
Beleefpad Uitkerkse Polder

km1KIEVITSPAD
DAG JONGE NATUURLIEFHEBBER,
Welkom in de Uitkerkse Polder, het grootste natuurgebied van West-Vlaanderen. 
Doe zoals de jonge Kievit en trek als een echte nestvlieder(*) op verkenning langs 
10 uitdagende stopplaatsen waar je een speciale opdracht krijgt. Vraag de ont-
haalmedewerker van het Natuurpunt bezoekerscentrum naar een gratis verrekij-
ker  . Volg de blauwe wandelroute. Spot je een kievit op een wandelbordje?
Tijd voor actie!

(*) Nestvlieders zijn jonge vogels die al kort na de geboorte het nest verlaten en op eigen kracht 
hun papa en mama volgen.

START
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge

OPENINGSUREN BEZOEKERSCENTRUM EN CAFETARIA
Dinsdag t.e.m. zaterdag van 13u30 tot 17u30 en zondag van 10u tot 17u30.
Tijdens schoolvakanties ook open op maandag van 13u30 tot 17u30.

TOEGANKELIJKHEID
* Het hele jaar vrij toegankelijk van zonsopgang tot -ondergang

* Stevige schoenen of laarzen aangewezen

* Niet geschikt voor rolwagens

* Honden aan de leiband

Het Kievitspad is een samenwerking tussen Natuurpunt  
Blankenberge en de  Provincie West-Vlaanderen.  
Vragen over dit natuurbeleefpad? Contacteer  
ons via uitkerksepolder@natuurpunt.be of  
kust@west-vlaanderen.be.

Tip

Noteer jouw gegevens.
Met deze bon en op vertoon van goed ingevulde antwoorden krijg je 1 gratis 
drankje t.w.v. 2 euro aan de bar.

BON VOOR 1 GRATIS DRANKJE 
IN HET BEZOEKERSCENTRUM UITKERKSE POLDER

Voornaam en naam: 

Postcode en gemeente: 

Ik wil op de hoogte blijven van activiteiten en nieuwtjes:

 JA, mijn e-mailadres: 

 NEE

1 bon per gezin. Enkel volledig ingevulde uitgeprinte bonnen zijn geldig. Jouw gegevens worden vertrouwelijk  
behandeld, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en worden nooit gedeeld met derden.

Vier 
jouw 

verjaardag  
in de Uitkerkse Polder!

Bekijk info en voorwaarden van ons 
verjaardagfeest arrangement op

www.natuurpunt.be/uitkerkse-polder



SPITS JE OREN

TEST JE OGEN

ZET JE RADAR OP
PAK JE HAPJE

STAP IN HET SPOOR1

4
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OPDRACHTEN

2
Mama Kievit en haar kleintje heten je van harte welkom 

in het bezoekerscentrum en natuurgebied Uitkerkse 

Polder. Maakte je al kennis met deze vogel? Kieviten zijn 

opvallende weidevogels met een zwart-wit verenkleed en 

stoere kuif. In de vlucht herken je ze aan hun flapperende 

vleugels en hun typische geluid.

Opdracht

Leg je oor te luister in het bezoekerscentrum. In de vaste 

tentoonstelling roep je met één druk op de knop de roep van 

de Kievit op. Herken jij straks het geluid van de kievit?

Luister naar de Kievit.

Start je tocht aan de totem 
net voor de ingang van het 
bezoekerscentrum. De Kievit 
gebruikt zijn scherpe ogen tijdens 
de jacht op zijn bewegende 
maaltijd.

Opdracht

Ga op 5 stappen van de totem 
staan. Zet je  scherp op 
moeder Kievit en haar kleintje.

Nestvlieders moeten nog leren vliegen, maar lopen en klimmen kunnen ze als geen ander.

Opdracht
Klauter omhoog in het spoor van de Kievit en bewonder de Uitkerkse Polder vanuit vogelperspectief.

Houd halt aan de boomstamzitbank, tijd voor een 
lekker vogelhapje.

Opdracht
Ga voor de zitbank staan en speur naar vier van 
je lievelingshapjes met je . Kijk goed voor je uit 
in het groen en in de berm langs de weg.Noteer de namen van deze dieren bij antwoorden. 

Nestvlieders zitten geen minuut stil! 

Kievitouders staan voortdurend op de uitkijk 

om hun kleintjes te beschermen. Hongerige 

roofdieren lusten wel eens een sappig 

kuikentje. Wees altijd op je hoede. Vijanden 

leer je herkennen door goed te luisteren.

Opdracht

Ga zitten of liggen op één van de stammen. 

Spits je oren en sluit je ogen.

Probeer vijf verschillende geluiden te 

herkennen.

Noteer wat je hoort bij antwoorden.
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Opdracht 4 ---- > Pak je hapje

Opdracht 5 ---- > Zet je radar op
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ANTWOORDEN



VIND JE VOGELVRIEND

STAP OP STELTEN

Volg de vos op het 

 wandelbordje en sluip  

naar opdrachten 7, 8 en 9!

7
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SLUIP DOOR DE TUNNEL

VOOR DE

DURVERS!

Nestvlieders blijven niet in het 
nest hangen. Op eigen poten 
trekken ze de weidse polder in, 
waar ze andere vogels met lange 
poten (steltlopers) tegen het lijf 
lopen.

Opdracht

Hop in het spoor van de reiger, 
je vogelvriend op steltpoten. 
Raak de bodem niet.

Het polderlandschap is vlak en open, 
maar is het wel zo plat als het lijkt? Vele 
slootjes, grachtjes en poelen zorgen 
voor putjes en bultjes.
Opdracht
Loop over de stammen en ontdek de 
hoogtes en laagtes van de polder.

Je nadert het huis van de torenvalk, een 

roofvogel met superscherpe ogen. Zie je zijn 

huis hangen in de boom?

Opdracht

Red je vel! Sluip in de tunnel naar jouw nestplekje  

en blaas uit.

Gevleugeld
 extraatje

Bestel na de wandeling een drankje in de cafetaria. 

Gebruik de bon en krijg 1 gratis drankje.

Welkom in kijkhut de Bergeend! Hier kan je veel vogelvrienden 

ontmoeten. Om uit te rusten, om een nestje te bouwen en bij dreigend 

gevaar schuilen nestvlieders en hun ouders diep in het hoge gras en 

de rietkragen aan de waterkant.

Opdracht

Word een echte vogelkenner. Neem je .

Spot een vogel en beschrijf wat je ziet bij antwoorden.

Tip

Gebruik de zoekkaart op de achterkant.

Daarop staan enkele buitengewone vogels die zich thuis voelen 

in de Uitkerkse Polder.

HOGER, LAGER

Opdracht 9 ---- > Vind je vogelvriend

Opdracht 6 ---- > Verken de wereld

Zo ziet de vogel er uit:

gemeentenaam

Kleuren verenkleed:

Bek: kort - lang - breed - dun (omcirkel)

Poten: kort - lang - zwemvliezen - smalle tenen (omcirkel)

Dit is de vogel aan het doen: eten - zwemmen - zitten - slapen -
stappen - vliegen …  (omcirkel of vul aan)

Staat de vogel op de zoekkaart? Ja - Nee

VERKEN DE WERELD

6Alle vogels hebben een inwendige 
kaart, zodat ze precies weten 
waar ze zijn en waar ze naartoe 
kunnen om te eten, te rusten, te 
schuilen, ...

Opdracht

Neem een kijkje aan de 
orientatietafel. Welke gemeente 
staat als derde op de tafel, als je 
van rechts naar links kijkt?
Noteer de naam van deze 
gemeente bij antwoorden. 

N

O

w

Z

ANTWOORDEN



ZOEKKAART
WELKE VRIENDEN VAN DE KIEVIT ZIE JIJ IN DE UITKERKSE POLDER? VINK ZE AAN.

TIP: KOM ELK SEIZOEN LANGS EN SPOT ZE ALLEMAAL!  

Steltlopers en weidevogels

Grutto

Tureluur

Kievit

Grote zilverreiger

Eenden

Bergeend

Smient

Slobeend

Wintertaling

Ganzen en roofvogels

Kolgans

Bruine kiekendief

Kleine rietgans

Velduil

Blauwe vogelnaam
wintergast,  
grootste spotkans: 
herfst en winter

Rode vogelnaam
zomergast,  
grootste spotkans: 
lente en zomer

Zwarte vogelnaam
jaarvogel,  
altijd  spotkans

Foto’s van Wim Dirckx, Luc Meert, Marc Van Meeuwen, Jankees Schwiebbe, Birdphoto, Leo Vaes, Hugo Willocx, Diane Appels, Jan Cornelissen en Bernard Dekimpe


