Excursies voor het grote publiek

Kalender
april

Zaterdag 4 april: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme

Thema-excursie
		

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het
natuurgebied, Dammesteenweg 3, Damme, tot 16.30 uur.
Meebrengen: werkhandschoenen, stevige
schoenen en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae:
rudy.deplae@telenet.be.

Wetenschappelijke excursie
		
Sportieve wandeltocht
		
		
Werkdag

Zondag 5 april: safari in Brugge

Film- of dia-avond, lezing
		

Zie pg. 34.
Daguitstap

Zondag 5 april: op zoek naar de
blauwborst in de Uitkerkse Polder
		
Zie pg. 31.

Fietstocht

Zondag 5 april: Wilde Buitendag
voor speelvogels

Foto-excursie
Inschrijven verplicht
In het kader
Vlindertelling
Activiteit

van

van

de

Grote

Vogelwerkgroep

Mergus
		

ek!
Ontd
Enkele van onze activiteiten
zijn gratis 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 activiteitenpagina van Natuurpunt Brugs Ommeland: www.natuurpuntbrugsommeland.be.
Carpooling vergoeding =
0,06 euro/kilometer
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Zie pg. 17.
Zondag 5 april: zeereepduinen
van het Zwin
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise,
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen en verrekijker, een loep is handig.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs en
Christine Petras: 050/61.42.10.
Woensdag 8 april: 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 Heuvelland op 19 april.
Info: www.nfbo.be.

Meebrengen: werkhandschoenen.
Info: NP Beernem: Rony Van Houdenhove:
0475/55.81.19 of
natuurpuntbeernem@gmail.com.
Gevarieerde beheerwerken en werkwandeling: we verkennen al werkend en wandelend het gebied.
Zaterdag 11 april: handen uit de
mouwen
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Gratis drankje en versnapering nadien.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 12 april: op zoek naar
de blauwborst in de Uitkerkse
Polder
Zie pg. 31.
Maandag 13 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.
De vorige twee edities hadden we ronduit
schitterende waarnemingen van zingende
blauwborsten. Ook andere vogels komen
ruim aan bod.

Zaterdag 11 april: werkvoormiddag in de Vaanders

Zaterdag 18 april: werkdag in
het Rode Dopheidereservaat,
kant Brugge

Afspraak om 9 uur aan de Veldschuur aan
de nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/Maria-Aaltersteenweg/Vaandersweg), tot 12 uur.

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het
gebied, Diksmuidse Heerweg, Sint-Andries. Er wordt gewerkt van 9.15 uur tot
12 uur en van 13 uur tot 17 uur. Iedereen

Waar gaan jouw kinderen lekker wild doen?
Check alle wilde buitenactiviteiten die Natuurpunt op
4 en 5 april organiseert in Vlaanderen op
www.natuurpunt.be/wildebuitendagen.
Ontdek meer Wilde Buitendingen op
www.natuurpunt.be/50dingen.

5
april
2020

Wilde Buitendag voor Speelvogels

in de Uitkerkse Polder
Ben jij een speelvogel?
Afspraak in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Zondag 5 april tussen 13.30 uur en 17.30 uur
Trek ravotkledij en laarzen of stevige schoenen aan.
Vanaf 3 jaar, begeleidende (groot)ouders welkom!
tu
tu
tu
tu

Lik een lekker ijsje

tu

Ontmoet de dieren van mobiele boerderij “De Weide Kijk”

tu

Kom langs voor puur ravotplezier en “Wilde Buitendingen” voor kinderen

Ga geblinddoekt op de tast

tu

Boetseer met klei

tu

tu

Maak muziek met materialen uit de natuur

tu

En nog veel meer!

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20 - Blankenberge
info en inschrijven:uitkerksepolder@natuurpunt.be

Open dinsdag tot en met zaterdag: 13.30 tot 17.30 uur
zondag: 10.00 tot 17.30 uur
schoolvakanties ook maandag: 13.30 tot 17.30 uur
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krijgt tussendoor ook een drankje en iets
te eten. Als je met de auto komt, parkeer
je het best aan de parking van Beisbroek
langs de Diksmuidse Heerweg en ga je te
voet door de tunnel onder de autoweg.
Meebrengen: picknick, werk- (+ 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 18 april: voorjaarsbloeiers in Zorgvliet
Afspraak van 10 tot 12 uur aan parking
Zorgvliet, Kortrijksesteenweg (ter hoogte
van huisnummer 516), Ruddervoorde.
Meebrengen: stevige stapschoenen, loep,
evt. fototoestel en/of flora.
Info: NP Oostkamp: Frank Schaffler:
0486/11.46.37.
Maak kennis met de voorjaarsbloeiers in
een voormalig park met een aangrenzend
bos dat de kenmerken van oud bos heeft.
Het domein is Europees natuurgebied.
Zaterdag 18 april: 7 eeuwen
menselijke invloed op de
Zwinstreek
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, verrekijker en loep zijn handig.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Lierman:
050/61.19.56.
Zondag 19 april: voorjaarsbloeiers rond het kasteel van Loppem
Afspraak om 10 uur aan de manège van het
kasteel van Loppem via Steenbrugsestraat
aan viaduct, Loppem.
Info: NP Zedelgem: Chris Werbrouck:
0473/98.59.01 of
chris.werbrouck@skynet.be.
Voorjaarsbloeiers als bosanemoon, stengelloze sleutelbloem en muskuskruid kleuren
het statige kasteelpark van Loppem.
Zondag 19 april: safari in Brugge
Zie pg. 34.
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Zondag 19 april: laat je verleiden
in de natuur
Afspraak om 14.30 uur aan de parking van
de Kasteeldreef in Koolkerke.
Meebrengen: eventueel loep.
Info: NP Brugge: Lieve Maeckelbergh:
0485/97.23.29.
Natuurgids Lieve Maeckelbergh neemt je
mee achter de schermen van het Fort van
Beieren. Aan de hand van spreuken ontdek
je hoe dieren elkaar "het hof maken"... Het
is soms een kwestie van leven of dood,
want de natuur is mooi en meedogenloos...
Zondag 19 april: lente in Zwinduinen en polders
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zondag 19 april: foto-excursie
naar Heuvelland
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 het Hellegatbos in Heuvelland. We waren daar al eerder en het viel
echt goed mee: de bloeiende boshyacinten waren een schitterend onderwerp om
veelvuldig te fotograferen. Met eerbied
voor die prachtige natuur gaan we samen
op stap vanaf de parking “Kosmos”.
25 april: Erfgoeddag De Nacht
Meer info overafspraakplaats en -uur volgt
later. Raadpleeg
www.natuurpuntjabbeke.be.
Wat doen natuurliefhebbers als het donker
is? De nacht spreekt tot de verbeelding!
Natuurpunt Jabbeke duikt de nacht in en
experimenteert met donker en licht in het
domein Hof van Straeten. Mevrouw Bénédicte De Crombrugghe, eigenares van het
domein, verleent graag haar medewerking
en opent voor deze avond de poort voor
erfgoedliefhebbers. We respecteren de
stilte en beperken ons tot maximum 40
deelnemers. In het donker bezoeken we de

ijskelder van het domein Hof van Straeten,
het winterverblijf bij uitstek voor de vleermuizen, en met de batdetector proberen
we deze nachtelijke fladderaars op te sporen. Ook nachtvlinders leiden een verborgen leven, maar met een lamp en een wit
laken maken we een nachtvlindermagneet
en kunnen we deze geheimzinnige nachtbrigade beter bekijken en bestuderen.
Op beide activiteiten worden we begeleid
door een gespecialiseerde natuurgids voor
wie deze nachtelijke dieren geen geheimen
hebben. Bij kaarslicht sluiten we gezellig af
met een drankje en een hapje in de ruïne
van de orangerie. En wie weet horen we
nog een uil roepen en kunnen we bij helder
weer de sterrenbeelden zoeken…
Zaterdag 25 april: spaghetti-avond
met aperitief
Zie pg. 38.
Zaterdag 25 april: stiltewandeling - kom tot rust in de natuur
Afspraak om 18 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 19.30 uur. Geniet daarna
van een rustgevende thee (2 euro/thee).
Info: NP Blankenberge, Stad Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Inschrijven verplicht bij Belle Epoque Centrum Blankenberge: 050/63.66.40 of
belle.epoque@blankenberge.be.
Maximum 15 deelnemers.
Thema: de nacht.
Zaterdag 25 april: 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.
Het voorjaar is volop ingezet, de ransuilen
zitten met jongen, we vinden al bloeiende
planten en de meeste trekvogels zijn al terug.
Zondag 26 april: 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.
Zondag 26 april: lentebloeiers in
een microklimaat
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Meebrengen: verrekijker en evt. loep.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.
Zondag 26 april: waterbeestjes
in Gulke Putten
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.
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.

mei

Vrijdag 1 mei: zangvogelwandeling in de Vaanders
Afspraak om 7 uur aan de Veldschuur aan nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/Maria-Aaltersteenweg/Vaanders-weg), tot 10 uur.
Info: NP Beernem: Luc Vanpaemel:
0496/87.67.36 of luc.vanpaemel@skynet.be.
7 uur, het krieken van de dag. Eelk vogel
zingt zoals hij gebekt is om vrouwtjes te
lokken en een broedterritorium te beschermen. We storten ons in dit gekweel
en gekwetter, brengen de zanger op naam
en zoeken naar het waarom van deze inspanningen.
Vrijdag 1 mei: vroegmorgenwandeling in domein d'Aertrycke
Afspraak om 5 uur, parking Zeeweg 42,
8820 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.
Vrijdag 1 mei: lentezangers in De
Zwinduinen en Polder

Woensdag 6 mei: ledenvergadering N.FBO
Zie 8 april.
Zaterdag 9 mei : wandeling in de
Leiemeersen-Noord

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

Afspraak om 14 uur (tot 16 uur) op de Parking aan de Ingang Leiemeersen-Noord,
thv Oostdijk 14, Oostkamp (Moerbrugge).
Meebrengen: stevige stapschoenen, verrekijker.
info: NP Oostkamp: Hugo Boden:
0478/56.46.86 of boden.h@skynet.be.

Zaterdag 2 mei: beheerwerken
in de Stadswallen van Damme

Zondag 10 mei: fietsen op de
Zwindijk

Zie 4 april.
Zaterdag 2 mei: amfibieën in De
Zandpanne
Afspraak om 14 uur aan het toegangspoortje van De Zandpanne, Wenduinsesteenweg, De Haan.
Meebrengen: goede stapschoenen.
Info:
NP
De Haan: Johnny Nica:
0486/40.32.31 of
natuur.dehaan@gmail.com.
Zondag 3 mei: Park 58 op z'n
mooist
Afspraak om 14 uur aan de Pergola, Park
58, Duinbergen.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs en
Christine Petras: 050/61.42.10.
Zondag 3 mei: fietstocht door de
Koolkerkse Polder
Afspraak om 9.30 uur aan de kerk van Koolkerke, tot 12 uur.
Meebrengen: fiets en verrekijker.
Info NP Brugge: Frank De Scheemaeker:
0473/91.84.36.
We bezoeken oa onze laatste aankopen in
de Koolkerkse Polder, op termijn moet dit
gebied uitgroeien tot een weidevogelgebied.
In mei zijn er nog trekvogels op doortocht,
ook broedvogels hebben het gebied al ingenomen.
Zondag 3 mei: safari in Brugge
Zie pg. 34.

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: fiets, fietsslot en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Johny Vanacker en
Johan Beyne: 0473/59.96.04.
Zondag 10 mei: jong leven in de
Baai van Heist
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Meebrengen: verrekijker en evt. loep.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote: 050/53.92.39.
Zondag 10 mei: broedvogels in
de Uitkerkse Polder
Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Woensdag 13 mei: zomeravondwandeling in Ryckeveldebos en
omgeving
Afspraak om 19.30 uur aan parking Ryckeveldebos-hondeweide, Ryckeveldestraat
- Holleweg, Sint-Kruis.
Info: Vogelwerkgroep Mergus: johan Vanheulebroeck:
johan.vanheulebrouck@telenet.be.
Zaterdag 16 mei: 7 eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek
Zie 18 april.
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Zaterdag 16 mei: werkvoormiddag in de Vaanders
Zie 11 april.
Weekend 16 en 17 mei : Opendeur in de Vallei van de Zuidleie
Zie pg. 21.
Zondag 17 mei: natuurwandeling in de Zwinduinen en Polder
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, evt. verrekijker en
loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zondag 17 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 17 mei: safari in Brugge
Zie pg. 34.
Zondag 17 mei: excursie in de
Wulgenbroeken
Afspraak om 14.30 uur aan de parking Wilgenbroekstraat 60, 8020 Oostkamp.
Meebrengen: verrekijker, laarzen, loep.
Info: NP Brugge: Wim Jans: 0498/29.61.26.
We kochten recent nieuwe stukken aan in
de Wulgenbroeken. Door deze uitbreiding
krijgen planten en dieren nieuwe kansen.
Zondag 17 mei: foto-excursie
naar Vloethemveld in Zedelgem
Afspraak om 8 uur op de parking van
Vloethemveld gelegen langs de Diksmuidse Heirweg, Zedelgem.
Info: N.FBO. Inschrijven voor niet-leden
verplicht via “Contact” op www.nfbo.be.
Met onze camera in de hand gaan we het
Vloethemveld in Zedelgem verkennen. Het
is een uniek bos- en natuurgebied van ongeveer 330 hectare. Alle aspecten van de natuurfotografie kunnen hier beoefend worden: landschaps-, macro- en telefotografie.
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Zondag 17 mei: wandeling in de
vroegte
Afspraak om 5 uur aan parking De Zwarte
Kiezel, 8420 De Haan.
Meebrengen: verrekijker en gepaste kledij.
Info: Natuurpunt Jabbeke: Kris D’hondt:
kris.dhondt@gmail.com.
De morgenstond heeft goud in de mond.
Samen met de vogels staan we vroeg op en
gaan we luisteren hoe ze hun mooiste liedje zingen. Een ervaren gids zal ons helpen
om dit gekwetter te ontcijferen zodat ook jij
voortaan enkele vogels kan herkennen aan
hun liedje. Alle deelnemende vroege vogels
worden beloond met koffie en boterkoeken!
Zondag 24 mei: orchideeën in de
Sashul
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde (nr 64), Heist.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert:
0473/59.96.04.
Zondag 24 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 24 mei: open-kijkhut-voormiddag in Damme
Zie 26 april.
Zondag 24 mei: informatieve
wandeling in Doeveren
Afspraak om 10 uur aan de hoofdingang
van Doeveren, Sijslostraat, Waardamme,
voor de brug over de E403 rechts richting
Ruddervoorde.
Info: NP Zedelgem: 0486/25.25.30 of
doeveren@natuurpuntzedelgem.be.
We struinen door Doeveren op het mooiste
moment van het jaar met aandacht voor
de verschillende biotopen en hun beheer.
Woensdag 27 mei: zomeravondfietstocht Het Zwin
Afspraak om 19 uur op randparking L. Coiseaukaai Brugge of 19.30 uur aan parking

het Nederlandse Zwin in Cadzand.
Meebrengen: fiets.
Info: vogelwerkgroep Mergus: Paul Maertens of maertensp@belgacom.net.
Zaterdag 30 mei: natuur- en erfgoedsite Vloethemveld
Zie pg. 54.
Zaterdag 30 mei: de liefde roept
bij de boomkikker in het binnenduingebied
Afspraak om 20 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen,
evt. verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.
Zondag 31 mei: wilde planten en
hun gebruik
Afspraak om 10 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 31 mei: safari in Brugge
Zie pg. 34.
Zondag 31 mei: Park 58 bloeit:
het schrale duin in volle bloei
Afspraak om 14 uur aan de Pergola, Park
58, Duinbergen.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs en Christine Petras: 050/61.42.10.

juni

Woensdag 3 juni: ledenvergadering N.FBO
Zie 8 april.
Zaterdag 6 juni: wandeling over
eetbare planten in Hoogveld
Afspraak om 14 uur aan het kruispunt Halfuurdreef-Boldersdreef, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem: 0486/57.53.29 of
info@natuurpuntzedelgem.be.
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Opendeurdag
in
6
25 & 2
de Vallei van de Zuidleie

mei
7
1
16
2020

6
2n5ua&ri2ri

ja janua

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. Traditioneel gaan half mei de deuren van het (niet vrij toegankelijke)
natuurgebied open voor het publiek. Onder begeleiding van een gids kun je dan voluit genieten van de uitzonderlijke
bloemenpracht met o.a. vele duizenden wilde orchideeën. Een feest voor het oog! Meer dan 30 jaar reeds zet de vereniging Natuurpunt zich in om, in samenwerking met nv De Vlaamse Waterweg en diverse andere partners, de uitzonderlijke natuurwaarden in de Vallei van de Zuidleie te behouden en te ontwikkelen. De resultaten mogen gezien worden. 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. Het beschermen waard dus!

Zaterdag 16 mei:
eetfestijn

Feestmaaltijd ten voordele van onze natuurgebieden! Lekker eten en tegelijk een
goed doel steunen, het kan bij ons. Na de
maaltijd kan je nog blijven plakken voor een
gezellig samenzijn.
Afspraak om 18.30 uur in de zaal van het
schooltje VBS Moerbrugge, ingang via Westdijk (jaagpad langs het kanaal Gent-Brugge
t.h.v. Moerbruggebrug).
Deelname: 20 euro (aperitief, paëlla royal
en dessertenbuffet). Kinderen tem 12 jaar:
10 euro. Bij je inschrijving kun je door-

geven of je een vegetarisch alternatief
wenst. Inschrijven kan bij Simonne Ibens:
050/82.30.71 of ibens.s@skynet.be en
storten op IBAN BE65 1460 5732 3196
van NP Oostkamp.

Zondag 17 mei:
Opendeurdag in de Leiemeersen

Naar jaarlijkse traditie zetten we de deuren open van het unieke laagveengebied Leiemeersen, met zijn uitbundige bloemenpracht en duizenden wilde orchideeën. Kom genieten
Begijn
LeLe
Bleu
Begijn
Bleu
van dit feest voor de ogen !

vogelT
mee
vogelT
mee

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

Programma:

doorlopend vanaf 13 uur
• geleide wandelingen: de laatste wandeling vertrekt om 17 uur. Onder begeleiding van
een gids kun je voluit genieten van de uitzonderlijke bloemenpracht.
• begeleide kinderwandeling om 15 uur.
• verkoop van kruiden en wilde planten om je tuin op te fleuren
• bar, terras en springkasteel: eten en drinken t.v.v. de Vallei van de Zuidleie, met zicht op
het kanaal. Meer moet dat niet zijn.

www.valleivandezuidleie.be
www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-oostkamp

www.vogelweekend.be
www.vogelweekend.be
www.valleivandezuidleie.be
www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-oostkamp

Natuurpunt
een vrijwilligersvereniging
die zorgt
de bescherming
de natuur
in Vlaanderen.
Natuurpunt
is eenisvrijwilligersvereniging
die zorgt
voorvoor
de bescherming
vanvan
de natuur
in Vlaanderen.
Tel op 25 en 26 januari de vogels in je tuin en bezorg je resultaat aan Natuurpunt. Zo kan Natuurpunt de toestand van de vogels volgen.
Tel op 25 en 26 januari de vogels in je tuin en bezorg je resultaat aan Natuurpunt. Zo kan Natuurpunt de toestand van de vogels volgen.
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Gezinswandeling voor (on)kruidminnaars:
we gaan op zoek naar eetbare wilde
planten binnen het domein. Herkennen,
benutten en er zelfs van genieten zijn de
hoofdthema’s van de wandeling.
Zaterdag 6 juni: hommelwandeling Warandeputten in Moerbrugge
Zie pg. 50.
Zaterdag 6 en zondag 7 juni: 400
jaar Stadswallen van Damme
Zie pg. 23.
Zondag 7 juni: Dag van de Boerennatuur in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge, tot 17.00 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 7 juni: de Sashul in volle
bloei

Zondag 7 juni: fietstocht weidevogels spotten in de polders

Zondag 7 juni: excursie in de
Meetkerkse Moeren

Afspraak om 14 uur aan de kerk van
Klemskerke.
Meebrengen: fiets, stapschoenen en verrekijker.
Info: NP De Haan: Wim Pauwels:
0479/89.01.03 of
natuur.dehaan@gmail.com.

Afspraak om 14 uur aan Structo, Steenkaai
107, 8000 Brugge, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen of laarzen.
Info: NP Brugge: Leo Declercq:
0471/82.47.38.

Zondag 7 juni: orchideeënwandeling in Gulke Putten
Afspraak om 14.30 uur, aan Centrale B, Predikherenstraat 35A, Wingene, tot 16.30.
Meebrengen: aangepaste schoenen.
Info: NP Gulke Putten:
christine.verscheure@scarlet.be of
wvandewiele@telenet.be.
Op zoek naar orchideeën en andere bijzondere soorten van het natuurgebied Gulke
Putten. 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 nadien.

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

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.
Dinsdag 9 juni: avondwandeling
in het Plaisiersbos
Afspraak om 19.30 uur aan het kruispunt
Bergenstraat-Bosdreef, Veldegem.
Info: NP Zedelgem: 0472/35.94.75 of
peter@natuurpuntzedelgem.be.
Peter neemt ons 's avonds mee het Plaisiersbos in, waar we misschien een of
meerdere ransuilen zullen aantreffen. Samen met Paul Verplancke gaan we op zoek
naar sporen.

Lokale, verse en gezonde biogroenten
bij jou op de markt
en in je groentepakket!
Zeer ruim aanbod eigen kweek!
Markten: za Brugge, zo Gent, ma Maldegem
Groentepakketten verschillende afhaalpunten in het Brugse en Meetjesland

Christel De Schepper en Jarno Claeys
Stokhovestraat 32 - 8020 Oostkamp
0486/230 989 - www.tambrozijn.be
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zaterdag
18 januari

400 jaar Stadswallen
van Damme

6-7
juni
2020

tu
tu

Tentendorp met verkoopstandjes

tu

Oude ambachten

tu

Kinderanimatie

tu

Demonstraties van piekeniers, musketiers, zwaardvechters, kanonniers, cavalerie, waterdraagsters,
vaandeldragers, tamboers, schapendrijven, …

tu

Geleide wandelingen

tu

En nog veel meer!

Zaterdag 6 juni 2020 van 10 tot 17 uur
Zondag 7 juni 2020 van 10 tot 16 uur
Magazijnenbilk, Damme
weide gelegen tussen de
Damse Vaart-Zuid en de Burgstraat
Gratis!
Meer info vanaf mei: www.natuurpuntdamme.be
Een organisatie van de gemeentebesturen van Damme, Sluis en IJzendijke, Raakvlak,
het Bolwerk van IJzendijke, de Brabantse Spiesdraegers, Visit en Natuurpunt Damme
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Woensdag 10 juni: zomeravondwandeling in de Uitkerkse Polder en Kleiputten Wenduine

Zondag 14 juni: bloemen en
planten in het zilte grasland

Afspraak om 19 uur aan P&R Waggelwater,
langs Waggelwaterstraat t.h.v. rotonde A.Z.
of 19.30 uur aan parking kerkhof van Wenduine, aan Brugsesteenweg-Uitkerkestraat
Info: vogelwerkgroep Mergus: Marc Nollet:
marc.nollet4@telenet.be.

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

Zaterdag 13 juni: werkvoormiddag in de Vaanders

Zondag 14 juni: natuurfietstocht
op Sint-Pieters

Zie 11 april.
Zaterdag 13 juni: fietstocht naar
alle ooievaarsnesten in Damme
Afspraak om 14 uur op de Markt van 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 13 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 en versnapering nadien.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 13 juni: wandeling Gevaerts-Noord
Afspraak om 14 tot 16 uur aan de ingang
van Gevaerts-Noord thv Gevaerts-Noord
11, Beernem.
Meebrengen: stevige stapschoenen, verrekijker.
info: Hugo Boden: 0478/56.46.86 of
boden.h@skynet.be.
Zondag 14 juni: jong leven in de
Baai van Heist
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Meebrengen: verrekijker en eventueel
loep.
Info: NP Knokke-Heist: Anne Coppens en
Jeff De Groote: 050/53.92.39.
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Afspraak om 14 uur aan de kerk langs de
Blankenbergse steenweg.
Meebrengen: verrekijker, stevige schoenen, fiets.
Info: NP Brugge: Wim Jans 0498/29.61.26.
We bezoeken onder andere Ten Poele, het
Duivekeetebos en de Spie, om te eindigen
aan de Blauwe Toren. Telkens hebben we
aandacht voor fauna en flora en die kan
verrassend rijk zijn.
Zondag 14 juni: safari in Brugge
Zie pg. 34.
Zondag 14 juni: foto-excursie
naar Bulskampveld
We verzamelen om 8 uur op de parking
“Aanwijs” gelegen aan de kruising Reigerlostraat/Heirweg, Beernem.
Info: N.FBO. Inschrijven voor niet-leden
verplicht via “Contact” op www.nfbo.be.
Het landschapspark beslaat een enorm gebied waardoor je telkens een ander stukje
kan gaan ontdekken. Vandaag starten we
vanaf de parking “Aanwijs”.

Zondag 21 juni: midzomerwandeling in het Beverhoutsveld
Zie pg. 28.
Zondag 21 juni: fietstocht Oudlandpolder: Zuienkerke, Uitkerke, Nieuwmunster en Wenduine, kennismaking met het
historisch landschap
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge. OF
Afspraak om 14.30 uur op de parking aan
de Sint-Michielskerk van Zuienkerke.
Einde voorzien rond 17 uur in het bezoekerscentrum.
Meebrengen: fiets, verrekijker.
Info: NP Blankenberge en NBO:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 21 juni: zomer in de
Sint-Donaaspolder
Afspraak om 14 uur aan de parking oude
grenspost St Anna ter Muyden (tgo benzinestation).
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer en
Dirk Vantorre: 050/62.35.69.
Zondag 21 juni: na-turen bij buren
Afspraak om 14u aan Stationsstraat 156B
te 8490 Jabbeke, tot 18u.
Info: Natuurpunt Jabbeke: Kris D’hondt:
kris.dhondt@gmail.com.

Afspraak om 19.30 uur aan de Kasteeldreef, Zedelgem.
Info: NP Zedelgem:
info@natuurpuntzedelgem.be.

Hoe maken we van onze eigen tuin een
natuurgebied? Droomt u ook van een levende tuin met natuurlijke hoekjes en veel
plaats voor planten en dieren? Bezoek dan
samen met ons enkele privé-tuinen die een
voorbeeld zijn van biodiversiteit. De eigenaars geven ons nuttige tips en stimuleren
ons om van onze tuin een natuurparadijs
te maken. We verplaatsen ons met de fiets,
maar deelname met de wagen is eveneens
mogelijk.

Samen met Michel ontdekken we het gebied rond de Watermolenvijver.

Woensdag 24 juni: zomeravondwandeling in de Vagevuurbossen

Zaterdag 20 juni: 7 eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek

Afspraak om 18.50 uur aan P&R Steenbrugge of 19.30 uur aan parking Aanwijs,
Reigerlostraat 69 in Beernem.
Info: vogelwerkgroep Mergus:
karina.samijn@telenet.be.

Dinsdag 16 juni: op stap met
Michel

Zie 18 april.

Zondag 28 juni: safari in Brugge
Zie pg. 34.
Zondag 28 juni: open-kijkhut-voormiddag in Damme
Zie 26 april.
Zondag 28 juni: leven op de
grens van zee en duin
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs en
Christine Petras: 050/61.42.10.

juli

Zaterdag 4 juli: fietstocht langsheen geboortedreven, -bossen
en natuurparels in Zedelgem
Info: www.natuurpuntzedelgem.be.
In de laatste 20 jaar werden er op verschillende plaatsen in de gemeente geboortedreven en geboortebossen aangeplant. De

borelingen van indertijd kunnen intussen
fietsen. Langsheen landelijke wegen wordt
een fietslus aangeboden die deze geboorterelicten verbindt met haltes in enkele
natuurgebieden in beheer bij Natuurpunt.

Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman:
0473/59.96.04.

Zaterdag 4 juli: beheerwerken in
de Stadswallen van Damme

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

Zie 4 april.
Zaterdag 4 juli: hooidag in de
prachtige Leiemeersen
Afspraak om 9 uur ter plaatse (Westdijk,
Moerbrugge, ca. 500 m. langs kanaal richting Beernem tot je aan de eerste bunker
komt) tot 18 uur.
Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen. Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal, drank en versnaperingen. Breng eventueel zelf een lunchpakket mee.
Info : NP Oostkamp:
www.valleivandezuidleie.be.
Zaterdag 4 juli: de rust van het
binnenduingebied
Afspraak om 20 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.

Zondag 5 juli: zomer in de Zwinduinen

Zondag 5 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: fiets, verrekijker.
Info NP Brugge en Mergus: Frank De
Scheemaeker: 0473/91.84.36.
Huiszwaluwen tellen wordt een traditie in
het Brugse. Het blijft een belangrijke activiteit, omdat het stadsbestuur subsidie geeft
aan de bewoners om zorg te dragen voor
deze schitterende vogels.
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Jeugdwerking
JNM - Brugge

Blankenberge:

• JNM-lokaal: Peterseliestraat 100, Brugge
• Piepers: kinderen die geboren zijn in 2008, 2009, 2010, 2011
of 2012
• Ini's: kinderen die geboren zijn in 2004, 2005, 2006 of 2007
• Gewone leden: kinderen die geboren zijn in 2003 of vroeger
Welkom op onze activiteiten op
zaterdag 4 april, zondag 19 april,
zaterdag 25 april en zondag 26 april,
zondag 10 mei, zondag 17 mei, zondag 24 mei.
Meer info op
https://www.jnm.be/afdeling/brugge/activiteiten

Nature for Kids, Kids for Nature voor groot en klein!
Zondag 5 april: Wilde Buitendag voor speelvogels
Afspraak tussen 13.30 en 17.30 uur aan het bezoekerscentrum
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge. Ontmoet de
dieren van mobiele boerderij De Weide Kijk. Kom langs voor puur
ravotplezier en “Wilde Buitendingen” voor kinderen in de speelnatuur: ga geblinddoekt op de tast, boetseer met klei, maak muziek
met materialen uit de natuur… en nog zo veel meer!
Meebrengen: ravotkledij, laarzen of stevige schoenen.
Vanaf 3 jaar, (groot)ouders welkom!
Info: Natuurpunt Blankenberge i.s.m. Stad Blankenberge en Natuurpunt Brugs Ommeland: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Op voorhand inschrijven verplicht!

Vakantiewoning van Belgen
voor liefhebbers van vogels
en natuur in Spanje
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.
info: Nicholas Endriatis (Mergus)

www.casadellince.be
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O P Z O E K N A A R E E N 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

© Kaat Pype

# TRAINED BY INVERDE
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