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Net als Tine zin in een zenmoment? Turf dan op 28 en 29 januari 2023 de tuinvogels die bij jou neerstrijken. 
Voor jou levert het 15 minuten vol verwondering op, voor Natuurpunt waardevolle data voor het grootste 
vogelonderzoek van Vlaanderen. Scan de QR-code en ontdek hoe je aan de slag kan.

28 & 29 

JANUARI

2023

Een kwartiertje 
de vogels tellen 

in mijn tuin. 
Heerlijk!

Tine Embrechts

 B E H E E R D A G E N 
Zaterdag 7 januari: de Stadswal-
len van Damme

Afspraak om 9 uur aan bezoekerscentrum De 
Pulse, Dammesteenweg 2, Damme, tot 17 
uur. Wie enkele uurtjes komt, is ook welkom.
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel of laarzen en lunchpakket.
Info en inschrijven: 
www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.

Natuurpunt Damme beheert 320 ha na-
tuurgebied. 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, wandel-
paden maaien, wilgen kno� en en opslag 
verwijderen, zijn maar enkele van de vele 
zaken die in het reservaat op geregelde � jd-
s� ppen moeten gebeuren.

Zaterdag 14 januari: de Zwaan-
hoek, Oostende

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

Zaterdag 14 januari : Leiemeer-
sen-Noord, Oostkamp

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur ter plaat-
se. Wandel de verkeersvrije kanaalberm 
op de rechteroever van het kanaal af tot je 
ons tegenkomt, vanuit Moerbrugge rich-
� ng Beernem. Parkeergelegenheid langs 
de Beernemsestraat of op het einde van de 
Oostdijk, Moerbrugge.
Meebrengen : werkhandschoenen,  lunch en 
laarzen. Natuurpunt zorgt voor werkmateri-
aal, drank, warme soep en versnaperingen.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: 
www.valleivandezuidleie.be of 
0476/50.50.11.

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

Zaterdag 21 januari: de Pael-
steenpanne, Bredene

Afspraak van 13.30 tot 17 uur aan tram-
halte Bredene renbaan, Koninklijke baan, 
Bredene.

Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust : Serge 
Allein: np.middenkust@gmail.com.

Zondag 22 januari: de Gulke 
Pu� en, Wingene

Afspraak om 9 uur, Predikherenstraat 35A, 
‘centrale B’, Wingene, tot 12.30 uur.
Meebrengen : aangepaste kleding, eventueel 
werkhandschoenen en stevig schoeisel. Wij 
zorgen voor aangepast werk en warme drank.
Info en inschrijven: NP Gulke Pu� en: chris-
� ne.verscheure@scarlet.be. 
Inschrijven: 0477/99.39.11

Zaterdag 28 januari: Oosteroe-
ver, Oostende

Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur, aande 
vuurtoren, Oostende.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Paul 
Lingier: np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 4 februari: de Stads-
wallen van Damme

Zie zaterdag 7 januari.

Zaterdag 11 februari:  de Wa-
randepu� en, Oostkamp

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

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

Zaterdag 18 februari: de Waran-
deduinen, Middelkerke

Afspraak van 13.30 tot 17 uur thv Draken-
toren (tramhalte Krokodiel), L. Logierlaan, 
Middelkerke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, 
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Serge 
Allein: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 25 februari: de Pael-
steenpanne , Bredene

Zie 21 januari.

Zondag 26 februari: Gulke Put-
ten, Wingene

Zie 22 januari.

Zaterdag 4 maart: de Stadswal-
len van Damme

Zie zaterdag 7 januari.

Zaterdag 11 maart: Gevaerts – 
Noord, Beernem

Afspraak om 9.30 uur tot 17 uur ter plaatse 
(noordoever van het kanaal Gent-Brugge 
net stroomopwaarts van de keersluis)
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: 
www.valleivandezuidleie.be of 
0476/50.50.11.

We verwijderen bramen en wilgenopslag. 
Daarmee helpen we de waardevolle schraal-
grasland- en venvegeta� es ontwikkelen.

Zaterdag 11 maart: het Rode 
Dopheide reservaat, 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 ook een drankje en iets te eten. 
Als je met de auto komt, parkeer je het best 
aan de parking van Beisbroek langs de Diks-
muidse Heerweg en ga je te voet door de 
tunnel onder de autoweg.
Meebrengen: picknick, werk- (+ regen) kle-
dij en handschoenen. 
Info en inschrijven: NP Brugge: Stefaan Ver-
plancke: 050/38.21.50 of 
verplancke-de.neve@telenet.be of Karim 
Neirynck: 050/67.59.29 of 
karim.neirynck@gmail.com.

Er wordt geplagd en er zullen ook populie-
ren geveld worden.

Z�� �������� ������!
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Zaterdag 18 maart: de Schapen-
weide, Oostende

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

Zaterdag 25 maart: de Pael-
steenpanne, Bredene

Zie 21 januari.

Zondag 26 maart: de Gulke Put-
ten, Wingene

Zie 22 januari.

Zaterdag 1 april: Gevaerts - 
Noord, Beernem

Zie 4 maart.

We snoeien wilgenopslag en bramen terug 
en doen aan hakhoutbeheer. De eventuele 
houtopbrengst wordt achteraf verdeeld on-
der de noeste werkers.


