Excursies voor het grote publiek

Thema-excursie
		
Wetenschappelijke excursie
		
Langere wandeltocht
		
		
Werkdag

Film- of dia-avond, lezing
		
Daguitstap

tu

Activiteiten

januari
Zondag 9 januari: winterse aanspoelsels op het strand
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise,
Zeedijk, Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
stevige wandelschoenen en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Omer
Rappé: 050/51.24.17.
We gaan kijken wat het tij en de wind op
het strand achterlaten.

Fietstocht

Foto-excursie
Inschrijven verplicht
		
Het Grote Vogeltelweekend
Schemer- of avondwandeling

Activiteit

KALENDER

van

Vogelwerkgroep

Mergus
Algemene Vergadering

In het kader van de Grote Schelpentelling

ONVERWACHTE WIJZIGINGEN
in het programma worden op
onze website gemeld. Ga daarom
geregeld een kijkje nemen op de
activiteitenpagina van Natuurpunt
Brugs Ommeland & Middenkust:
www.natuurpuntbrugsommeland.be.
Deelname:
Enkele van onze activiteiten zijn
gratis voor Natuurpuntleden, maar
betalend voor niet-leden. Vraag dit
even aan de gids om zeker te zijn.
Activiteiten in het kader van de
Week van de Zee zijn gratis.
Coronamaatregelen
We volgen de actuele coronamaatregelen.
Inschrijven:
Inschrijven is verplicht. We vragen
geïnteresseerden om in te schrijven
via de activiteitenkalender:
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken
of contact op te nemen met de
contactpersoon vermeld bij de
activiteit.

Zondag 9 januari: wintergasten
in de kleiputten van Wenduine
Afspraak om 9 uur op parking begraafplaats Wenduine, Uitkerksestraat 1, De
Haan, tot 12 uur.
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij regenweer. Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 9 januari: introductie en
excursie over de gasten uit het
Hoge Noorden
Afspraak van 14 tot 16.30 uur aan bezoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteenweg
2 in Damme.
Meebrengen: stevig schoeisel en verrekijker.
Deelname: gratis voor natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Reeds eeuwenlang komen elk jaar opnieuw de vriezeganzen de poldergraslanden rond Damme opzoeken. Maak kennis
met de kleine rietgans, de kolgans en de
grauwe gans die met hun V-formaties de
lucht sieren en de stilte breken met hun gehak. De excursie wordt voorafgegaan door
een korte presentatie van de veldkenmerken en de trekroutes. Voor de excursie is
stevig schoeisel aanbevolen.
Zondag 16 januari: winter in de
Zwinduinen
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.

Meebrengen: warme, winddichte kledij,
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.
Zondag 16 januari: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Afspraak om 8.45 uur randparking, Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij Overstock) Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus:
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.
Dit is de moeder van alle watervogeltellingen, in heel Europa worden op dit ogenblik
alle watervogels geteld. Een must om erbij
te zijn, ook niet ervaren tellers zijn van harte welkom.
Zondag 16 januari: foto-excursie
in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 14.30 uur aan het bezoekerscentruim Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge.
Info en inschrijven: www.nfbo. Enkel voor
leden. Nieuwe leden melden zich aan via
“Contact” op www.nfbo.be
Onze jaarlijkse traditie: we gaan terug op
zoek naar de velduilen en de ‘vriezeganzen’ in de Uitkerkse Polder.
Zaterdag 22 januari: bezoek aan
de Kleiputten van Wenduine
Afspraak om 10 uur tot ongeveer 12 uur,
aan de begraafplaats van Wenduine, Uitkerksestraat 1, Wenduine.
Meebrengen: verrekijker en stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP De Haan:
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.
Zaterdag 22 januari: daguitstap
naar de Westhoek
Afspraak om 8 uur aan parking Steenbrugge, Baron Ruzettelaan, Assebroek, einde
rond 18 uur. Je kan ook rechtstreeks naar
de Blankaart gaan, daar vertrekken we om
9 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, warme kledij, picknick.
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! We volgen de actuele coronamaatregelen !

Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus:
Wim Jans: 0498/29.61.26 en Karina Samijn: 0497/53.80.68.

Zondag 23 januari: open kijkhut,
vogels voeren en beloeren en
mezenbollen maken in Damme

Afhankelijk van de waarnemingen die gedaan werden de vorige of dezelfde dag
bezoeken we de meest interessante gebieden in de Westhoek.

Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteenweg 2 in Damme. Doorlopend van 14 tot 16.30 uur.
Deelname: gratis voor natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Zondag 23 januari: van brug tot
brug
Afspraak om 14.30 uur aan Stalhillebrug.
Meebrengen: verrekijker en warme kledij.
Deelname: vrije bijdrage.
Info en inschrijven: NP Jabbeke: Erik Blauwet: erikblauwet@gmail.com.
Een winterse nieuwjaarwandeling langs
het kanaal Brugge-Oostende, van Stalhillebrug naar Nieuwegebrug en terug. Zien
we roofvogels of ganzen? Erik Blauwet en
Kris D’hondt nemen jullie mee op ontdekking. Wie zin heeft kan na afloop nog napraten met een opwarmertje in Estaminet
Ter Spinde.
Zondag 23 januari: overleven in
het winterse duin
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr. 64), Heist.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
laarzen en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 0473/59.96.04.
Overlevingsstrategiën van overwinteraars.
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In het bezoekerscentrum is een voederplek
opgesteld waar je vogels van nabij kan observeren en uitleg krijgt over verantwoord
voeren. Voor eenden, ganzen en weidevogels
kun je in de kijkhut in het reservaat terecht.
Gidsen geven daar extra informatie. Kinderen
kunnen ter plaatse een mezenbol maken.
Zaterdag en zondag 29 en 30 januari: het grote vogeltelweekend
Zie https://www.natuurpunt.be/
het-grote-vogelweekend
Zondag 30 januari: het Grote
Vogelweekend in de Uitkerkse Polder			
Doorlopend van 10 uur tot 17 uur in het
bezoekerscentrum, Kuiperscheeweg 20,
Blankenberge.
• Wandelingen (1 uur): start 11 uur, 14
uur en 15 uur.
• Fietstocht (10 km): wintergasten in de
polder, start 14 uur.
• Indoor: leer over voederen, nestkastjes …
• Hutsepot van Restaurant Hof Ter Doest
(zolang voorraad strekt).
Meebrengen: fiets, verrekijker, laarzen bij
regenweer.

Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be. In
samenwerking met Vogelwerkgroep Mergus en Vogelopvangcentrum Oostende.
Zondag 30 januari: late winter
in de Zwinduinen
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.
Zondag 30 januari: open kijkhut,
vogels voeren en beloeren en
mezenbollen maken in Damme
Zie zondag 23 januari. Ter ere van het
groot vogelweekend kun je er terecht van
10 tot 16.30 uur.

februari
Vrijdag 4 februari: Algemene
Vergadering en ledenavond NP
Knokke-Heist
De leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Zaterdag 5 februari: Algemene
Vergadering NP Middenkust
Zie pg. 48.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
Zaterdag 5 februari: op zoek
naar strandvondsten en zeeleven op het strand van Wenduine
Afspraak om 10 uur aan het infokantoor
Dienst Toerisme, Tramstation Wenduine,
Leopold II-laan, tot ongeveer 12 uur.
Meebrengen: verrekijker en stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP De Haan:
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.
Zaterdag 5 februari: Algemene
Vergadering en groot ledenfeest
NP Zedelgem
Zie pg. 53.
Zondag 6 februari: speuren naar
Velduilen in de Uitkerkse Polder
Afspraak om 15 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 18 uur.
Meebrengen: verrekijker, warme outfit.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 6 februari: Oosteroeverwandeling op strand en duin
Afspraak om 10 uur aan de vuurtoren van
Oostende.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Christine Petras: np.middenkust@gmail.com.
Zondag 6 februari: Neptunus
struint door de branding
Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise,
Zeedijk, Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
stevige wandelschoenen en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist:
Omer Rappé: 050/51.24.17.
We gaan kijken wat het tij en de wind op
het strand achterlaten.
Zondag 6 februari: stootvogeltelling in de weiden van Dudzele, Koolkerke, Oostkerke en
Lapscheure
Afspraak om 8.45 uur, randparking, Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij
Overstock), Brugge, tot 12.15 uur. We carpoolen.
Meebrengen: warme kledij, telescoop,
verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus:

Nicholas Endriatis en Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.

Zondag 13 februari: valentijnwandeling

Tijdens deze telling kun je altijd op een
verrassing stoten, misschien een overwinterende zeearend.

Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteenweg 2 in Damme. Start
van de relatief lange wandeling van 8 km
om 14 uur.
Deelname: gratis voor natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Woensdag 9 februari: ledenvergadering N.FBO
Afspraak om 20 uur in ons clublokaal in
het kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96,
Brugge. Voor leden en deelnemers aan de
uitstap naar de Assebroekse meersen van
20 februari.
Info en inschrijven: www.nfbo.be.
Vrijdag 11 februari: Algemene
vergadering en ledenfeest NP
Brugge
De leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Zaterdag 12 februari: wintergasten op de Spuikom
Afspraak van 13.30 tot 16 uur op de
parking achter Essostation, Dr E. Moreauxlaan, Oostende.
Meebrengen: verrekijker, wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Paul
Lingier: np.middenkust@gmail.com.
Zaterdag 12 februari: Algemene
vergadering en ledenfeest NP
Jabbeke
Zie pg. 45.
Zaterdag 12 februari: Algemene
vergadering en ledenfeest NP
Blankenberge
Alle leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Zondag 13 februari: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Afspraak om 8.45 uur randparking, Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij
Overstock) Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus:
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.
De ideale maand om nog zeldzame wintergasten waar te nemen.

We ontdekken of er al enig baltsgedrag te
bekennen valt bij de vogels en of al een
aantal vroegbloeiers bestoven worden
door wakkere insecten. Dijken en kanaaloevers geven ons daar de gelegenheid voor.
Zondag 13 februari: overwinteraars in de Baai van Heist
Afspraak om 14 uur aan het kleine Vuurtorentje, einde Zeedijk (nr. 64), Heist.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ludo
Sterkens: 0475/74.60.54.
…of wordt het hier al te warm onder hun
drie tenen?
Zaterdag 19 februari: bezoek
aan een vogelslaapplaats
Meebrengen: verrekijker, warme kledij.
Info en inschrijven: NP Brugge: Wim Jans:
wjans566@gmail.com: na inschrijving (ten
laatste 17 februari) ontvang je alle verdere
gegevens.
Een bezoek aan een vogelslaapplaats is spectaculair, maar omdat we nu nog niet weten
waar er zich een slaapplaats zal ontwikkelen
werken we met de bovenstaande formule.
Zaterdag 19 februari: Algemene
Vergadering en ledenfeest NP
Oostkamp
Zie pg. 51.
Zaterdag 19 februari: op zoek
naar uilen in Oost-Doeveren
Afspraak om 18 uur aan de hoofdingang
Oost-Doeveren, Sijslostraat, Waardame,
over de brug richting Ruddervoorde tot
20 uur. GPS-coördinaten: 51°07’18.3”N
3°11’28.5”E
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen die tegen wat vocht kunnen.
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Info en inschrijven: NP Zedelgem: Miguel
Depoortere: 0497/31.94.32 of
miguel@natuurpuntzedelgem.be
Zondag 20 februari: overleven
in het winterse duin
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr. 64), Heist.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
laarzen en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 0473/59.96.04.
Overlevingsstrategieën van overwinteraars.
Zondag 20 februari: foto-excursie
naar de Assebroekse meersen
Afspraak om 8 uur in de omgeving van de
kerk van Ver-Assebroek, Kerkdreef, Brugge.
Info en inschrijven: voor niet-leden verplicht via “Contact” op www.nfbo.be.
Uitstap naar de Assebroekse meersen. We
rekenen er op dat we veel schitterende
beelden kunnen maken van het stil landschap (in een winterse sfeer?).
Zondag 20 februari: fietstocht:
speuren naar Velduilen in de
Uitkerkse Polder
Afspraak om 15 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 18 uur.
Meebrengen: fiets, verrekijker, warme
outfit.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Donderdag 24 februari: Arkavond
Zie pg. 21.
Vrijdag 25 februari: voordracht
“Levende tuinen” door Johan Rys
Afspraak om 19.30 uur in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge, tot 22.30 uur. Deuren open vanaf 19 uur.
In samenwerking met Velt Blankenberge.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Vrijdag 25 februari: Algemene
Vergadering De Haan
Alle leden krijgen een aparte uitnodiging.
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Zaterdag 26 februari: op zoek
naar wintervogels
Afspraak om 9 uur aan de carpoolparking Hoogveld, kant Ruddervoorde,
tot ongeveer 18 uur. GPS-coördinaten:
51°06’33.3”N 3°11’09.8”E.
Meebrengen: lunch, verrekijker, stevige
wandelschoenen en voor de liefhebbers
van fotografie een grote telelens.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Eddy Becue: 0493/93.12.24 of
eddy@natuurpuntzedelgem.be. Inschrijven via www.natuurpuntzedelgem.be
Zondag 27 februari: roofvogels
spotten
Afspraak om 14 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 17 uur.
Meebrengen: stevige wandelschoenen,
verrekijker.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 27 februari: bosbeheer en
bomen herkennen aan hun knoppen in het domein d’Aertrycke
Afspraak om 14 uur aan parking Zeeweg
42, Wijnendale-Torhout, tot 17 uur.
Meebrengen: loep, eventueel verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge: Stefaan
Verplancke: 050/38.21.50 of
verplancke-de.neve@skynet.be.
Het domein leent zich buitengewoon om
het bosbeheer toe te lichten. Waarom laten we doodhout staan, wat is autochtoon
plantgoed, wat is een exoot ... ?Je leert
ook bomen aan hun knoppen herkennen.
Zondag 27 februari: open kijkhut in open natuurgebied
Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteenweg 2 in Damme. Doorlopend van 14 tot 16.30 uur.
Deelname: gratis voor natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Je kunt vrij rondwandelen in het anders niet
toegankelijk deel van de stadswallen van
Damme. Je maakt kennis met diverse biotopen als moerasbos, rietveld, pluimzeggepollen, waterrijk drasland, aarden wallen en
bloemrijke graslanden. Pijltjes, plankenvloeren en een kijkhut maken die verkenning
voor jullie gemakkelijk.

Zondag 27 februari: natuurhistorische wandeling in de Schuddebeurze: natuur rond bunkers
Afspraak van 10 tot 12 uur aan het kruispunt Schuddebeurzeweg met Bamburgstraat, Middelkerke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust : Johan
Broidioi: np.middenkust@gmail.com.
Zondag 27 februari: gaspeldoornwandeling
Afspraak om 8.45 uur aan de kerk van
St-Joris, Lattenklieversstraat St-Joris.
Meebrengen: gepaste schoenen. Geschikt
voor kinderen, niet voor rolwagens (deels
onverharde weg).
Info en inschrijven: NP Beernem: Ruben
Saey: ruben.saey@telenet.be. Inschrijven
via activiteitenkalender van Natuurpunt
(max. 20 deelnemers).
Genieten van de bloeiende gaspeldoorn
en ander moois op onze weg.

maart

Zaterdag 5 maart: reeën en
damherten spotten in Maldegemveld
Afspraak om 14.30 uur aan de parking ter
hoogte van Boogschutterslaan 41, Sint-Kruis.
Meebrengen: verrekijker, stevige schoenen of laarzen, waterdichte kledij.
Info en inschrijven: NP Brugge: Wim Jans:
0498/29.61.26.
Tegen het vallen van de avond laten de meeste zoogdieren zich zien. Natuurlijk hebben we
ook aandacht voor het gehele gebied.
Zaterdag 5 maart: natuur tussen
winter en lente in De Kijkuit
Afspraak om 10u tot ongeveer 12u aan de
Parking van het Zeepreventorium, Koninklijke Baan, De Haan.
Meebrengen: verrekijker en stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP De Haan:
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.
Zondag 6 maart: daar gaan de
laatste vriezeganzen
Afspraak om 14 uur aan de oude grenspost Sint-Anna-Ter-Muiden, Nederland.

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
Meebrengen: warme, winddichte kledij,
waterdicht schoeisel en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist:
Luc van Rillaer en Dirk Vantorre :
050/62.35.69.
Op verkenning in ons eigen reservaat De
Sint-Donaaspolder.
Zondag 6 maart: laagwaterwandeling op het Klein Strand
Oostende
Afspraak van 9 tot 12 uur aan Zeeheldenplein, Albert I promenade, Oostende.
Meebrengen: rubberlaarzen.
Info en inschrijven: NP Middenkust ism
Strandwerkgroep: Stéphane Venmans:
np.middenkust@gmail.com.

Donderdag 10 maart: voordracht “Algen kunnen de wereld redden” door prof. Christiaan Thoen
Afspraak om 20 uur in Casino Blankenberge, Zeedijk 150, Blankenberge, tot 22 uur.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
In samenwerking met Davidsfonds Blankenberge en Fair Trade Blankenberge.
Woensdag 9 maart: ledenvergadering N.FBO
Afspraak om 20 uur in ons clublokaal in
het kasteel van Beisbroek, Zeeweg 96,
Brugge. Voor leden en deelnemers aan
de uitstap naar het Drongengoed op 20
maart.
Info: www.nfbo.be.

Zaterdag 12 maart: Algemene
Vergadering NP Damme
De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging via de nieuwsbrief van NP Damme.
Zondag 13 maart: klimaatwandeling op het strand
Afspraak om 10 uur op de hoek van de
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blankenberge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 13 maart: lenteprikkels
in de Zwinduinen en Polders
Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein, Knokke-Zoute.
Meebrengen: warme, winddichte kledij,

WEST-VLAAMSE
NATUURSTUDIEDAG
zaterdag
5 maart 2022

V.U.: Peter Norro, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge - Foto otter © Yves Adams, Vildaphoto.net.

Van 9.00u – 16.30u
op de KULAK in Kortrijk

Tendensen in
de natuur

20e

editie!

Hoe zie jij
de toekomst ?
Doe mee met de schrijfwedstrijd
“Hét natuurbelevingsmoment

van 2042!”

Schrijf je in op
www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag
Rode Lijsten • Soortactieplannen • Big Data • Onder water in rivieren en Noordzee • Ganzen
vroeger, nu en morgen • Evoluties in natuurfotografie • Zeldzame zaden • en meer !
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

De Spille 2022-1

19

! We volgen de actuele coronamaatregelen !
laarzen en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.
Vroege lente of late winterprik?
Zondag 13 maart: watervogeltelling in de achterhaven van
Zeebrugge
Afspraak om 8.45 uur randparking, Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij
Overstock) Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus:
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.
Wie vindt de eerste blauwborst, de eerste
zomertaling?
Vrijdag 18 maart: het staat in
de sterren geschreven
Afspraak om 19 uur in Beisbroek, Zeeweg
96, aan de ingang van het kasteel.
• 19 uur: schemerwandeling
• 20 uur: planetariumbezoek
Deelname: volwassenen 6 euro en jongeren <18jaar: 5 euro.
Info en inschrijven: NP Jabbeke: Paul Jacobs: jacobs.p@hotmail.com.
We maken een schemerwandeling in het
domein Beisbroek en aansluitend laten
we ons onderdompelen in de wereld van
de sterren, de zon, de maan en de planeten. In het planetarium geven de koepelvullende beelden ons een beter inzicht in
de kosmos. Bij helder weer levert een blik
door de telescopen schitterende beelden
op van de maan of een verafgelegen sterrenstelsel.
Zondag 20 maart: strandlabo
Afspraak om 13 uur op de Zeedijk tussen
De Saedeleer- en Gadeynehelling, Blankenberge, tot 16 uur.
Meebrengen: laarzen, loepje, verrekijker.
Info en inschrijven: www.groteschelpenteldag.be en Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 20 maart: foto-excursie
naar het Drongengoed in Aalter
Afspraak om 8 uur op de parking Krakeel,
Drongengoedweg 11, Aalter.
Info en inschrijven: N.FBO, via “Contact”
op www.nfbo.be.
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Drongengoed is het grootste bos- en natuurgebied van Oost-Vlaanderen. Variatie is er
troef: heide, graslanden en bos. Een ontmoeting met een schaapskudde is altijd mogelijk!
Zondag 20 maart: schelpen
tellen en determineren op het
strand
Afspraak om 10 uur op de hoek van de
Gadeynehelling met de Zeedijk, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: laarzen.
Info en inschrijven: www.groteschelpenteldag.be en Natuurpunt Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be
Zondag 20 maart: lentezangers
in het duin
Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurtorentje, einde Zeedijk (nr. 64), Heist.
Meebrengen: laarzen, warme kledij, verrekijker en eventueel loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Norbert Pauwaert: 0473/59.96.04.
Zondag 20 maart: composteren
en kriebelbeestjes / demo werken met hout
Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteenweg 2 in Damme. Start
presentaties composteren om 14, 15 en
16 uur. Demonstraties houtbewerking
doorlopend van 14 tot 16.30 uur.
Deelname: gratis voor natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
In een kringlooptuin komt niets binnen
en gaat ook niets buiten. De natuurlijke cycli kunnen er hun gang gaan. Afval
wordt voedsel. Met deze presentatie leer
je correct te composteren. Lukt het composteren thuis niet zo goed? Stel je vraag
aan de begeleider. Wat hebben een kloefenkapper, lattenkliever, 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 handen
uit de mouwen?
Donderdag 24 maart: Arkavond:
Zie pg. 21.

Zaterdag 26 maart: landschapswandeling in de Moubekevallei
Afspraak om 14 uur aan Moubekestraat
54, Zedelgem, tot 17 uur. GPS-coördinaten: 51°06’44.5”N 3°07’12.3”E.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Catherine Priem: 0485/50.43.98 of
catherinepriem8@gmail.com.
Zondag 27 maart: open kijkhutnamiddag in Damme
Afspraak aan bezoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteenweg 2 in Damme. Doorlopend van 14 tot 16.30 uur.
Deelname: gratis voor natuurpuntleden,
niet-leden betalen 3 euro (of 6 euro per gezin).
Info en inschrijven: NP Damme:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Sinds ingrijpende herinrichtingswerken
van VLM in het kader van een Life-project, zijn meer plas-drastoestanden gecreëerd waardoor de vogelrijkdom indrukwekkend is toegenomen. Dit is zeer
goed vast te stellen vanuit de kijkhut.
Daar kun je vrij naartoe wandelen door
de pijlen te volgen. Gidsen geven daar de
nodige uitleg.

april

Zondag 3 april: op zoek naar de
blauwborst
Afspraak om 7 uur aan het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg
20, Blankenberge, tot 9 uur. Het bezoekerscentrum is daarna open: breng je
ontbijtpicknick mee!
Meebrengen: verrekijker, ontbijtpicknick.
Info en inschrijven: Natuurpunt Blankenberge: uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zondag 3 april: op safari in Brugge
Afspraak om 10 uur aan de luifel van het
Bargeplein, vlak bij de rode brug, tot 12
uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge: Dirk Pottier: dirk.pottier@telenet.be of
Wim Jans: 0498/29.61.26.
Prijs: 3 euro/persoon, kinderen onder de
12 jaar gratis.
Ook dit jaar starten we weer met de safari,
de stadswandeling die je in contact brengt
met de boeiende natuur in Brugge.

