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Zaterdag 1 april: op stap door 
Kleyne Vlakte, Wiedauwpad en 
Groenpleinduinen, Knokke

Afspraak om 14 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Luc 
Lierman: 050/61.19.56

Zondag 2 april: bezoek aan de 
Sint-Donaaspolder, Knokke

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

Zondag 2 april: op zoek naar de 
blauwborst, Brugge

Afspraak om 7.30 uur aan Scheepsdale-
brug, kant Steenkaai, Brugge, tot 10 uur.
Meebrengen: verrekijker, goede fiets, ste-
vige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Wim Jans: 
0498/29.61.26 en wjans566@gmail.com 
max. 20 deelnemers.

Elk jaar slagen we erin om op deze excur-
sie de blauwborst waar te nemen.

Zondag 2 april: op zoek naar de 
blauwborst in de Uitkerkse Polder, 
Blankenberge 

Afspraak om 7 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 9.30 uur. 
Meebrengen: verrekijker en ontbijtpick-
nick (cafetaria open om 9.30 uur).
Info en inschrijven: NP Blankenberge en 
NBOM: uitkerksepolder@natuurpunt.be. 

Zondag 2 april: excursie zomer-
gasten in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscen-
trum De Pulse, Dammesteenweg 2 in 
Damme, tot 16.30 uur.  
Info: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be en 

stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
Gratis voor Natuurpunters, niet-leden beta-
len 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.

In de zomer zoeken heel wat vogels de 
poldergraslanden rond Damme op. Maak 
kennis met de grutto, wulp, tureluur, zo-
mertaling, rietzanger en ander gevederte.

Donderdag 6 april: bos- en 
strandwandeling, De Haan

Afspraak om 10 uur ( tot +/-12 uur) aan het 
infokantoor Toerisme De Haan, De Haan.
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Zondag 9 april: op safari in Brugge

Zie pg. 21.

Zondag 9 april: op zoek naar de 
blauwborst in de Uitkerkse Polder, 
Blankenberge 

Zie 2 april, maar afspraak om 6 uur.

Donderdag 13 april: strandwan-
deling in De Haan

Afspraak om 14 uur, tot ongeveer 16 uur, 
aan infokantoor Toerisme Wenduine, Leo-
pold II-laan, tramstation, De Haan.
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Zondag 16 april: lente op en om 
de Keignaert, Oostende

Afspraak van 14 tot 16 uur op de parking 
Egellaan, Oostende.
Meebrengen: verrekijker, wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Tim 
Goethals: np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 16 april: voorjaarsbloei-
ers in het Park van Loppem

Afspraak om 14 uur op de parking aan de 
manège van het Kasteel van Loppem, tot 
16 uur.
Info: NP Zedelgem: Dirk Franchoo: 
0474/25.77.10.

Zondag 16 april:  SNUIT: water-
beestjes in de Gulke Putten 

Zie pg. 25.
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Excursies voor het grote publiek 
  
 
Thema-excursie 
  

Wetenschappelijke excursie 
   
 
Langere wandeltocht 
  
  
Werkdag 

Film- of dia-avond, lezing 
   

Daguitstap 
 

Fietstocht 

Foto-excursie 
Inschrijven verplicht  
  

Vlinderthema

Schemer- of avondwandeling

Algemene Vergadering  

Thema Paddenstoelen
 

Het Grote Vogeltelweekend            

Vlindertelweekend

Snuit

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.

K A L E N D E RK A L E N D E R
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Zondag 16 april: op bezoek 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.

Zaterdag 22 april: amfibieën-
wandeling in de Haan

Afspraak om 14 uur, tot ongeveer 16 uur, 
aan de ingang van het natuurreservaat 
De Zandpanne, Wenduinesteenweg t.h.v. 
camping Ter Duinen, De Haan.
Info en inschrijven: NP De Haan: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Zondag 23 april: op bezoek in de 
Sashul, Knokke-Heist

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 23 april: open kijkhut-
voormiddag in Damme

Doorlopend van 10 tot 12 uur. Wandel op 
eigen houtje naar de kijkhut in het gesloten 
gedeelte van het reservaat (ingang aan de 
linkerkant van de Dammesteenweg enkele 
honderden meter voorbij de brug over de 
Damse Vaart). Ter plaatse geven gidsen je 
uitleg over de vogels en het landschap. 
Info: www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
Gratis voor Natuurpunters, niet-leden beta-
len 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.

Zondag 23 april: beestige erf-
goedwandeling in Damme 

Afspraak om 14.30 uur aan bezoekerscen-
trum De Pulse, Dammesteenweg 2, Dam-
me, tot 16.30 uur. 
Info: www.natuurpuntdamme.be en via 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
Gratis voor Natuurpunters, niet-leden beta-
len 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.

In 2023 richt Erfgoeddag de schijnwerpers 
op dieren in onze omgeving. We sluiten ons 
daar als NP Damme graag bij aan en richten 
ons op volksverhalen en mythes over de 
dieren die we tegenkomen. 

Zondag 23 april: Erfgoeddag 
met 3 safari’s 

Zie pg. 21.

Zondag 23 april: Erfgoeddag 
“beestig” – poelenonderzoek in 
het Maskobos, Jabbeke 

Afspraak om 14 uur op de hooiweide van het 
Maskobos, Zilverstraat, Jabbeke, tot +/- 16 uur.
- Met de auto? Parking aan de begraafplaats 
in de Aartrijksesteenweg. Volg te voet de pij-
len naar de hooiweide.
- Met fiets? Fietsenstalling in de Zilverstraat.
Info: NP Jabbeke: Geert Backers: 0476/45. 
40.89 of geert.backers@telenet.be.

Wat leeft er in de poel? Salamanders? Kik-
kers? Waterinsecten? Kom mee scheppen 
in de poel op zoek naar waterdieren.

Zondag 30 april: broedende 
vogels in de Uitkerkse Polder, 
Blankenberge

Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 12 uur. 
Meebrengen: verrekijker.
Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 30 april:  vroegmorgen-
wandeling in de Gulke Putten, 
Wingene/Ruiselede

Afspraak om 5.30 uur aan de Veldkapel-
lestraat 9, Ruiselede, tot +/- 7.30 uur.
Meebrengen: aangepaste schoenen.
Info en inschrijven: NP Gulke Putten: 
Carlos.DeWagter@UGent.be.

Beperkte parkeermogelijkheid in de Lam-
mersdam, meer mogelijkheden in de Hek-
kestraat. Tijdens de wandeling gaan we 
met een ervaren gids op zoek naar vogel-
zang en beleven we een heerlijke ochtend 
in de bosdelen van de Gulke Putten.

Maandag 1 mei: vroegemorgen-
wandeling in het Stadsrandbos, 
Oostende 

Afspraak om 6 uur op de parking van het 
Crematorium, Grintweg, Oostende. 
Meebrengen: verrekijker, wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Serge 
Allein: np.middenkust@gmail.com. 

Maandag 1 mei: vroegmorgen-
wandeling in domein d’Aertrycke

Afspraak om 5 uur, parking Zeeweg 42, 
Wijnendale-Torhout, tot 7 uur.
Meebrengen: verrekijker.
Info NP Brugge: Stefaan Verplancke: 
050/38.21.50 of 
verplancke-de.neve@skynet.be.
Het domein d’Aertrycke met zijn weiden, 
bos en kasteelpark vormt een ideaal bio-
toop voor vele zangvogels. Deze ochtend 
nodigen de vogels van het domein je 
vriendelijk uit op hun concert.

Maandag 1 mei: wandeling in de 
Zwinduinen en Polders, Knokke

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

Zondag 7 mei: op safari in Brugge

Zie pg. 21.

Zondag 7 mei: wandeling in De 
Sashul en Kleiputten van Heist

Afspraak om 14 uur aan de Kleine Vuurto-
ren einde zeedijk (huisnr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman: 0473/59.96.04.

Thema: Natuur naast een wereldhaven

Zondag 7 mei: fietstocht door 
de Polders van Bredene en 
Klemskerke

Afspraak van 9 uur, tot 12 uur, aan kruis-
punt Batterijstraat/Koerslaan, Bredene.
Meebrengen: verrekijker.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Geert 
Jonckheere: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 13 mei: vroegmor-
genexcursie in de Assebroekse 
Meersen, Brugge

Afspraak om 5.30 uur aan de picknickzone 
achter Het Leenhof (kruising Kerkdreef en 
Kerklaan), Assebroek, tot 8 uur.
Meebrengen: laarzen, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge: Eric Hermy: 
0476/27.72.69 of eric.hermy@proximus.be.

In dit jaargetijde zijn alle typische zangvo-
gels toegekomen en is er een heus voor-
jaarsconcert te horen.
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MEI  WILDE 
SNUITDAGEN
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Zedelgem: Zedelgem: 
6-7 mei 6-7 mei 

pg 55.pg 55.
BlankenBerge: BlankenBerge: 

14 mei 14 mei 
pg 21.pg 21.

Brugge: Brugge: 
7 mei 7 mei 
pg 35.pg 35.

JaBBeke:JaBBeke:
14 mei 14 mei 
pg 45.pg 45.
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Zaterdag 13 mei: orchideeën in 
De Fonteintjes, Blankenberge

Afspraak van 9 (tot 12 uur) in de Londenstraat, 
Zeebrugge, aan de ingang van de Fonteintjes.
Maximum 15 deelnemers: vooraf inschrij-
ven verplicht via www.natuurpunt.be/
bezoekerscentrum-uitkerkse-polder. 
Meebrengen: loepje, laarzen.
Honden niet toegelaten.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zaterdag 13 mei:  feestmaaltijd 
tvv de Vallei van de Zuidleie, 
Oostkamp

Zie pg. 18.

Zondag 14 mei:  opendeurdag in 
de Leiemeersen, Oostkamp  

Zie pg. 18.
 

Zondag 14 mei: infowandeling 
over het beheer in Doeveren, 
Zedelgem

Afspraak van 10 tot 12 uur in de Sijslostraat, 
inslaan vóór de brug richting Ruddervoorde.
Info: NP Zedelgem: Kris Lesage: 
0486/25.25.30.

We struinen door Doeveren op het mooiste 
moment van het jaar! Er is aandacht voor 
de verschillende biotopen en hun beheer.

Zondag 14 mei: Sanapolis: bos 
en bomen, Sijsele

Afspraak om 14.30, tot 16.30 uur, op de 
parking van Sanapolis, Gentse Steenweg 
132, Sijsele.
Info: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be en via 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
Gratis voor Natuurpunters, niet-leden beta-
len 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.

We wandelen in de eiken- en beukenbos-
sen rond  Sanapolis of het vroegere Elisa-
bethsanatorium. Ervaar de rust en gezonde 
lucht die bossen ons geven. Maak kennis 
met eik , beuk en lijsterbes, met vogel-
kers, esdoorn, hulst, taxus en met de vele 
naaldbomen die er de vorige eeuw wer-
den aangeplant. We hebben ook aandacht 
voor onderbegroeiing met kleine bomen 
en struiken en kruiden zoals varens, bosa-
nemoon, look-zonder-look, sterrenmos, 
lelietje-van-dalen … En misschien lopen we 
bosbewoners tegen het lijf.

Zondag 14 mei: wandeling langs 
het strand van de Zwinduinen 
tot de Zwinmonding, Knokke

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

Zaterdag 20 mei: orchideeën in 
De Fonteintjes, Blankenberge

Zie 13 mei, maar afspraak van 14 tot 17 uur.
 
Zaterdag 20 mei: wandeling 
voor anderstaligen, Oostkamp

Zie pg. 49.

Zondag 21 mei: orchideeën in 
De Fonteintjes, Blankenberge

Zie 13 mei.

Zondag 21 mei: op safari in Brugge

Zie pg. 23.

Zondag 21 mei: wandeling in 
het Park 58

Afspraak om 14 uur aan de Pergola ingang 
Park 58, Duinbergen.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Chantal Jacobs: 050/61.42.10

Zondag 28 mei: wandeling in de 
Sashul, Knokke

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 28 mei: wilde planten her-
kennen en gebruiken, Blankenberge

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 12 uur.
Meebrengen: loepje, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be. 

Zondag 28 mei: Feest in de Natuur 
van de Zwaanhoek en Keignaert, 
Oostende

Zie pg. 45. 

Zondag 28 mei: open kijkhut-
voormiddag in Damme

Zie 23 april.

Zaterdag 3 juni: ontdek de duinen 
van de Oosteroever, Oostende

Afspraak om 9.30 uur aan de vuurtoren, 
Oostende.
Info en inschrijven: NP middenkust: Paul 
Lingier: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 3 juni: hommelweek-
end in Park 58, Knokke

Zie pg. 20.

Zondag 4 juni: hommelweekend in 
de Zwinduinen en Polders, Knokke

Zie pg. 20.

Zondag 4 juni: hommel(e)s in de 
Paelsteenpanne in Bredene 

Zie pg. 20.

Zondag 4 juni: hommel- en or-
chideeënwandeling in de Gulke 
Putten (Wingene/Ruiselede)

Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Winge-
ne, Predikherenstraat 35A, tot +/- 16.30 uur.
Meebrengen: aangepaste schoenen.
Info en inschrijven: NP Gulke Putten: 
Christine Verscheure: 
christine.verscheure@scarlet.be.

Op zoek naar hommels, orchideeën en ande-
re bijzondere soorten van het natuurgebied 
Gulke Putten. Kinderen kunnen met loupe-
potjes van dichtbij kijken naar ter plaatse 
gevangen insecten.  Actief contact met de 
natuur en natuurbeleving gegarandeerd.

Zondag 4 juni: op safari in Brugge

Zie pg. 21.

Zondag 4 juni: hommelwande-
ling in de Warandeputten

Zie pg. 20.

Zondag 4 juni: hommelwande-
ling in de Assebroekse Meersen

Zie pg. 20.

juni
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Opendeurdag in de Vallei van de Zuidleie: 14 mei
Plaats:    Jaagpad langs het kanaal aan de brug van Moerbrugge (achterkant schooltje Moerbrugge, Patersonstraat 98).
Wat:   Vanaf 13.30 uur doorlopend geleide wandelingen in kleine groepjes (vertrek laatste wandeling: 16 uur).
  Bar en  terras: Iets drinken en eten ten voordele van Natuurpunt, met zicht op het kanaal Gent-Brugge, meer moet dat  
  niet zijn!

Eetfestijn en opendeurdag 
in de Vallei van de Zuidleie

www.valleivandezuidleie.be

www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-oostkamp 

Het prachtige kanaallandschap tussen Oostkamp en Beernem (de “Vallei van de Zuidleie”) herbergt enkele 
natuurpareltjes van Europees belang. Eén van die bijzondere gebieden vormt het laagveenmoeras van de 
Leiemeersen, een ‘hotspot’ van biodiversiteit in de gemeente. Traditioneel gaan half mei de deuren van 

het (niet vrij toegankelijke) natuurgebied open voor het publiek. Onder begeleiding van een gids kun je dan 
voluit genieten van de uitzonderlijke bloemenpracht met o.a. vele duizenden wilde orchideeën. Een feest 

voor het oog! Meer dan 30 jaar reeds zet de vereniging Natuurpunt zich in om, in samenwerking met nv De 
Vlaamse Waterweg en diverse andere partners, de uitzonderlijke natuurwaarden in de Vallei van de Zuid-
leie te behouden en te ontwikkelen. De resultaten mogen gezien worden. Zo komen er in het gebied meer 

dan een vijfde van alle wilde plantensoorten in Vlaanderen voor. Voor diverse diersoorten is het één van de 
laatste leefgebieden. Het beschermen waard dus!

13-14 mei

2023

Eetfestijn ten voordelen van onze natuur: 13 mei
Lekker eten en tegelijk een goed doel steunen, het kan bij ons, en na de maaltijd kan je nog blijven napraten in een gezellig samenzijn.
Menu:   Aperitief, Paella Royal, Dessertbuffet. Vegetarisch en/of kindermenu opgeven bij inschrijving.
Plaats:   In de zaal van het schooltje VBS Moerbrugge, ingang via Westdijk (jaagpad langs kanaal).
Prijs:    25 euro (drank niet inbegrepen, aperitief wel), kinderen tot en met 12 jaar: 12 euro.
Inschrijving:  Simonne Ibens: 050/82.30.71 of ibens.s@skynet.be, vooraf betalen op rekening BE65 1460 5732 3196 van  
  Natuurpunt Oostkamp.



20    De Spille 2023-2

Zondag 4 juni: daguitstap naar 
Zeeland: Waterdunen en Ver-
dronken Zwarte Polder

Afspraak om 9 uur aan de carpoolparking 
Okay, Gistelsteenweg oprit autostrade, 
Jabbeke.
Meebrengen: goede wandelschoenen en 
een verrekijker, picknick voor ’s middags.
Info: NP Jabbeke: 
www.natuurpuntjabbeke.be.

De Waterdunen bezoeken we met een 
plaatselijke gids; in de Verdronken Zwarte 
Polder maken we een rondwandeling. 

Zondag 4 juni: weidevogels in 
Klemskerke, De Haan

Afspraak om 14 uur tot ongeveer 16 uur 
op het kerkplein, Dorpsstraat, Klemskerke, 
De Haan.
Meebrengen: verrekijker en stevige wan-
delschoenen.
Info NP De Haan en inschrijven: 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken.

Zondag 4 juni: ontdek de Pui-
denbroeken, Middelkerke

Afspraak van 10 tot 12 uur aan Sperma-
liestraat 19, Middelkerke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Paul 
Decoene: np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 4 juni: excursie naar het 
Tillegembos, Brugge

Afspraak om 9.30 uur aan de parking langs 
de Torhoutse steenweg, tot 12.30 uur.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandel-
schoenen.
Info en inschrijven: NP Brugge: 
Leo Declercq: 0471/82.47.38.

Een wandeling over hoe natuur en geschie-
denis samen sporen in de heerlijkheid van 
Tillegem. Het kasteel van Tillegem geeft al 
aan dat we ons in een oude Middeleeuwse 
bewoningskern bevinden. Het landschap 
heeft sinds die tijd veel veranderingen 
ondergaan. Toch zijn er veel sporen in de 

natuur die verwijzen naar de geschiedenis 
van dit domein. De laatste decennia wordt 
hier veel gewerkt aan natuurherstel. We 
bekijken daar de eerste vruchten van.

Zaterdag 10 juni: orchideeën in 
De Fonteintjes, Blankenberge

Zie 20 mei.

Zaterdag 10 juni:  fietstocht: 
ooievaars op het nest, Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse, 
Dammesteenweg 2 in Damme. Start om 14 
uur, tot 17 uur. Gidsen nemen je mee op 
een fietswandeling van ongeveer 25 km in 
Damme, Oostkerke, Hoeke en Lapscheure. 
We tellen het aantal bewoonde nesten. 
Info: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
Gratis voor natuurpunters, niet-leden beta-
len 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.

Hommelweekend 3 en 4 juni 2023

Meer info: https://www.natuurpunt.be/afdelingen/aculea/hommelweekend

Hommels zijn de pluizigste van onze wilde bijen. 
Zachtaardig brommend zag je ze vast al eens voorbij vliegen, een fruitbloesem bezoeken 

of mysterieus verdwijnen onder de grond. Maar hoe goed ken je ze echt ? 
Onbekend is onbemind en daar willen we verandering in brengen. 

Wist je al dat er in ons land ooit 31 verschillende soorten hommels voorkwamen? 
Dat er heuse koninginnengevechten onder de hommels plaatsvinden? 

We vertellen je er graag alles over! Tijdens het weekend 
van 3-4 juni kun je, verspreid over Vlaanderen en Brussel deelnemen 

aan een gegidste hommelwandeling.
3 juni - 14 uur

Park 58 
Knokke-Heist

Afspraak: de Pergola,

ingang Park 58, 
Duinbergen.

Info: 
Chantal Jacobs:
050/61.42.10.

4 juni - 14 uur
Zwinduinen en polders 

Knokke-Zoute
Afspraak: Oosthoekplein, 

Knokke-Zoute.
Info: 

Stefaan Brinckman: 
0473/59.96.04.

4 juni - 14 uur 
Paelsteelpanne

Bredene
Afspraak: Tramhalte 
Bredene Renbaan, 

Bredene.
Info: 

Serge Allein: 
np.middenkust@gmail.com.

4 juni - 14 uur 
Warandeputten

Oostkamp
Afspraak: ingang 
Warandeputten, 

Westdijk, Oostkamp.
Info: 

yannick.verstraete@rlhp.be

4 juni - 14 uurAssebroekse Meersen
Brugge

Afspraak: Hoofdbegraafplaats, Kerkhofblommestraat 19, Brugge.
Info: Kurt Vandamme: 0473/78.18.35.
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Wilde Snuitdag 
   voor speelvogels

in Blankenberge
Leeftijd: 

Datum:

Locatie:

Inschrijven: 

Vanaf 3 jaar, voor Snuiters én familie!

Zondag 14 mei 2023 13u30 - 17u30

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge

• Mik met één oog een pijl uit een boog 

•	 Luister	fluisterstil	naar	een	verhaal

• Versier met zachte wol je arm of je haar

• Maak een geurzakje en bescherm jezelf het hele jaar

•	 Luister,	kijk,	ruik,	fluit	en	voel

• Blaas uit met een ijsje aan de poel 

kan ter plaatse, maar doe je best op voorhand via: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder

14 mei
13.30-
17.30u
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Zaterdag 10 juni: orchideeën-
wandeling in de Paelsteenpan-
ne, Bredene 

Afspraak van 10 tot 12 uur aan tramhalte 
Bredene renbaan, Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Edwin 
Baert en Serge Allein: 
np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 11 juni: excursie in de 
Meetkerkse Moeren, Brugge

Afspraak om 14 uur aan Structo, Steenkaai 
107, Brugge, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandel-
schoenen of laarzen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Wim Jans: 
0498/29.61.26.

De Lage Moeren van Meetkerke trok vo-
rige eeuw de aandacht door haar hoge 
natuurwaarden. Het ringen van blauwe 
reigers en aalscholvers in de eendenkooi 
in de jaren dertig gaf het gebied toen al 
een bijzondere weerklank. De Moeren 
bleek niet alleen speciaal voor de natuur, 
maar ook geologisch en cultuurhistorisch 
is het een buitenbeentje. Juni is de ideale 
maand om de rijke natuur van het gebied 
te bewonderen en te ontdekken waarom 
de Lage Moeren zo uniek is.  

Zondag 11 juni: op verkenning 
in binnenduingebied van Knok-
ke-Heist

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

Zaterdag 17 juni: zeldzame bloe-
men en planten in zilt grasland, 
Blankenberge

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

Zondag 18 juni: orchideeën-
wandeling in de Warandedui-
nen, Middelkerke 

Afspraak om 10.30 uur aan de Drakento-
ren, L. Logierlaan, Middelkerke.

Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: Johan 
Broidioi: np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 18 juni: fietsen in de 
historische Oudlandpolder: via 
Uitkerke, Zuienkerke, Nieuw-
munster en Wenduine

• Startplaats 1: afspraak om 14 uur aan 
het bezoekerscentrum Uitkerkse Pol-
der, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge.

• Startplaats 2: afspraak om 14.30 uur 
op de parking aan de Sint-Michiels-
kerk, Kerkstraat 1, Zuienkerke.

Einde voorzien rond 17 uur aan het bezoe-
kerscentrum.
Meebrengen: fiets, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Blankenberge en 
NBOM: uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 18 juni: wandeling in de 
Sashul, Knokke-Heist

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 18 juni: op safari in 
Brugge

 
Zie pg. 21. 

Zondag 18 juni: Snuit: kriebel-
beestjestocht

Zie pg. 25.

Zondag 25 juni: orchideeën-
wandeling in de Paelsteenpan-
ne, Bredene 

Zie 10 juni.

Zaterdag 24 juni: start Expeditie 
NP met vroegmorgenwandeling 
en ontbijt, Damme

Afspraak om 6 uur aan bezoekerscentrum 
De Pulse, Dammesteenweg 2 in Damme. 
Die zaterdag vertrekken de vier vrijwil-
ligers en hun coaches van Natuurpunt 
Damme, voor een tweedaagse fietstocht 
van Expeditie Natuurpunt. Ze hopen hier-
mee sponsorgeld te verdienen voor het 
nieuw te bouwen bezoekerscentrum De 
Pulse. Je kan hen mee uitzwaaien en suc-
ces toewensen. Vroege vogels kunnen ook 
vroege vogels spotten op de traditionele 
vroegmorgenwandeling om daarna aan 

te schuiven voor een tas warme koffie 
of thee met een croissant en/of pistolet. 
Omdat we niet graag spijs en drank te kort 
zouden komen, is inschrijven hier absoluut 
noodzakelijk.
Info: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
Prijs: 15 euro per persoon. Inschrijven 
voor 19 juni op rekening BE17 4768 1194 
1121 van Natuurpunt Damme.

Zaterdag 24 juni: wandeling in de 
overgang tussen duin en polders, 
Knokke

Afspraak om 20u00 aan het Oosthoek-
plein te Knokke-Het Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Marc 
De Latere: 0473/59.96.04.

Zaterdag 24 juni: leven in de 
jachthaven van Zeebrugge

Afspraak om 10 uur op het einde van Re-
derskaai (bij het havengebouwtje van de 
RBSC (Royal Belgian Sailing Club).
Meebrengen: kledij die tegen een stootje 
kan, bokaal, loep.
Info: NP Knokke-Heist: Hans De Blauwe en 
Manu Dumoulin: 0475/69.06.27.

Zondag 25 juni: ooievaarswan-
deling in Damme

Afspraak om 14.30 uur aan bezoekers-
centrum De Pulse, Dammesteenweg 2 in 
Damme, tot 16.30 uur. 
Info: NP Damme: 
www.natuurpuntdamme.be en 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
Gratis voor natuurpunters, niet-leden beta-
len 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.

Laat je meenemen naar de verschillende 
locaties waar ooievaars nestelen in en rond 
Damme. Onderweg krijg je alle details over 
de leefwijze van deze prachtige vogelsoort.

Zondag 25 juni: wandeling in 
Zwinduinen en Polders, Knokke

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

Zondag 25 juni: open kijkhut-
voormiddag in Damme  

Zie 23 april.

van april

tot juli

om de twee 

weken
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Op safari Op safari in Bruggein Brugge
van april

tot juli

om de twee 

weken

Startplaats:  aan de luifel aan het Bargeplein, bij de rode brug,  
  Brugge
 
Wanneer: tweewekelijks op zondagmorgen om 10 uur 
  26 maart; 9 en 23 april*, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni, 
  2, 16 en 30 juli, 13 en 27 augustus en 10 september.

  *Op 23 april is er werelderfgoed dag met zelfs 3  
  wandelingen. We vertrekken 10, 13 en 15 uur.

Deelname:  Alle natuurliefhebbers, jong en oud zijn welkom  
  voor slechts 3 euro per persoon, kinderen tot 12  
  jaar gratis, mits begeleiding van een ouder. 
  Inschrijven is niet nodig.

Groepen: Safari op aanvraag per groep van 24 personen  
  (gids niet inbegrepen) kost 60 euro, dit kan elke  
  dag vanaf half april tot half september. 
  Contacteer 
  Wim Jans:  wjans566@gmail.com 
  Dirk Pottier:  dirk.pottier@telenet.be

tu dankzij Brugse natuurgidsen tu 
tu Wim Jans tu Lieve Maeckelbergh tu Dirk Pottier tu 

Heidi Rau tu Heide Verstraete tu Jan Casier tu

Wanneer iemand zegt: “Ik ga op safari”, dan denken we dat hij een verre reis naar Afrika op zoek naar de Big Five, zal maken. Wij 
zeggen: “Op safari in Brugge”. Wij gaan op safari in Brugge en komen op  onze “verre” reis organismen uit de hele wereld tegen. 

Het begint meteen bij het plantsoen aan 
ons vertrekpunt aan de luifel bij de IJsput-
brug. Daar hebben we een Valse Christus-
doorn, uit het oosten van Noord-Amerika, 
met hoog op de stam driepuntige doornen; 
een Witte esdoorn, ook uit het oosten van 
Noord-Amerika, wiens broer (de Suikeres-
doorn) bekend is voor de Ahornsiroop. We 
vinden er ook een paar Hemelbomen uit 
China, die zo invasief zijn dat er een Euro-
pees handelsverbod op is. Wanneer we 
van de ene boom naar de andere wande-
len, letten we erop dat we niet in de uit-
werpselen trappen van de Canadese gans. 
Het kan gebeuren dat we ondertussen de 
kleurrijke Halsbandparkiet, oorspronkelijk 

uit de Himalaya, zien en horen. Nadat een 
aantal Halsbandparkieten van een Brussels 
pretpark de vrijheid kregen, koloniseren ze 
stapsgewijze het hele land. 

Op een omgevallen stam in de oude ka-
naalarm liggen bij mooi en zonnig weer 
enkele Roodwangschildpadden te zonnen, 
oorspronkelijk uit het warme zuiden van de 
USA en Mexico. In een rijke bloemenborder 
betrappen we een vermaledijde Aziatische 
Hoornaar en zien we een lieflijke Atalanta 
die als trekvlinder de trek naar Afrika aan-
kan. Het “Mexicaantje” of de muurfijnstraal 
bloeit hier in Brugge weelderig aan menig 
voet van Brugse gevels. De Oost-Indische 

kers komt verwonderlijk genoeg oorspron-
kelijk uit de Andes in Zuid-Amerika.

Naast de vele organismen met een verhaal 
uit verre landen staan we natuurlijk ook stil 
bij onze inheemse planten en dieren die, 
gelukkig maar, in de meerderheid zijn. Ho-
pelijk spotten we de Merel die van schuwe 
bosvogel een stadsbewoner werd, de Wilde 
Eend, de fuut, de Aalscholver … en spotten 
we dé roofvogel die opnieuw, sinds kort, 
in de toren van de Onze Lieve Vrouwekerk 
broedt. Ook de rijke plantengroei verbaast 
ons het hele jaar door. In Brugge is er, dank-
zij het vele groen, een wereld van levende 
organismen aan te treffen.
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Zondag 2 juli: reeën in het Plaisiers-
bos, Doeveren

 
Afspraak om 5 uur ’s morgens, tot 8 uur. 
De locatie wordt meegedeeld na inschrij-
ving.
Meebrengen: verrekijker, stevige schoenen.
Info: NP Zedelgem: Miguel Depoortere: 

0497/31.94.32.
Inschrijving via www.natuurpuntzedelgem.
be. Maximum 15 deelnemers.

Zondag 2 juli: huiszwaluwenfiet-
stocht rond Koolkerke/Dudzele/
Kruisabeele (Brugge)

Afspraak om 9 uur aan de randparking Ha-
venstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij Exte-
rioo-Juntoo), Brugge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: rijklare fiets, verrekijker.

Info: NP Brugge en Mergus: Frank De 
Scheemaeker: 0473 /91.84.36.
Huiszwaluwen tellen wordt een traditie in 
het Brugse. Het stadsbestuur geeft subsidie 
aan de bewoners om er zorg voor te dragen.

Zondag 2 juli: op safari in Brugge

zie pg. 21.

juli

Dit jaar strijkt het bijensymposium neer in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Het programma krijgt stilaan vorm: een 
boeiende en gevarieerde dag vol lezingen, debatten, infostands, excursies en een bijencafé. Deelnemen is gratis, inschrij-
ven verplicht via www.bijensymposium.be

Het PDPO-project kruisbestuivers na-
dert de eindmeet. Ben jij ook benieuwd 
naar de realisaties in de kruisbestuivers-
gemeenten? Heb je zin om ervaringen 
uit te wisselen met andere deelnemers? 
Wil je weten wat je kunt leren uit stuif-
meel en nectar of uit honinganalyses? 
Je komt het allemaal te weten op één 
dag en het wordt een dag om naar uit 
te kijken.
 
Programma:
9u15 – 12u: Plenair gedeelte
• Project kruisbestuivers: overzicht 

van de realisaties en blik op de toe-
komst

• Panelgesprek met schepenen over 

de uitdagingen van een bijvriendelijk 
openbaar domein

• Hoe gebeurt nectar- en stuifmeelon-
derzoek en wat kan je er uit leren?

Pauze

• Wat leerde Beeodiversity tot nu 
toe al uit honinganalyses in Knok-
ke-Heist?

• Op zoek naar de grashommel aan de 
Frontzate

• Blik op de recente bijeninventarisa-
ties in de zwinduinen en -polders

12u15 – 14u: Netwerklunch met info-
markt

14u – 15u30: Gevarieerd namiddagpro-
gramma met keuze uit wandelingen, 
een fietstocht, een bijencafé of work-
shops.

15u30 – 17u: Afsluitende drink

Praktisch:
• Deelnemen is gratis (lunch en recep-

tie inbegrepen) maar inschrijven is 
verplicht

• Inschrijven: www.bijensymposium.be
• Shuttledienst van en naar het station 

Knokke-Heist


