
De Spille 2023-2    25 

Zaterdag 1 april: 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, laarzen 
(en/of stevig schoeisel)  en lunch.
Natuurpunt zorgt voor werkmateriaal, 
drank, warme soep en versnaperingen.
Info : NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of 
www.valleivandezuidleie.be 

Ondanks de inspanningen van onze ezel-
tjes en Galloway-runderen geraakten de 
voorbije jaren delen van het gebied gelei-
delijk overgroeid met bramen en wilgenop-
slag. Om de fraaie bloem- en insectenrijke 
graslanden in ere te herstellen, werden bra-
men en wilgenopslag gemaaid of gekapt. Op 
de werkdag voeren we alles af: een werkje 
voor groot en klein. Ondertussen genieten 
we van de voorjaarsnatuur, zoals bloeiende 
gaspeldoorn, zoemende bijtjes, zandloopke-
vers en zangvogels met lentekriebels. 

Zaterdag 1 april: de Stadswallen 
van Damme

Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse, 
Dammesteenweg 2 in Damme. Er wordt 
gewerkt van 9 tot 16.30 uur. 
Meebrengen: werkhandschoenen, stevig 
schoeisel of laarzen, lunchpakket.
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 wel meer aan-
dacht op. Rasters herstellen en wandelpa-
den maaien, zijn maar enkele van de vele 
zaken die in het reservaat op geregelde 
tijdstippen moeten gebeuren.

Zondag 23 april: Doeveren, Ze-
delgem

Afspraak van 9 tot 12 uur. De exacte plaats 
delen we nog mee.
Info: NP Zedelgem: 
bram@natuurpuntzedelgem.be.

Zaterdag 6 mei: de Stadswallen 
van Damme

Zie 1 april. 

Zaterdag 13 mei: Doeveren, Ze-
delgem 

Zie 23 april.

tu B e h e e r d a g e n 

Afspraak van 10 tot 12 uur aan bezoekerscentrum 
De Pulse, Dammesteenweg 2, Damme. 
Info en inschrijven: NP Damme: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 
Gratis voor leden van Natuurpunters, 
niet-leden betalen 3 euro per persoon of 6 euro per 
gezin. 
Er is fietsstalling aan het bezoekerscentrum. Kom 
je met de auto, dan kun je parkeren aan de Damse 
Vaart-West. Ouders ook welkom!

Gewapend met loepepotjes, zoekkaarten en een vlin-
dernet gaan we op zoek naar al wat kruipt, wriemelt, 
fladdert en vliegt.

Zondag 18 juni: Snuit: kriebelbeestjestocht

Zondag 16 april:  waterbeestjes in de Gulke Putten 
(Wingene/Ruiselede) 

Afspraak om 14.30 uur aan Centrale B, Wingene, Pre-
dikherenstraat 35A, tot +/- 16.30 uur.
Meebrengen: aangepaste schoenen.
Info en inschrijven (verplicht): NP Gulke Putten: Chris-
tine Verscheure: christine.verscheure@scarlet.be.

Ideaal voor gezinnen met kinderen. Tijdens de wan-
deling kunnen kinderen actief scheppen in de veldvij-
ver. We bekijken de beestjes ter plaatse, zoeken hun 
naam en vertellen er over. We voorzien een gezellig 
moment met drankje nadien. 

Damme
Gulke Putten

WILDE
SNUITDAGEN

6 - 14 
MEI

Zie pg 17-21-35-45-53
Zie pg 17-21-35-45-53


