tu

Beheerdagen
Zondag 7 augustus: beheerdag
in Gulke Putten

Zaterdag 2 juli: beheerwerkdag
in 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 en lunchpakket. Verplichte inschrijving op:
stadswallenvandamme@natuurpunt.be.
NP Damme beheert bijna 300 ha natuurgebied. Het overgrote deel daarvan zijn weiden
die weinig onderhoud vragen. De reservaatpercelen die op de Stadswallen van Damme
liggen, eisen wat meer aandacht op. Rasters
herstellen, wandelpaden maaien en opslag
verwijderen, zijn maar enkele van de vele zaken die in het reservaat op geregelde tijdstippen moeten gebeuren.
Zaterdag 9 juli: hooidag in de
prachtige Leiemeersen
Afspraak doorlopend van 9 tot 18 uur aan
de ingang van het reservaat stroomopwaarts van Moerbruggebrug – volg het
jaagpad op de linkeroever van kanaal Gent
- Brugge richting Beernem. Iedereen is welkom, elk helpt volgens zijn eigen mogelijkheden. Ook groepen zijn welkom.
Meebrengen: goed humeur, laarzen indien het de voorbije dagen heeft geregend
en een eigen picnic voor ’s middags. NP
Oostkamp verwent je met taart en drank
en zorgt voor het nodige werkmateriaal.
Info: NP Oostkamp: 0476/50.50.11 of
www.valleivandezuidleie.be.
Zaterdag 16 juli: hooidag in de
prachtige Leiemeersen
Zie zaterdag 9 juli.
Zaterdag 16 juli: maaidag in de
Zwaanhoek Oudenburg
Afspraak van 13.30 tot 17 uur aan het rietveldje t.h.v. de autostradebrug, Oudenburg
Meebrengen: rubber laarzen.
Info en inschrijven: NP middenkust : Edwin
Baert: np.middenkust@gmail.com.
Zaterdag 6 augustus: beheerwerkdag in Damme
Zie zaterdag 2 juli.
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Zie pg.
Zondag 14 augustus: beheerdag
in Gulke Putten
Zie pg.
Zaterdag 3 september: beheerwerkdag in Damme
Zie zaterdag 2 juli.
Zondag 4 september: beheerdag in natuurgebied De Fonteintjes
Afspraak om 10 uur aan de ingang van het
natuurgebied, zie Natuurpunt vlag langs
Kustlaan Blankenberge (gratis parkeren).
We gaan aan de slag in het Bosfonteintje,
tot 16 uur. Alle hulp welkom, ook voor één
of een paar uur!
Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick.
Gratis drankje en versnapering na de werkdag.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 10 september: beheerdag in de kleiputten van
Wenduine
Afspraak om 10 uur aan de picknickplaats
in de Uitkerksestraat, t.h.v. de kijkwand aan
de kleiputten van Wenduine, tot 17 uur.
Alle hulp welkom, ook voor één of een paar
uur!
Meebrengen: werkkledij, laarzen, picknick.
Gratis drankje en versnapering na de werkdag.
Info: NP Blankenberge:
uitkerksepolder@natuurpunt.be.
Zaterdag 10 september: werkdag in de Paelsteenpanne:
maaien voor duingrasland
Afspraak van 13.30 tot 16.30 uur aan tramhalte Bredene renbaan, Koninklijke baan,
Bredene.
Meebrengen: stevige wandelschoenen,
werkhandschoenen.
Info en inschrijven: NP middenkust : Serge
Allein: np.middenkust@gmail.com.

Zaterdag 17 september: hooidag in de Leiemeersen gevolgd
door BBQ
Zie zaterdag 9 juli.
Vanaf 17 u tot 20 u is er een gratis BBQ voor
al onze vrijwilligers
Vooraf inschrijven nodig – meer info volgt.
Zaterdag 17 september: maaidag
in de Zwaanhoek Oudenburg
Zie 16 juli.
Zaterdag 1 oktober: beheerwerkdag in Damme
Zie zaterdag 2 juli.
Weekend 1 en 2 oktober: werkweekend in Park 58
Afspraak om 10 uur aan het Kwelmpad,
Knokke-Heist.
Meebrengen: werkhandschoenen noodzakelijk, lunchpakket voor wie de ganse dag
komt is nuttig (voor een natje zorgt Natuurpunt wel).
Info en inschrijven: NP Knokke-Heist: Chantal Jacobs: 050/61.42.10.
Gratis!
Samen
werken
duingraslanden

aan

verschraling

