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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 consumptiever-
plichting ter beschikking.
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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 secundair onderwijs. De modules zijn gebaseerd op de te 
behalen eindtermen. De nadruk in de modules ligt op zee, strand en duin en het gebruik 
van veldwerkmateriaal. Voor hogescholen worden er studiedagen en vormingen op maat 
voorzien.

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

- Duur: 2 of 2 ½ uur afhankelijk van de gekozen module
- Grootte van de groep: max. 25 deelnemers
- Prijs: € 60

Raadpleeg de legende hieronder voor de afwijkingen. 

duurt 1 uur

enkel eigen begeleiding

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

module op een andere locatie

duurdere module

DOELGROEP MODULE

1ste graad

1ste jaar Duinenreservatenspel – educatief spel rond natuurbeheer en 
natuurbehoud

iPad wandeling Westhoek – een landschapswandeling met iPad in 
340 ha duinen

NIEUW

Kruien in zee – de lln. gaan in zee met waadpak en steeknet 
en maken kennis met levende garnalen en krabben en ervaren 
dat afval deze dieren bedreigt (kan enkel 2 uur voor en 1 uur na 
laagwater)

NIEUW
na 16 april 2019

Kustexplo – de lln. gaan uitdagingen aan om zoveel mogelijk te 
weten te komen over strand en zee 

Mobiel strandlabo – onderzoek van strandvondsten aan de 
vloedlijn

Oosthoekduinen – een geleide wandeling

NIEUW Op weg naar 2030 – ontdek de duurzame ontwikkelingsdoelen 
voor 2030 en zie de link met het klimaat

  
€ 0,50/ll.

Strandwandeling – elk getij brengt nieuwe aanspoelsels op het 
strand

Veldwerk bos – vergelijkende biotoopstudie tussen bos en duin

Westhoekreservaat – een geleide wandeling in 340 ha duinen

Zeesnuisteren – strandvondsten worden in het labo van dichterbij 
bekeken

2de graad

Hoe duinen groeien – geleide wandeling van strand tot polder

NIEUW

Kruien in zee – de lln. gaan in zee met waadpak en steeknet 
en maken kennis met levende garnalen en krabben en ervaren 
dat afval deze dieren bedreigt (kan enkel 2 uur voor en 1 uur na 
laagwater)

Mobiel strandlabo – onderzoek van strandvondsten aan de 
vloedlijn

Oosthoekduinen – een geleide wandeling

Strandwandeling – elk getij brengt nieuwe aanspoelsels op het 
strand

Veldwerk water – ongewervelden wijzen ons op de waterkwaliteit 
van een duinenpoel

Veldwerk ecologie – onderzoek naar de samenhang van de
(a)biotische factoren van een ecosysteem

Westhoekreservaat – een geleide wandeling in 340 ha duinen

3de graad

Hoe duinen groeien – geleide wandeling van strand tot polder

NIEUW

Kruien in zee – de lln. gaan in zee met waadpak en steeknet 
en maken kennis met levende garnalen en krabben en ervaren 
dat afval deze dieren bedreigt (kan enkel 2 uur voor en 1 uur na 
laagwater)

Mobiel strandlabo – onderzoek van strandvondsten aan de 
vloedlijn

Oosthoekduinen – een geleide wandeling

Strandwandeling – elk getij brengt nieuwe aanspoelsels op het 
strand

Westhoekreservaat – een geleide wandeling in 340 ha duinen

hogescholen

Studiedag en vorming op maat
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