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tu B e h e e r d a g e n 
Zaterdag 2 oktober: werkdag in 
Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse, 
Dammesteenweg 2, Damme. Er wordt ge-
werkt van 9 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 na-
tuurgebied. Het overgrote deel daarvan zijn 
weiden die weinig onderhoud vragen. De reser-
vaatpercelen die op de Stadswallen van Dam-
me liggen eisen toch wat meer aandacht op. 
Rasters herstellen, wandelpaden maaien, wil-
gen knotten en opslag verwijderen, zijn maar 
enkele van de vele zaken die in het reservaat op 
geregelde tijdstippen moeten gebeuren.

Zondag 3 oktober: heidebeheer 
in de Gulke Putten

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

Er zijn vele handen nodig om de laatste zo-
mermaaiwerken op te ruimen en exoten te 
bestrijden. Wij zorgen voor alle materiaal, 
sfeer, warme drank, een pittige borrel en veel 
zinvol werk. Gezinnen met kinderen welkom. 

Zaterdag 9 oktober:  hooidag in 
Leiemeersen-Noord 

Afspraak om 9.30 tot 17 uur langs de ver-
keersvrije kanaalberm Moerbrugge rich-
ting Beernem (noordoever) vanaf de mon-
ding van de Geuzenbeek in kanaal.
Meebrengen: werkhandschoenen en lunch.
Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal, 
drank, warme soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 
0476/50.50.11 of
www.valleivandezuidleie.be 

De zeer waardevolle kanaalberm krijgt een 
maaibeurt om de bloemenrijkdom te behou-
den en ontwikkelen. De voorbije jaren zien 
we, dankzij het beheer van Natuurpunt, een 
geleidelijke toename van zeldzame soorten, 
zoals rapunzelklokje, knautia, glad walstro 
en welriekende agrimonie.Samen harken 
we het maaisel bijeen, zodat het kan worden 
afgevoerd. Kom mee genieten van prachtige 
herfstmomenten in een uniek landschap.

Zaterdag 16 oktober: werkdag in 
de Paelsteenpanne maaien voor 
meer orchideeën 

Afspraak van 13.30 tot 17 uur aan tramhalte 
Bredene renbaan, Koninklijke baan, Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP  Middenkust: Serge 
Allein: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 16 oktober: werkna-
middag in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen, werkkledij. We slui-
ten af  met een gratis drankje en versnape-
ring in de cafetaria.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 23 oktober: werkdag in 
Zevenkerken

Afspraak om 9 uur aan het kruispunt Diks-
muide Heerweg, Kezelbergstraat, tot 17 
uur, er is middagpauze van 12 tot 13 uur.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen) kle-
dij en handschoenen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Stefaan 
Verplancke: 050/38.21.50 of verplanc-
ke-de.neve@skynet.be, of Karim Neirynck: 
050/67.59.29 of karim.neirynck@gmail.com.

Zaterdag 30 oktober: hooien en 
zaag- en kapwerk in Gevaerts – 
Noord in Beernem

Afspraak om 9.30 tot 17 uur aan de ingang 
van het reservaat Gevaerts-Noord - noor-
doever van het kanaal Gent-Brugge vanaf 
de keersluis richting Beernem.
Meebrengen: laarzen,  werkhandschoenen 
en lunch. Natuurpunt zorgt voor werkma-
teriaal, drank, warme soep en versnaperin-
gen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp  
0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be 

Op de werkdag doen we voorbereidend 
werk voor de recreatieve herinrichting van 
het gebied. Het gekapte hout wordt ver-
deeld onder de noeste werkers.

Zaterdag 6 november: beheer-
werkdag in Damme

Zie zaterdag 2 oktober.

Zaterdag 6 november: werkdag 
in de Zwaanhoek 

Afspraak van 13.30 tot 17 uur aan het riet-
veldje t.h.v. de autostradebrug te Ouden-
burg
Meebrengen: rubber laarzen, werkhand-
schoenen.
Info en inschrijven: NP  Middenkust:
np.middenkust@gmail.com. 

Weekend 6 en 7 november: be-
heerwerken in de Sint-Donaas-
polder 

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
reservaat, Rode Ossenstraat, Westkapelle.
Meebrengen: werkhandschoenen en 
eventueel lunchpakket. Natuurpunt zorgt 
voor een drankje.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Luc 
Van Rillaer: 050/62.35.69.

Maaien, maaisel afvoeren en haagjes aan-
planten

Zaterdag 13 november: werkdag 
in de Paelsteenpanne: maaien 
voor meer orchideeën 

Zie 16 oktober.

Weekend 27 en 28 november: 
Dag van de Natuur

Zie pg. 24-25.

Zaterdag 4 december: werkdag 
in Damme

Zie zaterdag 2 oktober.

Zaterdag 4 december: werkdag 
in de Schuddebeurze 

Afspraak van 13.30 tot 17 uur aan het 
kruispunt Schuddebeurzeweg met Bam-
burgstraat, Middelkerke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP  Middenkust : Johan 
Broidioi: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 18 december: kappen 
en snoeien Leiemeersen-Noord 

Zie 9 oktober.
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Kleine daad, groot resultaat.
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DAG van de
NATUUR27&28

NOV

 #natuurisgezond  •  www.dagvandenatuur.be

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

A3 affiche Dag van de natuur 2021.indd   1 23/08/2021   13:17:24
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Afspraak om 13.30 uur ter hoogte van Camping Ter Dui-
nen, Wenduinesteenweg 143, De Haan.

Meebrengen: stevig schoeisel en een blije snoet. Wij zor-
gen voor werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP De Haan: natuur.dehaan@gmail.com.
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De Haan - De Zandpanne  

Damme - Stadswallen

Afspraak om 9 uur aan de ingang van het reservaat, Diks-
muidse Heerweg,  Sint-Andries. 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 par-
king van Beisbroek langs de Diksmuidse Heerweg en ga je

te voet door de tunnel onder de autoweg.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen) kledij en hand-
schoenen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
050/38.21.50 of verplancke-de.neve@skynet.be, of Karim 
Neirynck: 050/67.59.29 of karim.neirynck@gmail.com.
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Brugge - Rode Dopheide

Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteen-
weg 2 in Damme. Er wordt gewerkt van 9 tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen en stevig schoeisel of laarzen.
Info en inschrijven: NP Damme: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

De wilgen die ons landschap sieren vragen een vijfjaarlijk-
se knotbeurt om scheuren te vermijden. Op de Dag van 

de Natuur wordt in Damme traditioneel het knotseizoen 
ingezet. Vele handen maken dit werk lichter. Welkom om 
hulp te bieden bij het knotten van knotbomen en/of kort-
zetten van doorgeschoten wilgen en elzen in het reservaat. 
Wij zorgen voor het nodige alaam en voor een drankje en 
een toetje tussendoor. Wie de hele dag door komt mee-
helpen, kan genieten van een barbecue op de middag. 

Afspraak om 9 uur, in Centrale B, Predikherenstraat 35A, 
Wingene, tot 12.30 uur.
Meebrengen: eigen werkhandschoenen en drinkbeker zo-
lang corona heerst.
Info en inschrijven: NP Gulke Putten:
christine.verscheure@gmail.com of 477/99.39.11.

Samen maken we de Gulke Putten klaar voor de winter. Je 
ontmoet hier medemensen die net als jij van natuur hou-
den en zich willen inzetten voor het beheer. Wij zorgen 
voor alle materiaal, sfeer, warme drank, een pittige borrel 
en veel zinvol werk. Gezinnen met kinderen zeer welkom. 

Info en inschrijven: NP Zedelgem: Kris Lesage: 
doeveren@natuurpuntzedelgem.be

Zie ook www.natuurpuntzedelgem.be

Blankenberge - Uitkerkse Polder

Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse 
Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge, tot 17 uur, voor 
een knot-, knip-, snoei- en maaibeurt rond het bezoekers-
centrum.

Meebrengen: laarzen, werkkledij. Gratis pannenkoek en 
drankje voor wie deelneemt. 
Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur aan de eerste bunker 
langs het kanaal Gent - Brugge  te  Moerbrugge ( zuidoever 
richting Beernem)
Meebrengen: werkhandschoenen, laarzen (en/of stevig 
schoeisel)  en lunch. Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal, 

drank, warme soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 0476.505011 of
 www.valleivandezuidleie.be.
We doen aan achterstallige snoei- en kapwerken.

Oostkamp - De Leiemeersen

Afspraak om 13.30 uur aan de Drakentoren, Louis 
Logierlaan 51, Middelkerke.     
Meebrengen: graafwerktuig (schopje, spade, …) en werk-
handschoenen. 
Info en inschrijven: NP Middenkust:np.middenkust@gmail.com.

In 2019 werden rimpelroos grootschalig verwijderd. Toch 
duiken er nog her en der overgebleven uitlopers op. En 
soms verstopt zich nog een oude plant in het struweel. 
Eruit met die invasieve exoot!. Drank en knabbeltje voor-
zien.

Middenkust - Warandeduinen

Zedelgem - Doeveren

Gulke Putten


