























In de Bergstraat in Tielt werkte Natuurpunt De Torenvalk samen met
gemeentebestuur Tielt aan een houtriln, deed een kleine aanplant en maakte
wilgenstekken klaar voor een gratis bedeling (foto links boven). Natuurpunt
De Buizerd (foto rechts boven) maaide, hakte en kapte in natuurgebied 't
Spoorwegdomein in Ingelmunster.

6 - WMFkoepel

Natuurpunt De Vlasbek (grote foto hierboven) deed natuurbeheerswerken
in het Oude Leiereservaat te Kuurne. De tuinbouwschool hielp hen met de
nodige machines. Bij Natuurpunt Waregem (foto hieronder) trotseerde men
eveneens het barre weer. Zij knotten wilgen en zetten bramen en struiken
terug in natuurgebied Oude Spoorwegberm te Zulte.

In de Villaplasjes in De Gavers (foto links helemaal boven) verwijderde Natuurpunt Gaverstreke opslag rond een amﬁbieënpoel. NP Avelgem plantte
zomereiken, meidoorn en sleedoorn aan. In t Hoogveld te Zedelgem (foto
rechts helemaal boven en hierboven) startte men met de aanplant van maar liefst
10ha bos. Natuurpunt Zedelgem daar stak samen met BOS+ en de gemeente
Zedelgem de handen ﬂink uit de mouwen.

Natuurpunt Zwevegem (geen foto) deed voor Dag van de Natuur een aanplant
in het Braebos. Natuurpunt Jabbeke (foto hierboven) deed natuurbeheerswerken in natuurgebied het Maskobos. Natuurpunt Brugge (grote foto hieronder)
werkte samen met Natuurcentrum Beisbroek in het Rode Dopheidereservaat.
Natuurpunt beheert in dit reservaat ongeveer 5 ha bos, waar het rode dopheideplantje een centrale rol inneemt.
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Natuurpunt Beernem en de jongeren van De Stekkertjes (grote foto boven)
verwerkten snoeihout in natuurreservaat Miseriebocht. Bij Natuurpunt Damme
(foto's hierboven rechts en links) ging men aan de slag in natuurgebied De
Stadswallen. Tussendoor werd er gezellig samen gegeten. Ook in Natuurpunt
De Gulke Putten (foto hier rechts onder) werd er naar jaarlijkse gewoonte
naarstig gewerkt en na aﬂoop de innerlijke mens versterkt met een warm
drankje of borreltje.
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Op de Oosteroever te Oostende ging Natuurpunt Middenkust (foto hieronder links) de duinen in. Ze gingen met riek, rijf en hooiberrei het maaisel te
lijf en voerden het af. Daarna werd er op stap gegaan met een natuurgids
om iedereen die dat wou kennis te laten maken met het beheerplan voor de
Oosteroever-duinen. Ook daar werd er afgesloten met een hapje en drankje.
Aan de oost- en middenkust gingen er ook nog Dag van de Natuurprojecten
door in De Zandpanne bij Natuurpunt De Haan en bij bezoekerscentrum de
Uitkerkse Polders.

Natuurwerkgroep Torhout verwijderde jonge boompjes tussen heide in het
Groenhovebos. (foto van Jozef Germonprez helemaal boven links) en wiedde
wilgenscheuten in het Koebeekbekken. In het Houtland gingen er ook nog
Dag van de natuur-activiteiten door bij de vrienden van de Hoge Dijken bij
bezoekerscentrum "De Grote Zaagbek" te Oudenburg, bij Natuurpunt De
Ruidenberg in Ichtegem en bij natuurpunt Gistel-Oudenburg. Natuurpunt
Westland en Stichting Marguerite Yourcenar (foto helemaal bovenaan rechts
en hierboven links) plantten een gemengde houtkant aan op de Sulferberg
in Heuvelland. Deze houtkant uit streekeigen groen moet akkervogels een
schuilplaats bieden aan de rand van een akkervogelgraanveld. Natuurpunt
Poperinge-Vleteren (foto hierboven rechts) maakte de haag vrij op een recent
aangekocht weiland langs de Heidebeek. In natuurreservaat de Leiemeersen
te Wervik (foto hieronder) maakte Natuurpunt Wervik een eerdere aanplant
vrij en voerde het maaisel af. In natuurgebied 't Bosseltje te Langemark moest
Natuurpunt Westland (foto hiernaast) noodgedwongen door het weer hun
activiteit van zondag 22 november uitstellen tot de daaropvolgende week. Gelukkig kon men dan de bouw van het geplande insectenhotel afmaken onder
een stralend zonnetje. In de Westhoek gingen ook nog activiteiten door bij
Natuurpunt Ijzervallei in De Blankaart en bij Natuurpunt Westland in Fort
Saint-Nicolas te Boezinge-Ieper.
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