
Zaterdag 3 oktober: beheerwer-
ken in de Stadswallen van Damme

Afspraak om 9 uur aan het uit te bouwen 
bezoekerscentrum, Dammesteenweg 2, 
Damme, tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel en lunchpakket.
Info: NP Damme: Rudy Deplae: 
rudy.deplae@telenet.be.

Zaterdag 3 oktober:  hooidag in 
Leiemeersen-Noord (Oostkamp)

Afspraak van 9.30 uur tot 17 uur langs de 
verkeersvrije kanaalberm rechteroever 
vanaf brug Moerbrugge over kanaal Gent 
- Brugge richting Beernem.
Meebrengen: werkhandschoenen en 
lunch. Natuurpunt zorgt voor werkmateri-
aal, drank, warme soep en versnaperingen.
Info : NP Oostkamp : 0476.505011 of
 www.valleivandezuidleie.be. 

Zaterdag en zondag 3 en 4 okto-
ber: werken in Park 58 (Knokke)

Afspraak 10 uur aan het Kwelmpad, Knokke.
Meebrengen: werkhandschoenen,  evt. 
lunchpakket (Natuurpunt zorgt voor een 
natje).
Info: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 
050/61.42.10.

Zondag 4 oktober: heidebeheer 
in de Gulke Putten

Afspraak om 9 uur, in Wingene, Predikhe-
renstraat 35A, Centrale B, tot 12.30 uur.
Meebrengen: eigen werkhandschoenen, 
thermos en drinkbeker zo lang corona 
heerst.
Info: NP Gulke Putten: 0477/99.39.11 of
christine.verscheure@gmail.com. Inschrij-
ven verplicht!

We hebben vele handen nodig om de laat-
ste zomermaaiwerken op te ruimen en 
exoten te bestrijden. We zorgen voor alle 
materiaal, sfeer, warme drank, een pittige 
borrel en veel zinvol werk. 
Gezinnen met kinderen zeer welkom.

Zaterdag 10 oktober: Nacht van 
de Duisternis in Damme

Afspraak om 20 uur aan het uit te bouwen 
bezoekerscentrum, Dammesteenweg 2 in 
Damme, tot 22.15 uur.
Meebrengen: mondmasker, eventueel zak-
lamp en een app om sterrenbeelden te 
herkennen.
Info: NP Damme: Guido De Laender: 
guido.de.laender@telenet.be of 
www.natuurpuntdamme.be. Verplicht in-
schrijven tem 7 oktober 
bij milieudienst@damme.be. 

We wandelen door het gedeelte dat niet 
voor publiek toegankelijk is. Thema's: dag/
nacht, sterrenhemel, probleem van licht-
pollutie, nachtelijke geluiden en 400 jaar 
stadswallen van Damme. Er wordt een 
drankje voorzien op het einde. 

Zaterdag 10 oktober: werkvoor-
middag in De Vaanders

Afspraak om 9 uur aan de veldschuur aan 
nieuwe fietstunnel (kruising Vijverstraat/
Maria-Aaltersteenweg/Vaanders-weg), tot 
12 uur. 
Meebrengen: handschoenen.
Info: NP Beernem: Rony Van Houdenhove: 
0475/55.81319 of 
natuurpuntbeernem@gmail.com.

Gevarieerde beheerwerken: we verkennen 
al werkend en wandelend het gebied. 

Zondag 11 oktober: composte-
ren en kriebelbeestjes

Afspraak vanaf 14 uur, doorlopend tot 17 
uur, in bezoekerscentrum, Dammesteen-
weg 2 in Damme. Deelname: gratis voor 
Natuurpuntleden, niet-leden betalen 3 
euro per volwassene of 6 euro per gezin. 
Info: NP Damme: Philip De Pauw: 
philipdepauw@msn.com.

In de bodemlaag en onder de grond treffen 
we een complexe wereld van opruimers: de 
echte bodemhelden die van afval nieuw voed-
sel maken. Maak kennis met de principes van 
het composteren en deze bodemhelden.

oktober
Kalender

 

Excursies voor het grote publiek 
  
 

Thema-excursie 
  

Wetenschappelijke excursie 
   
 

Sportieve wandeltocht 
  
  

Werkdag 

Film- of dia-avond, lezing 
   

Daguitstap 
 

Fietstocht 

Foto-excursie 
Inschrijven verplicht  
  

In het kader van de Grote 
Vlindertelling 

Activiteit van Vogelwerkgroep 

Mergus 
  
 
Themawandeling  
paddenstoelen 

Ontdek!

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 Natuur-

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

Carpooling vergoeding = 
0,06 euro/kilometer

Door de maatregelen vragen we geïnteresseerden 
om in te schrijven via de activiteitenkalender:

www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken
of contact op  te nemen met de 

contactpersoon die bij de 
activiteit vermeld staat.

! We volgen de actuele 
coronamaatregelen !
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Zondag 11 oktober: paddenstoe-
lenwandeling in Ryckevelde

Afspraak om 14 uur op de parking links van 
de dreef naar het kasteel van Ryckevel-
de, op de grens van Sijsele en Brugge. Tot 
16.30 uur.
Info: NP Damme: Daniël Janssens: 
daniel.janssens@fulladsl.be.

Het hangt van de tijd van het jaar en de 
weersomstandigheden af of er veel pad-
denstoelen te vinden zullen zijn. In ieder 
geval zijn ze de moeite waard om nader 
bekeken te worden. Ze etaleren een onge-
looflijke rijkdom aan soorten, kleuren, geu-
ren en vormen. Hun rol is cruciaal voor een 
gezond ecosysteem.

Zondag 11 oktober: paddenstoe-
lenwandeling in Beisbroek

Afspraak om 14 uur aan het natuurcen-
trum van Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Mi-
chiels tot 16 uur. Belangrijk: gebruik de 
randparkings en kom te voet naar het na-
tuurcentrum of kom met de fiets.
Meebrengen: stevig schoeisel, vergroot-
glas.
Info: NP Brugge, Natuurcentrum Beisbroek 
en NBO: Wim Jans: 0498/29.61.26.

Oktober is de paddenstoelenmaand en 
Beisbroek met zijn verschillende biotopen 
heeft veel te bieden.

Zondag 11 oktober: herfstpracht 
in De Sashul

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

Zaterdag 17 oktober: composte-
ren en kriebelbeestjes

Zie zondag 11 oktober.

Zaterdag 17 oktober: werkna-
middag in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Afsluiten doen we met een gratis drankje 
en versnapering in de cafetaria.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 17 oktober: werkdag in 
Zevenkerke

Afspraak om 9 uur aan het kruispunt Diks-
muide Heerweg, Kezelbergstraat, tot tot 17 
uur, er is middagpauze van 12 tot 13 uur.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen) kle-
dij 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.

Zondag 18 oktober: historische 
wandeling in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur. Honden niet toe-
gelaten.
Meebrengen: verrekijker, laarzen.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 18 oktober: vogelring-
werk

Afspraak vanaf 14 uur, doorlopend tot 
16.30 uur, in bezoekerscentrum, Dam-
mesteenweg 2 in Damme. Gratis voor Na-
tuurpuntleden, niet-leden betalen 3 euro 
per volwassene of 6 euro per gezin. 
Info: NP Damme: Robrecht Pillen: 
robrecht.pillen@skynet.be.

Vogels ringen is een heel belangrijk en 
noodzakelijk kwaad om van vogels te we-
ten te komen waar ze broeden, trekken en 
overwinteren. Ook over hun sociaal leven 
valt er heel wat af te leiden. Je kunt kennis 
maken met allerlei types ringen, vangtech-
nieken en wetenschappelijke resultaten 
die uit ringwerk zijn voortgevloeid.

Zondag 18 oktober: herfsttrek in 
de Baai van Heist

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje, einde Zeedijk-Heist (nr 64).
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens: 
0475/74.60.54

Zondag 18 oktober: door de 
knieën voor de schoonheid van 
paddenstoelen

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
Maskobos, kerkhof Jabbeke, Aartrijkse-
steenweg, Jabbeke.
Info: NP Jabbeke: Paul Jacobs: 

jacobs.p@hotmail.com of 0468/16.83.29. 
Inschrijven via natuurpuntjabbeke@gmail.com.

In de herfst steken ze weer op, in alle kleu-
ren, geuren en formaten.  Paul Jacobs laat 
ons kennis maken met het rijk der zwam-
men in het Maskobos. We sluiten af met 
een culinair champignonsoepje.

Zondag 18 oktober: foto-excursie: 
paddenstoelen in Wijnendalebos

Afspraak om 8 uur op de parking aan het 
Fonteinpad 2, Torhout.
Info en verplicht inschrijven via “Contact” 
op www.nfbo.be.

Zondag 18 oktober: watervo-
geltelling 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 .

Donderdag 22 oktober: in-
foavond voor vrijwilligers

Zie pg. 35.

Zaterdag 24 oktober: vogelring-
werk

Zie zondag 18 oktober.

Zaterdag 24 oktober: strand-
wandeling in Wenduine    

Afspraak om 14 uur aan het infokantoor, 
Leopold II-laan, Wenduine.                                                                   
Meebrengen: laarzen en verrekijker.                                                                                                                         
Info: NP De Haan: Heide Knobl: 
0474/08.88.56  of 
natuur.dehaan@gmail.com.    

Zondag 25 oktober: open-kijk-
hutnamiddag in Damme

Afspraak tussen 14 uur en 16.30 uur aan 
het bezoekerscentrum Dammesteenweg 
2, 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.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Sinds de ingrijpende herinrichtingswerken 
van VLM en in het kader van een Life-pro-
ject, zijn meer plas-dras toestanden gecre-
eerd waardoor de vogelrijkdom indruk-
wekkend is toegenomen.

Zondag 25 oktober: op zoek naar 
paddenstoelen en meer moois 
in het Blinckaertduinbos

Afspraak om 14 uur Oosthoekplein, Knok-
ke-Zoute.
Info: NP Knokke-Heist: Dirk Vantorre: 
0473/599604

Zondag 25 oktober: beheerwer-
ken in Doeveren

Afspraak van 9 tot 12 uur. 
In aanloop naar de werkdag zal de parking 
worden gedeeld via onze website 
www.natuurpuntzedelgem.be.
Meebrengen: aangepaste kledij, eventueel 
laarzen, werkhandschoenen.
Info: NP Zedelgem: Bram D'hondt: 
0472/36.34.84.

Zondag 25 oktober: Honeyland

Zie pg. 25.

Donderdag 29 oktober: Arkavond 

zie pg. 21.

Zaterdag 31 oktober : zaag- en 
kapwerk in de Warandeputten

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur aan de 
Warandeputten, brug Moerbrugge over 
kanaal Gent-Brugge.
Meebrengen: laarzen,  werkhandschoenen 
en lunch. Natuurpunt zorgt voor werkma-
teriaal, drank, warme soep en versnaperin-
gen.
Info : NP Oostkamp : 0476.505011 of 
www.valleivandezuidleie.be.

Zaterdag 31 oktober: demo wer-
ken met hout

Afspraak vanaf 14 uur, doorlopend tot 17 
uur. In bezoekerscentrum, Dammesteen-
weg 2 in Damme. Gratis voor Natuurpunt-
leden, niet-leden betalen 3 euro per vol-
wassene of 6 euro per gezin. 
Info: NP Damme: Hans Compernolle: 
h.compernolle@village.uunet.be.

Wat hebben een kloefenkapper, latten-
kliever, stelenzetter en shingelmaker 
gemeen? Ze maken van houtbewer-
king hun ambacht en blazen dood hout 
nieuw leven in. Maak deze namiddag 

kennis met hun handigheid of doe even 
mee. 

Zondag 1 november: wal-
len-weiden-water op de stads-
wallen van Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme, tot 16.30 
uur. Gratis voor Natuurpuntleden, niet-le-
den betalen 3 euro per volwassene of 6 
euro per gezin. 
Meebrengen: stevig schoeisel of laarzen en 
verrekijker. 
Info: NP Damme: Robrecht Pillen: 
robrecht.pillen@skynet.be.

De rijke geschiedenis van Damme gaf ook 
vorm aan het landschap. Weiden, wallen 
en water vatten de verscheidenheid aan 
biotopen op een relatief kleine oppervlak-
te goed samen.

Zondag 1 november: klimaat-
wandeling op het strand

Afspraak om 10 uur op de hoek van de Ga-
deynehelling met de Zeedijk, Blankenber-
ge, tot 12.30 uur. 

november

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Meebrengen: laarzen, loepje, verrekijker.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 1 november: bessen-
pracht in Park 58

Afspraak om 14 uur aan de pergola (ingang 
Park 58), Elisabethlaan, Duinbergen
Info: NP Knokke-Heist: Chrisine Petras: 
0473/59.96.04.

Zaterdag 7 november: beheer-
werken in de Stadswallen van 
Damme

Zie zaterdag 3 oktober.

Zondag 8 november: proevertjes 
van het voedsel van de toekomst

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme, tot 17 uur. 
Gratis voor Natuurpuntleden; niet-leden 
betalen 3 euro per volwassene of 6 euro 
per gezin. 
Info: NP Damme: Ewout Zwaenepoel: 
ewout.zwaenepoel@telenet.be.

Een losse babbel en info rond alternatie-
ve voeding. Voedsel kan vanuit meerdere 
oogpunten bekeken worden: zich verzadi-
gen, als medecijn, gewassen als koolstof-
vastlegging … Tips om zich te verdiepen 
in de problematiek en oplossingen aan te 
reiken. Kunnen insecten en zeewier daar 
een bijdrage in leveren? Hoe proeven die 
vleesvervangers?

Zondag 8 november: op zoek 
naar tsakkers in de Sashul

Afspraak om 14 uur aan de kleine vuur-
toren, einde Zeedijk (nr 54), Heist. Info: 
NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04

Zaterdag 14 november: proe-
vertjes van het voedsel van de 
toekomst 

Zie zondag 8 november.

Zaterdag 14 november: aalschol-
vertelling

Traditioneel worden de aalscholvers op 
hun slaapplaats geteld in deze maand. 
Het tellen gebeurt door vaste medewer-
kers.Als je zin hebt om mee te tellen, kun

 je altijd contact opnemen met Wim Jans: 
0498/29.61.26 of wjans566@gmail.com.

Zondag 15 november: 400 jaar 
stadswallen van Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme, tot 16.30 
uur. Gratis voor Natuurpuntleden, niet-le-
den betalen 3 euro per volwassene of 6 
euro per gezin. 
Meebrengen: stevig schoeisel of laarzen en 
verrekijker. 
Info: NP Damme: Guido De Laender:
 guido.de.laender@telenet.be.

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat de mid-
deleeuwse vestingen van Damme op de 
schop genomen werden om plaats te ma-
ken voor een vesting in zevenstervorm met 
grachten, bastions, courtines, ravelijnen, 
halve manen en bedekte wegen. Merk-
waardig is dat daar nog heel veel van te 
zien is in het natuurgebied.

Zondag 15 november: de eerste 
overwinteraars in de Sint-Do-
naaspolder

Afspraak om 14 uur aan parking oude gren-
spost, St Anna ter Muyden (tgo benzinesta-
tion).
Info: NP Knokke-Heist: Luc van Rillaer: 
050/62.35.69

Zondag 15 november: watervo-
geltelling 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, vogelgids.
Info NP Brugge en Mergus: Frank De Schee-
maeker 0473/ 91.84.36 .

In november kun je al leuke winterwaarne-
mingen doen.

Vrijdag 20 november: USA The 
Northwest (Johan Sevenant)

Afspraak om 20 uur in zaal Swaenenburg, 
Cathilleweg 38, 849O Stalhille.
Info: NP Jabbeke: Joeri Van Bijlen: 
joeri.van.bijlen@gmail.com of 
0470/10.10.80. Inschrijven via 
natuurpuntjabbeke@gmail.com.

Een boeiend reisverhaal van een trip langs een 
hele resem Nationale Parken in de vijf noord-

westelijke staten van de VS. De meest impres-
sionante zijn Glacier, Yellowstone, Grand Teton, 
Olympic Mountains en Rainier. De reis begint 
en eindigt met een bezoek aan de stad Seattle.

Zaterdag en zondag 21 en 22 no-
vember: Dag van de Natuur

Zie pg. 27.

Zondag 22 november: vogels 
voeren en beloeren

Afspraak van 14 uur, doorlopend tot 17 uur 
in bezoekerscentrum Dammesteenweg 2 
in Damme. Deelname: gratis voor Natuur-
punters, niet-leden betalen 3 euro per vol-
wassen persoon of 6 euro per gezin. 
Info: NP Damme: Donald Dupon: 
donald.dupon@hotmail.com.

Volwassenen volgen de pijlen naar de kijkhut 
waar een gids uitleg geeft bij het observeren. 
Kinderen kunnen zelf een voedersilo maken 
of een mezenbol kneden om ook thuis de vo-
gels te kunnen voeren en beloeren.

Zondag 22 november: trekvogel-
symposium

Zie pg. 13.

Zondag 22 november: Last Male 
on Earth

Zie pg. 25.

Zondag 22 november: foto-ex-
cursie naar de Vagevuurbossen

Afspraak om 8 uur op de parking Aanwijs, 
Reigerlosstraat 69, Beernem.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !

Kleine daad, groot resultaat.
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 #natuurisgezond  •  www.dagvandenatuur.be

Kom planten, snoeien, en maaien voor de natuur in jouw buurt. 
Samen krijgen we de natuur - en onszelf - terug in vorm.
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Info en verplicht inschrijven via “Contact” 
op www.nfbo.be.

Donderdag 26 november: Ar-
kavond

Zie pg. 21.

Zondag 29 november:  winter-
gasten

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme, tot 16.30 uur. 
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden beta-
len 3 euro per volwassene of 6 euro per gezin. 
Meebrengen: stevig schoeisel of laarzen en 
verrekijker. 
Info: NP Damme: Robrecht Pillen: 
robrecht.pillen@skynet.be.

Voedselschaarste in broedgebieden dwingt 
vogels soms enorme afstanden af te leggen. 
Zo komen tal van wintergasten ook onze 
contreien weer opzoeken. Kolgans, kleine 
rietgans, wintertaling, smient, … zoeken 
jaarlijks de historische poldergraslanden op.

Zondag 29 november: Neptunus 
struint in de branding 

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, war-
me kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Christine Petras en 
Omer Rappé: 050/51.24.17.

Zaterdag 5 december: beheer-
werken in de Stadswallen van 
Damme

Zie zaterdag 3 oktober.

Zondag 6 december: overwinte-
ring in de Zwinduinen en Polders

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

Zondag 6 december: fietstocht: 
op zoek naar vriezeganzen

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 

Blankenberge, tot 16.30 uur. Honden niet 
toegelaten.
Meebrengen: fiets, verrekijker of tele-
scoop.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 6 december: winterwan-
deling in Ryckevelde

Afspraak om 14 uur aan de parking langs 
de Holleweg, einde tot 17 uur.
Meebrengen: stevige schoenen, verrekij-
ker, aangepaste kledij.
Info: NP Brugge: Wim Jans: wjans566@
gmail.com of 0498 29.61.26.
In Ryckevelde, met zijn diverse biotopen 
kun je heel wat vogels waarnemen, zelfs in 
de winter. Ook paddenstoelen zijn te vin-
den in de winter.

Vrijdag 11 december: natuur-
beelden gezien door de lens van 
Peter Watthy, Erwin Derous en 
Rony Jacobs

Afspraak van 20 tot 22 uur. 
Door de coronamaatregelen is de locatie 
nog niet bekend. Bekijk regelmatig  
www.natuurpuntzedelgem.be voor een 
update.
Info: NP Zedelgem: 
rony@natuurpuntzedelgem.be.

Zaterdag 12 december: werk-
voormiddag in De Vaanders.

Zie 11 oktober.

Werkdag rond hout: bestrijding exoten( 
o.a. amerikaanse vogelkers), dunning 
bospercelen voor meer biodiversiteit, vrij-
maken dreven, ... Het aanwezige brand-
hout wordt verdeeld onder de aanwezige 
vrijwilligers.

Zondag 13 december Neptunus 
struint in de branding: strand-
wandeling naar de Zwingeul

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise 
Knokke-Zoute
Info: NP Knokke-Heist: Christine Petras en 
Omer Rappé tel. 050/51.24.17
handig: stevige stapschoenen, warme kle-
dij,

Zondag 13 december: dijken en 
kanalen in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme, tot 16.30 
uur. Gratis voor Natuurpunteden, niet-le-
den betalen 3 euro per volwassene of 6 
euro per gezin. 
Meebrengen: stevig schoeisel of laarzen en 
verrekijker. 
Info: NP Damme: Guido De Laender: 
guido.de.laender@telenet.be.

De schoonheid van het Damse landschap 
wordt mede bepaald door dijken en kana-
len met de soms imposante bomenrijen. 
Wandel mee langs het Napoleonkanaal, de 
Stinker en de Blinker en kom onder meer 
te weten waaraan deze kanalen hun naam 
hebben te danken.

Zondag 13 december: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

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

De winter is in het land, dus volop genieten 
van de wintervogels.

Zondag 13 december: beheer-
werken in Doeveren

Afspraak van 9 tot 12 uur. 
In aanloop naar de werkdag zal de par-
king worden meegedeeld via onze website 
www.natuurpuntzedelgem.be.
Meebrengen: aangepaste kledij, eventueel 
laarzen, werkhandschoenen.
Info: NP Zedelgem: Bram D'hondt: 
0472/36.34.84.

Zaterdag 19 december: gasten 
uit het Hoge Noorden

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme,tot 16.30 
uur. Gratis voor Natuurpunters, niet-leden 
betalen 3 euro per volwassene of 6 euro 
per gezin. 
Meebrengen: stevig schoeisel of laarzen en 
verrekijker. 
Info: NP Damme: Robrecht Pillen: 
robrecht.pillen@skynet.be.
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! We volgen de actuele coronamaatregelen !

Kleine daad, groot resultaat.
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 #natuurisgezond  •  www.dagvandenatuur.be

Kom planten, snoeien, en maaien voor de natuur in jouw buurt. 
Samen krijgen we de natuur - en onszelf - terug in vorm.

A2 affiche Dag van de natuur 2020.indd   1 25/08/2020   16:16:55
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Zaterdag 19 december: hak-
houtbeheer in Gevaerts -Noord 

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur aan de 
ingang van het reservaat Gevaerts-Noord, 
rechteroever van het kanaal Gent-Brugge 
stroomopwaarts van de keersluis.
Meebrengen : werkhandschoenen, laarzen 
(en/of stevig schoeisel)  en lunch. Natuur-
punt zorgt voor werkmateriaal, drank, war-
me soep en versnaperingen.
Info : NP Oostkamp : 0476.505011 of
www.valleivandezuidleie.be. 

Zaterdag 19 december: ganzen 
in de historisch permanente 
graslanden   

Afspraak om 14 uur aan de parking van de 
kerk van Vlissegem, Dorpsstraat 7.                                   
Meebrengen: laarzen en verrekijker.                                                                                                                                  
Info: NP De Haan: Marc Janssens: 
059/23.46.96 of 0495/70.44.22 of 
natuur.dehaan@gmail.com.

Zondag 20 december: gasten uit 
het Hoge Noorden

Zie zaterdag 19 december.

Zondag 20 december: van brug 
tot brug

Afspraak om 10 uur aan Nieuwegebrug, Jabbeke.
Info NP Jabbeke: bij Kris D'hondt: kris.
dhondt@gmail.com. Inschrijven via 
www.natuurpuntjabbeke.be. 

We wandelen van Nieuwegebrug naar Stal-
hillebrug en terug. Benieuwd wat we te zien 
krijgen in dit mooie winterse landschap.

Zondag 20 december: foto-ex-
cursie naar de Zwinduinen en 
-polders

Afspraak om 8 uur aan de hoek van de 
Bronlaan en de Graaf Leon Lippensdreef, 
Knokke
Info en verplicht inschrijven via “Contact” 
op www.nfbo.be.

Zondag 20 december: maak ken-
nis met vriezeganzen en andere 
wintergasten

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 12 uur. Honden niet toe-
gelaten.

Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 27 december: open-kijk-
hut-namiddag in Damme

Zie zondag 25 oktober.

Zondag 27 december: uitwaaien 
tussen 2 feesten in de Zwindui-
nen en Polders

Afspraak om 14 uur aan Oosthoekplein 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman 
tel : 0473/59.96.04

Zaterdag 2 januari: beheerwerken 
in de Stadswallen van Damme

Zie zaterdag 3 oktober.

januari

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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VOLG EEN OPLEIDING  
NATUURMANAGEMENT  
IN  BLENDED LEREN.

Surf naar Inverde.be/Natuurmanagement-Blended  
en word #TRAINED BY INVERDE

• Leer online, waar en wanneer je wil
• In groep, met persoonlijke begeleiding 
• Aangevuld met live webinars
• En drie boeiende excursies in Vlaamse topnatuur.


