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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN, GEZINNEN EN VOLWASSENEN

Activiteitenkalender 
januari - juni 2020

WELKOM IN HET 
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DUINPANNE
ONTDEK DE ZEE

SEA YOU 

2020
in Duinpanne
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Een interactieve kaart geeft je een overzicht van historische 
bezienswaardigheden en fotogenieke locaties. Ontdek ze eerst in 
het centrum en trek er dan op uit.

In onze groene winkel kan je naast wandel- en fietskaarten ook 
allerlei originele en zee gerelateerde producten kopen.

Ontdek het Noordzeeaquarium! Aan zee kan je heel wat dieren en 
planten waarnemen. In ons aquarium zitten dieren die tijdens of 
na een storm aanspoelden of die in kruinetten verzeild geraakten: 
pladijs, anemoon, zeester, mossel, garnaal, je vindt het er 
allemaal.

Welkom

Deze activiteitenkalender 
wordt u aangeboden door de 
Provincie West-Vlaanderen en 
haar partnerorganisaties in het 
Bezoekerscentrum Duinpanne. Naast 
deze open activiteiten kan u in het 
bezoekerscentrum steeds terecht voor 
informatie of voor een bezoek aan de 
nieuwe expo “ Sea Change” 

Het Provinciaal Bezoekerscentrum 
Duinpanne ligt in de Oosthoekduinen. 
Vlakbij stap je stevig door in het 
Calmeynbos of waai je heerlijk uit 
in het Westhoekreservaat. Op een 
steenworp van het bezoekerscentrum 
vind je ook de Houtsaegersduinen, de 
Cabourduinen en de Zwarten Hoek.

TIP

Probeer zeker ook 

de aquariumzoekkaart of de - raadseltjes:  

“Wie zoekt, die vin(dt)”
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In de vernieuwde bar kan je terecht voor een gezonder, artisanaal, 
ecologisch, biologisch en fairtrade variëteit. Ontdek ons uitgebreid 
gamma en kies uit meer dan 10 bieren! Probeer zeker ook ons 
uniek biertje ‘Duneleute’ of ga voor 7 Beaufort. 

Kleine honger? Geniet van verse soep in het weekend, croques, 
ijsjes en verschillende tussendoortjes. Kleine verpakkingen 
en plastic worden gemeden en ook onze rietjes zijn biologisch 
afbreekbaar. 

Bij zonnig weer is het heerlijk genieten op het terras terwijl de 
kinderen kunnen spelen op het aanliggend speelplein.

In de duintuin zijn 11 duinmilieus nagebootst met elk hun typische 
flora. Dankzij het wandelpad in schelpenklei is de tuin zeer goed 
toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Expo Sea Change
Ontdek er alles over de Noordzee zonder natte voeten te 
krijgen. Deze nieuwe expo omvat 1/3 van het gebouw en 
benadert 6 verschillende thema’s, telkens in een aparte ruimte. 
Sea Change brengt het verhaal van de zee in verandering op 
een interactieve manier en neemt je mee van de zeebodem tot 
op de panoramatoren. 
Geen tijd te verliezen dus! Scan magneetvellen van de muur, 
tuur door een periscoop, graaf fossielen op, los het smartgame 
op, … Stap in de duikboot of plaats een duikershelm op en laat 
je verwonderen over de unieke diversiteit van de zeebodem. 
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GEZINNEN MET KINDEREN 3 – 12 JAAR 
vrijdag 3 januari en zondag 5 januari 
Doorlopend tussen 13u30 – 16u30

Aquariumsnuisteren
De natuurgids deelt met jou de geheimen van de Noordzee  
en het aquarium.

VOLWASSENEN 
Vrijdag 24 januari van 14u tot 17u en van 19u tot 22u

Maak je eigen boodschappentas
Schitter voortaan met je unieke gepersonaliseerde tas in de 
winkel. Maak je eigen boodschappentas uit gerecupereerde jute 
die te mooi en te degelijk was om in de vuilbak te verdwijnen. Met 
deze “nieuwe” boodschappentas in huis hoef je nooit meer een 
plastic tas te kopen in de supermarkt.
Wij voorzien de zakken en extra afwerkmateriaal kan ter plaatse
aangekocht worden. Wees er snel bij want aantal deelnemers  
is beperkt. €5 per persoon, inschrijven noodzakelijk:  
martine.haeyaert@vlaanderen.be

GEZINNEN MET KINDEREN 4 -8 JAAR 
Hele jaar door in duintuin - 45 min.

Schaduwentocht
Ga op zoek naar de verschillende silhouetten van kustdieren. Als 
alle silhouetten gevonden zijn, blijft er op de zoekkaart 1 dier over. 
Benieuwd welk dier er over blijft? 

(GEZINNEN MET) KINDEREN 9 – 12 JAAR 
Hele jaar door in duintuin - 45 min.

Piratenzoektocht
Ontdek het geheim van de piraat en misschien vind je de schat! 
Zoek de oplossingen op de infopanelen in de tuin. Als alle vragen 
correct opgelost zijn, ontdek je waar de geheime code verstopt zit 
om de schatkist te openen.
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VOLWASSENEN
Donderdag 20 februari om 19u30

Zeevogels van de Noordzee en macho’s  
van de kust
Dr. Eric Stienen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO) houdt al jaren de zeevogels op het Belgisch deel van 
de Noordzee scherp in zijn vizier. Hij verzorgt onder meer de 
monitoring van de mariene avifauna door middel van tellingen 
vanaf schepen en vanuit vliegtuigen. 
Zo begrijpen we beter de verspreidingspatronen van de zeevogels, 
met andere woorden wanneer, waar en waarom bevindt een 
vogel zich op een bepaalde plaats. Naast zeevogels zijn er ook 
kustvogels waarvan de meeuwen de meest besproken zijn. 
Sommige meeuwen gedragen zich als macho’s, andere gedragen 
zich als varkens. Enkele meeuwen kregen een zender en gaven op 
die manier veel geheimen prijs over hun leven.
€3 per persoon, inschrijven noodzakelijk. Verdere info via de website: 
www.duipanne.be

GEZINNEN MET KINDEREN 
Zondag 23 februari, maandag 24 februari, woensdag 26 
februari en vrijdag 28 februari 
Doorlopend tussen 13u30 – 16u30

Aquariumsnuisteren
De natuurgids deelt met jou de geheimen van de Noordzee en het 
aquarium.

VOLWASSENEN 
Donderdag 5 maart om 14u-17u en om 19u-22u

Juweeltjes maken
De juweeltjes van vorig jaar waren een schot in de roos. Kortom, 
voor herhaling vatbaar. Misschien waag je je dit jaar wel aan die 
lange ketting. En dat allemaal van fietsbanden die op deze manier 
een tweede leven krijgen. Extra afwerkmateriaal kan ter plaatse 
aangekocht worden. 
€5 per persoon, inschrijven noodzakelijk: martine.haeyaert@vlaanderen.be

Zaterdag 14 maart van 10u-16u

Schelpenteldag
Help mee om de schelpen op het strand te tellen. Het scoren 
en herkennen van lege schelpen is niet alleen bijzonder leuk en 
interessant. Dit burgerwetenschapsinitiatief leert onderzoekers 
ook heel wat over het voorkomen van deze tot de verbeelding 
sprekende groep zeedieren. Na het tellen brengen we de schelpen 
overigens gewoon terug naar het strand. Jouw aanwezigheid is van 
tel: kom naar het strand van De Panne. 
Meer info: www.groteschelpenteldag.be.
Strand van De Panne 
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VOLWASSENEN 
Donderdag 19 maart om 19u30

Fossielen in de Noordzee
De Noordzee was niet altijd een zee… Tijdens de laatste ijstijd 
stond de zeespiegel er zo laag dat je te voet van België naar 
Engeland kon stappen! 
De vlakte in de zuidelijke Noordzee werd naast de prehistorische 
mens ook door sabeltandtijgers en kuddes mammoeten bevolkt.
Op heden ligt er op de bodem van de Noordzee een schat aan 
fossielen van de fauna die toen op het vasteland leefde.
Nederlands mammoetexpert Dick Mol neemt je terug mee naar 
die laatste ijstijd en brengt het verhaal achter die fossielen.
€3 per persoon, inschrijven noodzakelijk.  
Verdere info via de website: www.duinpanne.be

IEDEREEN WELKOM
19 maart tot en met 31 mei

Tijdelijke expo fossielen
Mineralen, fossielen, schelpen en haaientanden uit het 
Noordzeebekken. Wist je dat Knokke een goede vindplaats is voor 
fossiele haaientanden? En dat er bij zandopspuitingen met zand uit 
de Noordzee veel mammoetfossielen worden gevonden?
In het bezoekerscentrum kan je tijdelijk een deel van de collectie 
van fossielenvereniging ‘Guapo Team Belgium’ bewonderen.
Kom de ouderdom en vindplaats te weten en ook van welk dier 
ze afkomstig zijn. Je krijgt ook heel wat tips hoe je fossielen kan 
zoeken zodat je zelf eens op fossielenexcursie kan gaan.
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WANDELINGEN
VOORJAAR
(zie wandelkalender) 

Krokus
- Kindervoetjes neuzen in de duinen 
 vrijdag 28 februari om 14u

- Bomen in hun winterjasje:  
zondag 1 maart om 14u

Pasen
- Kindervoetjes neuzen in de duinen 

vrijdag 10 april om 14u

- Lente in bomenland 
zondag 12 april om 10u

- Voorjaarskruiden in de keuken en in het EHBO-kastje 
zaterdag 18 april om 14u

- Met de hond op speurtocht 
zaterdag 14 maart om 14u

- Dwaaltocht op de grens van landen en seizoenen 
zaterdag 21 maart om 9u30

- Wat het bos ons kan vertellen 
zondag 10 mei om 14u

- Duin-bad 
maandag 22 mei om 10u

- Calmeynboswandeling, grote diversiteit in het landschap  
en de begroeiing 
zondag 24 mei om 14u

- Met de hond op speurtocht 
zondag 31 mei om 14u

- Tussen zand, schaap en bos 
zondag 14 juni om 14u 
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GEZINNEN MET KINDEREN 
Doorlopend

Paaszoektocht
Tijdens de paasvakantie kan je in bezoekerscentrum Duinpanne 
deelnemen aan de paaszoektocht. Maak een prachtige 
natuurwandeling in bos en duinen terwijl de kinderen aan de 
hand van vragen en speelse doe-opdrachten het mysterie van de 
paashaas oplossen. 

GEZINNEN MET KINDEREN 
5-6-8-10-12-13-15 en 17 april 
Doorlopend tussen 14u – 17u

Aquariumsnuisteren
De natuurgids deelt met jou de geheimen van de Noordzee en het 
aquarium.

Paasvakantie
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WEEK VAN DE  

PROVINCIEDOMEINEN

VRIJDAG 17 APRIL

GEZINNEN MET KINDEREN

Kruien en 
nevenactiviteiten  
op het strand

Start De Rampe – Stranddienstencentrum  
einde Bortierplein De Panne van 15u-17u

Zeewandeling voor kinderen vanaf 10 jaar. Trek een waadpak aan 
en ga met ons mee in zee. Met een steeknet gaan we op zoek naar 
levende diertjes in zee. Het waadpak en het steeknet mag je even 
van ons gebruiken. Onze ‘vangsten’ worden besproken door een 
gids en later terug in zee gezet. 

Kinderen jonger dan 10 jaar bieden we bewegingsactiviteiten aan 
op het strand met als thema schelpjes en andere aanspoelsels. 
Enkel speelkledij toegelaten, aangepast aan het weer.
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VOLWASSENEN
Donderdag 16 april om 19u30

Open milieuraad: voorstelling marien  
ruimtelijk plan
Vanaf maart 2020 is het nieuw marien plan van kracht. Wat 
betekent dit voor u als burger? Kunnen er nu windmolens komen 
voor de kust van De Panne? Kun je nog op dezelfde plaatsen 
op zee gaan vissen? Jesse Verhalle, medewerker van de Dienst 
Marien Milieu, geeft een korte toelichting bij de nieuwe wetgeving.
Nadien is er ruim tijd om vragen te stellen.
Gratis, i.s.m. de milieuraad van De Panne
Verdere info via de website:  www.duinpanne.be 

IEDEREEN WELKOM
20 juni tot en met 19 september

Vakantiezoektocht
Heb je zin in een leuke speurtocht met vrienden of met je 
gezin? Ontdek De Panne op een andere manier aan de hand 
van een uitgestippeld parcours. Haal je formulier af in het 
bezoekerscentrum Duinpanne of in toerisme De Panne. Deelname 
is gratis, maar wil je kans maken op één van de 75 prijzen, dan 
kost je dit €1 per ingediend formulier waarvan de opbrengst naar 
een goed doel gaat.

WEETJE

Als een zeedalhia een prooi “ziet” 
naderen.
Met haar korte, dikke tentakels is ze in 
staat om flinke prooien 
zoals zeesterren, weekdieren, krabben 
of kleine visjes te pakken 
en naar de centrale mondholte te 
transporteren. 
Deze zeeanemoon is herkenbaar aan 
haar opvallende “dikke lippen”. 



20

V.
U

: P
et

er
 N

or
ro

, M
iN

aW
a,

 0
50

 4
0 

32
 9

0 
• 

Ge
dr

uk
t o

p 
m

ili
eu

vr
ie

nd
el

ijk
 p

ap
ie

r

Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne

Olmendreef 2, 8660 De Panne

duinpanne@west-vlaanderen.be - 058 42 21 51

www.duinpanne.be

 duinpanne    provincie_wvl    @provinciewvl

Openingsuren Bezoekerscentrum  
Einde kerstvakantie tot paasvakantie: 
Open van 10u tot 17u
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

Begin paasvakantie tot zomervakantie:
Open van 10u tot 18u
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

Juli en augustus:
Dagelijks open van 10u tot 19u

Gratis toegang tot bezoekerscentrum, bar en duintuin.

Expo Sea Change betalend. Raadpleeg de website:  
www.duinpanne.be voor de (kortings)tarieven  
en voorwaarden.

 Neem dan de tramhalte Moeder Lambic of De Panne Kerk, op 5 

minuten wandelen van Duinpanne. 

 Parking voorzien vlakbij het centrum. Binnenkort wordt deze 

vernieuwd waardoor er in de toekomst meer parkeergelegen-

heid zal zijn.

Plan je een verjaardagsfeestje of uitje in groep? Vraag meer infor-

matie over het groepsaanbod en plan een boeiende dag aan zee.


