur op de parking aan het 
kasteel via de Steenbrugsestraat, Loppem. 
Info: N.FBO. Inschrijven voor niet-leden 
verplicht via “Contact” op www.nfbo.be.

Zondag 22 maart: klimaatwan-
deling op het strand

Afspraak om 10 uur op de hoek van de Ga-
deynehelling met de Zeedijk, Blankenber-
ge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: laarzen, loepje, verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 22 maart: van Heist naar 
Duinbergen binnendoor

Afspraak om 14 uur aan de Tennisclub, 
Elisabethlaan, Duinbergen.
Meebrengen: stevige stapschoenen.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs en 
Christine Petras: 050/61.42.10.
Langs onverwachte paden van het Bosje 
naar het Park.
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Zondag 22 maart: excursie 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.

In dit seizoen zie je al de eerste voorjaars-
vogels, een jagende ransuil of steenuil be-
hoort ook tot de mogelijkheden.

Zondag 22 maart: beheerwer-
ken in Gulke Putten (Wingene)

Zie 26 januari.

Zondag 22 maart: open-kijk-
hut-voormiddag in Damme

Zie 26 januari.

Donderdag 26 maart: Arkavond: 
de Wadden en Mallorca

Zie pg. 19.

Zaterdag 28 maart: hakhoutbe-
heer in Gevaerts-Noord

Afspraak van 9.30 tot 17 uur ter plaatse 
(rechteroever van het kanaal Gent-Brugge 
net stroomopwaarts van de keersluis in 
Beernem). De houtopbrengst wordt ach-
teraf verdeeld onder de werklustigen.
Meebrengen: werkhandschoenen, snoei-
tang en laarzen (en/of stevige schoenen). 
Natuurpunt zorgt voor drank en versnape-
ringen; breng zelf eventueel lunch mee.
Info: NP Oostkamp: of 0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be. 

We verwijderen bramen en wilgenopslag. 
Daarmee helpen we de waardevolle schraal-
grasland- en venvegetaties ontwikkelen.

Zondag 29 maart: lente in de 
Baai

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje einde Zeedijk-Heist
Meebrengen: verrekijker en eventueel 
loep. 
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens: 
0475/74.60.54.

Lente op het groene strand van Heist.

Zaterdag 4 april: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Zie 4 januari.

Zondag 5 april: zeereepduinen 
van het Zwin

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, verre-
kijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs en 
Christine Petras: 050/61.42.10.

Leven op de overgang van zee naar land, 
op stap van Surfers naar de Geul.

Zondag 5 april: op zoek naar de 
blauwborst

Afspraak om 6 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 9 uur. Het bezoekerscen-
trum is daarna open: breng je ontbijtpick-
nick mee!
Meebrengen: verrekijker, ontbijtpicknick.
Info: Natuurpunt Blankenberge en NBO: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

april
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OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING  
DIE AAN JE BLIJFT PLAKKEN?

Bij Inverde vind je straffe opleidingen 
in bos-, groen- en natuurbeheer.

Vind de training van je leven op inverde.be en word

#TRAINED BY INVERDE
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Cursussen
 Watervogels voor beginners: vanaf 26 janauri

Datum: vanaf 26 januari van 9 tot 12 uur. Deze cursus bestaat 
uit 4 buitenexcursies.
Plaats: Verschillende locaties, zie website.
Info en inschrijven: NP Beernem: https://www.natuurpunt.
be/agenda/vogelcursus-voor-beginners-met-speciale-aan-
dacht-voor-watervogels-38695.
Deelname: 16 euro voor leden van Natuurpunt, 20 euro voor 
niet-leden. 

In 2018 organiseerde Natuurpunt Beernem een eerste lessen-
reeks vogelkijken voor beginners. De grote groep van de watervo-
gels bleef daarbij wat onderbelicht. Daarom organiseren wij vanaf 
januari 2020 een nieuwe vierdelige lessenreeks. Deze activiteiten 
worden begeleid door Luc Vanpaemel, Kristof Hurtekant en Ruben 
Saey.  

Wilde bijen: vanaf 17 maart

Datum: vanaf 17 maart van 19.30 tot 22.30 uur. Deze cursus 
bestaat uit 6 momenten: 4 theorielessen en 2 praktijklessen.
Plaats: CM Zedelgem, Groenstraat 90, Zedelgem.
Info en inschrijven: Erwin Derous: 
erwin.derous@natuurpuntzedelgem.be of 
www.natuurpuntzedelgem.be/activiteit/cursus-wilde-bijen.
Deelname: 40 euro voor leden van Natuurpunt, 45 euro voor 
niet-leden. 

Wilde bijen komen uit de kast. Steeds meer mensen hangen een 
bijenhotel in hun tuin en lokale overheden komen met actieplan-
nen op de proppen. De hoogste tijd dus om deze boeiende dier-
groep eens grondig onder de loep te nemen. In deze cursus leer 
je wilde bijen op naam brengen en bekijken we hun fascinerende 
levenswijze. Zo kom je alles te weten over roodgatjes en geeltip-
jes, zilveren fluitjes en gouden slakkenhuisbijen.

Uilen: 22 februari

Datum: 22 februari van 9.30 uur tot 20 uur.
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Michiels.
Lesgever: Wim Jans , NP CVN, Natuurcentrum Beisbroek, NBO, 
Stad Brugge en NP Brugge.
Info en inschrijven: natuur@brugge.be of 050/32.90.17.
Deelname: 15 euro voor leden van Natuurpunt, 20 euro voor 
niet-leden. 

In de voormiddag wordt er theorie gegeven, in de namiddag trek-
ken we, afhankelijk van de waarnemingen, naar de Uitkerkse Pol-
der voor - hopelijk - waarnemingen van de velduil. Daarna bezoe-
ken we de Assebroekse Meersen om de steenuil en ransuil waar 
te nemen. Afsluiten doen we in Ryckevelde om de bosuil te horen.
Voorzie picknick voor over de middag.

Amfibieen en reptielen: 21 april

Datum: 21 april van 9.30 uur tot 16.30 uur.
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Michiels.
Lesgever: Joeri Cortens , NP CVN, Natuurcentrum Beisbroek, 
NBO, Stad Brugge en NP Brugge.
Info en inschrijven: natuur@brugge.be of 050/32.90.17.
Deelname: 15 euro voor leden van Natuurpunt, 20 euro voor 
niet-leden. 

In de voormiddag wordt er theorie gegeven en in de namiddag 
gaan we in Beisbroek op zoek naar amfibieën en reptielen.


