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 Bezoekerscentrum Duinpanne

Openingsuren Duinpanne 
Begin paasvakantie tot einde herfstvakantie:
Open van 10 tot 18 uur
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

Juli en augustus:
Dagelijks open van 10 tot 19 uur

Einde herfstvakantie tot begin paasvakantie:
Open van 10 tot 17 uur
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

Gesloten van 1 december tot begin kerstvakantie  
en op 25/12, 1/01 en 2/01

Gratis toegang

PLAN JE EEN HELE DAG IN DE BUURT VAN DUINPANNE? 
Ook tijdens de middagpauze kan je er terecht. In de bar zijn 75 plaatsen  beschikbaar 
en op het terras 100 plaatsen. Mits reservatie en mits afname van een  drankje 
kan je er je lunchpakket opeten. In het domein zijn picknickbanken zonder 
 consumptieverplichting ter beschikking.
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DUINPANNE 
ONTDEK DE ZEE



BEZOEK DUINPANNE MET JE KLAS
Ben je op zoek naar een boeiende en leerrijke activiteit met je klas aan zee? Bekijk het 
aanbod van Duinpanne. Deze brochure biedt je een overzicht van alle mogelijkheden 
voor elke graad van het basisonderwijs. De modules zijn gebaseerd op de ontwikke-
lingsdoelen en eindtermen. De nadruk in de modules ligt op zee, strand en duin en het 
gebruik van veldwerkmateriaal. 

AANDACHT!
Volgende gegevens gelden voor alle activiteiten tenzij een icoon in de tabel het anders 
aangeeft.

- Duur: 2 uur per module
- Grootte van de groep: max. 25 deelnemers
- Prijs: € 60 voor de activiteiten zonder materiaalverbruik

Raadpleeg de legende hieronder voor de afwijkingen. 

duurt 1 uur

enkel in het voorjaar

enkel in het najaar

zelf begeleiden mogelijk na afspraak – € 15 voor gebruik materiaal/lokaal

zelf begeleiden mogelijk na afspraak – gratis

module op een andere locatie

duurdere module

DOELGROEP MODULE

kleuters
peuters
1ste en 2de

Een dagje aan zee - met klaspop Jules een dagje op vakantie aan 
zee

2de en 3de Beestig Duinpad -  een speelse zoektocht naar dieren in bos en 
duin

3de Juffertje Groen -  speelse en creatieve doe-opdrachtjes in bos en 
duin

1ste graad
Beestig Duinpad – een speelse zoektocht naar dieren in bos en 
duin

Bloemenkraam en schelpenhandel – knutselen van strandbloe-
men en kennis maken met enkele schelpjes

Juffertje Groen – speelse en creatieve doe-opdrachtjes in bos en 
duin

Strandwandeling – begeleide excursie op zoek naar schatten van 
de zee

NIEUW na 16 april ‘19 Nieuwe module rond thema ZEE

2de graad
Kriebelbeestenspel – spel waarbij kriebelbeestjes gezocht, geob-
serveerd en vergeleken worden

Noordzeeslag – spel over zeedieren die lijden onder milieupro-
blemen

Speurneuzen in bos en duinen – doe-opdrachtjes boordevol zintui-
gelijke waarneming in bos en duin

Strandwandeling – begeleide excursie op zoek naar schatten van 
de zee

NIEUW na 16 april ‘19 Nieuwe module rond thema ZEE

3de graad
Expeditie duin – doe-opdrachten die beleving in de duinen stimu-
leren

Duinenreservatenspel – educatief spel rond natuurbeheer en 
natuurbehoud

Kriebelbeestenspel – spel waarbij kriebelbeestjes gezocht, geob-
serveerd en vergeleken worden

Noordzeeslag – spel over zeedieren die lijden onder milieupro-
blemen

Strandwandeling – begeleide excursie op zoek naar schatten van 
de zee

Oosthoekduinen – een geleide wandeling

NIEUW na 16 april ‘19 Nieuwe module rond thema ZEE

ZOEKTOCHTEN in en rond Duinpanne: enkel als je zelf begeleidt

kleuters

peuters en 
kleuters Speuren naar dieren – zoektocht naar houten dieren in de duintuin

€ 0,5/ll.

1ste graad

Schaduwtocht – zoektocht naar silhouetten van zee- en strand-
dieren € 0,5/ll.

2de graad

Piratenroute – schattenjacht in de duintuin, zelfstandig of in 
groepjes € 1/ll.

3de graad

Piratenroute – schattenjacht in de duintuin, zelfstandig of in 
groepjes € 1/ll.

UITLEENBARE MODULES

kleuters

2de en 3de Boreas – speelse en creatieve doe-opdrachtjes rond zee, strand 
en duin  

1ste graad
Flar en Flora – waarnemingstocht en poppenspel rond zee, strand 
en duin  

2de graad

Zeekoffer – koffer met didactisch materiaal over de zee  

3de graad

Zeekoffer – koffer met didactisch materiaal over de zee  
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