NATUURPUNT BLANKENBERGE
RESERVATIE EXCURSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hoe vraag ik een begeleide activiteit aan?
Vul het reservatieformulier volledig in.
De reservatie is pas definitief na uitdrukkelijke bevestiging.
Hoeveel bedraagt de vergoeding voor begeleiding?
De standaard vergoeding bedraagt € 60 per gids per dagdeel (voor- of namiddag) en
per groep van maximum 25 personen.
Indien u een intensievere begeleiding wenst voor een groep van 25 personen of
minder, dan kunt u steeds het gewenste aantal gidsen opgeven in het
opmerkingenvak dat voorzien is in het formulier.
Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Gelieve het bedrag over te schrijven, uiterlijk 14 dagen voordat de activiteit
plaatsvindt, op het rekeningnummer BE71 7755 8905 6769 op naam van Natuurpunt
Blankenberge.
In de mededeling vermeldt u "begeleide activiteit + [datum van de activiteit] + [uw
naam of de naam van uw organisatie]".
Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met vier dagen voor de aangevraagde
excursie.
Wenst u daarna nog te annuleren, dan wordt de excursie volledig aangerekend,
behalve in geval van overmacht.

Contact
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20 • 8370 Blankenberge
050 42 90 40 • uitkerksepolder@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be/uitkerkse-polder
www.uitkerkse-polder.be
Openingsuren
Dinsdag t.e.m. zaterdag van 13.30 uur tot 17.30 uur en zondag van 10.00 uur tot
17u30. Tijdens schoolvakanties ook open op maandag, van 13.30 uur tot 17.30 uur.
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AANBOD GELEIDE ACTIVITEITEN OP AANVRAAG
UITKERKSE POLDER
1. Natuurwandeling Uitkerkse Polder
●
●
●
●

Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
Duur: 2u(30)
Prijs : € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: informatieve kennismaking Uitkerkse Polder via verharde wegen ontstaan - evolutie - dieren en planten
● Wanneer? het hele jaar door
● Doelgroep: iedereen

2. Grote natuurwandeling Uitkerkse Polder
●
●
●
●

Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
Duur: 3u(30) - totale wandelafstand: ca. 7,5 km
Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: intense informatieve kennismaking Uitkerkse Polder grotendeels via
verharde wegen – ontstaan - evolutie - dieren en planten - natuurbeheer
● Wanneer? het hele jaar door
● Doelgroep: iedereen die goed te been is
> niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens
3. Vogel- en vriezeganzenwandeling Uitkerkse Polder
●
●
●
●

Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
Duur: 2u30
Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: kennismaking Uitkerkse Polder via verharde wegen - speuren naar
wintergasten: Kolgans, Kleine Rietgans, Brandgans, Smient, enz. - Europese
bescherming van het natuurgebied
● Wanneer? vanaf 15 oktober tot en met 31 maart
● Doelgroep: iedereen
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4. Broedvogelwandeling Uitkerkse Polder
●
●
●
●

Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
Duur: 2u(30)
Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: speuren naar broedvogels en jongen via verharde wegen - baltsvlucht
- vogelzang en -roep
● Wanneer? vanaf 1 april tot en met 15 juni
● Doelgroep: iedereen

5. Historische landschapswandeling Uitkerkse Polder
●
●
●
●

Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
Duur: 2u30 - max. 3 uur
Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: historische wandeling in de Uitkerkse Polder via verharde wegen en
weiden - relatie mens en natuur - archeologie en landschapsrelicten gebouwen in de Uitkerkse Polder
● Wanneer? enkel tijdens de maanden februari en oktober
● Doelgroep: iedereen
> laarzen of stevige waterdichte schoenen aangewezen
> niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens
6. Grassen en zilte plantenwandeling Uitkerkse Polder
●
●
●
●
●
●

Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
Duur: 2u(30)
Prijs: € 60 per gids (max. 15 personen per gids)
Inhoud: plantenwandeling in beschermde delen van het natuurgebied
Wanneer? vanaf 1 juni tot en met 15 juni
Doelgroep: natuurgidsen (in opleiding), opgevat als studiewandeling

> laarzen of stevige waterdichte schoenen aangewezen
> niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens
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7. Kievitspad met optie poelenonderzoek bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
●
●
●
●

Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
Duur: 2 uur - totale wandelafstand: 1 km
Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: educatieve wandeling met doe-opdrachten rond thema Kievit - dieren
en planten rond het bezoekerscentrum - combinatie mogelijk met
poelenonderzoek: waterdiertjes (leren) herkennen
● Wanneer? vanaf paasvakantie tot en met september
● Doelgroep: iedereen, ook voor scholen
> niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens
8. Fietstocht Uitkerkse Polder
●
●
●
●

Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
Duur: 2u(30)
Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: geschiedenis van landschap en natuurgebied - landbouw kennismaking met typische weidevogels
● Wanneer? vanaf 15 mei tot 30 september
● Doelgroep: iedereen die kan fietsen
> eigen fiets meebrengen

9. Kom tot rust in de Uitkerkse Polder (stiltewandeling)
Ervaar de Uitkerkse Polder totaal anders. Spreek al jouw zintuigen aan en bekijk, beluister, ruik, proef,
maar vooral… voel de natuur. Laat je meenemen in de oneindige weidsheid, waaiende wind en de
stilte. Laat het landschap tot jou komen via enkele eenvoudige relaxatietechnieken en maak
verbinding met jezelf. Deze ontspannende natuurbeleving neem je zo mee in je dagelijks leven.
Afronden kan in de cafetaria of op het picknickterras aan de poel met een heerlijk kopje thee.

● Start: bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, Blankenberge
● Wanneer? enkel op vrijdag, mogelijk van zonsopgang tot zonsondergang
OF zaterdagvoormiddag vanaf zonsopgang (volgens beschikbaarheid gids)
● Duur: 1u(30)
● Prijs: € 60 per gids (max. 15 p
 ersonen per gids)
+ extra € 2 per persoon (consumptie cafetaria: kruidenthee of andere ter
waarde van € 2; cash te betalen, geen bancontact)
● Doelgroep: iedereen
> pas je kledij aan de weersomstandigheden aan
> niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens
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DE FONTEINTJES en STRAND Blankenberge
1. Orchideeëntocht in De Fonteintjes
● Start: ingang natuurgebied (duinenzijde Kustlaan Blankenberge)
t.h.v. tramhalte Duinse Polders Blankenberge
● Duur: 2u(30)
● Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
● Inhoud: kennismaking natuurgebied De Fonteintjes tussen Blankenberge en
Zeebrugge via onverharde paden - op zoek naar wilde orchideeën zoetwaterplassen in de duinen - dieren en planten
● Wanneer? vanaf 10 mei tot en met 10 juni
● Doelgroep: iedereen
> niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

2. Zomerwandeling in De Fonteintjes, met optie strandwandeling
● Start: ingang natuurgebied (duinenzijde Kustlaan Blankenberge)
t.h.v. tramhalte Duinse Polders Blankenberge
● Duur: 2u(30)
● Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
● Inhoud: kennismaking natuurgebied De Fonteintjes tussen Blankenberge en
Zeebrugge via onverharde paden - duinen - bloemen en planten - combinatie
mogelijk met strandwandeling (terugkeer)
● Wanneer? vanaf 1 april tot en met 15 september
● Doelgroep: iedereen, ook voor scholen
> niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

3. Strand- en duinenwandeling tussen Blankenberge en Zeebrugge
●
●
●
●

Start: hoek Gadeynehelling met Zeedijk Blankenberge
Duur : 2u(30)
Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: wandeling langs strand en duinen - planten - schelpen - zeedieren aanspoelsels
● Wanneer? vanaf 15 maart tot 15 oktober - min. 2 weken vooraf te reserveren
(rekening houden met getijden eb en vloed)
● Doelgroep: iedereen, ook voor scholen
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4. Klimaatverandering zichtbaar? Themawandeling strand, zee en duinen
●
●
●
●
●

Start: hoek Gadeynehelling met Zeedijk Blankenberge
Duur: 2u(30)
Prijs: € 60 per gids (max. 25 personen per gids)
Inhoud: klimaatopwarming - gevolgen - zichtbare tekenen
Wanneer? enkel tijdens de maanden maart/april en oktober/november
min. 2 weken vooraf reserveren (rekening houden met getijden eb en vloed)
● Doelgroep: iedereen, ook voor scholen

