ZOMER 2019

NACHT VAN DE VLEERMUIS
Vleermuizen zien we niet zoveel ; ze leven ’s nachts! Daarom … kom naar deze activiteit : eerst een
halfuurtje uitleg over het leven van deze mysterieuze fladderaars. Daarna gaan we op pad in het MariaHendrikapark met de batdetector : een apparaatje dat de geluiden van vleermuizen hoorbaar maakt.
Met een sterke zaklamp kunnen we ze dan goed te zien krijgen.

Vrijdag 30 augustus om 21u00
Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1, Oostende

BIJKOMENDE ERKENNINGEN
Minister Van den Heuvel heeft een nieuwe wind laten waaien. Hij erkende opnieuw de vervallen
dossiers (wijziging van het decreet) en erkende op zijn eerste 100 dagen voor de verkiezingen vele
nieuwe erkenningen of uitbreidingen (719 ha). Dat is speciaal want meestal duurt het even bij een
nieuwe minister tegen dat er dossiers getekend worden omdat er een inwerkperiode is. Deze minister
had zich hiervoor sterk geëngageerd. Voor de minister is het dus menens. Ondertussen zitten we over
de 1.000 ha bijkomende erkenning in 2019. Belangrijke dossiers die in de recentste maanden getekend
werden zit ondertussen onze grote uitbreiding van de Zwaanhoek in!

Het moeten niet altijd mooie foto’s zijn
… deze tekening werd gemaakt door
Hilde Orye, gespecialiseerd in botanisch
tekenen.

KALENDER
17 augustus 2019: ZOMER Paelsteenpanne
Beleef de kust! Neem deze zomer elke dag deel aan een prachtige wandeling in een van de vele
natuurgebieden. Ontdek deze aantrekkelijke duinpanne.
10u00: Koninklijke Baan, tramhalte Bredene-Renbaan, Bredene
18 augustus 2019: ZOMER Warandeduinen
Zeg niet zomaar een duin tegen de Warandeduinen. Kom en ontdek dit prachtige natuurgebied.
10u30: Louis Rogierlaan, thv kijktoren, Middelkerke
25 augustus 2019: ZOMER Warandeduinen
Zeg niet zomaar een duin tegen de Warandeduinen. Kom en ontdek dit prachtige natuurgebied.
10u30: Louis Rogierlaan, thv kijktoren, Middelkerke
25 augustus 2019: ZOMER d’Heye
Deze kalkarme duingebied bergt heel wat biodiversiteit dankzij zijn bewogen geschiedenis.
10u00: kruising Koerslaan met Batterijstraat, Bredene

30 augustus 2019: Nacht van de Vleermuis
Er zijn maar enkele soorten vleermuizen in ons land en we zien ze niet dikwijls: Vleermuizen. Na een
korte presentatie met Power-Point gaan we op zoek in het Maria-Hendrikapark.
21u00: Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1, Oostende
08 september 2019: Strandwandeling Oosteroever
Er valt steeds veel te ontdekken op het strand: van aanspoelsels tot fossielen!
10u00: Vuurtoren ‘Lange Nelle’, Buskruitstraat, Oostende
➔ Een kijkje in onze vorige activiteiten kan : http://www.natuurpunt-middenkust.be/albums.html

WINDMOLENS EN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

Als milieu-en natuurvereniging zijn we natuurlijk voor “groene energie” … maar bij het plaatsen van
die windmolens moet vanzelfsprekend ook rekening gehouden worden met de aanwezige natuur. Zo
brengt Natuurpunt regelmatig ons advies uit als het gaat over de inplanting van nieuwe windmolens.
Ook het tracé van hoogspanningsleidingen moet met de nodige voorzorg gepland worden.

WAARNEMINGEN INGEVEN

Ga je regelmatig op pad in de natuur (strand, duin of polder) ?
Of zag je een plant of dier in je tuin, het park of bos ?
Voer je waarneming in op https://middenkust.waarnemingen.be/map_lastobs_v2.php

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

