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Zaterdag 3 april: beheerwerkdag 
in Damme

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscen-
trum, Dammesteenweg 2, Damme, tot 
16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel of laarzen, lunchpakket.
Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 

Natuurpunt Damme beheert bijna 300 ha 
natuurgebied. Het overgrote deel daarvan 
zijn weiden die weinig onderhoud vragen. 
De reservaatpercelen die op de Stadswal-
len van Damme liggen eisen toch wat meer 
aandacht op. Rasters herstellen en wandel-
paden maaien zijn maar enkele van de vele 
zaken die in het reservaat op geregelde tijd-
stippen moeten gebeuren.

Zondag 4 april: op zoek naar de 
blauwborst in de Uitkerkse Polder 

Afspraak om 6 uur aan het bezoekerscentrum 
Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge, tot 9 uur. 
Meebrengen: verrekijker, ontbijtpicknick (het 
bezoekerscentrum is nadien open).
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Paasmaandag 5 april: op zoek 
naar de blauwborst in de Meet-
kerkse Moeren

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

De vorige editie viel in het water door corona, 
nu doen we een nieuwe poging om de schit-
terende waarnemingen van de vorige edities 
te evenaren.

Zaterdag 10 april: handen uit de 
mouwen - werknamiddag

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen. Gratis 
drankje en versnapering.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 11 april: op safari in 
Brugge 

Zie pg. 25.

Zondag 11 april: op zoek naar de 
blauwborst in de Uitkerkse Polder 

Zie 4 april.

Zondag 11 april: op stap in de 
Sashul

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje einde Zeedijk-Heist (ter hoogte van 
huisnr 64).
Meebrengen: loep en verrekijker, bij voch-
tig voorjaar laarzen.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert: 0473/59.96.04.

Zaterdag 11 april: lentekriebels op 
en rond de Keignaert Oostende

Afspraak van 14 uur tot 16.30 aan parking rol-
schaatspiste, Egellaan, Oostende.
Meebrengen: verrekijker, laarzen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Stéphane 
Venmans: np.middenkust@gmail.com.

Zondag 11 april: bubbelwande-
ling in Damme

Afspraak aan het bezoekerscentrum, Dam-
mesteenweg 2, Damme. Doorlopend van 14 
tot 16.30 uur. Korte en lange wandelingen 
voor het gezin of eigen bubbel aan de hand 
van een brochure die verkocht wordt in het 
bezoekerscentrum (2 euro voor Natuurpunt-
leden, 5 euro voor niet-leden). De excursie is 
opgevat als zoektocht met opdrachten. 
Info en inschrijven: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be. 

april
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 18 april: bubbelwande-
ling in Damme

Zie zondag 11 april.

Zondag 18 april: kindersafari 

Zie pg. 25.

Zondag 18 april: lentegevoel in 
de Zwinduinen

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan 
Brinckman: 0473/59.96.0

Zondag 18 april: voorjaarsbloei-
ers in het Park van Loppem

Afspraak om 10 uur aan parking manège 
via doolhof Steenbruggestraat aan viaduct 
Loppem (Zedelgem), tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: www.
natuurpuntzedelgem.be: Dirk Franchoo: 
0474/25.77.10 of Erwin Derous: 
erwin@natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 18 april: Week van de 
Zee: strandlabo

Afspraak van 14 tot 16 uur aan Tramhuisje, 
Koninklijk Plein, De Haan. 
Info en inschrijven: NP De Haan: Hilde 
Goossens: natuur.dehaan@gmail.com. 
Inschrijven via www.natuurpunt.be/activi-
teiten/zoeken.

Op het vloedmerk en in het strandwater kan 
je allerlei zeeorganismen waarnemen. Maar 
wat je niet kan zien, zoals plankton en helaas 
ook microplastics, kunnen we je wel tonen in 
het strandlabo, met 2 binoculairs en de uit-
leg van een natuurgids. We eerbiedigen de 
gangbare coronamaatregelen. Iedereen is 
welkom, groot en klein, hondjes aan de lei-
band. De wandeling is gratis.

Zaterdag 24 april: stiltewande-
ling - kom tot rust in de natuur 

Afspraak om 18 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 19.30 uur. Geniet daarna 
van een rustgevende thee (2 euro).
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Inschrijven verplicht via Belle Epoque Cen-
trum Blankenberge: 050/63.66.40 of 
belle.epoque@blankenberge.be.

Zaterdag 24 april: trekvogels in 
de baai van Heist en in het Sashul

Afspraak om 14 uur aan de kleine vuurtoren 
op het einde aan de zeedijk in Heist, tot 17 
uur. Parkeren kan op de gratis parking langs 
Kustbaan (Elisabethlaan/N34) ter hoogte van 
de fietsbrug.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandel-
schoenen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Koen 
Maréchal: 0479/89.01.05 of 
koenraad.marechal@vlaanderen.be.

De baai van Heist en het Sashul zijn een ide-
aal biotoop om in deze tijd bepaalde zangvo-
gels die op trek zijn, waar te nemen. Honden 
zijn niet toegelaten.

Zondag 25 april: lente in het Bin-
nenduin

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

Zondag 25 april: waterbeestjes 
in Gulke Putten

Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Pre-
dikherenstraat 35A, Wingene.
Meebrengen: aangepast schoeisel.
Info en inschrijven: NP Gulke Putten: 
christine.verscheure@scarlet.be of 
wvandewiele@telenet.be.

Ideaal voor gezinnen met kinderen. Tijdens 
de wandeling kunnen kinderen actief schep-
pen in de veldvijver. Een standje met water-
beestjes laat toe om ook na de wandeling 
beestjes te bekijken van nabij. We voorzien 
nadien een drankje indien toegestaan onder 
de coronamaatregelen. 

Zondag 25 april: op safari in 
Brugge 

Zie pg. 25.

Zondag 25 april: natuur- en erf-
goedsite Vloethemveld

Afspraak om 14 uur aan Parking POV, Diks-
muidse Heirweg 6 , Zedelgem, tot 17 uur. 
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Rony Ja-
cobs: 0498/92.18.80 of 
rony@natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 25 april: open kijkhutna-
middag in Damme 

Afspraak aan bezoekerscentrum Dam-
mesteenweg 2 in Damme. Doorlopend van 
14 tot 16.30 uur.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. Verplichte in-
schrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Wandel op eigen houtje naar de kijkhut in 
het gesloten gedeelte van het reservaat. Gid-
sen geven ter plaatse uitleg over de vogels en 
het landschap. Gratis voor Natuurpuntleden, 
niet-leden betalen 3 euro per persoon of 6 
euro per gezin.

Zaterdag 1 mei: vroegemorgen-
wandeling in het Maria-Hendri-
kapark Oostende

Afspraak van 6 tot 8 uur aan parking Mari-
tiem Instituut, Mercatorlaan, Oostende.
Meebrengen: verrekijker.
Info en inschrijven: NP middenkust: Serge Al-
lein: np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 1 mei: vroegmorgen-
wandeling in domein d’Aertrycke

Afspraak om 5 uur aan parking Zeeweg 42, 
Wijnendale-Torhout, tot 7 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge: Stefaan Ver-
plancke: 050/38.21.50 of 
verplancke-de.neve@skynet.be.

Het domein d’Aertrycke met zijn weiden, 
bos en kasteelpark vormt een ideaal bio-
toop voor vele zangvogels. Op deze och-
tend nodigen de vogels van het domein je 
vriendelijk uit op hun concert.

Zaterdag 1 mei: beheerwerkdag 
in Damme

Zie zaterdag 3 april.

Zaterdag 1 mei: lentezangers in 
het duin 

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !

mei
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Op safari 
in Brugge

van april

tot juli

om de twee 

weken

Startplaats:  aan de luifel aan het Bargeplein, bij de rode brug, Brugge
 
Wanneer: tweewekelijks op zondagmorgen om 10 uur
  vanaf 11 april 2021, dus op 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni, 4 juli.

Deelname:  Alle natuurliefhebbers, jong en oud zijn welkom voor slechts 3 euro per persoon,  
  kinderen tot 12 jaar gratis, mits begeleiding van een  ouder. 
  Inschrijven is niet nodig.

Kindersafari: Heb je kinderen tussen 6 en 10 jaar? Dan kunnen ze dit jaar mee op een 
  kindersafari! Op een speelse manier ontdekken de kinderen wat er leeft, groeit   
  en bloeit in de stad op 18 april, 25 juli en 22 augustus. Verplichte begeleiding   
  van minstens 1 ouder/voogd.

Groepen: Safari op aanvraag voor een groep kost 60 euro.
  Contacteer 
   Wim Jans:  wjans566@gmail.com 
   Dirk Pottier:  dirk.pottier@telenet.be

tu dankzij Brugse natuurgidsen tu 

tu Wim Jans tu Lieve Maeckelbergh tu Dirk Pottier tu Heidi Rau tu Heide Verstraete tu 

tu National Geographic om de hoek tu 

Een organisatie van Natuurpunt Brugge
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! We volgen de actuele coronamaatregelen !

Meebrengen: verrekijker en eventueel loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan 
Brinckman: 0473/59.96.04.

Zondag 1 mei: amfibieën en zo-
veel meer in de Zandpanne

Afspraak om 14 uur aan Wenduinesteenweg, 
thv camping Ter Duinen, De Haan, tot 16.30 
uur.
Meebrengen: verrekijker, loep en eventueel 
laarzen.
Info en inschrijven: NP De Haan: Jan Van-
houtte: natuur.dehaan@gmail.com of 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Vandaag gaan we op ontdekkingstocht in 
de rijke wereld van waterdieren in de duin-
poelen. Maar onderweg maken we “na-
tuurlijk” ook tijd voor planten, vogels, in-
secten, korstmossen ... Want niets is leuker 
in de natuur dan je te laten verrassen door 
wat er, als bij toeval, je pad kruist. Honden 
niet toegelaten.

Zaterdag 1 mei: vroegmorgen-
wandeling ism BC Bulskampveld

Afspraak om 7 uur aan Parking Driekoningen 
Bulskampveld, tot 10 uur.
Meebrengen: wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP Beernem: 
Luc.vanpaemel@skynet.be. Vooraf inschrij-
ven verplicht op https://w-vl.adpro.be/in-
schrijving.php?o=bu_res&i=12019088.

Zondag 2 mei: lentezangers in 
het duin 

Afspraak om 6 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verrekij-
ker en eventueel loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Omer 
Rappé: 050/51.24.17.

Zondag 9 mei: over leven op het 
strand 

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

Zondag 9 mei: bubbelwandeling 
in Damme

Zie zondag 11 april.

Zondag 9 mei: broedvogels in de 
Uitkerkse Polder 

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 9 mei: op safari in Brugge 

Zie pg. 25.

Zondag 9 mei: lentekriebels op 
d’Heye Bredene

 
Afspraak van 10 tot 12 uur aan hoek Batterij-
straat en Heideweg, Bredene.
Meebrengen: verrekijker, laarzen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Dirk Van-
hoecke: np.middenkust@gmail.com.

Zondag 9 mei: Opendeurdag in 
de Vallei van de Zuidleie

Zie pg. 29.

Zondag 9 mei: eetbare planten 
in Hoogveld

Afspraak om 10 uur aan het kruispunt Half-
uurdreef-Boldersdreef, Veldegem, tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Anje Des-
camps: 0486/57.53.29 of 
info@natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 9 mei: laat je verleiden 
door de natuur

Afspraak om 14.30 uur aan parking Kasteel-
dreef, Koolkerke, tot 17 uur.
Meebrengen: eventueel loep.
Info en inschrijven: NP Brugge: Lieve Maec-
kelbergh: 0485/97.23.29 of 
lmaeckelbergh5@gmail.com.

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 16 mei: orchideeën in De 
Fonteintjes

Afspraak om 9 uur in de Londenstraat, Zee-
brugge, aan de ingang van het natuurgebied, 
tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, laarzen.
Honden niet toegelaten.

Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 16 mei: vroegmorgen-
wandeling in Damme

Afspraak van 6 tot 8 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme. 
Info en inschrijven: NP Damme: stadswallen-
vandamme@natuurpunt.be. Raadpleeg de 
website www.natuurpuntdamme.be. 

Gidsen nemen je mee op een ochtendwan-
deling door het reservaat en besteden vooral 
aandacht aan de vogelzang. Gratis voor na-
tuurpuntleden, niet-leden betalen 3 euro per 
persoon of 6 euro per gezin.

Zondag 16 mei: bubbelwande-
ling in Damme

Zie zondag 11 april.

Zondag 16 mei: strandwandeling 
aan De Vosseslag

Afspraak om 10 uur aan Tramhalte Vosseslag 
De Haan, tot 12 uur. 
Info en inschrijven: NP De Haan: Dirk Ver-
straete: natuur.dehaan@gmail.com: www.
natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Samen met een enthousiaste natuurgids al-
lerlei strandvondsten en zeeleven ontdekken 
op het strand van de Vosseslag. Alle kinderen, 
groot en klein zijn welkom voor een leerrijke 
ervaring. Honden mogen mee aan de leiband. 

Zaterdag 22 mei: lentekriebels 
in de Zwaanhoek, Oostende-Ou-
denburg

 
Afspraak van 13.30 uur tot 16 uur aan uitkijk-
toren het Rietnest, Zwaanhoek, Oudenburg.
Meebrengen: verrekijker.
Info en inschrijven: NP middenkust: Edwin 
Baert: np.middenkust@gmail.com.

Zondag 23 mei: op safari in Brugge 

Zie pg. 25.

Zondag 23 mei: orchideeën in De 
Fonteintjes

Afspraak om 9 uur in de Londenstraat, Zee-
brugge, aan de ingang van het natuurgebied, 
tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, laarzen.
Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.



De Spille 2021-2   27 

tu Wandel op blote voeten tu Fluit met gras tu 

tu Spot een vogel met een verrekijker tu
En nog veel meer!

Wilde-buiten-dingen-wandeling
in de Uitkerkse Polder

Paas- 

vakantie

2021

Startplaats:
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20 - Blankenberge

uitkerksepolder@natuurpunt.be 

Ben jij een speelvogel?

Download vanaf 1 april de Wilde-buiten-dingen-
familiewandeling met checklist:

www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder
Vanaf 3 jaar – Trek ravotkledij aan!

Openingsuren paasvakantie:
Open maandag tot en met zaterdag: 13.30 tot 17.30 uur

zondag: 10 tot 17.30 uur
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Zondag 23 mei: orchideeënwan-
deling in De Sashul

Afspraak om 14 uur aan Kleine Vuurtorentje 
einde Zeedijk-Heist (ter hoogte van huisnr 64).
Meebrengen: bij vochtig voorjaar laarzen, 
loep en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Norbert 
Pauwaert: 0473/59.96.04.

Zondag 23 mei: informatieve 
wandeling Doeveren met uitleg 
over de beheerwerken

Afspraak om 10 uur aan de hoofdingang 
Sijslostraat, Waardamme (voor de brug 
over de E403 richting Ruddervoorde, 
rechts af), tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Kris Lesa-
ge: 0486/25.25.30 of 
doeveren@natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 23 mei: open kijkhutna-
middag in Damme

Zie zondag 25 april.

Zondag 30 mei: bubbelwande-
ling in Damme

Zie zondag 11 april.

Zondag 30 mei: wilde planten en 
hun gebruik 

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 5 juni: orchideeënwan-
deling in de Paelsteenpanne, 
Bredene

 
Afspraak van 10 tot 12 uur aan tramhalte 
Bredene renbaan, Koninklijke baan, Bredene.
Info en inschrijven: NP middenkust: Serge Al-
lein, np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 5 juni: beheerwerkdag 
in Damme

Zie zaterdag 3 april.

Zaterdag 5 juni: de rust van 
het binnenduingebied: zijn de 
boomkikkers al wakker?

Afspraak om 20 uur aan het Oosthoekplein, 
Knokke-Zoute.
Meebrengen: verrekijker en loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Marc 
De Laetere: 0473/59.96.04.

Zondag 6 juni: zomer in de 
Zwinduinen

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

Zondag 6 juni: landbouwers, 
partners in natuurbeheer

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

Zondag 6 juni: stilstaan bij een 
moerasgebiedje nabij de kerk

Afspraak om 10 uur in dePilsestraat, Zedel-
gem. Auto’s parkeren langs de Berkenhage-
straat, tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Johan Gau-
desaboos: 0479/86.23.22 of 
depilse@natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 6 juni: op safari in Brugge
 

Zie pg. 25.

Zondag 6 juni: landschapslezen 
in Beisbroek

Afspraak om 14 uur aan de parking Beis-
broek, Diksmuide Heirweg, tot 17 uur.
Meebrengen: eventueel verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge: Pieter Gurde-
beke: 0497/06.73.51 of 
pieter.gurdebeke@gmail.com.

Zondag 6 juni: weidevogels in de 
Poldergraslanden

Afspraak om 14 uur aan de parking bij de 
kerk van Klemskerke, tot 17 uur.
Info en inschrijven: NP De Haan: Wim Pau-
wels: natuur.dehaan@gmail.com. Inschrij-
ven verplicht via www.natuurpunt.be/acti-
viteiten/zoeken.

Bezoek aan het natuurontwikkelingsgebied 
in een oude kleiwinning met vogelkijkwand. 
Onze ervaren natuurgids geeft info. Alle kin-
deren, groot en klein, zijn welkom voor een 
leerrijke ervaring. 

Zaterdag 12 juni: handen uit de 
mouwen - werknamiddag

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: werkkledij, laarzen.
Gratis drankje en versnapering.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 12 juni: ooievaars op 
het nest in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme, tot 17 uur. 
Meebrengen: fiets.
Info en inschrijven: NP Damme: stadswallen-
vandamme@natuurpunt.be. Raadpleeg de 
website www.natuurpuntdamme.be. 

Gidsen nemen je mee op een fietswandeling 
van ongeveer 25 km in Damme, Oostkerke, 
Hoeke en Lapscheure. Tel mee het aantal 
bewoonde nesten. Gratis voor Natuurpunt-
leden, niet-leden betalen 3 euro per persoon 
of 6 euro per gezin.

Zondag 13 juni: orchideeënwan-
deling in de Gulke Putten

Afspraak om 14.30 aan Centrale B, Predikhe-
renstraat 35A, Wingene.
Meebrengen: aangepast schoeisel.
Info en inschrijven: NP Gulke Putten: 
christine.verscheure@scarlet.be of 
wvandewiele@telenet.be.

Op zoek naar orchideeën en andere bijzon-
dere soorten van het natuurgebied Gulke 
Putten. Kinderen kunnen met loeppotjes van 
dichtbij kijken naar vlinders en andere insec-
ten. Actief contact met de natuur maakt ons 
hart warm. We voorzien een drankje nadien 
indien toegestaan onder de coronamaatre-
gelen.

Zondag 13 juni: bloemen en 
planten in het zilte grasland

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

! We volgen de actuele coronamaatregelen !

juni
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coronaproof wandelen
Datum: zondag 9 mei tussen 10 uur (eerste start) en 15 uur (laatste start).
Plaats: start en aankomst aan de Rivierbeeksluis op de linkeroever van het kanaal Gent-Brugge te Moerbrugge, volg de pijlen 
vanaf de brug.
Wat: keuze tussen twee wandelingen: 
• familiewandeling (ca. 2 km) in de Warandeputten, met doe-opdrachtjes voor jongere kinderen.
• lange wandeling (ca 12 km) langs de jaagpaden van het kanaal Gent - Brugge en waar mogelijk met een korte insprong in 

de Warandeputten, de Leiemeersen met zijn orchideeënpracht, de belevingszone langs het kanaal, de reservaten Gevaerts- 
Noord en Leiemeersen-Noord, ook met zoekopdrachten.

Voor beide wandelingen krijgt u aan de start per bubbel een wandelkaartje mee.
Coronaproof? Er wordt gewandeld met tijdsblokken per halfuur vanaf 10 uur (dus vanaf 10 uur, 10 u 30, 11 u, enz….), per tijds-
blok mogen maximaal 30 individuele wandelaars of bubbels (> 12 j) zich inschrijven. De laatste start is om 15u.
Deelname: 5 euro per bubbel voor Natuurpunt-leden, 10 euro voor niet-leden, te betalen bij de inschrijving. Indien de activiteit 
moet geannuleerd worden, betalen we het inschrijvingsgeld terug. 
Inschrijven: per mail naar dirk.sierens@gmail.com vanaf 15 april, met vermelding van de wandeling naar keuze (familie of 
lang), het aantal personen ouder dan 12 en het gekozen tijdsblok. Indien dit tijdsblok niet meer vrij is, nemen wij per mail 
contact met je op. 
Info: NP Oostkamp: Dirk Sierens: dirk.sierens@gmail.com of 0479/81.80.15.

Opendeurdag in 
de Vallei van de Zuidleie

www.valleivandezuidleie.be

www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-oostkamp 

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 Zuid-
leie 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!

9 mei

2021
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Zondag 13 juni: excursie in de 
Meetkerkse Moeren

Afspraak om 14 uur aan Structo, Steenkaai 
107, Brugge, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandel-
schoenen of laarzen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Leo Declercq: 
0471/82.47.38 of 
leo.declercq@west-vlaanderen.be 

De Lage Moeren van Meetkerke trok vorige 
eeuw de aandacht door haar hoge natuur-
waarden. 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 spe-
ciaal 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 ontdek-
ken waarom de Lage Moeren zo uniek is. 

Zondag 13 juni: orchideeënwan-
deling in De Sashul

Afspraak om 14 uur Kleine Vuurtorentje ein-
de Zeedijk-Heist (ter hoogte van huisnr 64).
Meebrengen: loep en verrekijker, bij vochtig 
voorjaar laarzen
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Norbert 
Pauwaert: 0473/59.96.04.

13 juni: kriebels in de natuur 

Afspraak om 10 uur aan Tramhuisje, Konink-
lijk Plein, De Haan, tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP De Haan: Joost Wit-
doeckt: natuur.dehaan@gmail.com. Inschrij-
ven verplicht via www.natuurpunt.be/acti-
viteiten/zoeken. 

Wandelend doorheen de concessie genieten 
we van het boeiende verhaal van onze gids 
over het historisch verleden, over Einstein 
en over onze prachtige gebouwen in Belle 
Epoquestijl. Onze tocht loopt verder naar 
de duinbossen met uitleg over de flora van 
het gebied en we maken de oversteek naar 
het strand. Daar gaat de aandacht naar de 
strandvondsten op de vloedlijn. Voor we 
afsluiten, hebben we een laatste stop aan 
de woning waar Einstein destijds heeft ge-
woond. Honden mogen mee aan de leiband. 

Zondag 20 juni: fietstocht Oud-
landpolder – Uitkerke, Zuienker-
ke, Nieuwmunster en Wendui-
ne: het historische landschap

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

Afspraak om 14.30 uur op de parking aan de 
Sint-Michielskerk, Kerkstraat 1, Zuienkerke.
Einde voorzien rond 17 uur aan het bezoe-
kerscentrum.
Meebrengen: fiets, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 13 juni: ooievaars op het 
nest in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
Dammesteenweg 2 in Damme, tot 16.30 uur. 
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallen@natuurpunt.be. 
Raadpleeg steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be.

Laat je meenemen naar de verschillende 
locaties waar ooievaars nestelen in en rond 
Damme. Onderweg krijg je alle details over 
de leefwijze van deze prachtige soort. Gratis 
voor Natuurpuntleden, niet-leden betalen 3 
euro per persoon of 6 euro per gezin.

Zondag 20 juni: orchideeënwan-
deling in de Paelsteenpanne, 
Bredene

 
Afspraak van 10 tot 12 uur aan tramhalte 
Bredene renbaan, Koninklijke baan, Bredene.
Info en inschrijven: NP middenkust: Edwin 
Baert: np.middenkust@gmail.com.

Zondag 20 juni: safari in Brugge 

Zie pg. 25.

Zondag 20 juni: bubbelwande-
ling in Damme

Zie zondag 11 april.

Zondag 27 juni: zomer in de Zwin-
duinen

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

Zondag 27 juni: huiszwaluwen-
fietstocht rond Koolkerke/Dud-
zele/Kruisabeele

Afspraak om 9 uur, aan de randparking Ha-
venstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij Over-
stock), 8000 Brugge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: rijklare fiets, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus: 
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36 of 
fds4022@gmail.com.

Huiszwaluwen tellen wordt een traditie in 
het Brugse. Toch is het een belangrijke acti-
viteit omdat het stadsbestuur subsidie geeft 
aan de bewoners om zorg te dragen voor 
deze schitterende vogels.

Zondag 27 juni: open kijkhutna-
middag in Damme

Zie zondag 25 april.

Zaterdag 3 juli: beheerwerkdag 
in Damme

Zie zaterdag 3 april.

Weekend 3 en 4 juli: Biodimasko

Ook tijdens deze derde editie speuren we 
naar alles wat leeft in het Maskobos.
Meer info hierover op onze website https://
natuurpuntjabbeke.wordpress.com/

Zondag 4 juli: safari in Brugge 

Zie pg. 25.

Zondag 4 juli: open reservaat in 
Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum Dam-
mesteenweg 2 in Damme. Doorlopend van 
14 tot 16.30u. 
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallen@natuurpunt.be. 
Raadpleeg steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be.

Wandel vrij in het afgesloten gedeelte van 
het reservaat. Onderweg geven gidsen een 
woordje uitleg. Honden niet toegelaten. Gra-
tis voor Natuurpuntleden, niet-leden betalen 
3 euro per persoon of 6 euro per gezin.

Zondag 4 juli: de Kleiputten van 
Heist

Afspraak om 14 uur aan het Sociaal Huis Heu-
lebrug, Kraaiennestplein 1, Knokke-Heist.
Meebrengen: stevige schoenen, warme kle-
dij, verrekijker en eventueel loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Chantal 
Jacobs: 050/61.42.10.

juli

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Cursussen
tu

Natuurverkenner Jabbeke: april - juni 2021

Heb je interesse in de natuur, het landschap en de natuurgebieden 
in de regio Jabbeke? Wil je inzicht krijgen in het beheer ervan? Of 
heb je interesse voor natuur en landschap in het algemeen? Dan 
is deze natuurverkennerscursus iets voor jou!
Zie pg 51. 

Grassen, zeggen, russen: 4 en 11 mei - Brugge

Datum: 4 en 11 mei van 9.30 tot 16 uur.
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Michiels.
Lesgever: Hans Vermeulen, NP CVN, Natuurcentrum Beisbroek, 
NBO, Stad Brugge en NP Brugge.
Info en inschrijven: natuur@brugge.be of 050/32.90.17.
Deelname: 30 euro voor leden Natuurpunt, 40 euro voor niet-le-
den. 
Betalen: vooraf op rekening BE10 7775 9578 6204 van Natuurpunt 
Brugge. Bij de mededeling geef je jouw naam en die van de cursus.

De cursus omvat theorie en praktijk.

Composieten: 9, 16, 23 en 30 juni - Oostende

Datum: 9 en 13 juni van 19.30 tot 22.30 uur, 23 en 30 juni van 19 
tot 22 uur. 
Plaats: OC De boeie, Kerkstraat 35, Oostende. 
Lesgever: Hans Vermeulen.  
Info en inschrijven: NP middenkust: Christine Petras: 
np.middenkust@gmail.com.
Deelname: 25 euro voor leden Natuurpunt, 30 euro voor niet-leden.
 

Wilde bijen: 14 juni

Datum: 14 juni van 9.30 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: 30 euro voor leden Natuurpunt, 40 euro voor niet-le-
den. 
Betalen: vooraf op rekening BE10 7775 9578 6204 van Natuurpunt 
Brugge. Bij de mededeling geef je jouw naam en die van de cursus.

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


