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tu B e h e e r d a g e n 
Zaterdag 8 januari: werkdag in 
de Zwaanhoek: opruimen snoei-
hout (Oudenburg/Oostende)

Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur aan het 
rietveldje t.h.v. de autostradebrug, Ou-
denburg.
Meebrengen: rubber laarzen, werkhand-
schoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Marc 
Deknock: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 15 januari: hakhout-
beheer in onze percelen aan de 
Merlebeek (Beernem)

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur aan 
de ingang van het gebied aan de Halve-
maanstraat, Beernem (Googlemaps coör-
dinaten: 51.139179, 3.290194).
Meebrengen : werkhandschoenen,  lunch en 
laarzen. Natuurpunt zorgt voor werkmateri-
aal, drank, warme soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 
0476/50.50.11 of www.valleivandezuidleie.be.

We doen aan hakhoutbeheer en knotten 
wilgen. De eventuele houtopbrengst wordt 
achteraf verdeeld onder de noeste werkers.

Zaterdag 22 januari: werkdag in 
de Paelsteenpanne maaien van 
duindoorn en abeel  (Bredene)

Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur aan 
tramhalte Bredene renbaan, Koninklijke 
baan, Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Serge 
Allein: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 22 januari: hout-werk-
voormiddag in de Vaanders 
(Beernem/Aalter)

Afspraak van 9.30 tot 12 uur aan de veld-
schuur in de Vaanders (kruising Vijverstraat/
Maria-Aaltersteenweg/Vaanders-weg).
Meebrengen: goede schoenen en werk-
handschoenen.
Info en inschrijven: NP Beernem Rony Van 
Houdenhove: 0475/55.81.19 of
rony.van.houdenhove@gmail.com.

We knotten wilgen, dunnen bospercelen 
voor meer biodiversiteit, maken dreven vrij 
.... Het aanwezige brandhout wordt ver-
deeld onder de aanwezige vrijwilligers. 

Zondag 23 januari: samen werken 
aan bos en heide in de Gulke Put-
ten (Wingene), gevolgd door jaar-
overzicht en nieuwjaarsreceptie

Afspraak om 9 uur, Centrale B, Predikhe-
renstraat 35A, Wingene, tot 12.30 uur.
Meebrengen: aangepaste kleding, eventu-
eel werkhandschoenen en stevig schoeisel.
Info en inschrijven:  NP Gulke Putten:
christine.verscheure@scarlet.be. Ver-
plicht vooraf aanmelden (via sms op 
0477/99.39.11) met aantal personen zo-
dat we ons kunnen voorbereiden. Halve 
dag licht werk, met daarna nieuwjaarsre-
ceptie. Gezinnen met kinderen zeer wel-
kom; we zorgen voor aangepast werk en 
warme drank. 

Zaterdag 29 januari: werkdag 
op de Oosteroever maaien voor 
stuivende duinen (Oostende)

Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur aan het 
kruispunt Godtschalckstraat met dr E. Mo-
reauxlaan, Oostende.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Paul 
Lingier: np.middenkust@gmail.com.
 

Zaterdag 5 februari: werkdag in 
Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pul-
se’, Dammesteenweg 2, Damme. Er wordt 
gewerkt van 9 tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel of laarzen en lunchpakket.
Info en inschrijven en inschrijven: NP 
Damme: verplichte inschrijving op 
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, 
wandelpaden maaien, wilgen knotten en 
opslag verwijderen, zijn maar enkele van 
de vele zaken die in het reservaat op gere-
gelde tijdstippen moeten gebeuren.

Zaterdag 12 februari: klaarzetten 
van de paddenoverzet (Oostende)

Afspraak van 13.30 tot 16 uur aan Grint-
weg, Oostende.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Stép-
hane Venmans: 
np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 12 februari:  snoei- en 
hakhoutbeheer in de Warande-
putten (Oostkamp)

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur ter plaatse.
Meebrengen: werkhandschoenen, laar-
zen zijn onmisbaar  en lunch. Natuurpunt 
zorgt voor werkmateriaal, drank, warme 
soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 
0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

We doen aan snoei- en hakhoutbeheer. De 
eventuele houtopbrengst wordt achteraf 
verdeeld onder de noeste werkers.

Zaterdag 19 februari van 
hout-werkvoormiddag in de 
Vaanders (Beernem/Aalter)

Zie 22 januari.

Zondag 20 februari: samen wer-
ken aan bos en heide in de Gul-
ke Putten (Wingene)

Zie 23 januari.

Zaterdag 26 februari: werkdag 
in de Paelsteenpanne maaien 
voor duingrasland (Bredene)

Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur aan 
tramhalte Bredene renbaan, Koninklijke 
baan, Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Serge 
Allein: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 5 maart: werkdag in 
Damme

Zie zaterdag 5 februari.

Zaterdag 5 maart: snoei- en 
hakhoutbeheer in Gevaerts- 
Noord (Beernem)

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur ter plaat-
se (noordoever van het kanaal Gent-Brug-
ge net stroomopwaarts van de keersluis).

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
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Meebrengen: werkhandschoenen, laar-
zen (en/of stevig schoeisel), snoeitang  en 
lunch. Natuurpunt zorgt voor werkmateri-
aal, drank, warme soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 
0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be.

We verwijderen bramen en wilgenopslag. 
Daarmee helpen we de waardevolle schraal-
grasland- en venvegetaties ontwikkelen.

Zaterdag 12 maart: werkdag 
aan de Keignaert (Oostende)

 
Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur Kapittel-
straat, Oostende.
Meebrengen: werkhandschoenen, wan-
delschoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Stépha-
ne Venmans: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 19 maart: werkdag 
in de Zwaanhoek (Oudenburg/
Oostende)

Zie 8 januari.

Zaterdag 19 maart: hout-werk-
voormiddag in de Vaanders 
(Beernem/Aalter)

Zie 22 januari.

Zondag 20 maart: samen wer-
ken aan bos en heide in de Gul-
ke Putten (Wingene)

Zie 23 januari.

Zaterdag 26 maart: werkdag in 
de Schapenweide (Oostende)

Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur aan het 
kruispunt Kalkaertweg met Duinenstraat, 
Oostende.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Luc 
Hostyn:  np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 26 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 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- (en regen-) 
kledij en handschoenen.
Info en inschrijven en inschrijven: NP 
Brugge: Stefaan Verplancke: 050/38.21.50 
of verplancke-de.neve@skynet.be, of Ka-
rim Neirynck: 050/67.59.29 of 
karim.neirynck@gmail.com.

Zaterdag 2 april : snoei- en hak-
houtbeheer in Gevaerts-Noord 
(Beernem)

Zie 5 maart.

We snoeien wilgenopslag en bramen terug 
en doen aan hakhoutbeheer. De eventue-
le houtopbrengst wordt achteraf verdeeld 
onder de noeste werkers.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !


