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Donderdag 1 juli: bijenfietstocht 

Afspraak om  14 uur aan het Heldenplein, 
Heist.
Meebrengen: fiets, fietspomp en fietsslot.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jo-
han Beyne: johan.beyne@telenet.be.

Zaterdag 3 juli:  rijke natuur op 
de Oosteroever van Oostende

Afspraak van 10 uur tot 12 aan kruispunt 
Buskruitstraat met Vuurtorendok-west, 
Oostende.
Meebrengen: verrekijker, wandelschoe-
nen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Chris-
tine Petras: np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 4 juli: zomer op d’Heye 
Bredene

 
Afspraak van 10 tot 12 uur aan hoek Bat-
terijstraat en Heideweg, Bredene.
Meebrengen: verrekijker, wandelschoe-
nen.
Info: NP Middenkust: Mark Decloedt: 
np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 4 juli: de Kleiputten van 
Heist

Afspraak om 14 uur aan het Sociaal Huis, 
Heulebrug, Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Chan-
tal Jacobs 050/61.42.10.

Zondag 4 juli: open reservaatna-
middag in Damme 

Afspraak tussen 14 tot 16.30 uur aan be-
zoekerscentrum Dammesteenweg 2, Dam-
me, doorlopend. Wandel op eigen houtje 
door het normaal gesloten gedeelte van 
het natuurgebied (de hoek tussen de Dam-
mesteenweg en de Damse Vaart West met 
de Schellemolen). Ter plaatse geven gidsen 
uitleg over fauna en flora en het tot stand 
komen van de stadswallen als cultuur-
landschap met zijn interessante wallen en 
grachten. Honden niet toegelaten. Gratis 
voor Natuurpuntleden, niet-leden betalen 
3 euro per persoon of 6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 

steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zondag 4 juli: wandeling in het 
De Kijkuit 

Afspraak van 10 tot 12 uur aan de par-
king van het Zeepreventorium, Koninklijke 
baan, De Haan.
Info en inschrijven: inschrijven is verplicht 
via de website van NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken

Zondag 4 juli: op safari in Brugge 

Zie pg. 23.

Woensdag 7 juli: sfeervolle 
avondwandeling in de Uitkerkse 
Polder 

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 21 uur. 
Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Woensdag 7 juli: zomer in de 
Baai van Heist

Afspraak om  10 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje, einde Zeedijk-Heist (huisnr 64).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff  
De Groote: 050/53.92.39.

Donderdag 8 juli: zomerwandeling 
door de Stadswallen van Damme

Afspraak om 14 uur aan het bezoekers-
centrum, Dammesteenweg 2, Damme, tot 
16.30 uur. Onder leiding van een gids ver-
kennen we het normaal voor het publiek 
afgesloten gedeelte van het reservaat. Met 
aandacht voor fauna en flora en de ont-
staansgeschiedenis van de stadswallen. 
Honden niet toegelaten. Gratis voor Na-
tuurpuntleden, niet-leden betalen 3 euro 
per persoon of 6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Donderdag 8 juli: ontdek De 
Fonteintjes

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Pol-
ders, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Vrijdag 9 juli: het nachtleven be-
leven in het Plaisiersbos

Afspraak om 20.30 uur tot 22.30 uur aan 
het Kruispunt Bergenstraat-Bosdreef, Vel-
degem.
Meebrengen: aangepaste kledij, eventueel 
nachtkijker. 
Info en inschrijven: Miguel Depoorte-
re: miguel.depoortere@telenet.be of 
0497/31.94.32. Inschrijven verplicht via 
www.natuurpuntzedelgem.be.

Er is heel wat te beleven ‘s nachts in het 
bos. Tussen de bomen gaan o.a. vossen en 
marters op jacht en de lucht wordt door-
kruist met nachtvlinders en vleermuizen. 
Het is moeilijk voor ons om ze in levende 
lijve te zien, maar met behulp van wildca-
mera’s en batdetectors is het toch mogelijk 
ze te spotten.

Zaterdag 10 juli: watermonsters 
in Damme: plaatsen van de fuiken

Afspraak van 15 tot 17 uur op de site van 
het Verbrand Fort, einde van de Rom-
boutswervedijk (tegen het Schipdonkka-
naal aan) in Damme. We verkennen de 
ringgracht van dit gereconstrueerde fort 
om de plaatsen te bepalen waar we het 
best professionele of zelfgemaakte fuiken 
kunnen uitzetten. Gratis voor Natuurpunt-
leden, niet-leden betalen 3 euro per per-
soon of 6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. Verplichte in-
schrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zondag 11 juli: zomer in de Pael-
steenpanne, Bredene

 
Afspraak van 10 tot 12 uur aan tramhalte 
Bredene renbaan, Koninklijke baan, Brede-
ne.
Info: NP middenkust: Serge Allein: 
np.middenkust@gmail.com. 

  Startplaats: aan de luifel aan het Bargeplein, bij de rode brug, Brugge
  Wanneer: tweewekelijks op zondagmorgen om 10 uur,
   4  en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus, 12 september.
  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 verplicht!
  Kindersafari: Heb je kinderen tussen 6 en 10 jaar? Dan kunnen ze dit jaar mee  
      op een  kindersafari! Op een speelse manier ontdekken de kinder-    
      ren wat er leeft, groeit  en bloeit in de stad op 25 juli  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

juli
tu A c t i v i t e i t e n
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Op safari 
in Brugge

om de twee 

weken

tu National Geographic om de hoek tu 

tu dankzij Brugse natuurgidsen tu 
tu Wim Jans tu Lieve Maeckelbergh tu Dirk Pottier tu Heidi Rau tu Heide Verstraete tu 

  Startplaats: aan de luifel aan het Bargeplein, bij de rode brug, Brugge
  Wanneer: tweewekelijks op zondagmorgen om 10 uur,
   4  en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus, 12 september.
  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 verplicht!
  Kindersafari: Heb je kinderen tussen 6 en 10 jaar? Dan kunnen ze dit jaar mee  
      op een  kindersafari! Op een speelse manier ontdekken de kinder-    
      ren wat er leeft, groeit  en bloeit in de stad op 25 juli  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

Een organisatie van Natuurpunt Brugge

Zondag 11 juli: watermonsters in 
Damme: vondsten determineren

Zie 10 juli. Afspraak van 9.30 tot 11.30 uur.

Zondag 11 juli: we zwermen uit

Afspraak om 14 uur op de parking van de 
begraafplaats aan het Maskobos, Aartrijk-
sesteenweg, tot 17 uur voor een fietstocht 
langs bijenvriendelijke tuinen en bermen, 
met bezoek aan een imker en met een ho-
ningzoete versnapering als afsluiter.
Meebrengen: fiets.
Info en inschrijven: NP Jabbeke: 
erikblauwet@gmail.com of 0494/34.85.96.

Zondag 11 juli: vlinderexcursie 
in Ryckevelde

Afspraak om 14 uur aan nieuwe parking 
langs de Holleweg, Brugge, tot ongeveer 
17 uur.
Meebrengen: insectenpotjes, stevige wan-
delschoenen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Wim Jans: 
0498/29.61.26 of wjans566@gmail.com.
  
Ryckevelde bezit talrijke biotopen en dus 
kunnen we er heel wat vlindersoorten 

aantreffen. Deze wandeling is ook geschikt 
voor kinderen. 

Zondag 11 juli: wat bloeit daar 
na de straffe herinrichtingswer-
ken in Park 58

Afspraak om 14 uur aan de Pergola Eliza-
bethlaan, Duinbergen.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Chantal Jacobs: 050/61.42.10

Maandag 12 juli: het strand na 
vloed, wat laat de zee achter?

Afspraak van 10 tot 12 uur aan infokan-
toor Dienst Toerisme Wenduine, Leopold 
II-laan,tramstation voor strandvondsten 
en zeeleven op het strand van Wenduine. 
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken

Dinsdag 13 juli: avondnatuur-
wandeling in het Dir. Gen Wil-
lemspark

Afspraak om  20 uur aan De Raan, Zeedijk, 
Heist Knokke.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman: 0473/59.96.04.

Woensdag 14 juli: zomer in de 
Baai van Heist

Afspraak om  10 uur aan het Kleine Vuur-
torentje einde Zeedijk-Heist (huisnr 64).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff  
De Groote: 050/53.92.39.

Woensdag 14 juli: strandvond-
sten tussen eb en vloed

Afspraak om 10 uur aan de hoek van de 
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blanken-
berge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blanken-
berge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Woensdag 14 juli: strandvond-
sten en doe-activiteiten

Afspraak om 12 uur aan de hoek van de 
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blanken-
berge, tot 16 uur.
Meebrengen: laarzen, loepje.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blanken-
berge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
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Woensdag 14 juli: kustsafari 
Uitkerkse Polder 

Zie pg. 31.

Donderdag 15 juli: kustsafari 
Uitkerkse Polder

Zie pg. 31.

Donderdag 15 juli: via strand en 
duin door het duinbos

Afspraak van 14u tot 16u aan het Infokan-
toor, Toerisme De Haan Centrum, tramsta-
tion De Haan voor strandvondsten en zee-
leven op het strand van De Haan.
Info en inschrijven: NP De Haan:
 www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken

Donderdag 15 juli: bijenfiets-
tocht 

Zie 3 juli.

Vrijdag 16 juli: kustsafari 
Uitkerkse Polder 

Zie pg. 31.

Zaterdag 17 juli: zilte planten in 
Ter Doest

Afspraak om 14.30 uur aan de kerk van Lis-
sewege, Willem van Saeftingestraat, Lisse-
wege, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen of stevige schoenen, 
plantengids, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge en NBO: 
Geert De Clercq: 0478/36.51.94 of 
geert.de.clercq1@proximus.be .

In het historische landschap van de polders 
rond Lissewege ligt een natuurgebied dat 
een aantal zeer bijzondere natuurwaarden 
omvat, gebonden aan zoute ondergrond. 
Dankzij een aantal ingrepen ontstonden 
specifieke omstandigheden waardoor 
planten, eigen aan de kust en kustpolders, 
de kans kregen zich te ontwikkelen. 

Zaterdag 17 juli: nachtfladderca-
fé in bezoekerscentrum Damme

Afspraak van 19.30 tot 23 uur aan het 
bezoekerscentrum, Dammesteenweg 2, 
Damme. Gratis voor Natuurpuntleden, 
niet-leden betalen 3 euro per persoon of 6 
euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 

Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Hoofdthema van de avond zijn de nacht-
vlinders. Hoe kunnen die veilig gelokt, 
gevangen, op naam gebracht en weer vrij 
gelaten worden? Neventhema’s worden 
vleermuizen en de sterrenhemel.

Zaterdag 17 juli: wandeling in de 
Oosthoekduintjes, Zwinduinen 
en Groenpleinduinen

Afspraak om  14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Luc 
Lierman: 050/61.19.56.

Zondag 18 juli: botanische parel-
tjes in de Oosthoekduintjes

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein 
Knokke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Marc 
Delatere tel: 050/61.27.36

Zondag 18 juli: zomer op d’Heye 
(Bredene)

 
Zie 4 juli.

Zondag 18 juli: insectensafari in 
Damme

Afspraak van 14 tot 16.30 uur aan het 
bezoekerscentrum, Dammesteenweg 2, 
Damme. 
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden 
betalen 3 euro per persoon of 6 euro per 
gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Van netjes en potjes voorzien, trekken we 
onder leiding van de gidsen door bloemi-
ge weilanden. We nemen ons voor tal van 
dagvlinders, libellen, bijen, wespen, vlie-
gen en kevers op naam te brengen en er 
wetenswaardigheden rond op te steken.

Zondag 18 juli: op safari in Brugge 

Zie pg. 23.

Maandag 19 juli: wat groeit er 
op het strandhoofd?

Afspraak van 14 tot 16 uur aan het infokan-
toor Dienst Toerisme Wenduine, Leopold 

II-laan,tramstation.
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.
Strandvondsten en zeeleven ontdekken op 
het strand van Wenduine. 

Woensdag 21 juli: plantenge-
meenschappen en hun bewo-
ners in Zwinduinen en Polder

Afspraak om 14 uur Oosthoekplein Knok-
ke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Stefaan Brinckman en Chantal Jacobs: 
0473/59.96.04.

Woensdag 21 juli: ontdek De 
Fonteintjes

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Pol-
ders, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Donderdag 22 juli: bijenfiets-
tocht 

Zie 3 juli.

Donderdag 22 juli: wat staat er op 
het menu voor de zoogdieren?

Afspraak van 19 tot 21 uur aan het Infokan-
toor, Toerisme De Haan Centrum, tramsta-
tion De Haan.
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken

Donderdag 22 juli: zomerwan-
deling in de Stadswallen van 
Damme

Zie donderdag 8 juli.

Donderdag 22 juli: sfeervolle avond-
wandeling in de Uitkerkse Polder 

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 21 uur. 
Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Zaterdag 24 juli: waterexperi-
menten voor kinderen

Afspraak tussen 14 tot 16.30 uur aan het 
bezoekerscentrum Dammesteenweg 2, 
Damme (doorlopend). 
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• Start: 20 uur.
• We starten de activiteit met een woordje uitleg over vleermuizen aan de  hand van een grappige powerpoint 

van Bob Vandendriessche en Joost Vandenberghe.
• Daarna nemen gespecialiseerde vleermuizengidsen je mee in het donker op zoek naar vleermuizen in en rond 

de Gulke Putten tijdens een nachtelijke wandeling van 1,5 uur met batdetectors (toestellen om de signalen 
van vleermuizen te ontdekken); een hele belevenis!  

• Graag sluiten we zoals elk jaar af bij een vuurmand en drinken samen een glas.  
• Aangeraden: stevige schoenen, aangepaste kleding en een zaklamp. 
• Gezinnen met kinderen zeer welkom! Het aantal deelnemers is beperkt, vooraf inschrijven via de website van 

Natuurpunt of christine.verscheure@scarlet.be is dus verplicht. 

• Start: 20 uur (tot 22.30 uur).
• Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse, Dammesteenweg 2, Damme. 
• Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden betalen 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.
• Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg steeds de website  www.natuurpuntdamme.be.  

Verplichte inschrijving via mail naar  stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
• Vleermuizen blijven bijzondere dieren. Wat wist Jacob van Maerlant er al over te schrijven? Wat weten wij ervan? 

We gaan in op wetenschappelijke informatie en de culturele achtergrond. We vernemen welke soorten in de vleer-
muizen-’poterne’ van Damme overwinteren. We gebruiken vérstralers en batdetectoren om enkele vleermuizen te 
spotten. We brengen alles in twee presentaties binnen en één excursie buiten.

21

 augustus

2021

Vleermuizen
in Zorgvliet, Ruddervoorde

• Start: 19 uur (tot 22 uur).  
• Afspraak op de parking van het domein Zorgvliet, Kortrijksestraat 512, 8020 Oostkamp.
• We wandelen en zoeken naar vleermuizen, met een hapje en drankje tussendoor.
• En nog te bevestigen: een inkijk in de vleermuizenkelder!
• Inschrijven bij dirk.sierens@gmail.com tot 20 augustus. 

in de Stadswallen van Damme
28

 augustus

2021

in de Gulke Putten
4

september

2021

27

 augustus

2021 in Oostende
• Start: 21 uur (tot 23 uur).  
• Afspraak in het Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1, Oostende.
• Vergeet je zaklamp en wandelschoenen niet!
• Inschrijven bij Serge Allein: np.middenkust@gmail.com. 
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Deelname: gratis voor Natuurpuntleden, 
niet-leden betalen 3 euro per volwassen 
persoon of 6 euro per gezin. 
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
 
Niets is voor kinderen boeiender dan spelen 
met water. Maar spelen met water kan ook 
inzichten meegeven over de mogelijkheden 
van water.  Het water in rivieren is belang-
rijk als transportmiddel voor schepen.  Hoe 
kunnen boten een sluis passeren? Hoe 
worden meanderende beekjes gevormd in 
een vlak landschap?  Hoe werkt de automa-
tische afvoer van oppervlaktewater in een 
getijdenrivier of naar de zee? Hoe verplaats 
je water: met een hevel, een scheprad of 
met een schroef van Archimedes?  

Zaterdag 24 juli: zomer in de 
Paelsteenpanne (Bredene)

 
Afspraak van 10 tot 12 uur aan tramhalte 
Bredene renbaan, Koninklijke baan, Bre-
dene.
Info: NP middenkust: Serge Allein: 
np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 25 juli: bakken in de Sashul 

Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje, einde Zeedijk (huisnr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert: 0473/59.96.04.

Zondag 25 juli: laagwaterexcur-
sie op het strand van Raversijde

 
Afspraak van 8.15 tot 11 uur t.h.v Roze Vil-
la, Zeedijk 366 Raversijde, Oostende.
Info en inschrijven: NP middenkust en 
Strandwerkgroep: 
np.middenkust@gmail.com.

Zondag 25 juli: natuurhistori-
sche wandeling op de Schudde-
beurze

 
Afspraak van 10 tot 12 uur aan kruispunt 
Bamburgstraat met Schuddebeurzeweg, 
Middelkerke.
Info: NP middenkust: Wim Boydens:
np.middenkust@gmail.com.

Zondag 25 juli: open kijkhutna-
middag in Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum Dam-
mesteenweg 2 in Damme. Doorlopend van 
14 tot 16.30 uur. Wandel op eigen houtje 

naar de kijkhut in het gesloten gedeelte van 
het reservaat. Gidsen geven ter plaatse uit-
leg over de vogels en het landschap. Gratis 
voor Natuurpuntleden, niet-leden betalen 3 
euro per persoon of 6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zondag 25 juli: op zoek naar dag-
vlinders

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

Zondag 25 juli: kindersafari in 
Brugge 

Zie pg. 23. 

Maandag 26 juli: via het strand 
naar het ontstaan van het duin 

Afspraak van 10 tot 12 uur aan het infokan-
toor Dienst Toerisme Wenduine, Leopold 
II-laan,tramstation.
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 
Strandvondsten en zeeleven ontdekken op 
het strand van Wenduine

Woensdag 28 juli: ontdek De 
Fonteintjes

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Pol-
ders, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Woensdag 28 juli: zomer in de 
Baai van Heist

Afspraak om  10 uur, Kleine Vuurtorentje 
,einde Zeedijk (huisnr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff  
De Groote: 050/53.92.39

Donderdag 29 juli: bijenfiets-
tocht

Zie 3 juli.

Donderdag 29 juli: wat laat de 
zee achter op het strand? 

Zie 12 juli. Afspraak van 14 tot 16 uur.

Donderdag 29 juli: strandvond-
sten tussen eb en vloed

Zie 14 juli.

Donderdag 29 juli: strandvond-
sten en doe-activiteiten

Zie 14 juli.

Zondag 1 augustus: vlinders in 
de buik

Afspraak om 14 uur op de parking van de 
begraafplaats aan het Maskobos, Aartrijk-
sesteenweg 91, Jabbeke, tot 16 uur.
Info en inschrijven: NP Jabbeke: 
0476/45. 40.89 of 
geert.backers@telenet.be (max. 20 perso-
nen).

Vlindergids Geert Backers maakt je weg-
wijs in de grote verscheidenheid aan vlin-
ders en leert je de vlinders herkennen.  
We geven onze waarnemingen door aan 
Natuurpunt en zo helpen we samen mee 
om de natuur in Vlaanderen in kaart te 
brengen.

Zondag 1 augustus: volle zomer 
in de Sint-Donaaspolder

Afspraak om 14 uur oude grenspost Sint-
Anna-ter Muiden.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Stefaan Brinckman en Dirk Vantorre: 
0473/59.96.04.

Zondag 1 augustus: zomer op 
d’Heye Bredene

 
Zie 4 juli.

Zondag 1 augustus: open reser-
vaatnamiddag in Damme

Zie zondag 4 juli.

Zondag 1 augustus: op safari in 
Brugge 

Zie pg .23.

Woensdag 4 augustus: ontdek 
de Uitkerkse Polder

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 12 uur. 

augustus

11 

september 

2021



Grote Heidefietstocht
in Brugge

Meer info: Natuurpunt Brugge: 

Wim Jans: 0498/29.61.26.

De heidebiotopen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit en op het grondgebied van Brugge zijn er een aantal waar-
devolle heidegebieden bewaard gebleven. We realiseren voortdurend aankopen om deze gebieden uit te breiden, 
want het behoud van de biodiversiteit gaat hand in hand met de oppervlakte die beschermd en beheerd wordt.

tu Maak kennis met de heidegebieden in het Brugse Ommeland tu

11 

september 

2021

u Fietstocht: 18 of 38 km naar de heidegebieden in het Brugse Ommeland
 u Start vanaf 11 uur.

u Geleide wandeling in de heidegebieden van Tillegembos
 u Start om 14 uur, inschrijven verplicht bij wjans566@gmail.com.

u Kinderanimatie
 u Tussen 14 en 17 uur, inschrijven verplicht via e-mail aan wjans566@gmail.com.

u Eten en drinken
 u Bar geopend vanaf 11 uur. 
 u Aperitief om 18 uur. 
 u Gevolgd door een barbecue, vegetarisch alternatief mogelijk.

Prijs bbq volwassene: 25 euro, kind: 15 euro (drankje inbegrepen)
Inschrijven voor de bbq via pauldecoene@telenet.be, met vermelding aantal volwasse-
nen/kinderen, vlees/vegetarisch.
De inschrijving is slechts geldig na betaling op het bankrekeningnummer van 
Natuurpunt Brugge: BE10 7775 9578 6204.
De opbrengst gaat naar onze heidegebieden!

Plaats van afspraak:
 De Karmel - Torhoutse steenweg 406, St. Michiels

Parking Tillegembos - de Torhoutse steenweg. 
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Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Zondag 1 augustus: geleide 
wandeling in De Kijkuit

Zie 4 juli.

Maandag 2 augustus: wat groeit 
er op het strandhoofd?

Afspraak van 14 tot 16 uur aan het info-
kantoor Dienst Toerisme Wenduine, Leo-
pold II-laan,tramstation.
Info en inschrijven: NP De Haan:
 www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken

Woensdag 4 augustus: zomer in 
de Baai van Heist

Afspraak om  10 uur Kleine Vuurtorentje 
einde Zeedijk-Heist (huisnr 64).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff  
De Groote: 050/53.92.39:

Donderdag 5 augustus: bijen-
fietstocht 

Afspraak om  14 uur aan het Heldenplein, 
Heist.
Meebrengen: fiets, fietspomp en fietsslot.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff  
De Groote: 050/53.92.39

Donderdag 5 augustus: via het 
strand naar het ontstaan van 
het duin. 

Afspraak van 19 tot 21 uur aan het In-
fokantoor, Toerisme De Haan Centrum, 
tramstation De Haan.
Info en inschrijven: NP De Haan: www.na-
tuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Donderdag 5 augustus: fiets-
tocht naar de kleiputten van 
Wenduine

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

Zondag 8 augustus: natuurwan-
deling in De Sashul

Afspraak om 14 uur Kleine Vuurtorentje 
einde Zeedijk (huisnr 64), Heist.

Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert: 0473/59.96.04.

Zondag 8 augustus: waterexpe-
rimenten voor kinderen

Zie 24 juli.

Maandag 9 augustus: wat laat 
de zee achter op het strand?

Zie 12 juli.

Woensdag 11 augustus: strand-
vondsten tussen eb en vloed

Zie 14 juli.

Woensdag 11 augustus: zomer 
in de Baai van Heist

Afspraak om  10 uur Kleine Vuurtorentje 
einde Zeedijk (huisnr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff  
De Groote: 050/53.92.39

Donderdag 12 augustus: bijen-
fietstocht 

Zie 5 augustus.

Donderdag 12 augustus: sfeer-
volle avondwandeling in de Uit-
kerkse Polder

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 21 uur.
Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Donderdag 12 augustus: zomer-
wandeling door reservaat in 
Damme

Zie donderdag 8 juli.

Donderdag 12 augustus: stilte 
op het strand, vroeg leven in 
het duin

Afspraak van 7 tot 9 uur aan het Infokan-
toor, Toerisme De Haan Centrum, tramsta-
tion De Haan.
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Zaterdag 14 augustus: natuursa-
fari door stad Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscen-
trum Dammesteenweg 2 in Damme. Tot 
16.30 uur. Een historische stad als Dam-
me is rijk aan oude muren. Dit zijn ideale 
plaatsen voor vogels als ooievaar, slecht-
valk, kauw en huiszwaluw en voor planten 
als muurviolier, stinkende gouwe, muur-
varen en muurleeuwebek. Gratis voor Na-
tuurpuntleden, niet-leden betalen 3 euro 
per persoon of 6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zaterdag 14 augustus: zilte 
planten in Ter Doest

Zie 17 juli.

Zaterdag 14 augustus: natuur-
wandeling in de Oosthoekduin-
tjes, Zwinduinen en Groenple-
induinen

Zie 17 juli.

Zondag 15 augustus: plantenge-
meenschappen en hun bewo-
ners in de Zwinduinen en Polder

Afspraak om 14 uur, Oosthoekplein Knok-
ke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Stefaan Brinckman en Chantal Jacobs: 
0473/59.96.04.

Zondag 15 augustus: excursie in 
de Oude Schaapskooi in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscen-
trum Dammesteenweg 2, Damme. Tot 
16.30 uur. Onder leiding van een gids ver-
kennen we het voor publiek toegankelijk 
gedeelte van de stadswallen, bekend als 
‘Oude Schaapskooi’. Deze site is in zijn 17e 
eeuwse staat hersteld en toont mooi de 
opeenvolging van wallen en grachten, bas-
tions en bedekte wegen, ravelijnen en hal-
ve manen. Gratis voor Natuurpuntleden, 
niet-leden betalen 3 euro per persoon of 
6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
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tu puur ravotplezier en natuurplezier tu 

tu uitdagende wildebuitendingen met de natuurgids tu 

tu kruidenworkshop met Middeleeuws Collectief Via Nobilis tu

Wildebuitendag 
in de Uitkerkse Polder

26 

september

2021

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20 - Blankenberge

uitkerksepolder@natuurpunt.be 

i.s.m. Stad Blankenberge en 
Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust

Ben jij een speelvogel?

Afspraak aan het Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder.
Zondag 26 september tussen 13.30 en 17.30 uur.

Voor gezinnen met kinderen vanaf 3 jaar.
Trek ravotkledij en laarzen of stevige schoenen aan.

Info en inschrijven vanaf augustus:

www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder

Proef de wildebuitensfeer via 
www.natuurpunt.be/50dingen
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Zondag 15 augustus: zomer op 
d’Heye (Bredene)

 
Zie 4 juli.

Zondag 15 augustus: op safari in 
Brugge

Zie pg. 23.

Maandag 16 augustus: wat laat 
de zee achter op het strand?

Zie 12 juli,  van 14  tot 16 uur. 

Woensdag 18 augustus:  zomer 
in de Baai van Heist

Afspraak om  10 uur aan het Kleine Vuur-
torentje, einde Zeedijk (huisnr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff  
De Groote: 050/53.92.39.

Woensdag 18 augustus: kust- 
safari Uitkerkse Polder

Zie pg. 31.

Donderdag 19 augustus: kustsa-
fari Uitkerkse Polder

Zie pg. 31.

Donderdag 19 augustus: vroege 
vogelwandeling met ontbijt

Afspraak om 7 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 9 uur, met aanslui-
tend ontbijt in het bezoekerscentrum.
Meebrengen: verrekijker.
Prijs per persoon (incl. ontbijt): 9 euro, kin-
deren van 4 tot en met 12 jaar: 5 euro, kin-
deren van 0 tot en met 3 jaar: gratis.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be, inschrij-
ven kan vanaf één maand vooraf: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uit-
kerkse-polder.

Donderdag 19 augustus: bijen-
fietstocht 

Zie 5 augustus.

Donderdag 19 augustus: het 
menu voor de zoogdieren

Afspraak van 19 tot 21 uur aan het In-
fokantoor, Toerisme De Haan Centrum, 
tramstation De Haan.

Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Vrijdag 20 augustus: kustsafari 
Uitkerkse Polder

Zie pg. 31.

Zaterdag 21 augustus: vleermui-
zenhappening in Zorgvliet

Zie pg. 25.

Zaterdag 21 augustus: op zoek 
naar sporen van het Zwin

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscen-
trum Dammesteenweg 2 in Damme. Tot 
17 uur. De Damse Vaart is midden de oude 
Zwinbedding aangelegd. Het is onvoorstel-
baar op hoeveel plaatsen nu nog nog res-
tanten van die bedding en sites van oude 
havenstadjes te zien zijn. Gratis voor Na-
tuurpuntleden, niet-leden betalen 3 euro 
per persoon of 6 euro per gezin.
Meebrengen: fiets.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zaterdag 21 augustus: wandeling 
in de Oosthoekduintjes, Zwindui-
nen en Groenpleinduinen

Zie 17 juli.

Zondag 22 augustus: botanische 
pareltjes in de Oosthoekduintjes

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Marc 
Delatere tel: 050/61.27.36

Zondag 22 augustus: open kijk-
hutnamidddag in Damme 

Zie zondag 25 juli.

Zondag 22 augustus: kindersa-
fari in Brugge 

Zie pg. 23.

Dinsdag 24 augustus: avond-
wandeling in het Dir. Gen Wil-
lemspark Heist

Afspraak om 19.30 uur aan de ingang van 
De Raan, Zeedijk, Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman: 0473/59.96.04

Woensdag 25 augustus: zomer 
in de Baai van Heist

Afspraak om  10 uur Kleine Vuurtorentje 
einde Zeedijk (huisnr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff  
De Groote: 050/53.92.39.

Donderdag 26 augustus: bijen-
fietstocht 

Zie 5 augustus.

Donderdag 26 aug: zomerwan-
deling door reservaat in Damme

Zie donderdag 8 juli.

Vrijdag 27 augustus: Nacht van 
de Vleermuis in Oostende

 
Zie pg. 25.

Zaterdag 28 augustus: Nacht 
van de Vleermuis in Damme

Zie pg. 25.
 
Zaterdag 28 augustus: avond-
wandeling in  de Zwinduinen  
en Polders

Afspraak om 19 uur Oosthoekplein, Knok-
ke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman: 0473/59.96.04.

Zondag 29 augustus: wat bloeit 
daar al na de straffe herinrich-
tingswerken in Park 58

Zie 11 juli.

Zondag 29 augustus: zomer op 
d’Heye (Bredene)

 
Zie 4 juli.
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Fietsen in de Uitkerkse Polder © Natuurpunt Blankenberge

Ga op schattenjacht met Vlieg langs het Kievitspad (1 km). Families met kinderen tussen 3 
en 12 jaar kunnen de hele zomervakantie meedoen. Volg de fotozoektocht met uitdagende 
natuuropdrachten, kraak de code, open de schat en krijg een leuke beloning. Sla twee vlie-
gen in één klap en maak kans op de Schatten van Vlieg-hoofdprijs: een familieweekend in 
Villa Plage in Oostende!

Meebrengen: 
• uitprint van het opdrachtenparcours (zie website eind juni) 
• schrijfgerief 
• fototoestel 
• loepje 
• verrekijker is handig 
Deelnemen kan van 1 juli tot en met 31 augustus, maar enkel tijdens de openingsuren van het 
bezoekerscentrum Uitkerkse Polder! Onze vrijwilligers bewaken er de schat. © Publiq

Schatten van Vlieg
in de Uitkerkse Polder

Zie jij wat ik zie?

Afspraak in het bezoekerscentrum: Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge.
Open maandag tot en met zaterdag van 13u30 tot 17u30 en zondag van 10u tot 17u30.
Opgelet! Wegens de coronamaatregelen kunnen openingstijden afwijken door afwezigheid van voldoende vrijwilligers voor onthaalpermanentie.
Print het opdrachtenparcours (vanaf eind juni) en check de openingsuren via onze website: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder.
Contact: uitkerksepolder@natuurpunt.be. 

1 juli - 

31 augustus 

2021

Fietsen in de Uitkerkse Polder © Natuurpunt Blankenberge

Kustsafari
in de Uitkerkse Polder

Deze zomer kun je aan de kust opnieuw met de fiets op safari. 

Geniet in de Uitkerkse Polder van weilanden tot aan de horizon, omzoomd met rietkragen en een overvloed aan water. Het uitge-
strekte polderlandschap is een trekpleister voor vele vogels. Ontdek deze natuurpracht en kom helemaal tot rust. Laat je onderweg 
verrassen door de geschiedenis van dit unieke natuurgebied.

Wanneer kan je mee op Kustsafari in de Uitkerkse Polder?
• JULI: woensdag 14/7 - donderdag 15/7 - vrijdag 16/7
• AUGUSTUS: woensdag 18/8 - donderdag 19/8 - vrijdag 20/8

Praktische info:
• Afspraak om 9.45 uur aan bezoekerscentrum Uitkerkse Polder,  

Kuiperscheeweg 20, Blankenberge; start stipt om 10 uur.
• Meebrengen: fiets, mondmasker (verplicht om te dragen tijdens 

elke tussenstop).
• Kinderen kunnen mee vanaf 12 jaar.
• Totale fietsafstand en duur: 16 km – ca. 2.30 uur.

INSCHRIJVEN VERPLICHT (mogelijk vanaf 1 maand vooraf) via 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder 

De Kustsafari in de polders maakt deel uit van een reeks begeleide zo-
merfietstochten naar de mooiste en stilste plekjes tussen De Panne en 
Knokke. Een overzicht van alle data en startlocaties vind je op 
www.dekust.be/kustsafari

14, 15 ,16 j uli 

 18, 19, 20 

augustus 

2021
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Zondag 29 augustus: dagtocht 
door de Romboutswervepolder 
in Damme

Afspraak om 10 uur aan bezoekerscen-
trum De Pulse, Dammesteenweg 2, Dam-
me, tot 16 uur. We verkennen een groot 
deel van dit natuurgebied van 300 ha, dat 
NP Damme in beheer heeft. We trekken 
vanaf het bezoekerscentrum dwars door 
de weiden richting Mikhem om terug te 
keren via de Vriezeganzenstraat. We heb-
ben oor naar de vele weidevogels en oog 
voor de diversiteit aan bloeiende planten 
en waterbeestjes. Aspecten van natuur-
beheer en grondwatertafelbeheersing ko-
men zeker ook aan bod.
Meebrengen: laarzen of stevig schoeisel 
en een picknick.
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden be-
talen 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zondag 29 augustus: op safari in 
Brugge 

Zie pg. 23.

Zaterdag 4 september: zoogdie-
ren in de polder en uilenbraak-
ballen pluizen

Afspraak om 20 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 23 uur.
Meebrengen: laarzen bij regenweer.
Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 4 september: vleer-
muizenhappening Gulke Putten 

Zie pg. 25.

Zondag 5 september: cultuur-
markt

Afspraak om  10 uur aan het Verweeplein, 
Knokke-Heist.
Info: NP Knokke-Heist: Luc Van Rillaer: 
050/62.35.69.

Zondag 5 september: natuur-
wandeling in  De Kleiputten van 
Heist

Afspraak om 14 uur  aan het Sociaal Huis, 
Heulebrug, Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Chantal Jacobs 050/61.42.10

Zondag 5 september: stootvo-
gelwandeling en braakballen 
pluizen in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
De Pulse, Dammesteenweg 2 in Damme. 
Dan vertrekken we voor een korte wan-
deling in de hoop torenvalk, slechtvalk, 
sperwer of buizerd te zien. De kans dat we 
overdag een kerkuil kunnen zien, is klein, 
maar dat zal ons niet beletten om vanaf 15 
uur braakballen van deze uil uit te pluizen. 
Het is ongelooflijk hoeveel informatie over 
haar prooidieren daaruit kan afgeleid wor-
den. Tot 16.30 uur.
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden 
betalen 3 euro per persoon of 6 euro per 
gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zondag 5 september: via het 
bos voor de wetenschap naar 
de heidetoren in Vloethemveld

Afspraak om 14 uur tot 17 uur aan parking 
speelzone Vloethemveld (aan de zend-
mast), Diksmuidse Heirweg, Zedelgem.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Rony Ja-
cobs, 0498/92.18.80, of 
rony@natuurpuntzedelgem.be.
We verkennen het gebied in het noord-
oosten van Vloethemveld, met een rijke 
geschiedenis (land- en bosbouw, militair) 
en een bos met internationale bekend-
heid.

Zaterdag 11 september: heide-
fietstocht 

Zie pg. 27.

Zaterdag 11 september: familie-
zoektocht in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscen-
trum De Pulse, Dammesteenweg 2 in 
Damme. Tot 16.30 uur. Deze familiezoek-
tocht in en rond Damme richt zich op ge-
zinnen met (lagere)schoolkinderen en wil 

op een speelse en actieve manier iets ver-
tellen over de natuur en de geschiedenis 
van Damme. Via een aantal eenvoudige 
vragen en praktische opdrachten onder-
weg, wandel je met je gezin op je eigen 
tempo het parcours. Goed voor een gezel-
lige namiddag samen. 
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden 
betalen 3 euro per persoon of 6 euro per 
gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zaterdag 11 september: com-
bi-excursie met de mensen van 
de Strandwerkgroep naar de 
jachthaven van Zeebrugge

Afspraak om 10 uur, Oomokaai 1, Zeebrug-
ge (de jachthaven).
Meebrengen: kledij die vuil mag worden, 
bekers/potjes om een en ander te bekij-
ken (ideaal voor kinderen).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Hans De Blauwe en Manu Dumoulin: 
0473/59.96.04.

Zondag 12 september: trekvo-
gels aan De Sashul

Afspraak om 14 uur aan het Kleine Vuur-
torentje, einde Zeedijk (huisnr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert: 0473/59.96.04.

Zondag 12 september: wande-
ling in de Doeverense heide

Afspraak van 10 uur tot 12 uur aan de-
hoofdingang Sijslostraat, Waardamme. Als 
je van Loppem komt: vóór de brug over de 
E403 rechtsaf.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Erwin 
Derous: 0478/64.22.46:
www.natuurpuntzedelgem.be of 
doeveren@natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 12 september: familie-
zoektocht in Damme 

Zie 11 september.

Zondag 12 september: op safari 
in Brugge

Zie pg. 23.

september
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Feest in ‘t Bos
Doeveren

Zondag 19 september: vogels 
op trek in de kleiputten van 
Wenduine

Afspraak om 14 uur op de parking van de 
begraafplaats, Uitkerksestraat 1, Wendui-
ne, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker of telescoop.
Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. 

Zaterdag 18 september: vruch-
ten en bessen in het Duinbos

Afspraak om 14 uur aan de tramhalte Ko-
nijnenpad/ Nieuwe Rijksweg, Wenduine.
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Zaterdag 18 september: bijen 
en zweefvliegen in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
De Pulse, Dammesteenweg 2 in Damme. 
Tot 16.30 uur. Op deze wandeling wijden 
de gidsen ons in in de boeiende leefwereld 
van bijen en zweefvliegen.
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden be-

talen 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.
Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg 
steeds de website 
www.natuurpuntdamme.be. 
Verplichte inschrijving op: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zaterdag 18 september: natuur-
wandeling in de Oosthoekduin-
tjes, Zwinduinen en Groenplein-
duinen

Zie 17 juli.

Zondag 19 september: trekkers 
in de Zwinduinen, op zoek naar 
de tjakkers

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman: 0473/59.96.04.

Zondag 19 september: dagfiet-
stocht naar de Zwaanhoek en 
‘t Pompje

Afspraak om 10 uur aan de Scheepsdale-
brug, kant Steenkaai, Scheepsdalestraat, 

Brugge, tot 17 uur.
Meebrengen: rijklare fiets, verrekijker, 
picknick .
Info en inschrijven: NP Brugge en NBO: 
Wim Jans: 0498/29.61.26 of 
wjans566@gmail.com 
De Zwaenhoek en het Pompje zijn twee 
schitterende natuurgebieden, beheerd 
door NP Middenkust en ANB en we gaan 
ze graag verkennen. Rond deze tijd is er al 
heel wat trek zodat we mooie waarnemin-
gen kunnen doen.

Zondag 3 oktober: vroeg najaar 
in de Sint-Donaaspolder

Afspraak om 14 uur oude grenspost Sint-
Anna-ter Muiden.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Stefaan Brinckman en Dirk Vantorre: 
0473/59.96.04

oktober
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tu c u r s u s s e n

Steltlopers: 28 augustus en 4 september

Datum: 28 augustus en 4 september van 9.30 tot 16.30 uur.
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Michiels.
Lesgever: Wim Jans, NP CVN, Natuurcentrum Beisbroek, NBOM, 
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 Natuur-
punt Brugge. Bij de mededeling geef je jouw naam en die van de 
cursus.

De cursus omvat twee delen: ruiters en strandlopers, in de voor-
middag wordt er theorie gegeven en in de namiddag gaan we op 
excursie om waarnemingen te doen. We eten onze picknick in het 
centrum op of in de cafetaria als je iets drinkt.

Cursus Sprinkhanen: 7 en 12 september
 

Datum: 7 september van 19.30 tot 22.30 uur; 12 september van 
13.30 tot 17.30 uur.
Plaats: theorie (7 septemberp): zaal OC de Boeie, Kerkstraat 35, 

Oostende, praktijk (12 september): nog te bepalen.
Lesgever: Joeri Cortens, NP CVM, NP Middenkust.
Info en inschrijven: NP middenkust: Christine Petras:
np.middenkust@gmail.com. 
Deelname: 10 euro voor leden Natuurpunt, 15 euro voor niet-le-
den.

Paddenstoelen voor beginners: 13 oktober

Datum: 13 oktober van 9.30 tot 16.30 uur.
Plaats: natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Michiels.
Lesgever: Hans Vermeulen, NP CVN, Natuurcen-
trum Beisbroek, NBOM, Stad Brugge en NP Brugge.  
Info en inschrijven: natuur@brugge.be of 050/32.90.17.
Deelname: 15 euro voor leden Natuurpunt, 25 euro voor niet-leden.

In de voormiddag wordt er theorie gegeven, in de namiddag gaan 
we op stap in Beisbroek en determineren paddenstoelen. Picknick 
kan je opeten in het centrum of in de cafetaria als je iets drinkt.
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Zondag 10 oktober: schattenjacht op het 
strand en (indien mogelijk) kruien

Afspraak om 14 uur aan de hoek van de 
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blanken-
berge, tot 16 uur. 
Meebrengen: laarzen, loepje.
Vanaf 8 jaar, begeleidende (groot)ouders 
welkom!
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

tu J e u g d w e r k i n g

Minstens twee keer per maand spendeert JNM Brugge met de leiding en al de enthousiaste leden tijd in en rond de prachtige 
Brugse natuurgebieden. Het is een ideale manier om meer plaatsen te leren kennen en te leren appreciëren dicht bij huis. 

De natuur bracht ons dit schooljaar alvast 
heel erg veel leuke momenten mee met tof-
fe soorten, mooie landschappen en leerrijke 
momenten. Deze zomer trekken we erop uit 
naar Brakel. Van 5 tot 10 juli verwelkomen 
we de leden om samen plezier te maken en 
de natuur in deze streek te verkennen. Het 
thema van het zomerkamp is de straatmu-
zikanten van gistermorgen. De kampplaats 
is gelegen midden in de Zwalmvallei aan 

het natuurcentrum van Natuurpunt in de 
Vlaamse Ardennen. Vanaf dit punt vertrek-
ken er vier aangeduide wandelroutes van 
natuurpunt en zijn er verschillende wandel-
knooppunten terug te vinden. 

Na wat opzoek werk zagen we al snel dat 
er hier ook verschillende supermooie 
soorten terug te vinden zijn, zoals de 
vuursalamander, de eikelmuis, de gele 

kwikstaart, de paarse schubwortel en de 
wilde hyacint. Hiernaast verwachten we 
de meer algemene soorten ook goed te 
kunnen waarnemen. Het is de perfecte lo-
catie. We kijken er alvast naar uit om op 
kamp te mogen gaan in dit mooie stukje 
natuur!

Meer info: 
https://www.jnm.be/afdeling/brugge

JNM: zomerkamp in juli

BLANKENBERGE: Nature for kids / Kids for nature

Vakantiewoning van Belgen 
voor liefhebbers van vogels 
en natuur in Spanje

www.casadellince.be

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

TV2 2 6 8 

info: Nicholas Endriatis (Mergus)


