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ACTIVITEITEN VOOR 
KINDEREN, GEZINNEN 
EN VOLWASSENEN

DUINPANNE
ONTDEK DE ZEE

Activiteitenkalender 
zomer 2022

WELKOM IN HET 
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM
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Welkom

Deze activiteitenkalender zomer wordt 
u aangeboden door de Provincie West-
Vlaanderen en haar partnerorganisaties 
in het Bezoekerscentrum Duinpanne. 
Naast deze open activiteiten kan je in 
het bezoekerscentrum steeds terecht 
voor informatie of voor een bezoek aan 
de 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 Houtsaegerduinen, de 
Cabourduinen en de Zwarten Hoek.

©
D

M
M

 S
tu

di
os

Geniet van ons zonneterras in een oase van groen. Kinderen 
kunnen heerlijk ravotten op het aanliggend speelplein. Niet alleen 
de jongste ravotters kunnen zich uitleven maar ook de echte 
durvers. Probeer via apenbruggen en klimtouwen in het grote 
vogelnest te geraken. Een uitdaging op zich. 

Proef er de hoeve-ijsjes, artisanale koeken, (h)eerlijke sapjes, bio-
limonades en streekbieren. Probeer zeker ook eens ons eigen bier 
“Duneleute” met duindoornbessen. Santé!

Picknicken is toegelaten wanneer je ook iets drinkt of eet uit 
de bar. Denk ook aan het milieu en berg het afval op. Kleine 
verpakkingen en plastic worden gemeden, daarnaast zijn onze 
rietjes biologisch afbreekbaar. 
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Ontdek de rust en de verschillende flora  
in onze duintuin. 
Dankzij het wandelpad in schelpenklei is de tuin zeer goed 
toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

Duinpanne is de ideale vertrek- of rustplaats tijdens je wandeling 
of fietstocht. Vraag naar de gratis wandel- en fietskaarten of koop er 
in onze groene winkel.

Een volgende uitstap plannen? Maak gebruik van de interactieve 
kaart! Deze geeft je een overzicht van de bezienswaardigheden en 
fotogenieke locaties aan de kust met de nodige nuttige informatie.

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, hondshaai, mossel, garnaal, je vindt het er 
allemaal.

Geniet van ons zonneterras in een oase van groen. Kinderen kunnen 
heerlijk ravotten op het aanliggend speelplein. Niet alleen de jongste 
ravotters kunnen zich uitleven maar ook de echte durvers. Probeer via de 
apenbruggen, klimtouwen in het grote vogelnest te geraken. Een uitdaging 
op zich. 

Proef er de hoeve-ijsjes, artisanale koeken, (h)eerlijke sapjes, bio-
limonades en streekbieren. Probeer zeker ook eens ons eigen bier 
“Duneleute” met duindoornbessen. Santé!

Picknicken is toegelaten wanneer je ook iets drinkt of eet uit de bar. 
Dank ook aan het milieu en berg het afval op. Kleine verpakkingen en 
plastic worden gemeden. 
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GEZINNEN MET KINDEREN 

Expo Sea Change
Alles over de Noordzee ontdekken zonder natte voeten 
te krijgen? Start de ontdekkingstocht op de zeebodem, 
ontdek de rijkdom van de Noordzee. Stap geleidelijk 
aan boven water en wordt geconfronteerd met de 
stijging van de zeespiegel. 

Help onderzoeken wat de doodsoorzaak van de 
dwergvinvis is of word voor één dag kapitein van  
de Noordzee. 
Betalend.  
Reservatie mogelijk via de website www.duinpanne.be. 

Expo
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GEZINNEN MET KINDEREN VAN 9 TOT 12 JAAR
Interactieve wandeling vanaf 1 juli

Nerdland Safari De Panne 
Het coronavirus heeft ons meer dan ooit aan het 
wandelen gezet. Tijdens zo’n tocht loop je, vaak zonder 
het te beseffen, immens veel boeiende stukjes natuur 
voorbij. Lieven Scheire en entomoloog Peter Berx 
kruipen in de rol van jouw persoonlijke safarigidsen en 
nemen je mee op expeditie.

Alles wat je nodig hebt, zijn stapschoenen en een 
smartphone. Op verschillende locaties hangt een 
bordje met een QR-code. Achter elke code wacht een 
videofragment van Lieven en Peter. 

Het routeplan kan je downloaden op de website 
(www.duinpanne.be) of afhalen tijdens de openingsuren 
van het bezoekerscentrum
Gratis – geen inschrijving nodig.

Zoektochten
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GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR
Van 1 juli tot en met 31 augustus

Schatten van vlieg
Een kleine zoektocht naar grote poten. 
Gratis zoektocht in de duintuin voor:
- Peuters en kleuters
- 6 +

De jongsten zullen wat hulp van een volwassene zeker 
kunnen gebruiken. Wie al vlot kan lezen, kan dit ook in zijn 
eentje aan. De opdracht lijkt simpel, zoek onze ‘arthropodes’
in de tuin. 
En die kleine geleedpotigen? Die zijn best wel groot 
uitgevallen, je kunt er echt niet naast kijken. Lees (of laat 
voorlezen), zoek, denk, kleur of doe. De verrassing die je erbij 
krijgt, is niet te versmaden!
Gratis, niet op inschrijving.

Elke deelnemer krijgt een leuk gadget. Bij deelname op de 
verschillende plaatsen in De Panne maak je bovendien kans op een 
leuke prijs bij de Visit De Panne. Vraag je info aan het onthaal of lees 
het op de website van Duinpanne.
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GEZINNEN MET OUDERE KINDEREN
Van 4 juni tot en met 18 september

Vakantiezoektocht 
Hoe goed ken je De Panne? Waag je aan een uitdagende zoektocht! 
Op zoek naar een gevulde, actieve namiddag met familie of 
vrienden? Dan is deze fotozoektocht zeker een aanrader! 
Gebruik je verfijnde zoektalenten en geniet ondertussen van 
wat De Panne je te bieden heeft. Laat je verrassen door de 
architecturaal mooie plaatsjes en de unieke natuurgebieden in De 
Panne.
Gevarieerd traject (7,3 km): deels onverhard 
Deelnameformulier: af te halen in bezoekerscentrum Duinpanne of bij 
Visit De Panne.  
Deelname is gratis. Wil je kans maken op één van de 75 prijzen, dan kost dit 
1 euro per ingediend formulier. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.

VOOR GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR
Elke zaterdag van 14 tot 17 uur

Freaky natuur 
Maffe activiteiten (met een freaky kantje) naar keuze
Gratis – geen inschrijving nodig.

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR
Elke donderdag doorlopend van 14 tot 17 uur

Aquariumrararaadsels
In het zee-aquarium in Duinpanne zitten heel wat 
dieren verstopt. Een raadseltje (voorgedragen 
door de begeleider) kan je helpen om de geheime 
inwoners te ontmaskeren. Geraden wie het is? 
Speur het aquarium af en voorzie je zoekkaart van de 
juiste oplossing. 
Gratis en zonder inschrijving.

GEZINNEN MET KINDEREN 
Elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag 
doorlopend van 14 tot 17 uur. (uitgezonderd de 
laatste zondag van de vakantie)

Aquariumsnuisteren 
Het aquarium van Duinpanne herbergt heel wat 
verborgen leven uit de Noordzee. Een natuurgids 
vertelt je meer over hoe ze leven, wat ze eten, 
wie hun vijanden zijn. Met een camera en een 
eenvoudige microscoop kunnen we nog meer details 
zien van fascinerende dieren uit onze Noordzee.
Gratis en zonder inschrijving. 
Niet geschikt voor groepen. 
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FIETSTOCHT VOOR VOLWASSENEN (20 KM)
3 en 4 augustus van 19.30 tot 22 uur 
24 en 25 augustus van 19 tot 21.30 uur

Kustsafari
Zin in een klimaatneutrale safaritocht? Onder begeleiding van een 
natuurgids ga je met de fiets op zoek naar de ‘Big Five’ van De 
Panne. 

Je ontdekt waarom deze dieren en planten zo belangrijk zijn voor 
het ecosysteem en waarom ze beschermd worden. Onderweg fiets 
je langs en door vijf verschillende natuurgebieden. Van uitgestrekte 
duinreservaten tot open poldergebied en dichtbegroeid duinbos. 
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website www.duinpanne.be. 
Een verrekijker kan van pas komen.

VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 7 JAAR - ZONDER (GROOT)OUDERS
Donderdag 21 juli en donderdag 4 augustus  
telkens van 14 tot 16 uur

Yoga(belevings)wandeling door bos en duinen
Tijdens een wandeling door bos, duinen en langs de poel beleef 
je de natuur op een unieke manier: via yoga, aandachts- en 
ontspanningsoefeningen, muziek, spel en creativiteit. Je hoort, ziet 
en voelt heel bewust alles wat er is en je komt zo dicht als maar 
kan bij de natuur. Je mag je volledig uitleven en helemaal in het 
moment zijn.
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website www.duinpanne.be. 
Graag een hapje en drankje voorzien voor het pauzemoment.

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 10 JAAR
26 en 27 augustus

Nachtje Duinpanne
Avontuurlijke mama en/of papa met kind(-eren) 
vanaf 10 jaar? Blaas het stof van je tent, pomp je 
luchtmatras op en kom naar Duinpanne! 

We verzamelen vrijdag in de late namiddag en 
storten ons op een bushcraftworkshop. Samen vuur 
maken en lekker gezellig buiten koken. Zo lekker 
reserve opbouwen om ’s avonds richting strand te 
trekken.

We schuimen ongeveer anderhalf uur het strand af 
en wie weet spotten we zelfs zeevonk…

Na een verkwikkende nachtrust kunnen we genieten 
van een gezond ontbijt om dan na een halfuurtje 
(vrijblijvende) yoga fris en monter huiswaarts te 
keren.
Nodig: tent en kampeergerief, eigen bestek, bord en beker, 
zaklamp en emmertje.

Deelname: 10 euro persoon. Inschrijven verplicht via de 
website www.duinpanne.be.
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GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 12 JAAR
Dinsdag 5 juli van 10 tot 12 uur
Donderdag 7 juli van 13 tot 15 uur
Vrijdag 8 juli van 13.30 tot 15.30 uur
Zaterdag 9 juli van 14.30 tot 16.30
Maandag 18 juli van 10 tot 12 uur
Dinsdag 19 juli van 10.30 tot 12.30 uur
Maandag 1 augustus van 10 tot 12 uur
Dinsdag 2 augustus van 10 tot 12 uur
Donderdag 4 augustus van 10.30 tot 12.30 uur
Maandag 8 augustus van 15 tot 17 uur
Dinsdag 9 augustus van 16 tot 18 uur
Woensdag 17 augustus van 10 tot 12 uur
Maandag 22 augustus van 15 tot 17 uur

Zelf kruien aan zee
De Noordzee is een leuke plek om te spelen. Maar er leven ook 
heel wat dieren dicht bij het strand. Je gebruikt een waadpak, 
een oliejekker en een kruinet van Duinpanne om zeediertjes te 
vangen.

Een natuurgids op het strand vertelt je meer over deze dieren. 
Of misschien wil je wel eens een levende krab vasthouden? 

Afspraak op het strand aan de laagwaterlijn, ter hoogte van het Pierre 
Bortierplein. Je herkent onze plek aan de beachvlag. 
Gratis deelname, verplicht inschrijven via de website www.duinpanne.be.
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GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 6-8-10 JAAR
Elke dinsdagnamiddag in juli en augustus  
vanaf 14 uur

Duinpanne Next Level 
Afhankelijk van de aangeboden activiteit toegankelijk 
voor een bepaalde leeftijdsgroep, al dan niet met 
ouders.
Bij aanvang aanmelden aan het onthaal in Duinpanne.  
3 euro per deelnemer, te betalen in Duinpanne.

Begeleide en uitdagende activiteiten in de natuur
- 5 juli en 9 augustus: touw twijnen en amulet 

maken (8+ zonder ouders)
 Inschrijven verplicht. Reservatie en betaling  

vooraf verplicht via de website www.duinpanne.be.
- 12 juli en 16 augustus: Aquadrones maken  

(8 gezinnen met kinderen vanaf 10 jaar)
 Inschrijven verplicht. Reservatie en betaling vooraf 

verplicht via de website www.duinpanne.be.
- 19 juli en 23 augustus: Boomklimmen  

(6+, ouders mogen supporteren)
- 26 juli en 2 augustus: Free Running  

(6+, ouders mogen supporteren)
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KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR
Elke woensdag doorlopend  
van 13.30 tot 16.30 uur 
3 euro per kind, inschrijven niet nodig. 

Createlier
6 juli en 3 augustus
Muzikale vis 
We geven een oude cd een tweede leven en maken 
er een muzikale vis van. Leuk om je kamer op te 
pimpen!

13 juli en 10 augustus
Zeeschat 
Aan het strand zijn heel wat aanspoelsels te vinden. 
Schelpjes in allerlei vormen en formaten. Ben jij ook 
benieuwd hoe ze heten? Bovendien knutselen we 
jouw persoonlijke doos om je zeeschat in bewaren. 
Laat de strandjutter in je los, er is nog plaats in de 
doos om andere schatten een plaatsje te geven!

20 juli en 17 augustus
Zeilbootje
Aan zee spoelt er soms hout aan. Door de kracht van 
de golfslag is die mooi glad, we maken er een bootje 
van. Schip ahoi! 

27 juli en 24 augustus
Meeuwen
Meeuwen zijn er volop aan zee. Er zijn verschillende 
soorten. Maak jij een grote mantelmeeuw of kies 
je voor een bevallige kokmeeuw? Of liever een olijk 
visdiefje? De keuze is niet gemakkelijk!
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ZOMERVAKANTIE  
(zie wandelkalender) 
Gratis deelname, inschrijven via Visit De Panne: 
toerisme@depanne.be | 058 42 18 18

- Kruipende en vliegende beestjes  
Zaterdag 2 juli en vrijdag 12 augustus om 14 uur.

- Dune Marchand  
Dinsdag 12 juli van 14 tot 16 uur. 

- Oosthoekwandeling 
Zaterdag 16 juli en donderdag 11 augustus om 10 uur.

- Diversiteit in Calmeynbos en de Krakeelduinen 
Dinsdag 19 juli en vrijdag 19 augustus om 14 uur.

- Dune fossile  
Woensdag 20 juli van 14 tot 16 uur.

- Dune Dewulf  
Dinsdag 26 juli van 14 tot 16 uur.  

- Dune du Perroquet  
Woensdag 3 augustus van 14 tot 16 uur.

- Zomerse kruidenwandeling 
Zaterdag 13 augustus om 14 uur.

GEZINNEN MET KINDEREN
1 oktober - doorlopend van 13.30 tot 18 uur

Natuurfestival
Standendorp, workshops, activiteiten met randanimatie.

GEZINNEN MET KINDEREN
Donderdag 3 november van 14 tot 16 uur

Kwalloween
Werp je tentakels uit en bereid je voor op een namiddag vol 
prikkelende workshops en netelige activiteiten. 

GEZINNEN MET KINDEREN
2 december - instappen tussen 18 en 19.30 uur

“Te Nache gaan” 
Unieke schemertocht met klank en licht.

Wandelingen
Save the date
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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  
Juli en augustus 
Dagelijks open van 10 tot 19 uur

Gratis toegang tot het bezoekerscentrum,  
bar en duintuin (Expo Sea Change betalend).

Raadpleeg de website www.duinpanne.be  
voor reservatie, (kortings)tarieven en voorwaarden.

 Neem dan de tramhalte Moeder Lambic of De Panne Kerk,  

op 5 minuten wandelen van Duinpanne. 

 Vernieuwde parking voorzien bij het centrum.


