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Zondag 8 januari: wandeling in 
de Zwinduinen en Polders

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein in Knokke Het Zoute.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
verrekijker en eventueel loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman: 0473/59.96.04

Zondag 8 januari: introductie 
en excursie wintergasten uit het 
Hoge Noorden

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscen-
trum De Pulse, Dammesteenweg 2, Dam-
me, tot 16.30 uur. 
Meebrengen: stevig schoeisel en verrekijker. 
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden be-
talen 3 euro per persoon of 6 euro per gezin. 
Fiets stallen aan het bezoekerscentrum of 
auto parkeren aan de Damse Vaart. 
Info en inschrijven: NP Damme:
www.natuurpuntdamme.be en 
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 sie-
ren en met hun gegak de stilte breken. De 
excursie wordt voorafgegaan door een kor-
te presentatie van de veldkenmerken en de 
trekroutes van deze wintergasten. 

Zondag 8 januari: wintergasten 
in de kleiputten van Wenduine

Afspraak om 9 uur op parking begraaf-
plaats Wenduine, Uitkerksestraat 1, De 
Haan, tot 12 uur. 
Meebrengen: verrekijker, laarzen bij re-
genweer. Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 15 januari: landschaps-
wandeling naar Fort van Beieren

Afspraak om 13 uur aan bezoekerscen-
trum De Pulse, Dammesteenweg 2, Dam-
me, tot 17 uur. 
Meebrengen: stevig schoeisel en verrekij-

ker. Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden 
betalen 3 euro per persoon of 6 euro per ge-
zin. Fiets stallen aan het bezoekerscentrum 
of auto parkeren aan de Damse Vaart. 
Info en inschrijven: NP Damme:
www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Deze lange wandeling voert ons van de 
17de eeuwse stadswallen van Damme 
naar het 18de eeuwse Fort van Beieren 
in Koolkerke. Niet alleen de geschiedenis 
krijgt onze aandacht, maar ook het land-
schap met de Damse Vaart en de Rom-
boutswervepolder.

Zondag 15 januari: watervogel-
telling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Afspraak om 8.45 uur randparking, Ha-
venstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij Jun-
too), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vo-
gelgids.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus: 
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.

Dit is de moeder van alle watervogeltellin-
gen: in heel Europa worden op dit ogen-
blik alle watervogels geteld. Een must om 
erbij te zijn, ook niet ervaren tellers zijn 
van harte welkom.

Zondag 15 januari: wandeling 
langs het strand van de Zwin-
duinen tot de Zwinmonding

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Knokke Het Zoute.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
verrekijker en eventueel loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Omer Rappé: 050/51.24.17.

Thema: Aanspoelsels, de fascinerende we-
reld van de vloedlijn.

Zaterdag 21 januari: bezoek aan 
de Kleiputten van Wenduine

Afspraak om 10 uur, tot ongeveer 12 
uur, aan de begraafplaats van Wenduine, 
Uikerksestraat 1, Wenduine.
Meebrengen: verrekijker en stevige wan-
delschoenen .
Info en inschrijven: NP.De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.
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Het Grote Vogeltelweekend            
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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. 

Coronamaatregelen
We volgen de actuele coronamaat-
regelen.

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.
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Zondag 22 januari: wandeling in 
de Sashul

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje, einde Zeedijk-Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert: 0473/59.96.04

Zondag 22 januari: foto-excur-
sie in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 14.30 uur aan Groenwaecke, 
het bezoekerscentrum, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge.
Info en inschrijven: www.nfbo.be.
Enkel voor leden. Wil je lid worden? Dat 
kan, je kunt je aanmelden via ‘contact’ op 
www.nfbo.be.

Onze jaarlijkse traditie: we gaan terug op 
zoek naar de velduilen en de ‘vriezegan-
zen’ in de Uitkerkse Polder. 

Zondag 22 januari: bomen 
herkennen in het smisjes-
bos-magdalenagoed

Afspraak om 10 uur op de hoek van de 
Stuivenbergstraat en Heidelbergstraat, tot 
ongeveer 12 uur.
Meebrengen: stevige schoenen of laarzen.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Erwin 
Derous: 0478/64.22.46.

Zondag 22 januari: open kijk-
hutvoormiddag in Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse, 
Dammesteenweg 2, Damme. Doorlopend 
van 10 tot 12 uur. Gratis voor Natuurpunt-
leden, niet-leden: 3 euro per persoon of 
6 euro per gezin. Fiets stallen aan het be-
zoekerscentrum of auto parkeren aan de 
Damse Vaart.
Meebrengen: verrekijker is zeker nuttig. 
Info en inschrijven: NP Damme:
www.natuurpuntdamme.be en 
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, pluim-
zeggepollen, waterrijk drasland, aarden 
wallen en bloemrijke graslanden. Pijltjes, 
plankenvloeren en een kijkhut maken die 
verkenning voor jullie gemakkelijk. 

Zondag 22 januari: AV NP Gulke 
Putten

Zie pg. 21.

Donderdag 26 januari: Ark-
avond: Frederik Willemyns

Zie pg. 24.

Zaterdag 28 januari: AV NP Ze-
delgem

Zie pg. 54.

Zaterdag 28 januari: strandwan-
deling op de Oosteroever

Afspraak van 11.30 tot 14 uur, aan vuurto-
ren Oostende.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info: NP middenkust: ism Strandwerk-
groep np.middenkust@gmail.com

Zondag 29 januari: wandeling in 
de Baai van Heist

Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje, einde Zeedijk, Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff 
De Groote: 050/53.92.39

Zondag 29 januari: stootvogeltelling 
in de weiden van Dudzele, Koolker-
ke, Oostkerke en Lapscheure

Afspraak om 8.45 uur aan randparking, 
Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij 
Juntoo), Brugge, tot 12.15 uur.
Meebrengen: warme kledij, telescoop, 
verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus: 
Nicholas Endriatis en Frank De Scheemae-
ker: 0473/91.84.36.

Tijdens deze telling kun je altijd op een 
verrassing stoten, misschien zien we een 
overwinterende zeearend. We carpoolen.

Zondag 29 januari: vogels in de 
kijker aan Roksemput, natuur-
reservaat de Hoge Dijken 

Afspraak om 10 uur aan de hoofdingang, 
Oude Brugseweg 239, Oudenburg.
Meebrengen: verrekijker.
Info en inschrijven: NP Jabbeke: Geert 
Backers: geert.backers@telenet.be.

Wat heeft dit vogelparadijs ons te bieden?  
Tijdens het ‘Grote Vogelweekend’ observe-
ren we samen met natuurgids Geert Bac-
kers vanuit de kijkhutten de vogels op deze 
grote plas.  Kom samen met ons het gebied 
en het wandelpad rond de plas ontdekken.

Zondag 29 januari: het Grote Vogel-
weekend in de Uitkerkse Polder 
    

Doorlopend van 10 uur tot 17 uur in het 
bezoekerscentrum, Kuiperscheeweg 20, 
Blankenberge. In samenwerking met Vo-
gelwerkgroep Mergus en Vogelopvang-
centrum Oostende:
• 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: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 4 februari: AV NP Brugge

Zie pg. 36.

Zaterdag 4 februari: AV NP Mid-
denkust

Zie pg. 21.

Zaterdag 4 februari: AV NP Blan-
kenberge

Zie pg. 21.

Zondag 5 februari: strandwande-
ling op de Oosteroever, Oostende

Afspraak om 10 uur aan de vuurtoren, 
Oostende.
Info en inschrijven: NP middenkust: Chris-
tine Petras: np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 5 februari: speuren naar 
Velduilen in de Uitkerkse Polder

Afspraak om 15 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 18 uur. 
Meebrengen: verrekijker, warme outfit, 
stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 5 februari: wandeling in 
de St.-Donaaspolder

Afspraak om 14 uur aan de parking oude 
grenspost (rechterkant van de Sluisstraat 

februari
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ter hoogte van afslag naar Sluis bij Sint-An-
na-Ter-Muiden).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Dirk Vantorre en Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04. 

Woensdag 8 februari: ledenver-
gadering 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 fort van Beieren van 26 februari. 
Info en inschrijven: www.nfbo.be.

Zaterdag 11 februari: wintergas-
ten op de Spuikom 

 
Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur op de par-
king Essostation, D. Moreauxlaan, Oostende.
Meebrengen: verrekijker, wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Paul 
Lingier en Serge Allein: 
np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 11 februari: op zoek 
naar strandvondsten en zeele-
ven op het strand van Wenduine 

Afspraak om 10 uur, tot ongeveer 12 uur, 
aan het infokantoor Dienst Toerisme, Leo-
pold II-laan Tramstation, Wenduine.
Meebrengen: verrekijker en stevige wan-
delschoenen.
Info en inschrijven: NP De Haan:
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Zaterdag 11 februari: AV NP 
Oostkamp 

Zie pg. 51.

Zondag 12 februari: La panthere 
des neiges 

Zie pg. 23.

Zondag 12 februari: wandeling 
in  de Baai van Heist

 Afspraak om 14 uur aan het kleine vuurto-
rentje, einde Zeedijk, Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ludo 
Sterkens: 0475/74.60.54

Zondag 12 februari: valentijns-
wandeling in Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse, 
Dammesteenweg 2, Damme. Start van de re-
latief lange wandeling van 8 km om 14 uur, tot 
16u30. Gratis voor Natuurpuntleden, niet-le-

den betalen 3 euro per persoon of 6 euro per 
gezin. Fiets stallen aan het bezoekerscentrum 
of auto parkeren aan de Damse Vaart.
Meebrengen: goede wandelschoenen en 
verrekijker zijn zeker nuttig. 
Info en inschrijven: NP Damme:
www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

We ontdekken of er al enig baltsgedrag te be-
kennen valt bij de vogels en zoogdieren, en of 
al een aantal vroegbloeiers bestoven worden 
door wakkere insecten. Dijk- en kanaaloevers 
geven ons daar de gelegenheid voor.

Zondag 12 februari: vogels en 
de liefde in Vloethemveld

Afspraak om 14 uur op parking POV Zedelgem 
(kazerne), Diksmuidse Heirweg 2, Zedelgem.
Meebrengen: wandelschoenen en verrekijker.
Info en inschrijven: NP Jabbeke: 
natuurpuntjabbeke@gmail.com.

Zijn vogels elkaar eeuwig trouw of kennen 
ze eerder vluchtige liefdes? Rijden ze wel-
eens een scheve schaats? Zijn er misschien 
LAT-relaties? Samen met natuurgids en vo-
gelkenner Jan Talloen maken we een ver-
halenwandeling door Vloethemveld, langs 
de grens tussen wetenschap en emotie.

Zaterdag 18 februari: daguit-
stap – op zoek naar wintervo-
gels in de wijde omgeving

Afspraak om 9 uur op de carpoolparking 
aan Hoogveld, kant Zedelgem, tot 18 uur.
Meenemen: picknick, verrekijker en lange 
lens voor de amateurs.
Info en inschrijven: NP Zedelgem: Eddy Be-
cue: 0493/93.12.24 en
www.natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 19 februari: watervo-
geltelling in de achterhaven van 
Zeebrugge

Zie pg. 15 januari.

Zondag 19 februari: fietstocht: 
speuren naar velduilen in de 
Uitkerkse Polder

Zie 5 februari. Meebrengen: fiets!

Donderdag 23 februari: Ark-
avond: Joeri Cortens

Zie pg. 25.

Vrijdag 24 februari: AV De Haan

Zie pg. 21.

Vrijdag 24 februari: voordracht 
“Levende tuinen” door Johan Rys

Afspraak om 19.30 uur in het bezoekers-
centrum Uitkerkse Polder, Kuiperschee-
weg 20, Blankenberge, tot 22.30 uur. Deu-
ren open vanaf 19 uur.
In samenwerking met Velt Blankenberge.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 26 februari: foto-excur-
sie naar het Fort van Beieren

Afspraak om 8 uur op de parking van het 
fort, Kasteeldreef, Koolkerke. 
Inschrijven voor niet-leden verplicht via 
“Contact” op www.nfbo.be.

Uitstap naar het Fort van Beieren in Koolker-
ke. We rekenen er op dat we veel schitteren-
de beelden kunnen maken van het stil land-
schap daar (liefst met een winters tintje?).

Zondag 26 februari: open kijk-
hutvoormiddag in Damme

Zie zondag 22 januari. 

Zondag 26 februari: natuurhis-
torische wandeling in de Schud-
debeurze 

Afspraak van 10 tot 12 uur aan het kruis-
punt Schuddebeurzeweg met Bamburgs-
traat, Middelkerke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info: NP Middenkust : Wim Boyden:
np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 26 februari: roofvogels 
spotten

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

Zondag 26 februari: wandeling 
in de Zwinduinen en polders

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Het Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman: 0473/59.96.04. 
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Zaterdag 4 maart: natuur tussen 
winter en lente in De Kijkuit

Afspraak om 10 uur aan de Parking van 
het Zeepreventorium, Koninklijke Baan, 
De Haan, tot 12 uur. 
Meebrengen: verrekijker en stevige wan-
delschoenen. 
Info en inschrijven: NP De Haan:
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Zondag 5 maart: wandeling 
langs het strand van de Zwin-
duinen tot de Zwinmonding

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Knokke Het Zoute.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
verrekijker en eventueel loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Omer Rappé: 050/51.24.17

Woensdag 8 maart: ledenverga-
dering 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 Leen in Eeklo op 26 maart.
Info en inschrijven: www.nfbo.be.

Zondag 12 maart: wandeling in 
de Zwinduinen en polders

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

Dinsdag 14 maart: lezing Hans 
Van Dijck over vlinders: ‘Het 
orakel van de bosnimf’

In samenwerking met Vloethemveld vzw.
Info en inschrijving: via 
wwww.vloethemveldvzw.be.

Zondag 12 maart: klimaatwan-
deling op het strand

Afspraak om 10 uur op de hoek van de Ga-
deynehelling met de Zeedijk, Blankenber-
ge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info: Natuurpunt Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 19 maart: watervogel-
telling in de achterhaven van 
Zeebrugge. 

Zie 15 januari.

Donderdag 23 maart: Ark-
avond: Mergus op reis

Zie pg. 25.

Zaterdag 25 maart: de Asse-
broekse Meersen

Afspraak om 10 uur aan de picknickzone 
achter Het Leenhof (kruising Kerkdreef en 
Kerklaan), Assebroek, tot 12.30 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info: NP Brugge: Eric Hermy: 0476/27.72.69 
of eric.hermy@proximus.be.

De lente is in het land en in de Assebroekse 
Meersen kun je altijd op een verrassing stoten.

Zaterdag 25 maart: steenuilen-
wandeling (+ korte introductie) 

Afspraak om 19.30 uur aan bezoekers-
centrum De Pulse, Dammesteenweg 2, 
Damme, tot 21.30 uur. Gratis voor Natuur-
puntleden, niet-leden betalen 3 euro per 
persoon of 6 euro per gezin. Fiets stallen 
aan het bezoekerscentrum of auto parke-
ren aan de Damse Vaart.
Info en inschrijven: NP Damme:
www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Wie zijn de steenuilen, waar leven die, hoe 
zijn ze te herkennen, op het gezicht en op het 
gehoor? Dat wordt vooraf in een korte presen-
tatie uitgelegd. Daarna trekken we het veld in, 
in de hoop er enkele te kunnen zien, horen en 
mogelijks antwoorden op een lokroep.

Zaterdag 25 maart: Grote Schel-
penteldag
 

Zowel in Middelkerke, Oostende als Bre-
dene staat een infopost.
Info: NP middenkust: Luc Hostyn:
np.middenkust@gmail.com. 
https://www.groteschelpenteldag.be

Zaterdag 25 maart: Grote Schel-
penteldag: verzamel en inventa-
riseer honderd schelpen

Doorlopend van 10 uur tot 16 uur in de O’Neill 
Beach Club, Zeedijk 245, Blankenberge.
In samenwerking met VLIZ, EOS, Provincie 

West-Vlaanderen, de Strandwerkgroep, 
Kusterfgoed en de 10 kustgemeenten. 
Meebrengen: laarzen.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. 
Inschrijven: www.groteschelpenteldag.be.

Zondag 26 maart: strandwandeling: 
schelpen tellen en determineren

Afspraak om 10 uur op de hoek van de Ga-
deynehelling met de Zeedijk, Blankenber-
ge, tot 12 uur.
Meebrengen: laarzen.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 26 maart: landschaps-
wandeling  in het domeinbos 
Kampveld

Afspraak om 10 uur tot 12 uur aan het 
begin van het Comenius wandelpad in 
Waardamme. Gebruik de parking van zaal 
Wara, Beekstraat 4, Waardamme (gratis).
Meebrengen: gepaste wandelkledij en 
eventueel verrekijker.
Info en inschrijve:  NP Oostkamp: Frank 
Schaffler: fschaf@skynet.be. Inschrijven is 
verplicht: max. 25 deelnemers.

Geograaf Luc Zwartjes neemt ons mee op 
een wandeling langs het Comenius-pad en 
door het domeinbos Kampveld. Naast de 
obligate natuurbeleving zal de aandacht 
vooral gaan naar de evolutie van het land-
schap, de geologie en de geschiedenis.

Zondag 26 maart: film “Wolf”

Zie pg. 23.

Zondag 26 maart: foto-excursie 
naar het Leen in Eeklo

Afspraak UITZONDERLIJK om 9 uur op de 
parking van Het Leen aan de Gentsesteen-
weg, Eeklo.
Inschrijven voor niet-leden verplicht via 
“Contact” op www.nfbo.be

Het Leen in Eeklo is hét provinciaal do-
mein voor wie zich wil verdiepen in de 
wereld van het bos. Het is grotendeels een 
gemengd loofbos. Fotograferen we daar 
de eerste bloemen?

Zondag 26 maart: open kijkhutvoor-
middag in reservaat in Damme

Zie zondag 22 januari. 

maart


