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blauwe wandeling 1 km

Ransuil (2019) 29
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groene wandeling 4,8 km
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Het bezoekerscentrum is gemakkelijk te bereiken met de fiets
en is gelegen tussen fietsknooppunten 29 en 89.
Oplaadpunt voor de e-bike aanwezig.
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• NMBS: Station Blankenberge (2,9 km)
• De Lijn: Bushalte Uitkerke – Kerk (1,8 km)
• De Lijn: Belbus 059-56 52 56 (2 uur op voorhand bellen)
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Park & Walk
rode wandeling 6,5 km
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• 050-42 90 40 • uitkerksepolder@natuurpunt.be
• www.natuurpunt.be/blankenberge
• www.uitkerkse-polder.be

OPENBAAR VERVOER
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Stevige schoenen of laarzen aangewezen.
De groene wandeling is geschikt voor kinderwagens.
Honden toegelaten aan de leiband.
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Het hele jaar open van dinsdag t.e.m. zondag van 13u30 tot
17u30. Van 15/11 tot 15/2 op zondag open van 10u tot 17u.
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• 1,0 km blauwe wandeling
• 4,8 km groene wandeling
• 6,5 km rode wandeling
• 7,7 km gele wandeling (Westtoer)
beschikbaar in de Natuurpunt route-app
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V.U.: Chris Steenwegen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen. Foto’s: Daniël Wybo, François van Bauwel, Stefan Versweyveld, shutterstock.com
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Welkom!
Tussen Blankenberge, Wenduine,
Nieuwmunster en Zuienkerke ligt een
uitgestrekt open polderlandschap van
meer dan 1400 hectare.

Dergelijke natuurschatten moet je koesteren, ook elders in
Europa. De Europese Commissie bakende verspreid over de
Europese Unie een netwerk af van belangrijke natuurgebieden:
het Natura 2000-netwerk. Ook de Uitkerkse Polder hoort erbij.

“Natura 2000 is dé garantie
voor Europese natuur”
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd.
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 27 euro
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende
voordelen:

Het hele jaar open van dinsdag t.e.m. zondag van 13u30 tot
17u30. Van 15/11 tot 15/2 op zondag open van 10u tot 17u.

Dankzij die Europese erkenning en met de steun van het
LIFE-fonds kunnen we niet alleen de natuur beschermen, maar
ook aan natuurherstel doen. Het oorspronkelijk reliëf en de
zilte graslanden herstellen en samen met de lokale landbouwers
een natuurvriendelijk beheer voeren.

Het bezoekerscentrum is jaarrond te bezoeken. In de
tentoonstelling kom je meer te weten over het gebied en zijn
bewoners. In de gezellige onthaalruimte kan je terecht voor
informatie over de Oostkustpolder of voor een drankje. Je vindt
er ook een bibliotheek en een kleine winkel. Met de
gezinsrugzakjes kan je buiten in de polder op avontuur.
Durf jij in de voetsporen van de Boeboeks te treden?

Fotografie
Natuurfotografen, haal je hart op in de Uitkerkse Polder.
Vanuit een fluisterstille schuilhut sta je oog in oog met de
vogels, midden in het natuurgebied. Wil je deze fotohut huren?
Neem contact op met natuurfotograaf Misjel Decleer:
misjeldecleer@gmail.com
0486-26 31 65

FIETS- EN WANDELGIDS
Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Fiets- & Wandelgids met meer dan 40 wandel- en
fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

NATUUR.BLAD

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daarin
onze fraaie Fiets- en Wandelgids
met 66 uitgestippelde wandelingen
en fietstochten in de mooiste
natuurgebieden van België.

Natuur.Blad biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
HANDIGE WANDELKAART en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.
Tureluur

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine
boordevol informatie over de natuur.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN
Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen
en fietstochten.

NATUURPUNT WINKEL
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken,
verrekijkers, cadeautjes...

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, A.S.Adventure

Ook jij kan ons steunen!
Je kan DIT PROJECT STEUNEN door een gift op IBAN
BE56 2930 2120 7588 (BIC = GEBABEBB) met vermelding
‘Uitkerkse Polder, project 5519’. Voor giften vanaf 40 euro
wordt een fiscaal attest afgeleverd.
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NATUURPUNT!

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 20 • 8370 Blankenberge
050-42 90 40 • uitkerksepolder@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be/blankenberge • www.uitkerkse-polder.be

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Natura 2000

or Antwerpen

In de Uitkerkse Polder vinden we bijzondere planten als
melkkruid en zeekraal, die tegen zout kunnen. Op het eerste
zicht merkwaardig, omdat je die soorten eerder verwacht in
gebieden die in direct contact staan met de zee. Toch niet,
eeuwen geleden overspoelde de zee dit deel van de Vlaamse kust
en heeft hier niet alleen de typische polderklei achtergelaten,
maar ook zout in het onderliggende veen. Door het open,
drassige karakter is het gebied ook van groot belang voor
verschillende (bedreigde) vogelsoorten. Weidevogels grutto,
kievit of tureluur vinden hier een ideale broedstek.
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Weidse natuur

| nummer 4

unieke natuurpracht en bovenal rust.

Jaargang 13

de horizon, veel water (grachten, veedrinkpoelen …), een

‘s Winters is de Uitkerkse Polder de trekpleister voor
vriezeganzen en andere watervogels - zoals smient en
wintertaling - uit het Hoge Noorden. Ook de rest van het jaar
is het hier dankzij de ligging aan de kust een komen en gaan
van vogels, zoals de prachtige lepelaar.
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honderd(en) jaren geleden uitzagen: weilanden tot aan

Juni, September,

mooi beeld van hoe de kustpolders er

Verschijnt: Maart,

Grauwe gans

Kolgans

aan de Vlaamse kust en geeft een

Kievit 		

Het is één van onze laatste open ruimtes

WORD LID VAN

Grutto

Lepelaar

Een begeleide wandeling aanvragen met
uw school, vereniging of bedrijf?

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.
WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

