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Weekend 2 en 3 juli: tweeluik 
vlinders in Beernem

Zie pg. 27.

Weekend 2 en 3 juli: Biodi-mas-
ko 3.0. in Jabbeke

Zie pg. 29.

Zondag 3 juli: Park 58 edition 
speciale: avec guide français!

Afspraak om 14 uur aan de Pergola, Park 
58, Duinbergen.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Chantal Jacobs: 050/61.42.10 en Jeff De 
Groote: 050/53.92.39.

Zondag 3 juli: Kindersafari in 
Brugge 

Zie pg. 23.

Zondag 3 juli: wandeling in het 
gesloten gebied “De Kijkuit”

Afspraak om 10 uur aan de parking van 
het Zeepreventorium, Koninklijke Baan, De 
Haan tot ongeveer 12 uur.
Info en inschrijven: NP De Haan ism Ge-
meentebestuur De Haan (gratis): 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 

Zondag 3 juli: huiszwaluwen-
fietstocht rond Koolkerke/Dud-
zele/Kruisabeele

Afspraak om 9 uur, aan de randparking 
Havenstraat, L. Coiseaukaai (net voorbij 
Overstock), Brugge, tot 12.30 uur.
Meebrengen: rijklare fiets, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge en Mergus: 
Frank De Scheemaeker: 0473/91.84.36.

Huiszwaluwen tellen wordt een traditie in het 
Brugse, het is een belangrijke activiteit omdat 
het stadsbestuur subsidie geeft aan de bewo-
ners om zorg te dragen voor deze vogels.

Zondag 3 juli: op zoek naar ree-
en in West Doeveren

Afpraak om 5 uur, tot ong. 8 uur. De exacte 
locatie wordt na inschrijving meegedeeld 

via e-mail (max. 15 deelnemers).
Info en inschrijven: Miguel Depoortere: 
0497/31.94.32 of 
miguel@natuurpuntzedelgem.be.

Zondag 3 juli: zomerwandeling 
de duinen van de Oosteroever, 
Oostende

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

Zondag 3 juli: zomerwandeling 
in de Warandeduinen, Middel-
kerke 

Afspraak om 10.30 uur aan de Drakento-
ren (tramhalte Krokodiel), L. Logierlaan, 
Middelkerke.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: 
np.middenkust@gmail.com.

Woensdag 6 juli: de Uitkerkse 
Polder bij valavond

Afspraak om 19 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 21 uur. 
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Woensdag 6 juli: zomer in de 
Baai van Heist

Afspraak om 10 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Anne 
Coppens en Jeff De Groote: 050/53.92.39.

Donderdag 7 juli: verken De 
Fonteintjes en de duinengordel

Afspraak om 10 uur in de Londenstraat, 
Zeebrugge, aan de ingang van het natuur-
gebied, tot 12 uur.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Donderdag 7 juli: bijenfietstocht

Afspraak om 14 uur aan het Heldenplein 
(kant Zeedijk), Knokke-Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Johan Beyne: 0473/59.96.04.

juli
tu A c t i v i t e i t e n

 

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

Activiteit van Vogelwerkgroep 

Mergus

Algemene Vergadering  

Thema Schelpen
 

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 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 R
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Zaterdag 9 juli: eeuwen mense-
lijke invloed op de Zwinstreek

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

Historische littekens te midden van  na-
tuurparels.

Zaterdag 9 juli: zilte planten-
wandeling in Ter Doest

Afspraak om 14.30 uur aan de kerk van Lis-
sewege, Willem van Saeftingestraat, Lisse-
wege, tot 17 uur.
Meebrengen: laarzen of stevige schoenen, 
plantengids, verrekijker.
Info en inschrijven: NP Brugge en NP BOM: 
Geert De Clercq: 0478/36.51.94.

In het historische landschap van de pol-
ders rond Lissewege ligt een reservaat dat 
een aantal zeer bijzondere natuurwaarden 
omvat, gebonden aan zoute ondergrond. 
Dankzij een aantal ingrepen ontstonden 
specifieke omstandigheden die planten 
eigen aan de kust en kustpolders de kans 
gaven zich te ontwikkelen. 

Zaterdag 9 juli:  natuurwande-
ling  Gevaerts - Noord (Beernem)

Afspraak om 10 uur (tot 12 uur) op de 
noordoever van het kanaal Gent - Brugge, 
net stroomopwaarts van de keersluis. Gps: 
Gevaerts-Noord 8, Beernem.
Meebrengen: stevig schoeisel.  
Info en inschrijven:  NP Oostkamp: 
Frank Schaffler:  fschaf@skynet.be: 
0486/11.46.37.

We hebben specifieke aandacht voor de waar-
devolle schraalgrasland- en venvegetaties.

Zondag 10 juli: Safari in Brugge

Zie pg. 23.

Zondag 10 juli: De Sashul in zo-
mertooi

Afspraak om 10 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert 

Zondag 10 juli: zomerwandeling in 
de Warandeduinen, Middelkerke 

Zie 3 juli.

Zondag 10 juli: ooievaarsexpe-
ditie in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum 
De Pulse, Dammesteenweg 2 in Damme, 
tot 16.30 uur. Deelname: 3 euro per per-
soon of 6 euro per gezin voor niet-leden, 
Natuurpuntleden: gratis. Fietsstalling aan 
het bezoekerscentrum, autoparking aan 
de Damse Vaart West.
Info en inschrijven: NP Damme: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 

Laat je meenemen naar de verschillende 
locaties waar ooievaars nestelen in Dam-
me. Onderweg krijg je alle details over de 
leefwijze van deze prachtige soort.

Maandag 11 juli: een schemer-
wandeling langs strand en duin 

Afspraak om 19 uur aan het Infokantoor, 
Leopold II-laan, tramstation, Wenduine 
tot ongeveer 21 uur. 
Info en inschrijven: NP De Haan ism Ge-
meentebestuur De Haan (gratis): 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 

Maandag 11 juli: het binnen-
duingebied van Knokke-Heist

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

Woensdag 13 juli: polderfiets-
tocht op zoek naar roofvogels 
via Zuienkerke, Nieuwmunster 
en kleiputten Wenduine

Afspraak om 10 uur aan het BC Uitkerkse 
Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge, 
tot 12 uur. (cafetaria open bij terugkeer)
Meebrengen: fiets, verrekijker.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Woensdag 13 juli: zomer in de 
Baai van Heist

Zie 6 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Omer Rappé: 050/51.24.17.

Donderdag 14 juli: bijenfiets-
tocht

Zie 7 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ludo 
Sterkens: 0475/74.60.54.

Donderdag 14 juli: zonsondergang 
in de Paelsteenpanne, Bredene 

Afspraak van 19 tot 21 uur aan tramhalte 
Bredene renbaan, Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust: 
Johan Rys: np.middenkust@gmail.com. 

Donderdag 14 juli: verken De 
Fonteintjes

Afspraak om 10 uur aan de ingang van het 
natuurgebied, t.h.v. tramhalte Duinse Pol-
ders, Blankenberge, tot 12 uur.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Donderdag 14 juli: bos- en 
strandwandeling

Afspraak om 10 uur aan het Infokantoor 
Toerisme, Tramlijn-Oost, De Haan-Cen-
trum, tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP De Haan ism Ge-
meentebestuur De Haan (gratis): 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 

Zaterdag 16 juli: relatieve rust 
in het binnenduingebied (Oost-
hoekduintjes)

Afspraak om 20 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist:
Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.

Zondag 17 juli: de b(l)oeiende 
overgang tussen strand en duinen

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Zeedijk, Knokke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Christine Petras: 0473/59.96.04.

Zondag 17 juli: zomerwandeling 
in d’Heye, Bredene

Afspraak van 13.30 tot 16 uur, Batterij-
straat 39, Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Mark 
Decloedt: np.middenkust@gmail.com. 

Zondag 17 juli: zomerwandeling 
in de Warandeduinen, Middel-
kerke 

Zie 3 juli.

van april

tot juli

om de twee 

weken
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Maandag 18 juli: het strand na 
vloed, wat laat de zee achter

Afspraak om 10 uur aan het Infokantoor, 
Leopold II-laan, tramstation, Wenduine 
tot ongeveer 12 uur. 
Info en inschrijven: NP De Haan ism Ge-
meentebestuur De Haan (gratis): 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 

Dinsdag 19 juli: avondwande-
ling in het Dir. Gen Willemspark 

Afspraak om 20 uur aan de ingang, De 
Raan, Zeedijk, Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Stefaan Brinckman: 0473/59.96.04.

Woensdag 20 juli: strandjutten 
en aanspoelsels herkennen

Afspraak om 10 uur op de hoek van de Ga-
deynehelling met de Zeedijk, Blankenber-
ge, tot 12 uur.

Meebrengen: laarzen.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Woensdag 20 juli: strandlabo

Afspraak vanaf 12 uur op de Zeedijk tussen 
De Saedeleer- en Gadeynehelling, Blan-
kenberge, tot 16 uur. Doorlopend welkom.
Meebrengen: laarzen.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Woensdag 20 juli: zomer in de 
Baai van Heist

Zie 6 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ludo 
Sterkens: 0475/74.60.54.

Donderdag 21 juli: bijenfiets-
tocht

Zie 7 juli. 

Donderdag 21 juli: eb en vloed, 
wat laat de zee achter op het 
strand

Afspraak om 14 uur aan het Infokantoor 
Toerisme, Tramlijn-Oost, De Haan-Cen-
trum, tot 16 uur.
Info en inschrijven: NP De Haan ism Ge-
meentebestuur De Haan (gratis): 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 

Donderdag 21 juli: de Uitkerkse 
Polder bij valavond

Zie 6 juli. 

Donderdag 21 juli: Zwinduinen 
en Polder: plantengemeenschap-
pen en hun bijzondere bewoners

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

Op safari in Bruggevan 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
  10 en 24 juli, 7 en 21 augustus, 4 september

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

Kindersafari: Heb je kinderen tussen 6 en 12 jaar? Dan kunnen ze dit jaar 
  mee op een kindersafari! Op een speelse manier ontdekken 
  de kinderen wat er leeft, groeit en bloeit in de stad op 3 juli  
  en 28 augustus om 10 uur. Verplichte begeleiding van minstens 1  
  ouder/voogd.

Groepen: Safari op aanvraag per groep van 24 personen kost 60 euro
  (gids niet inbegrepen), 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 Wim Jans tu Lieve Maeckelbergh tu Dirk Pottier tu Heidi Rau tu Heide Verstraete tu 

Op safari in Brugge, het lijkt wel een “contradictio in terminis”, maar dat is het niet. Laat je verrassen door de boeiende 
natuur in de stad, leer de duistere kant van de Meerkoet kennen, de hommelsoorten die in bepaalde bloemen gespeciali-
seerd zijn of het bizarre gedrag van de Muurleeuwenbek. Dit is slechts een kleine bloemlezing van de schitterende natuur 
in Brugge. We nemen je mee langs het water door het begijnhof, waar we de biodiversiteit ontdekken, naar de rots, de 
OLV-kerk, in de stad. Hier heerst de “duivenkiller”, tot groot genoegen van de kerkfabriek.

De stad is een hoop stenen en sommige organismen houden hiervan, hun natuurlijke habitat zijn ook rotsen, kliffen en 
bergen en in de stad vinden ze een prima surrogaat van hun natuurlijk biotoop. Brugge beschikt ook over zoveel groen en 
de mix oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op vele levende wezens.
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Donderdag 21 juli: de Uitkerkse 
Polder bij valavond

Zie 6 juli.

Zondag 24 juli: vlinderweekend 
Uitkerkse Polder

Afspraak aan het bezoekerscentrum Uit-
kerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blan-
kenberge:
• 14 - 17 uur: wandeling op zoek naar 

dagvlinders en insecten
• 20 - 22 uur: voordracht “Nachtvlinders”
• 22 - 24 uur: nachtvlinders lokken en 

bewonderen
Meebrengen: warme outfit.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 24 juli: safari in Damme

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscen-
trum De Pulse, Dammesteenweg 2 in 
Damme, tot 16.30 uur. 
3 euro per persoon of 6 euro per gezin 
voor niet-leden, Natuurpuntleden: gratis. 
Fietsstalling aan het bezoekerscentrum, 
autoparking aan de Damse Vaart West.
Info en inschrijven: NP Damme: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 

Een historische stad als Damme is rijk aan 
oude muren en gebouwen. Dit zijn ideale 
plaatsen voor vogels als ooievaar, slecht-
valk, kauw en huiszwaluw en voor planten 
als muurviolier, stinkende gouwe, muurva-
ren en muurleeuwebek.

Zondag 24 juli: zomerwandeling in 
de Warandeduinen, Middelkerke 

Zie 3 juli.

Zondag 24 juli: een oase in een 
landbouwwoestijn

Afspraak om 14 uur aan parking van de 
oude grenspost, St Anna ter Muyden, (tgo 
benzinestation), Nederland.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Stefaan Brinckman en Dirk Vantorre : 
0473/59.96.04.

Zondag 24 juli: Safari in Brugge

Zie pg. 23.

Maandag 25 juli: een schemer-
wandeling langs strand en duin 

Zie 11 juli.

Woensdag 27 juli: zomer in de 
Baai van Heist

Zie 6 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff 
De Groote: 050/53.92.39.

Woensdag 27 juli en donderdag 
28 juli: Kustsafaritochten Uit-
kerkse Polder 

Zie pg. 25.

Donderdag 28 juli: bos-en 
strandwandeling, via het strand 
naar het ontstaan van het duin 

Afspraak om 10 uur aan het Infokantoor 
Toerisme, Tramlijn-Oost, De Haan-Cen-
trum, tot 12 uur.
Info en inschrijven: NP De Haan ism Ge-
meentebestuur De Haan (gratis): 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 

Donderdag 28 juli: strandjutten 
en aanspoelsels herkennen

Zie 20 juli.

Donderdag 28 juli: bijenfiets-
tocht

Zie 7 juli. 

Zondag 31 juli: hoogzomer in de 
Zwinduinen en polder

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

Zondag 31 juli: vlinderexcursie 
in Ryckevelde

Afspraak om 14 uur aan de nieuwe parking 
langs de Holleweg, tot ongeveer 17 uur.
Meebrengen: insectenpotjes, stevige wan-
delschoenen.
Info en inschrijven: NP Brugge: Wim Jans: 
0498/29.61.26.

Ryckevelde bezit talrijke biotopen en dus 
kunnen we er wel heel wat vlindersoor-
ten aantreffen. We houden deze excursie 
uiteraard in het kader van het grote vlin-
derweekend. Er is kans op meer dan 12 
soorten vlinders. Deze wandeling is ook 
geschikt voor kinderen.

Zondag 31 juli: natuurhistori-
sche wandeling in de Schudde-
beurze: natuur rond bunkers

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

Zondag 31 juli: zomerwandeling in 
de Warandeduinen, Middelkerke 

Zie 3 juli.

Maandag 1 augustus: strand-
wandeling, het strand na vloed, 
wat laat de zee achter

Zie 18 juli.

Woensdag 3 augustus: zomer in 
de Baai van Heist

Zie 6 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Jeff 
De Groote: 050/53.92.39.

Woensdag 3 augustus: verken 
de Uitkerkse Polder

Afspraak om 10 uur aan het BC Uitkerkse 
Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge, 
tot 12 uur. (cafetaria open bij terugkeer).
Meebrengen: verrekijker.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.  

Donderdag 4 augustus: verken 
De Fonteintjes

Zie 14 juli.

Donderdag 4 augustus: bos- en 
strandwandeling 

Afspraak van 14 tot 16 uur aan het In-
fokantoor Toerisme, Tramlijn-Oost, De 
Haan-Centrum.
Info en inschrijven: NP De Haan ism Ge-
meentebestuur De Haan (gratis): 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 

Donderdag 4 augustus: bijen-
fietstocht

Zie 7 juli.

augustus
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Fietsen in de Uitkerkse Polder © Natuurpunt Blankenberge

Ga op schattenjacht met Vlieg langs het Kievitspad (1 km) in de Uitkerkse Polder. Families met 
kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen de hele zomervakantie meedoen. Volg de geurenzoektocht 
met uitdagende natuurquiz, kraak de code, open de schat en krijg een leuke beloning. Sla twee 
vliegen in één klap en maak kans op de Schatten van Vlieg hoofdprijs: een familieweekend in 
Barak de Vinck in Ieper!

Meebrengen: 
• kopie van het antwoordblad (zie website eind juni) 
• schrijfgerief 

Deelnemen kan van 1 juli tot en met 31 augustus, maar enkel tijdens de openingsuren van het 
bezoekerscentrum Uitkerkse Polder! Onze vrijwilligers bewaken er de schat. 

© Publiq

Schatten van Vlieg
in de Uitkerkse Polder

Ruik jij wat ik ruik?

Afspraak in het bezoekerscentrum: Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge.
Open maandag tot en met zaterdag van 13u30 tot 17u30 en zondag van 10u tot 17u30.
Belangrijk: check voor je bezoek actuele openingsuren via onze website: www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder
Contact: uitkerksepolder@natuurpunt.be. 

1 juli - 

31 augustus 

2022

Tureluur © Arlette Mestdagh

Kustsafari
in de Uitkerkse Polder

Zin in een klimaatneutrale safaritocht? Onder begeleiding van een natuurgids ga je op zoek naar de ‘Big Five’ in de Uitkerkse Polder. 
Je ontdekt waarom deze dieren en planten zo belangrijk zijn voor het ecosysteem en waarom ze beschermd worden.

Deze tocht maakt deel uit van de zomerreeks Kustsafari. Dit zijn 20 begeleide wandel- en fietssafari’s tussen Knokke en De Panne op 
zoek naar de koestersoorten van de Kust  Doe mee met onze kustsafariwedstrijd en win een etentje met zeezicht, een prachtig foto-
boek of een pocketgids over de zee. Alle locaties, data én wedstrijd vind je op www.dekust.be/kustsafari.

Wanneer kan je mee op Kustsafari in de Uitkerkse Polder?
• Fietstocht: woensdag 27/07 en 10/08 om 10 uur
• Wandeling: donderdag 28/07 om 10 uur en 11/08 om 19 uur 

Praktische info:
• Afspraak aan bezoekerscentrum Uitkerkse Polder,  

Kuiperscheeweg 20, Blankenberge; telkens 15 minuten voor de 
start.  Cafetaria open bij terugkeer ‘s middags.

• Meebrengen: eigen fiets (fietstocht), verrekijker, dorstlesser en 
versnapering. voor onderweg.

• Kinderen kunnen mee vanaf 10 jaar.
• Afstand en duur: 16 km (fietstocht), 6.5 km (wandeling), ca. 2.30 

uur.

INSCHRIJVEN VERPLICHT via 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder 

De Kustsafari is een organisatie van de provincie West-Vlaanderen in 
samenwerking met Westtoer en de volgende natuurcentra: Duinpanne, 
Het Duinenhuis, Raversyde, Uitkerkse Polder (NP Blankenberge) en Zwin 
Natuur Park.

27 en 28 j uli,

 10 en 11 

augustus 

2022
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Zaterdag 6 augustus: zilteplan-
tenwandeling in Ter Doest

Zie 9 juli.
Info en inschrijven: NP Brugge en NPBOM: 
Wim Jans: 0498/29.61.26.

Zondag 7 augustus: wandeling in 
het gesloten gebied ‘De Kijkuit”

Zie 3 juli.

Zondag 7 augustus: zomer in de 
Baai van Heist

Zie 6 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Omer Rappé: 050/51.24.17.

Zondag 7 augustus: Safari in 
Brugge 

Zie pg. 

Zondag 7 augustus: zomerwan-
deling in de Warandeduinen, 
Middelkerke 

Zie 3 juli.

Zondag 7 augustus: zomerwan-
deling de duinen van de Ooster-
oever, Oostende

Zie 3 juli.

Maandag 8 augustus: eb en 
vloed, wat laat de zee achter?

Zie 21 juli.

Woensdag 10 en donderdag 
11 augustus: Kustsafaritochten 
Uitkerkse Polder

Zie pg. 25. 

Woensdag 10 augustus: zomer 
in de Baai van Heist

Zie 6 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Omer Rappé: 050/51.24.17.

Donderdag 11 augustus: bijen-
fietstocht

Zie 7 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ludo 
Sterkens: 0475/74.60.54.

Donderdag 11 augustus: schemer-
wandeling langs strand en duin 

Zie 11 juli.

Zaterdag 13 augustus: Zeebrug-
ge jachthaven

Afspraak om 9 uur op het einde van Re-
derskaai (bij het havengebouwtje van de 
RBSC (Royal Belgian Sailing Club). Laagwa-
ter om 9.11 uur (+0.28 mTAW). 
Meebrengen: kledij die tegen een stootje 
kan, bokalen en loep.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Luc 
Lierman: 050/61.19.56.

Hans De Blauwe en Manu Dumoulin zullen 
ons gidsen. 

Zaterdag 13 augustus: eeu-
wen menselijke invloed op de 
Zwinstreek

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

Historische littekens te midden van  na-
tuurparels.
 

Zondag 14 augustus: insec-
tensafari in Damme

Afspraak om 10 uur aan het bezoekerscen-
trum, Dammesteenweg 2 in Damme, tot 12 
uur. 3 euro per persoon of 6 euro per gezin 
voor niet-leden, Natuurpuntleden: gratis. 
Fietsstalling aan het bezoekerscentrum, au-
toparking aan de Damse Vaart West.
Info en inschrijven: NP Damme: stadswal-
lenvandamme@natuurpunt.be. 

Met netjes en potjes trekken we door 
bloemige weilanden. We brengen tal van 
dagvlinders, libellen, bijen, wespen, vlie-
gen en kevers op naam en leren bij.

Zondag 14 augustus: de Sashul 
in zomertooi

Zie 10 juli.

Zondag 14 augustus: zomer-
wandeling in d’Heye, Bredene

Afspraak van 10 tot 12 uur, Batterijstraat 
39 te Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen.
Info : NP Middenkust: Mark Decloedt: 
np.middenkust@gmail.com.

Zondag 14 augustus: zomer-
wandeling in de Warandedui-
nen, Middelkerke 

Zie 3 juli.

Maandag 15 augustus: planten-
gemeenschappen en hun bij-
zondere bewoners

Zie 21 juli.

Maandag 15 augustus: via het strand 
naar het ontstaan van het duin 

Afspraak om 10 uur aan het Infokantoor, 
Leopold II-laan, tramstation, Wenduine 
tot ongeveer 12 uur. 
Info en inschrijven: NP De Haan ism Ge-
meentebestuur De Haan (gratis): 
www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken. 

Woensdag 17 augustus: zomer 
in de Baai van Heist

Zie 6 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Christine Petras: 0473/59.96.04.

Woensdag 17 augustus: strandjut-
ten en aanspoelsels herkennen

Zie 20 juli. 

Woensdag 17 augustus: strand-
labo

Zie 20 juli.

Donderdag 18 augustus: bijen-
fietstocht

Zie 7 juli.

Donderdag 18 augustus: ont-
bijtwandeling: de Uitkerkse Pol-
der bij dag en dauw

Afspraak om 7 uur aan het bezoekerscen-
trum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 
20, Blankenberge, tot 9 uur, met aanslui-
tend mogelijkheid voor ontbijtpicknick in 
het bezoekerscentrum.
Meebrengen: verrekijker, ontbijtpicknick 
(cafetaria open om 9 uur).
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be

Donderdag 18 augustus: bos-en 
strandwandeling: het strand na 
vloed, wat laat de zee achter

Zie 21 juli.

2 en 3 juli

2022



u Luik 1: zaterdag 2 juli van 14 tot 16 uur: tuinbezoek Chris Ghyselen, Tinhoutstraat 36 te Oostveld-Oedelem 
u Luik 2 : zondag 3 juli van 14 tot 16.30 uur: bezoek aan de Miseriebocht, afspraakplaats: hoek Vaart-Zuid/Smissestraat in Sint-Joris).

Je kunt je inschrijven voor 1 van de wandelingen of voor beide, bij f.jonckheere@skynet.be of 050/82.51.89.

2 en 3 juli

2022
Vlinders en bijen

in Beernem
In het natuurreservaat Miseriebocht onderhouden de beheerders het gebied zodanig dat er veel soorten bijen en vlinders kun-
nen gedijen. De vegetatie biedt er ook ruimte voor rupsen, eieren en poppen. Je ziet er dan ook meer soorten dan in je tuin. Maar 
door sommige maatregelen ook toe te passen in je tuin kan je er vast enkele soorten bij winnen. Benieuwd wat je kansen zijn? 

Vlinders vinden ook de weg naar je tuin. Dat er veel soorten bijen zijn is minder bekend. Zo is er in je tuin altijd wat nieuws te 
zien. Met enkele ingrepen kan je trouwens een groter assortiment aan bloembezoekers aantrekken. In de siertuin van Chris 
Ghyselen ontdek je soorten bloemen die extra veel soorten vlinders of bijen aantrekken. Maar ook het groene kader omheen de 
tuin biedt bijkomende voordelen. Beladen met suggesties en tips kan je in je eigen tuin aan de slag.

tu Tweeluik-wandeling in tuin en/of natuurgebied tu

Meer info: Natuurpunt Beernem: 

Filip Jonckheere: f.jonckheere@skynet.be
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Zaterdag 20 augustus: zomer-
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: Serge 
Allein: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 20 augustus: kikkers 
met straffe stembanden in de 
Oosthoekduintjes

Afspraak om 19:30 uur aan het Oosthoek-
plein, Knokke.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ste-
faan Brinckman: 0473/59.96.04.

Zondag 21 augustus: de b(l)oei-
ende overgang tussen strand en 
duinen

Afspraak om 14 uur aan Surfers Paradise, 
Zeedijk, Knokke-Zoute.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Christine Petras: 0473/59.96.04.

Zondag 21 augustus: Safari in 
Brugge 

Zie pg. 

Zondag 21 augustus: zomer-
wandeling in de Warandedui-
nen, Middelkerke 

Zie 3 juli.

Zondag 21 augustus: natuur-
wandeling Leiemeersen-Noord 
in Oostkamp

Afspraak om 10 uur, tot 12 uur, langs de 
verkeersvrije kanaalberm rechteroever 
vanaf brug Moerbrugge over kanaal Gent 
-Brugge richting Beernem.
Meebrengen: stevig schoeisel.
Info en inschrijven: NP Oostkamp: Mar-
leen Maenhout: 
marleen@hetmorgenland.be.

We hebben aandacht voor de bijzondere 
plantenrijkdom langs de kanaalberm.

Dinsdag 23 augustus: avond-
wandeling in het Dir. Gen Wil-
lemspark Heist

Zie 19 juli.

Woensdag 24 augustus: zomer 
in de Baai van Heist

Zie 6 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: 
Omer Rappé: 050/51.24.17.

Donderdag 25 augustus: bijen-
fietstocht

Zie 7 juli.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Ludo 
Sterkens: 0475/74.60.54.

Zondag 28 augustus: het duin 
maakt zich op voor de herfst

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

Vrijdag 26 augustus: Nacht van 
de Vleermuis, Oostende

Zie pg. 31.

Zaterdag 27 augustus: Nacht 
van de Vleermuis in Damme

Zie pg. 31.

Zondag 28 augustus: Kindersa-
fari in Brugge 

Zie pg. 20.

Zondag 28 augustus: fotowan-
deling in d’Heye, Bredene

Afspraak van 7 tot 11 uur, Batterijstraat 39 
in Bredene.
Meebrengen  stevige wandelschoenen.
Info : NP Middenkust: Mark Decloedt: np.
middenkust@gmail.com. 

Zondag 28 augustus: zomer-
wandeling in de Warandedui-
nen, Middelkerke 

Zie 3 juli.

Woensdag 31 augustus: zomer 
in de Baai van Heist

Zie 6 juli.

Zaterdag 3 september: vleer-
muizenhappening in Gulke Put-
ten (Wingene)

Zie pg. 31.

Zondag 4 september: Park 58 
maakt zich op voor de herfst

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

Zondag 4 september: Safari in 
Brugge 

Zie pg. 23.

Zondag 4 september: heide-
fietstocht

Zie pg. 28.

Vrijdag 7 september: 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 Heideveld-Bornebeek van 18 
september. 
Info en inschrijven: N.FBO: www.nfbo.be.

Zaterdag 10 september: eeu-
wen menselijke invloed op de 
Zwinstreek

Zie 9 juli.

Zondag 11 september: met de 
vogelringer op stap in Damme

Afspraak om 9 uur aan bezoekerscentrum 
‘De Pulse’, Dammesteenweg 2 in Damme, 
tot 11 uur. 3 euro per persoon of 6 euro per 
gezin voor niet-leden, Natuurpuntleden: gra-
tis. Fietsstalling aan het bezoekerscentrum, 
autoparking aan de Damse Vaart West.
Info en inschrijven: NP Damme: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 

Vogels worden geregeld geringd en dat ge-
beurt niet zomaar. Opvolgen van geringde 
vogels levert heel wat wetenschappelijk 
informatie op die kan bijdragen tot betere 
beschermingsmaatregelen. Maar iedere 
vogel ringt zoals die gepoot is!

september
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Zaterdag 2 juli:

u 14 tot 17 uur: 
• Op onderzoek in de natuur (voor kinderen)
• Gezellig bar voor een hapje en een drankje

u Vanaf 21 uur: 
• Hou je van nachtelijke dieren en geluiden? Welkom in onze nachtuilenbar!

Zondag 3 juli:

u 14 tot 17 uur: 
• Boszoektocht voor kinderen 
• Gezellig bar voor een hapje en een drankje

Plaats van afspraak: 
op de hooiweide aan de Zilverstraat, met parkeerplaats voor de fietsen.

Auto’s: op de parking van de begraafplaats waar er sanitaire voorziening is.

Biodi-Masko 3.0 
in Jabbeke

We speuren naar alles wat leeft in het Maskobos: planten, bomen,  zoogdieren, nachtvlinders, dagvlinders, allerhande krie-

belbeestje, paddenstoelen, mossen, korstmossen, vogels, vleermuizen, spinnen, … Alle soorten worden in kaart gebracht wat 

ons een goed beeld zal geven hoe het gesteld is met de biodiversiteit in het bos.  Gaan we erop vooruit?   Zijn er veel zeldzame 

soorten?  Ontdekken we nieuwe soorten?  

tu Heb jij een hart voor de natuur? tu

tu Kom de sfeer opsnuiven en neem deel aan één van onze activiteiten. tu

Meer info:

NP Jabbeke: natuurpuntjabbeke@gmail.com

2 en 3 juli

2022
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Zondag 11 september: de Sas-
hul in nazomertooi

Afspraak om 10 uur aan het Kleine Vuurto-
rentje, einde Zeedijk (nr 64), Heist.
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Nor-
bert Pauwaert: 0473/59.96.04. 

Zondag 11 september: natuur in 
Zandvoorde, Oostende 

Wandel- of fietsroute (met gids) rondom 
het dorp Zandvoorde (Stadsrandbos, Kre-
kengebied).
Afspraak voor de wandeling om 13.30, 
14.30 of 15.30 uur aan parking Egellaan in 
Oostende.
Afspraak voor  de fietstocht om 13.30 of 
15 uur aan Oud Gemeentehuis, Zandvoor-
dedorpstraat 50, Oostende.
Meebrengen: stevige wandelschoenen of fiets.
Info en inschrijven: NP Middenkust: Johan 
Broidioi: np.middenkust@gmail.com. 

Zaterdag 17 september: dagfiet-
stocht naar de Zwaanhoek en 
het Pompje

Afspraak om 10 uur aan de Scheepsdale-
brug, kant Steenkaai, Scheepsdalestraat, 
Brugge, tot 17  uur.
Meebrengen: rijklare fiets, verrekijker, 
picknick.
Info en inschrijven: NP Brugge en NBO: 
Wim Jans: 0498/29.61.26 of 
wjans566@gmail.com. 

De Zwaenhoek en het Pompje zijn twee 
schitterende natuurgebieden, beheerd door 
NP Middenkust en we gaan ze verkennen. 

Zaterdag 17 september: wandeling 
in het gesloten gebied ‘De Kijkuit’

Zie 3 juli. 

Zondag 18 september: foto-ex-
cursie naar Heideveld-Bornebeek

Afspraak om 8 uur op de parking Drie-
koningen, Bulscampveld te Beernem, 
we bezoeken het mooie natuurgebied 
Heideveld-Bornebeek. Het is in feite een 
weerspiegeling van hoe het historische 
landschap er in de Brugse Zandstreek ooit 
uitzag. Toen bestond dat landschap uit een 
gevarieerde natuurrijkdom van graslanden, 
dreven, vennen, bossen en heide.
Info en inschrijven: NFBO: “Contact” op 
www.nfbo.be

Zondag 18 september: herfst in 
de Zwinduinen en Polder

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

Zondag 18 september: vogels 
op trek in de kleiputten van 
Wenduine

Afspraak om 14 uur op de parking van de 
begraafplaats, Uitkerksestraat 1, Wendui-
ne, tot 17 uur.
Meebrengen: verrekijker of telescoop.
Honden niet toegelaten.
Info: NP Blankenberge: 
uitkerksepolder@natuurpunt.be.

Zondag 25 september: open 
kijkhutvoormiddag in Damme

Afspraak tussen 10 en 11.30 uur aan be-
zoekerscentrum ‘De Pulse’, Dammesteen-
weg 2 in Damme. 
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden 
betalen 3 euro per persoon of 6 euro per 
gezin. Fietsstalling aan het bezoekerscen-
trum, autoparking aan de Damse Vaart 
West.
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 
en is de vogelrijkdom indrukwekkend toe-
genomen. Volg de pijlen naar de kijkhut, 
daar geven gidsen je de nodige uitleg.

Zondag 25 september: fiets-
tocht ‘op zoek naar sporen van 
het Zwin’ 

Afspraak om 14 uur aan bezoekerscen-
trum De Pulse, Dammesteenweg 2 in 
Damme, tot 16.30 uur. Meebrengen: fiets.
Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden 
betalen 3 euro per persoon of 6 euro per 
gezin. Fietsstalling aan het bezoekerscen-
trum, autoparking aan de Damse Vaart 
West.
Info en inschrijven: NP Damme: 
stadswallenvandamme@natuurpunt.be. 

De Damse Vaart is midden de oude Zwin-
bedding aangelegd. Het is onvoorstelbaar 
op hoeveel plaatsen nu nog nog restanten 
van die bedding en sites van oude haven-
stadjes te zien zijn. 

Specialiteit
Minibussen 8 + 1

Onbeperkt aantal km
0478/326797

piet.kindt@telenet.be

 

 

Geniet van een heerlijk drankje en 
allerlei lekkers. Of snuister rond in het 
papierwinkeltje en ontdek onze selectie 

unieke wenskaarten.  
Iets neergepend? Laat het achter in 

het rek, wij doen het voor jou op de 
post! 

Open: wo-vr-za-zo -- 9u-17u30 
Langestraat 82, 8000 Brugge 

0486 115 701 
facebook.com/postbarbrugge 
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in Oostende

in de Stadswallen van Damme

in de Gulke Putten

• Start: 21 uur (tot 23 uur).  
• Afspraak in het Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1, Oostende.
• Vergeet je zaklamp en wandelschoenen niet!
• Inschrijven bij Serge Allein: np.middenkust@gmail.com.  

• Start: 20 uur (tot 22.30 uur).
• Afspraak aan bezoekerscentrum De Pulse, Dammesteenweg 2, Damme. 
• Gratis voor Natuurpuntleden, niet-leden betalen 3 euro per persoon of 6 euro per gezin.
• Info en inschrijven: NP Damme: raadpleeg steeds de website  www.natuurpuntdamme.be.  

Verplichte inschrijving via mail naar stadswallenandamme@natuurpunt.be. 
• Vleermuizen blijven bijzondere dieren. Wat wist Jacob van Maerlant er al over te schrijven? 

Wat weten wij ervan? We gaan in op wetenschappelijke informatie en de culturele achter-
grond. We vernemen welke soorten in de vleermuizen-’poterne’ van Damme overwinteren. 
We gebruiken vérstralers en batdetectoren om enkele vleermuizen te spotten. We brengen 
alles in twee presentaties binnen en één excursie buiten.

• Start: 20 uur.
• We starten de activiteit met een luchtige powerpoint over vleermuizen.
• Daarna nemen gespecialiseerde vleermuizengidsen je mee in het donker op zoek naar 

vleermuizen in en rond de Gulke Putten tijdens een nachtelijke van 1,5 uur met batdetec-
tors (toestellen om de signalen van vleermuizen te ontdekken); een hele belevenis voor 
snuiters!

• Graag sluiten we zoals elk jaar af bij een vuurmand en drinken samen een glas, keuze uit 
een aanbod drankjes tvv het natuurgebied Gulke Putten.

• Aangeraden: stevige schoenen, aangepaste kleding en een zaklamp. 
• Gezinnen met kinderen zeer welkom! Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven via  

christine.verscheure@scarlet.be is verplicht. 

Vleermuizen
26

 augustus

27
 augustus

3
september
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Grote Heidefeest
in Brugge

Meer info: Natuurpunt Brugge: 

Wim Jans: 0498/29.61.26.

De heidebiotopen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit en op het grondgebied van Brugge zijn er een aantal waar-
devolle heidegebieden bewaard gebleven. We realiseren voortdurend aankopen om deze gebieden uit te breiden, 
want het behoud van de biodiversiteit gaat hand in hand met de oppervlakte die beschermd en beheerd wordt.

tu Maak kennis met de heidegebieden in het Brugse Ommeland tu

4 

september 

2022

u Fietstocht: 18 of 38 km naar de heidegebieden in het Brugse Ommeland
 u Start vanaf 12.30 uur.

u Geleide wandeling in de heidegebieden van Tillegembos
 u Start om 14 uur, inschrijven verplicht bij wjans566@gmail.com.

u Kinderanimatie
 u Tussen 14 en 17 uur, inschrijven verplicht via e-mail aan wjans566@gmail.com.

u Eten en drinken
 u Bar geopend vanaf 13 uur. 
 u Aperitief om 18 uur. 
 u Gevolgd door een barbecue, vegetarisch alternatief mogelijk.

Prijs bbq volwassene: 25 euro, kind: 15 euro (drankje inbegrepen)
Inschrijven voor de bbq via pauldecoene@telenet.be, met vermelding aantal volwasse-
nen/kinderen, vlees/vegetarisch.
De inschrijving is slechts geldig na betaling op het bankrekeningnummer van 
Natuurpunt Brugge: BE10 7775 9578 6204.
De opbrengst gaat naar onze heidegebieden!

Plaats van afspraak:
 De Karmel - Torhoutse steenweg 406, St. Michiels

Parking Tillegembos - de Torhoutse steenweg. 
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Vrijdag 28 oktober 2022  om 19.30 uur
Evenementenzaal Ridefort - Sportstraat 2 - Ruddervoorde (Oostkamp)

Kaarten :  15 euro in VVK /  18 euro ADD

VVK: betaling exacte bedrag op BE65 1460 5732 3196 (NP Oostkamp)

 met vermelding KIJK en aantal.

De kaarten liggen op de avond zelf ter beschikking bij de ingang van de theaterzaal

Fwiet! Fwiet! 

Is de naam van de podcast en het vogelmagazine van 
Begijn Le Bleu dat enthousiast wordt onthaald door 
media en publiek.  Nu brengt Begijn een voorstelling 

over de kick van het vogelspotten: kijk!
Hij heeft het over de machtige levenswijze van vogel-
soorten zoals de rietzanger, de gierzwaluw en de raaf. 
Hij neemt je mee in de lucht tijdens de vogeltrek waar 
een stroom van miljoenen vogels passeert richting het 
Zuiden, om vervolgens terug te landen in eigen land 

waar blauwe reigers als zen-monniken geduldig wach-
ten om hun slag te slaan. Dit alles om te tonen dat 

onze natuur nog slimmer en mooier is dan u al dacht. 
Begijn doet dit met woord en beeld zoals we dat van 
hem kennen. Met bezieling en humor vertelt hij over 

zijn passie om er een prachtige avond vol verwondering 
van te maken. Laat u meevoeren in de wondere wereld 

van Begijn waar vogels de hoofdrol spelen.
www.begijnlebleu.be

Begijn Le Bleu
Kijk!

Begijn Le Bleu komt naar Oostkamp met een nieuwe voorstelling  Kijk !

28 

oktober 

2022

Jelle Vermeersch
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