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Zaterdag 9 januari: demonstratie 
werken met hout

Afspraak aan het bezoekerscentrum in 
Damme, Dammesteenweg 2. Doorlopend 
van 14 tot 17 uur. 
Info: NP Damme: www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op  
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Gratis voor natuurpunters, niet-leden betalen 
3 euro per volwassene of 6 euro per gezin. 

Wat hebben een kloefenkapper, lattenklie-
ver, stelenzetter en shingelmaker gemeen? 
Ze maken van houtbewerking hun ambacht 
en blazen dood hout nieuw leven in. Maak 
deze namiddag kennis met hun handigheid 
en wie weet steek je zelf wel even de han-
den uit de mouwen?

Zondag 10 januari: nieuwjaars-
drink met voorstelling plannen 
nieuw bezoekerscentrum

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum, Dammesteenweg 2, Damme. 
Info: NP Damme: www.natuurpuntdamme.
be. Verplichte inschrijving via  
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Kom klinken op het nieuwe jaar. Ondertus-
sen delen we de plannen en ontwerpen van 
het nieuwe bezoekerscentrum. 

Zaterdag 10 januari: beheerwer-
ken in de Zwaanhoek

Afspraak om 13.30 uur aan het Kruispunt 
Zwaanhoek en A10-brug, tot 17 uur.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Edwin 
Baert: np.middenkust@gmail.com.

Zondag 10 januari: 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.

Zondag 10 januari: de kleiputten 
van Wenduine als winterverblijf

Afspraak om 14 uur op parking begraaf-
plaats Wenduine, Uitkerksestraat 1, De 
Haan, tot 17 uur. 
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regen-
weer. Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrij-
ven: www.natuurpunt.be/
bezoekerscentrum-uitkerkse-polder.

Zaterdag 16 januari: beheerwer-
ken in de Paelsteelpanne

Afspraak om 13.30 uur aan de Koninklijke Baan 
thv tramhalte Bredene Renbaan, tot 17 uur.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Edwin 
Baert: np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 16 januari: aalscholver-
telling 

Traditioneel worden de aalscholvers op 
hun slaapplaats geteld in deze maand. Het 
tellen gebeurt door vaste medewerkers, 
maar als je zin hebt om mee te tellen, kun 
je altijd contact opnemen met Wim Jans: 
0498/29.61.26 of wjans566@gmail.com.

Zaterdag 16 januari: maaien van 
het rietveld in de Cathille

Afspraak om 9 uur aan Cathilleweg 165, 
8490 Stalhille, tot 12 uur.
Meebrengen: hoge laarzen en handschoenen.
Info: NP Jabbeke: Erik Blauwet: 
0494/34.85.96. Inschrijven via 
erikblauwet@gmail.com.

Zondag 17 januari: braakballen 
uitpluizen 

Afspraak in het bezoekerscentrum Dam-
mesteenweg 2, Damme. Doorlopend van 
14 tot 17 uur. 
Info: NP Damme: www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving via
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Gratis voor natuurpunters, niet-leden betalen 
3 euro per volwassene of 6 euro per gezin. 

Aan de braakbal ken je de vogel. We ontrafe-
len gedroogde braakballen en zoeken uit van 
wie de restanten zijn die we erin aantreffen.

januari
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

Algemene Vergadering  
  
 

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.

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 24 januari: werken aan 
bos en heide in de Gulke Putten 

Afspraak om 9 uur in Centrale B, Predikhe-
renstraat 35A, Wingene, tot 12.30 uur.
Meebrengen: aangepaste kleding, eventu-
eel werkhandschoenen en stevig schoeisel. 
Info: NP Gulke Putten: 
christine.verscheure@scarlet.be. Verplicht 
inschrijven via sms op 0477/99.39.11 (+ 
aantal personen).

Halve dag licht werk, met daarna nieuw-
jaarsreceptie en jaaroverzicht. Gezinnen 
met kinderen welkom; we zorgen voor 
aangepast werk en warme drank. 

Weekend  30 en 31 januari: 
composteren en kringlooptui-
nieren 

Afspraak in het bezoekerscentrum Dam-
mesteenweg 2, Damme. Doorlopend van 
14 tot 17 uur. 
Info: NP Damme: www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving via  
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Gratis voor natuurpunters, niet-leden be-
talen 3 euro per volwassene of 6 euro per 
gezin. Raadpleeg in functie van corona-
maatregelen steeds de website www.na-
tuurpuntdamme.be.

In een kringlooptuin komt niets binnen en 
gaat ook niets buiten. De natuurlijke cy-
cli kunnen er hun gang gaan. Afval wordt 
voedsel.

Zondag 17 januari: winterse  pe-
rikelen in de duinen 

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

Zondag 17 januari: watervogel-
telling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking, L. 
Coiseaukaai, Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus: 
Frank De Scheemaeker: 0473/ 91.84.36 of 
fds4022@gmail.com.

Dit weekend worden over heel Europa alle 
watervogels geteld.

Woensdag 20 januari: infoses-
sies testamenten en legaten

Zie pg. 17 en 23.

Zaterdag 23 januari: dagexcur-
sie naar de Westhoek

Afspraak om 8 uur aan de parking van Steen-
brugge, Baron Ruzettelaan, Assebroek, of 
aan de Blankaert om 9 uur, tot 18 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, war-
me kledij, picknick.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mer-
gus: Wim Jans: 0498/29.61.26 of 
wjans566@gmail.com en Karina Samijn: 
0497/53.80.68.

Zaterdag 23 januari: beheer-
werken aan de Oosteroever

Afspraak om 13.30 uur aan het begin van 
de Godtschalckstraat, Oostende, tot 17 uur.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Paul 
Lingier: np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 23 januari: braakbal-
len uitpluizen

Zie zondag 17 januari.

Zondag 24 januari: winter in de 
Sashul

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

Zondag 24 januari: vogels voe-
ren en beloeren

Afspraak aan het bezoekerscentrum, Dam-
mesteenweg 2, Damme. Doorlopend van 
14 tot 17 uur. 
Info: NP Damme: www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving via  
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Gratis voor natuurpunters, niet-leden betalen 
3 euro per volwassene of 6 euro per gezin.
Wandel naar de kijkhut in het anders niet toe-
gankelijk deel van het reservaat. Gidsen geven 
de nodige toelichtingen. Aan het bezoekers-
centrum voederen we de vogels en kun je het 
eerder kleine grut bekijken. Voor kinderen 
voorzien we verrekijkers. Zij kunnen een me-
zenbol kneden om thuis de vogels te voederen. 

Knokke- heist: 
14 uur - 15.30 uur 
CC Scharpoord - Maxim Willemspad 1 
8301 Knokke-Heist

Joost Verbeke: 0477/20.47.27 - joost.verbeke@natuurpunt.be of www.natuurpunt.be/legaten

Natuurpunt jouw erfgenaam?

Brugge: 
20 uur - 21.30 uur 
POC Willibrord - K. K. Theodoorstraat 4 
8200 Brugge

Inschrijven noodzakelijk
via joost.verbeke@natuurpunt.be of 0477 20 47 27.

Indien de fysieke bijeenkomst een veiligheidsrisico inhoudt, 
geven we online of telefonisch de nodige informatie.

Vele Vlamingen ontdekten tijdens de lockdown de natuur dichtbij huis.
Steeds meer mensen wensen deze natuur te beschermen via een schenking of een 
testament.Vanaf 1 juli 2021 zullen voor legaten en schenkingen nieuwe spelre-
gels gelden. Dat roept veel vragen op, niet in het minst bij natuurliefhebbers die 
vroeger al een duo-legaat maakten.

Joost Verbeke geeft uitleg bij wat er allemaal verandert en illustreert de 
mogelijkheden die er nog zullen zijn om Natuurpunt  op te nemen in 
uw testament of als begiftigde van een schenking.

 tu

 tu

 nooWoensdag 

20/01

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Zondag 31 januari: stootvogel-
telling in de weiden van Dud-
zele, Koolkerke, Oostkerke en 
Lapscheure

Afspraak om 8.45 uur aan de randparking 
L. Coiseaukaai, Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: warme kledij, telescoop, ver-
rekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus: 
Nicholas Endriatis en Frank De Scheemae-
ker: 0473/91.84.36 of fds4022@gmail.com. 

Zondag 31 januari: wandeling in 
Zwinduinen en Polders

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

Zondag 31 januari: het Grote 
Vogelweekend in de Uitkerk-
se Polder   
  

Doorlopend van 10 uur tot 17 uur in het 
bezoekerscentrum, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge. In samenwerking met Vo-
gelwerkgroep Mergus en Vogelopvangcen-
trum Oostende:
- Leer over voederen, nestkastjes … en nog 
veel meer
- 3x korte wandeling (+/- 1 uur): om 11 uur, 
14 uur en 15 uur
- Fietstocht (+/- 10 km): om 14 uur, op zoek 
naar wintergasten
Smakelijke verwennerij te verkrijgen, aan-
geboden door Hostellerie Hof Ter Doest 
(zolang voorraad strekt).
Meebrengen: fiets, verrekijker, laarzen bij 
regenweer.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

Woensdag 3 februari: opzetten 
paddenoverzetscherm

Afspraak om 9 uur aan bufferbekken Pier-
lapont, Loppem (Zedelgem), tot 12 uur.
Meebrengen: laarzen, werkhandschoenen, 
warme kledij, spade indien mogelijk.
Info: NP Zedelgem: Chris Werbrouck: 0473/ 
98.59.01 of chris.werbrouck@skynet.be of 
www.natuurpuntzedelgem.be.

Zaterdag 6 februari: beheer-
werkdag in Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum, Dam-
mesteenweg 2, Damme. Er wordt gewerkt 
van 9 tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel of laarzen, lunchpakket.
Info: NP Damme: www.natuurpuntdamme.be 
en stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Natuurpunt Damme beheert bijna 300 ha 
natuurgebied. Rasters herstellen, wandel-
paden maaien en wilgen knotten zijn maar 
enkele van de vele zaken die in het reservaat 
op geregelde tijdstippen moeten gebeuren.

Zaterdag 6 februari: Algemene 
Vergadering NP Blankenberge

Zie pg. 33.

Zaterdag 6 februari: werkdag in 
de Schuddebeurze 

Afspraak   van 13.30, tot 17 uur aan Kruising 
Schuddebeurzeweg met Bamburgstraat. 
Info: NP Middenkust: Johan Broidioi: 
0474/24.12.26.

We ruimen beheerresten op en herstellen 
de afsluiting. 

Zaterdag 6 februari: Algemene 
Vergadering NP Middenkust 

Zie pg. 49.

Zondag 7 februari: strandvond-
sten in de Zwingeul

Afspraak om 14 uur aan het Surfers Paradi-
se, Knokke-Zoute.
Meebrengen: stevige stapschoenen, war-
me kledij.
Info: NP Knokke-Heist: Omer Rappé: 
050/51.24.17.

Zondag 7 februari: speuren naar 
velduilen in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 15 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 18 uur. 
Meebrengen: verrekijker, warme (regen)
kledij.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

Zondag 7 februari: strandwan-
deling aan de Vosseslag

                                                       
Afspraak om 14  uur  tot 16 uur 
aan vuurtoren van de Vosseslag.                                                                                  
Meebrengen: goede stapschoenen.                                                                                                                
Info: NP De Haan: Hilde Goossens : 
0494/54.62.14 of 
natuur.dehaan@gmail.com.

Vrijdag 12 februari: Algemene 
Vergadering NP Brugge

Zie pg. 37.

Zaterdag 13 februari: Algemene 
Vergadering NP Oostkamp

Zie pg. 51.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !

februari
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Zaterdag 13 februari: pad-
denoverzet aan de Keignaert

Afspraak om 13.30 uur aan Grintweg 135, 
Oostende, thv brug G62, tot 17 uur. 
Info en inschrijven: NP Middenkust: Stépha-
ne Venmans: np.middenkust@gmail.com.

Zondag 14 februari: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Afspraak om 8.45 uur randparking, L. Coi-
seaukaai , Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus: 
Frank De Scheemaeker: 0473/ 91.84.36  of 
fds4022@gmail.com.

Zondag 14 februari: demonstra-
tie werken met hout 

Zie 9 januari.

Zondag 14 februari: valentijn in 
de Sashul

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje einde Zeedijk, Heist (nr 64).
Meebrengen: bij vochtig voorjaar zijn laarzen 
belangrijk, loep en verrekijker altijd handig.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 
0473/59.96.04.

Zaterdag 20 februari: beheer-
werken in de Paelsteelpanne

Zie 16 januari.

Zondag 21 februari: overleven 
op het strand 

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje einde Zeedijk, Heist.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
laarzen en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Ludo Sterkens: 
0475/74.60.54.

Zondag 21 februari: bosbeheer- 
en knoppenwandeling in het 
domein d'Aertrycke

Afspraak om 14 uur aan de parking Zee-
weg 42, Wijnendale-Torhout, tot 17 uur.
Meebrengen: loep, eventueel verrekijker.
Info: NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
050/38.21.50 of 
verplancke-de.neve@skynet.be.

Waarom laten we doodhout staan, wat is au-
tochtoon plantgoed, wat is een exoot enz. Je 
leert ook bomen aan hun knoppen herkennen.

Zondag 21 februari: samen wer-
ken aan bos en heide in de Gul-
ke Putten (Wingene)

Afspraak om 9 uur, Centrale B, Predikhe-
renstraat 35A, Wingene, tot 12.30 uur.
Meebrengen: aangepaste kleding, eventu-
eel werkhandschoenen en stevig schoeisel.
Info:  christine.verscheure@scarlet.be.

Halve dag licht werk, gevolgd door aperitief. 
Gezinnen met kinderen welkom; we zorgen 
voor aangepast werk en warme drank.
Verplicht vooraf aanmelden (via sms op 
0477/99.39.11) met aantal personen.

Zondag 21 februari: fietstocht: 
speuren naar velduilen in de 
Uitkerkse Polder

Afspraak om 15 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 18 uur. 
Meebrengen: fiets, verrekijker, warme (re-
gen)kledij.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

Vrijdag 26 februari: presenta-
tie: hoe maak je een natuurlijke 
tuin? 

Afspraak om 19.30 uur in het bezoekers-
centrum Uitkerkse Polder, Kuiperschee-
weg 20, Blankenberge, tot 22.30 uur. Bar 
en deuren open vanaf 19 uur.
In samenwerking met Velt Blankenberge.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

Zaterdag 27 februari: Algemene 
Vergadering NP Jabbeke

Zie pg. 45.

Zondag 28 februari: vogels voe-
ren en beloeren in Damme

Zie zondag 24 januari. 

Zondag 28 februari: de laatste 
vriezeganzen in de St-Donaas-
polder

Afspraak om 14 uur aan de parking oude 
grenspost St Anna ter Muyden (tgo benzi-
nestation).
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
waterdicht schoeisel en verrekijker.

Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer en 
Dirk Vantorre:  050/62.35.69.

Zondag 28 februari: natuurhis-
torische wandeling in de Schud-
debeurze

Afspraak om 10 uur aan Kruispunt 
Steenstraat met Schuddebeurzeweg, Mid-
delkerke, tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Wim 
Boydens: np.middenkust@gmail.com.

Zondag 28 februari: roofvogels 
spotten

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 17 uur. 
Meebrengen: verrekijker, stevige 
stapschoenen.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

Zaterdag 6 maart: beheerwer-
ken in de Zwaanhoek

Zie 10 januari.

Zaterdag 6 maart: beheerwerk-
dag in Damme

Zie zaterdag 6 februari.

Zondag 7 maart: toelichting en 
excursie 'vestingbouw'

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Dammesteenweg 2 in Damme tot 
16.30 uur. 
Info: NP Damme: www.natuurpuntdam-
me.be. Verplichte inschrijving op  
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Gratis voor natuurpunters, niet-leden betalen 
3 euro per volwassene of 6 euro per gezin. 

In 2020 was het 400 jaar geleden dat de 
stadswallen van Damme een gebastio-
neerde vesting in zevenstervorm met 
grachten en wallen werd. Niemand kan ons 
daar beter over informeren dan Prof. Em. 
Piet Lombaerde. Hij is burgerlijk ingenieur 
architect en doctor in de Stedenbouw en 
Ruimtelijke ordening. Hij doceerde aan UA 
geschiedenis van de architectuur, steden-
bouw en militaire architectuur. 

! We volgen de actuele coronamaatregelen !

maart
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Zondag 7 maart: spring is in the air

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

Zaterdag 13 maart: lentekrie-
bels, natuur intrekken via de 
concessie        
                                          

Afspraak om 10 uur  tot 12 uur aan 
Tramstation De Haan.            
Info: NP De Haan: Joost Witdoeckt: 
natuur.dehaan@gmail.com.

Zaterdag 13 maart: beheerwer-
ken in de Keignaert

Afspraak om 13.30 aan de Kapittelstraat 
71, Oostende, tot 17 uur.
Info: NP Middenkust: Stéphane Venmans: 
np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 13 maart: lentebloei-
ers en lenteroepers

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Dammesteenweg 2 in Damme, tot 
16.30 uur. 
Info: NP Damme: www.natuurpuntdam-
me.be. Verplichte inschrijving op  
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Gratis voor natuurpunters, niet-leden betalen 
3 euro per volwassene of 6 euro per gezin. 

De lente heeft onmiskenbaar invloed op 
de mens en de natuur. Wij voelen het krie-
belen in de buik als we de flora zien ontlui-
ken en de avifauna luid van zich laat horen.

Zaterdag 13 maart: beheer-
werkdag Uitkerkse Polder

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 17 uur. Alle hulp 
welkom, ook voor een uurtje.
Meebrengen: werkkledij, laarzen, pick-
nick.
Gratis drankje en versnapering.

Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

 
Zaterdag 13 maart: workshop: 
schelpen op naam brengen

3x workshop (+/- 1 uur): afspraak om 13 
uur, om 14 uur of om 15 uur op de hoek 
van de Gadeynehelling met de Zeedijk, 
Blankenberge. 
Meebrengen: laarzen.
Info: www.groteschelpenteldag.be en NP 
Blankenberge, in samenwerking met VLIZ, 
EOS en Provincie West-Vlaanderen:
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

Zondag 14 maart: amfibieën-
wandeling

Afspraak om 10 uur aan hof ter Pierlapont, 
Zeedijkweg 23, Loppem (Zedelgem), tot 12 uur.
Kleding: schoeisel aangepast aan modde-
rig terrein.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Info: NP Zedelgem: 
www.natuurpuntzedelgem.be of Chris 
Werbrouck: chris.werbrouck@skynet.be 
of 0473/98.59.01.

Zondag 14 maart: watervogel-
telling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Afspraak om 8.45 uur randparking, L. Coi-
seaukaai,  Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vo-
gelgids. 

Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus: 
Frank De Scheemaeker: 0473/ 91.84.36 - 
fds4022@gmail.com.

Zondag 14 maart: lente in de 
Sashul

Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje einde Zeedijk-Heist (nr 64).
Meebrengen: bij vochtig voorjaar zijn laarzen 
belangrijk, loep en verrekijker zijn handig.
Info: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 
0473/59.96.04.

Zaterdag 20 maart: werkdag in 
de Rode Dopheide, kant Brugge

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het 
reservaat, Diksmuidse Heerweg, Sint-An-
dries.Er wordt gewerkt van 9.15 uur tot 
12 uur en van 13 uur tot 17 uur. Iedereen 
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) kle-
dij en handschoenen. 
Info en inschrijven: NP Brugge: Stefaan 
Verplancke: 050/38.21.50 of 
verplancke-de.neve@skynet.be, en Karim 
Neirynck: 050/67.59.29 of 
karim.neirynck@gmail.com.

Zaterdag 20 maart: landschaps-
wandeling Moubekevallei

Afspraak om 14 uur aan Moubekestraat 
54, Zedelgem, tot 17 uur.
Info: NP Zedelgem: Catherine Priem: 
0485/50.43.98 of 
www.natuurpuntzedelgem.be.

Zaterdag 20 maart: natuur tussen 
winter en lente in De Kijkuit     

                                           
Afspraak om 14uur tot 16 uur aan de 
parking van het Zeepreventorium.                                 
Meebrengen: goede stapschoenen.                                                                                                                   
Info: NP De Haan: Stijn Borny: 

0479/53.86.60 of 
natuur.dehaan@gmail.com.

Zondag 21 maart: lente in het 
binnenduingebied van de Oost-
hoekduintjes

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij, 
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info: NP Knokke-Heist: Marc De Latere: 
0473/59.96.04.

Zondag 21 maart: samen wer-
ken aan bos en heide in de Gulke 
Putten (Wingene) 

Zie 21 februari.

Zondag 21 maart: zee: een nieu-
we lente een nieuw geluid

Afspraak om 9.30 uur aan parking Zwarte 
Kiezel in De Haan, tot 12 uur.
Meebrengen: wandelschoenen en warme kledij.
Info: Natuurpunt Jabbeke: Joeri Van 
Bijlen: joeri.van.bijlen@gmail.com of 
0470/10.10.80. Inschrijven via 
natuurpuntjabbeke@gmail.com.

Een ervaren gids neemt ons mee op ont-
dekking langs het strand en door de duin-
bossen van De Haan.

Zondag 21 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: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

Zaterdag 27 maart: beheerwer-
ken in de Schapenweide

Afspraak om 13.30 uur aan Duinenweg  
169, Middelkerke, tot 17 uur.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Luc 
Hostyn: np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 27 maart: werkdag in 
het Rodedopheidereservaat, 
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. Er 
wordt gewerkt van 9.15 tot 12 uur en van 13 
tot 16 uur. Iedereen krijgt tussendoor ook 
een drankje en iets te eten.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen-) 
kledij en handschoenen. 
Info en inschrijven: NP Brugge: Stefaan 
Verplancke: 050/38.21.50 of 
verplancke-de.neve@skynet.be en Karim 
Neirynck: 050/67.59.29 of 
karim.neirynck@gmail.com.

Zondag 28 maart: vogels voeren 
en beloeren in Damme

Zie zondag 24 januari.

Zondag 28 maart: de Assebroek-
se 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: 0476/27.72.69 
of eric.hermy@proximus.be. 

We zien de eerste voorjaarsvogels, een ja-
gende ransuil of steenuil.

Zaterdag 3 april: beheerwerken 
in Damme

Zie 6 februari.

Zondag 4 april: de blauwborst

Afspraak om 6 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 9 uur. Bezoekerscentrum 
daarna open: breng je ontbijtpicknick mee!
Meebrengen: verrekijker, ontbijtpicknick.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.Inschrijven: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.

Maandag 5 april: op zoek naar 
de blauwborst in de Meetkerkse 
Moeren

Afspraak om 7.30 uur aan Scheepsdale-
brug, kant Steenkaai, Brugge tot 10 uur.
Meebrengen: verrekijker, goede fiets, ste-
vige wandelschoenen. Max 20 deelnemers.
Info en inschrijven: NP Brugge: Wim Jans: 
0498/29.61.26 of wjans566@gmail.com.

april

! We volgen de actuele coronamaatregelen !


