afdeling Knokke-Heist

Natuurwandelingen

VOORJAAR 2019
Natuurpunt vzw • Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen afdeling Knokke-Heist
Kerkstraat 33 8301 Knokke-Heist • tel. 0473/599 604 • e-mail stefaanbrinckman@gmail.com •

Informatie vooraf:
steeds gratis voor leden van Natuurpunt, andere betalen 2,50€ of 5,00€
per gezin
alle wandelingen in het kader van de Week van de Zee zijn gratis.

Januari
Zondag 13 januari 2019
Winter in de Sashul
Afspraak : 14:00u kleine vuurtorentje einde Zeedijk-Heist
Gids : Norbert Pauwaert
handig: warme, winddichte kledij, stevige wandelschoenen en verrekijker
Zondag 20 januari 2019:
Winterse perikelen in de duinen – Geleide natuurwandeling in het Vlaams
Natuurreservaat Zwinduinen en Polders
Afspraak : 14:00 u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Chantal Jacobs 050/614210
handig: warme, winddichte kledij, stevige wandelschoenen en verrekijker
overwinteraars in de duinen
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Zondag 27 januari 2019:
Overleven op het strand – Winter in de Baai van Heist
Afspraak: 14:00 kleine vuurtorentje einde Zeedijk-Heist
gids: Ludo Sterkens, 0475/746054
handig: warme, winddichte kledij, laarzen en verrekijker

februari
Zondag 3 februari 2019
Daar gaan de laatste vriezeganzen! – op bezoek in de St-Donaaspolder
Afspraak: 14:00u parking oude grenspost St Anna ter Muyden (tgo
benzinestation)
Gids: Luc Van Rillaer & Dirk Vantorre tel: 050/62.35.69
handig: warme, winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker
de laatste vriezeganzen vertrekken de vroege lentegasten komen aan…
Zondag 17 februari 2019
Strandvondsten voor Het Zwinduin
Afspraak : 14:00u Surfers Paradise Knokke-Zoute
Gids: Omer Rappé tel. 050/51.24.17
handig: stevige stapschoenen, warme kledij, verrekijker en eventueel
loep
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Zondag 24 februari 2019
Vroege lente in het binnenduingebied
Geleide natuurwandeling in de Oosthoekduintjes
afspraak: 14:00u aan het Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Stefaan Brinckman tel : 0473/599604
handig: warme, winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker

maart
Zondag 10 maart 2019
Spring is in the air.
Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen
en Polder'
afspraak: 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Stefaan Brinckman tel : 0473/599604
handig: verrekijker en eventueel loep
Zaterdag 16 maart 2019
Schelpendag. – ism VLIZ
Verdere informatie via de pers
zondag 17 maart 2019 :
Lenteprikkels langs het strand
Lente in de Baai
afspraak: 14:00u kleine vuurtorentje einde zeedijk Heist (huisnr 64)
Omer Rappé tel. 050/51.24.17
handig: laarzen, verrekijker en eventueel loep.
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Zondag 24 maart 2019
1. Beach Clean-Cup
Strandopruimingsactie samen met Surfers Paradise en Anemos
Afspraak : 14:00u Surfers Paradise of Anemos Beach Club
organisatie is in handen van Surfers Paradise & Anemos
2. Lente in Park 58 Lentebloeiers in een schraal duingebied
afspraak: 14:00 aan de Pergola – ingang Park 58 – Duinbergen
Gids : Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: verrekijker en eventueel loep.
Zondag 31 maart 2019
Lenteprikkels
Lente in de Baai
afspraak: 14:00u kleine vuurtorentje einde zeedijk Heist (huisnr 64)
Gids : Anne Coppens tel : 050/539239
handig: laarzen, verrekijker en eventueel loep.

April
zondag 7 april 2019
Botaniseren in het duin
Geleide natuurwandeling in de Zeereepduinen van 'De Zwinduinen en
Polder
Afspraak: 14:00u Surfers Paradise Knokke-Zoute
Gids: Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: stevige schoenen, warme kledij, verrekijker en eventueel loep.
zondag 14 april 2019
Gluren bij de buren
Geleide fietstocht over de grens
afspraak: 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
gidsen: Anne Coppens en Jeff De Groote tel : 050/539239
handig: verrekijker en eventueel loep, noodzakelijk : fiets in goede staat
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Zaterdag 27 april 2019
Avondconcert in de Zwinduinen
Afspraak: 19:30u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids : Stefaan Brinckman tel : 0473/599604
handig: verrekijker en eventueel loep.
Zondag 28 april 2019
lente in de Sashul
Afspraak : 14:00u Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (ter hoogte
van huisnr 64)
Gids: Norbert Pauwaert
handig: bij vochtig voorjaar zijn laarzen handig, loep en verrekijker
altijd

Mei
Woensdag 1 mei 2019
lentezangers in het duin
Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen
en Polder'.
Afspraak: 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Stefaan Brinckman tel : 0473/599604
handig: verrekijker en eventueel loep.

zaterdag 4 mei 2019
lentezangers in het duin
Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen
en Polder'.
Afspraak: 06:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Omer Rappé tel. 050/51.24.17
handig: laarzen, warme kledij, verrekijker en eventueel loep.
Lenteconcert in de duinen (bisnummers).
zondag 5 mei 2019
lentezangers in het duin
Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen
en Polder'.
Afspraak: 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Stefaan Brinckman tel : 0473/599604
handig: laarzen, aangepaste kledij, verrekijker en eventueel loep.
Lenteconcert in de duinen (bisnummers).
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Zondag 12 mei 2019
Bloemenpracht in Park 58 – Speciaal voor families met kinderen!
afspraak: 14:00 u Pergola Park 58 Duinbergen
gids: Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: verrekijker en loep
het schrale duin in volle bloei
Zondag 19 mei 2019
Feest in het Park
Afspraak: vanaf 10:00 u in Park 58
Contact : Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: verrekijker en eventueel loep
festiviteiten in en rond Park 58
zondag 26 mei 2019
Orchideeënwandeling in De Sashul
Afspraak : 14:00u Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (ter hoogte
van huisnr 64)
Gids: Norbert Pauwaert
handig: bij vochtig voorjaar laarzen, loep en verrekijker altijd
de volle pracht van De Sashul

juni
Zaterdag 01 juni 2019
De rust van het binnenduingebied
geleide natuurwandeling in de Kalfduinen
afspraak: 20:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Stefaan Brinckman tel : 0473/599604
handig: verrekijker en loep.
Zijn de boomkikkers al wakker?
zondag 2 juni 2019
Op verkenning met de fiets rond het nieuwe Zwin
afspraak: 14:00 u Oosthoekplein Knokke-Zoute
gidsen : Johny Vanacker & Johan Beyne
handig: verrekijker en loep, fiets is nodig!
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zondag 12 juni 2019
Bloemenpracht in Park 58
afspraak: 14:00 u Pergola Park 58 Duinbergen
gids: Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: verrekijker en loep
het schrale duin in volle bloei.
zaterdag 15 juni 2019
Excursie op de pontons in de jachthaven van Zeebrugge
afspraak : 10u00 aan het jachthavengebouwtje op de hoek van de
Rederskaai en de Witte Bankstraat te Zeebrugge.
Gids: Hans De Blauwe en Manu Dumoulin: 050/59.83.81 en 050/51.08.41.
Handig : loep en eventueel een bokaaltje
Wat leeft er op en onder de pontons. – een organisatie van Natuurpunt
Knokke-Heist en de Strandwerkgroep
Zondag 16 juni 2019
Zomer in de Zwinduinen
afspraak: 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Stefaan Brinckman tel : 0473/599604
handig: verrekijker en loep
de zomer start vandaag...

zondag 23 juni 2019
Zomergevoel in de Baai
afspraak: 14:00u kleine vuurtorentje einde zeedijk Heist (huisnr 64)
Gids : Jeff De Groote tel : 050/539239
handig: laarzen, verrekijker en eventueel loep.
Zondag 30 juni 2019
Botaniseren in het duin
Geleide natuurwandeling in de Zeereepduinen van 'De Zwinduinen en
Polder
Afspraak: 14:00u Surfers Paradise Knokke-Zoute
Gids: Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: stevige schoenen, warme kledij, verrekijker en eventueel loep.

Natuurpunt vzw • Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen afdeling Knokke-Heist
Kerkstraat 33 8301 Knokke-Heist • tel. 0473/599 604 • e-mail stefaanbrinckman@gmail.com •

Natuurpunt vzw • Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen afdeling Knokke-Heist
Kerkstraat 33 8301 Knokke-Heist • tel. 0473/599 604 • e-mail stefaanbrinckman@gmail.com •

Wandelingen op aanvraag:
Prijs: 50,00 € per tocht (1,5 a 4 u/per gids)
Maximaal 30 personen/gids – ideaal groep van 15 à 20 personen
Alle geleide wandelingen worden aangevraagd via Stefaan Brinckman Kerkstraat 33 8301
Knokke-Heist – 0473/599604
Wandelingen kunnen in alle natuurgebieden in Knokke-Heist. De voornaamste zijn:
Vlaams Natuurreservaat Zwinduinen en Polder
Blinckaertduinbos
Sint-Donaaspolder
Vlaams Natuurreservaat De Sashul
Vlaams Natuurreservaat Baai van Heist
Directeur Generaal Willemspark
Park 58
Het Zwin

Natuurpunt vzw • Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen afdeling Knokke-Heist
Kerkstraat 33 8301 Knokke-Heist • tel. 0473/599 604 • e-mail stefaanbrinckman@gmail.com •

Storten toegelaten
Het meest efficiënte middel om natuur te beschermen is het aankopen van natuurgebieden.
We sparen kosten noch moeite om onze natuurgebieden stap voor stap verder uit te
breiden. Deze aankopen kosten natuurlijk geld... veel geld. Zonder giften en schenkingen
van jullie, leden en sympathisanten, redden we het niet. Giften op rekeningnummer BE565
2930 2120 7588 met vermelding project nummer (zie hieronder). Voor giften vanaf 40 euro
wordt een fiscaal attest afgeleverd.
St. Donaaspolder
De St.Donaaspolder is een weidevogelgebied gelegen op het grondgebied van Knokke-Heist (deelgemeente
Westkapelle).
Deze omgeving heeft een militaire geschiedenis achter de rug. Deze begon in de tachtigjarige oorlog (1568 1648) en eindigde als militaire stelling in de eerste- en tweede wereldoorlog.
In 1998 kocht de afdeling hier een eerste perceel aan met een oppervlakte van 2 ha 33 a 70 ca., het gebied is
zeer in trek als laatste pleisterplaats van kolganzen alvorens deze hun terugtocht naar het noorden aanvatten.
Deze polder die aanleunt tegen een vroegere kleiontginning is een broedgebied van o.a. Grutto's, Bruine
kiekendief en bergeend. Ook de roerdomp werd er reeds gesignaleerd (niet als broedvogel). Op een lager
gelegen gedeelte vind men o.a. rode waterereprijs en kamgras.
De zuidwestelijke zijde van het reservaat wordt begrensd door een haag van mei-sleedoorn en hondsroos deze
zijn doorgroeit met boksbraam. Dit struweel werd aangeplant in het kader van het boomkikkeractieplan
(uitbreidingsgebied).Binnen hetzelfde doel werd ook een veedrinkput herprofileerd en een slenk uitgediept.
In het reservaat komen twee bunkers voor daterend uit de eerste wereldoorlog. Een ervan werd ingericht als
vleermuizenoverwinteringsplaats en fungeert momenteel ook als salamanderoverwinteringsplaats.
Conservator:
Luc Van Rillaer - Nestor de Tièrestraat, 21 - 8300 Knokke-Heist - tel: 050/62.35.69
Projectnummer 538, St.-Donaaspolder/Zwinstreek.

Word lid!
Natuurpunt beschermt planten, dieren en hun natuurlijke omgeving in Vlaanderen. Zodat
we nu én in de toekomst van de natuur kunnen genieten. Met jouw steun kunnen we
méér natuur beschermen! Als nieuw lid krijg je onze fraaie Natuur.gids met 66
uitgestippelde wandelingen en fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België. Je
ontvangt vier keer per jaar Natuur.blad met informatie over de natuur in Vlaanderen en
geniet dankzij je lidkaart 10% korting in de Natuur.winkel (op verrekijkers, boeken,
nestkasten …) en bij onze partners (5% bij A.S. Adventure en 10% bij Torfs Schoenen.
Kijk voor de voorwaarden en meer voordelen op www.natuurpunt.be/korting).
Meer informatie vind je op http://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven
- of via 015-77 01 73.

Natuurpunt beschermt planten, dieren en hun natuurlijke omgeving in Vlaanderen. Zodat we nu en in
de toekomst van de natuur kunnen genieten. Met jouw steun kunnen we méér natuur beschermen!
Het lidgeld bedraagt 27 euro per jaar voor het hele gezin en biedt heel wat leuke voordelen. Lees er
alles over op .
Schrijf je lidgeld over op BE17 2300 0442 3321 – Natuurpunt – Coxiestraat 11 – 2800 Mechelen met
vermelding ‘Nieuw lid’.
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