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www.west-vlaanderen.be/nachtegaal

Provinciaal Bezoekerscentrum 

De Panne
De Nachtegaal

Secundair onderwijs
Aanbod

2017-2018

In de cafetaria van De Nachtegaal zijn er 100 plaatsen beschikbaar. Mits reservatie en 
mits afname van een drankje kan er een lunchpakket opgegeten worden. De volledige 
prijslijst is beschikbaar op de website. 
Buiten zijn er picknickbanken zonder consumptieverplichting ter beschikking. 

Openingsuren Bezoekerscentrum 
Dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. Juli, augustus, september, feestdagen en 
weekends (van krokusvakantie tot en met herfstvakantie) tot 18 uur.

Gesloten op maandag (groepen op afspraak), behalve tijdens schoolvakanties en op feest-
dagen. Jaarlijks gesloten van 1 tot en met 22 december en op 25 december, 1 en 2 januari.

Gratis toegang

Meer info?
Olmendreef 2 – 8660 De Panne
T + 32(0)58 42 21 51 / E nachtegaal@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/nachtegaal



Modules aangepast aan de leeftijd
 Oosthoekduinen > beleef een interactieve wandeling

 Mobiel strandlabo > onderzoek van strandvondsten en milieuvervuiling  
aan de vloedlijn  

 Strandwandeling > elk getij brengt nieuwe aanspoelsels op het strand  

 Westhoekreservaat > een landschapswandeling in 340 ha duinen met IPad  

 Westhoekreservaat > een geleide wandeling in 340 ha duinen  

Modules voor de 1ste graad
 Biodiv’je > educatief spel rond biodiversiteit

 Biotoopstudie bos en duin > veldwerk  

 Duinenreservatenspel > educatief spel rond natuurbeheer en natuurbehoud  (voor 
het 1ste secundair)

 Insecten onder de loep > interactieve insectenwandeling (enkel in het voorjaar)

 Kustexplo > doorschuifprogramma voor grote groepen; keuze uit 6 verschillende 
onderdelen van ongeveer 50 minuten  
 Zeesnuisteren
 Biotoopstudie biotische factoren bos en duin 
 Biotoopstudie abiotische factoren bos en duin
 Leven in een duinenpoel
 Duinen beleven
 Professorroute

 Zeesnuisteren > strandvondsten worden in het labo van dichterbij bekeken  

Modules voor de 2de en 3de graad
 Veldwerk ecologie > onderzoek naar de samenhang tussen biotische  

en abiotische factoren van een ecosysteem (2de graad)

 Hoe duinen groeien > geleide wandeling van strand tot polder  

 Veldwerk water > bepalen van biologische waterkwaliteit van een duinenpoel  

Meer info?
Alle modules zijn gebaseerd op de bestaande eindtermen van het onderwijs.  
De volledige beschrijving van de modules is terug te vinden op  
www.west-vlaanderen.be/bezoekerscentra.
Voor meer info en reservaties, contacteer het bezoekerscentrum.

 module enkel op een andere locatie
 module ook zelf te begeleiden na afspraak (€15 voor 

gebruik materiaal/lokaal)

Prijs begeleiding: € 50 
Grootte van de groep: 25 personen
Duur: 2 tot 2,5 uur


