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

januari
Zondag 14 januari 2018:
Winterse aanspoelsels op het strand
Afspraak : 14:00 u Surfers Paradise Zeedijk Knokke-Zoute
Gids: Omer Rappé tel. 050/51.24.17
handig: warme, winddichte kledij, stevige wandelschoenen en verrekijker
we gaan kijken wat het tij en de wind op het strand achterlaten
Zondag 21 januari 2018:
Mandalla’s op het strand
Afspraak : 14:00u Anemos beach-club Zeedijk Duinbergen
Gids: Marleen Scevenels
handig: warme,winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker
Mandalla’s maken met aanspoelsels, en ondertussen kijken welke rariteiten moeder natuur op het strand
achterlaat
Zaterdag 27 januari 2018
braakballen pluizen
voor de kinderen.
De ouders mogen mee met een kustgids. Na het
zoeken van leuke strandvondsten, kunnen ze hun
inspiratie gebruiken om een mandala te maken.
afspraakplaats voor zowel kinderen als ouders is aan
het boshuisje van het Generaal Willemspark
om 14 h.
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Zondag 28 januari 2018:
Overwinteraars in de Baai van Heist
Afspraak : 14:00u Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (ter hoogte van huisnr 64)
Gids: Ludo Sterkens – tel: 0475/746054
handig: warme,winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker
hopen op sneeuwgors, ijsgors, rotgans en andere overwinteraars aan onze kust

februari
Zondag 4 februari 2018
Overleven in het winterse duin – Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat De Sashull
Afspraak: 14:00u Kleine vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (huisnr 64)
Gids: Norbert Pauwaert
handig: warme, winddichte kledij, laarzen en verrekijker
overlevingsstrategiën van overwinteraars
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zondag 11 februari 2018
Pré-Valentijnwandeling in de Het Vlaams Natuurreservaat Zwinduinen en Polders
Afspraak : 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Peter Strubbe
handig: warme,winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker
Love in the Dunes – de eerste voorjaarsprikkels??
zondag 18 februari 2018:
Binnenduingebied Knokke-Zoute
Afspraak: 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Stefaan Brinckman tel: 0473/599604
handig: warme, winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker
Op verkenning in de overgang tussen duin en polder, met een blik in de toekomst naar wat komen zal..
zondag 25 februari 2018:
Daar gaan de laatste vriezeganzen
Afspraak: 14:00u oude grenspost Sint-Anna-Ter-Muiden
Gids: Luc van Rillaer & Dirk Vantorre – 050/623569
handig: warme, winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker
Op verkenning in ons eigen reservaat De Sint-Donaaspolder

maart
zondag 4 maart 2018:
lenteprikkels in het Vlaams Natuurreservaat Zwinduinen en Polders
Afspraak : 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Stefaan Brinckman tel: 0473/599604
handig: warme, winddichte kledij, laarzen en verrekijker
vroege lente of late winterprik?
zondag 11 maart 2018
Overwinteraars in de Baai van Heist
Afspraak : 14:00u Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (ter hoogte van huisnr 64)
Gids: Anne Coppens & Jeff De Groote – tel:050/539 239
handig: warme,winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker
…of wordt het hier al te warm onder hun drie tenen?
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zondag 18 maart 2018 :
Lente in het bos
geleide natuurwandeling in het Blinckaertduinbos
Afspraak: 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Dirk Vantorre & Luc Van Rillaertel. 050/62.35.69
handig: verrekijker en eventueel loep.
Vroege bloeiers in het duinbos

zondag 25 maart 2018
Laat je verrassen door een strand met onbekend natuurschoon
afspraak: 13,30u Hoek Baron de Maerelaan/Zeedijk Zeebrugge (aan het St Georgesdaymonument)
gids:Alfred Anthierens – tel gsm 0494 173193
handig: verrekijker en eventueel loep.
over buldozerkreeftjes, kniksprietgarnaaltjes, paardenanemonen en purperslakken

April
maandag 2 april 2018
eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek
Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat Zwinduinen en Polders en de Groenpleinduinen
afspraak: 14:00u aan het Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Luc Lierman tel: 050/61 19 56
handig: verrekijker en eventueel loep.
Over de invloed van de mens op de Zwinstreek
zondag 8 april 2018
Lente in Park 58
afspraak: : 14:00 u Ingang Park 58, Elisabethlaan te Duinbergen rechtover de Lentelaan. (aan de Pergola)
gids: Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: verrekijker en loep
lentebloeiers in een schraal duingebied – eerste resultaten van de beheerwerken
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Zondag 15 april 2018
lentezangers in het duin
Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat 'De Sashulr'.
Afspraak: 14:00u Kleine vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (nr 64)
Gids: Norbert Pauwaert
handig: laarzen, warme kledij, verrekijker en eventueel loep.
Lenteconcert in de duinen. – week van de zee
zondag 22 april 2018
Leven op slikke en schorre
Geleide natuurwandeling in 't Voorland Nr1 (Nederland)
afspraak: 14:00u Parking aan 't voorland nr 1
gids: Ellij Clincke tel : 0031/117392949
handig: laarzen, verrekijker en eventueel loep
steltlopers op de slikke en stiekem hopen op zeehondjes?
Zaterdag 28 april 2018
eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek
Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat Zwinduinen en Polders en de Groenpleinduinen
afspraak: 14:00u aan het Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Luc Lierman tel: 050/61 19 56
handig: verrekijker en eventueel loep.
Over de invloed van de mens op de Zwinstreek- week van de zee.
Zondag 29 april 2018
Gansedag fietstocht langs ‘onze stukken’
Geleide fietstocht langs al de gebieden die we in beheer hebben
afspraak: 10:00u aan het Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Luc Van Rillaer – 050/623569
zeker nodig : fiets & pick-nick
handig: verrekijker en eventueel loep.- week van de zee.
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Mei
dinsdag 1 mei 2018
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, warme kledij, verrekijker en eventueel loep.
Lenteconcert in de duinen – week van de zee
zaterdag 5 mei 2018
lentezangers in het duin – vroegmorgeneditie!
Vroegmorgen in het Vlaams Natuurreservaat
'Zwinduinen en polders'
afspraak: 06 00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Omer Rappé tel. 050/51.24.17
handig: warme, winddichte kledij, stevige
wandelschoenen en verrekijker
De kinderen worden begeleid door Lounis en Rane,
onze jongste gidsen in spé
zondag 6 mei 2018
lentezangers in het duin – vroegmorgeneditie!
Vroegmorgen in het Vlaams Natuurreservaat 'Zwinduinen en polders'
afspraak: 05:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
Gids: Omer Rappé tel. 050/51.24.17
handig: warme, winddichte kledij, stevige wandelschoenen en verrekijker
Vroegmorgenconcert in de duinen – week van de zee
zondag 6 mei 2018
Bijenfietstocht
Geleide fietstocht langs onverwachte hoekjes
afspraak: 14:00u Heldenplein Heist
gids: Alfred Anthierens – tel gsm 0494 173193
handig: degelijke fiets, verrekijker en eventueel loep.
Ontdek tijdens de bijenfietstocht dat bijen heel wat vriendelijker zijn dan we denken en heel wat.
nuttig werk verrichten.– week van de zee
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donderdag 10 mei 2018
Verborgen natuurpareltjes,
Geleide natuurwandeling in de Kalfduinen
afspraak: 14:00u Oosthoekplein Knokke-Zoute
handig: verrekijker en loep
zijn er nog zomertortels???
zondag 13 mei 2018
Park 58 op z'n mooist
afspraak: : 14:00 u Ingang Park 58, Elisabethlaan te Duinbergen rechtover de Lentelaan.
gids: Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: verrekijker en loep
het schrale duin in volle bloei
zondag 20 mei 2018:
Orchideeën in de Sashul
Afspraak : 14:00u Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (ter hoogte van huisnr 64)
Gids: Stefaan Brinckman 0473/599604
handig: verrekijker en loep
de volle pracht van De Sashul
zondag 27 mei 2018
sex on the beach
Strandwandeling
Afspraak : 14:00u Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (ter hoogte van huisnr 64)
Gids: Anne Coppens & Jeff De Groote – tel:050/539 239
handig: verrekijker en eventueel loep.
over nonnetjes, strandgapers en andere zaagjes

juni
zaterdag 2 juni 2018
eeuwen menselijke invloed op de Zwinstreek
Geleide natuurwandeling in het Vlaams Natuurreservaat Zwinduinen en Polders en de Groenpleinduinen
afspraak: 14:00u aan het Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Luc Lierman tel: 050/61 19 56
handig: verrekijker en eventueel loep.
Over de invloed van de mens op de Zwinstreek
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zondag 3 juni 2018
Bloemenpracht in Park 58
afspraak: 14:00 u Ingang Park 58, Elisabethlaan te Duinbergen rechtover de Lentelaan. (onder de Pergola)
gids: Chantal Jacobs tel: 050/614210
handig: verrekijker en loep
het schrale duin in volle bloei.
Zondag 10 juni 2018
Mensen, duinen, strand, en een zee van natuur
Afspraak: 14:00u De Raan, hoek Zeedijk/Parkstraat Heist
Gids: Alfred Anthierens gsm 0494.173.193
handig: lverrekijker en eventueel loep
over en door oude en jonge duinen
zaterdag 16 juni 2018
Binnenduingebied van Knokke-Zoute
afspraak: 20:30 u Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Stefaan Brinckman 0473/599604
handig: verrekijker en eventueel loep
Heden en toekomst van het binnenduingebied – hoor ik daar een boomkikker??
zondag 17 juni 2018
Vroegzomer in de Sashul
Afspraak : 14:00u Kleine Vuurtorentje einde Zeedijk-Heist (ter hoogte van huisnr 64)
Gids: Norbert Pauwaert
handig: verrekijker en loep
de volle pracht van De Sashul
Zondag 24 juni 2018
Zomer in de polder – Samen met Krabboen
Afspraak: 14:00u oude grenspost Sint-Anna-TerMuiden
Gids: Luc van Rillaer & Dirk Vantorre – 050/623569
handig: warme, winddichte kledij, waterdicht schoeisel
en verrekijker
Op verkenning in ons eigen reservaat De SintDonaaspolder
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zaterdag 30 juni 2018
Love is in the air
geleide avond natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat Zwinduinen en Polders
afspraak: 20:30u Oosthoekplein Knokke-Zoute
gids: Stefaan Brinckman 0473/599604
handig: verrekijker en loep.
Op zoek naar de illustere boomkikker – en meer!

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
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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 doorgroed 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 www.natuurpunt.be - 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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Wie is Natuurpunt Knokke-Heist
Natuurpunt Knokke-Heist steunt op een team vrijwillige medewerkers met
een hart voor natuur. Onze contactpersoon? Stefaan Brinckman –
0473/599.604
We werken aan natuur in eigen regio. We kopen natuurgebieden aan, beheren
ze tot meer en betere natuur en heten je er welkom met activiteiten. We
houden onze natuurgebieden onder de loupe door de soorten er te tellen,
organiseren cursussen en vormingen en gaan waar nodig in overleg met het
gemeentebestuur.
Natuurpunt Knokke-Heist
Voorzitter / Verantwoordelijke geleide natuurwandelingen
Stefaan Brinckman
Kerkstraat 33
B-8301 Knokke-Heist
tel. 0473/599.604 - e-mail: stefaanbrinckman@gmail.com
Verantwoordelijke Natuurbehouddossiers / Conservator St-Donaaspolder / Afgevaardigde
Gecoro
Luc Van Rillaer
Nestor de Tierestraat 21
B-8300 Knokke-Heist
Tel. 050/62.35.69 –
Conservator Park 58
Chantal Jacobs
Nieuwstraat 78
B-8301 Knokke-Heist
Tel. 050/61.42.10

Zin om ons team te versterken?
een telefoontje naar Stefaan Brinckman – 0473/599604 volstaat!
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