MAART 2019

NATUURPARK RAVERSIJDE
Reeds jaren zorgen wij voor wandelingen in het
Natuurpark van Raversijde, dit in samenwerking met
de Provincie West-Vlaanderen. Hoewel het park voor
iedereen toegankelijk is, is het steeds leuk om je mee
op pad te laten nemen door een natuurgids. Wist je
dat de vele bomen en struiken zorgen voor een ideale
broedplaats voor vele zangvogels (27 april)? Dat
vlinders en andere insecten zich te goed doen van het
nectar van de aanwezige bloemen (21 juli), en dat het
gras heel wat soorten sprinkhanen verbergt (15
augustus)? Raadpleeg onze kalender!

KALENDER
09 maart 2019: BEHEERPLOEG in de Keignaert
We verwijderen de wilgenopslag om de graslanden open te houden voor de vele weidevogels.
13u30: boerderij, Zandvoordestraat 549, Oostende
16 maart 2019: Schelpenteldag
Zoek mee naar aangespoelde schelpen op het strand en wij helpen je om ze op naam te brengen.
10u00 - 16u00: Strandpost 6 te Bredene
23 maart: BEHEERPLOEG in de Zwaanhoek
We gaan verder met het opruimen van de geknotte Wilgen.
13u30: boerderij, Zandvoordestraat 549, Oostende

AV POWERPOINT
Tijdens onze Algemene Vergadering gaven we een
overzicht van onze werking tijdens het afgelopen jaar.
We besproken de verschillende thema’s: educatie,
beleid, studie, beheer en activiteiten. Diegenen die niet
aanwezig konden zijn, kunnen nu de Powerpoint
raadplegen via onze afdelingswebsite onder rubriek
‘nieuws’: www.natuurpunt.be/middenkust

STEENUILENPROJECT 2020
Dit jaar spannen we ons in om (broedende) Steenuilen te
inventariseren. Net als twintig jaar geleden zoeken we uit
waar ons kleinste uiltje nog voorkomt. Via een
gestandaardiseerde telmethode worden meer dan twintig
kilometerhokken onderzocht. In Middelkerke hanger er in
knotwilgen nog enkele nestkasten, die hun nut bewijzen.

CURSUSSEN SUCCESVOL
Dit jaar organiseerden we al een cursus (korst)mossen. Die kende
een groot succes: twee avondlijke theorielessen en drie uitstappen
om die in de praktijk te toetsen. Ook onze volgende cursus
‘insecten’ die in mei zal starten is volboekt. Ondertussen kijken we
welke cursus we in het najaar zullen aanbieden.

ADVIESRADEN
Wist je dat ook jouw afdeling vertegenwoordigd is in de
Minaraad en de Gecoro van de verschillende gemeentes? De
Minaraad adviseert de gemeenteraad en college voor groene
thema’s in verband met natuur en milieu. De Gecoro is een
verplichte (advies)commissie in verband met ruimte
ordening.

Wat doen als je deze nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen?
Heel eenvoudig: beantwoord deze mail met in het onderwerp ‘UITSCHRIJVEN’

