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WELKOM IN HET  
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM
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Welkom

Deze activiteitenkalender 
najaar 2022 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. 
Ga voor een boswandeling in het 
Calmeynbos of waai heerlijk uit in 
het Westhoekreservaat. Op een 
steenworp van het bezoekerscentrum 
vind je ook de Houtsaegerduinen, de 
Cabourduinen en de Zwarten Hoek.

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 

1 september tot 6 november: 10 tot 18 uur
8 november tot 27 november: 10 tot 17 uur 
28 november tot 25 december: gesloten
Kerstvakantie: open van 10 tot 17 uur, uitgezonderd 
31 december tot 16 uur, 1 en 2 januari: gesloten.
Gratis toegang tot bezoekerscentrum, bar en duintuin

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

 Neem de tramhalte Moeder Lambic of De Panne Kerk,  
op 5 minuten wandelen van Duinpanne. 

 Parking voorzien vlakbij het centrum. 



TIJDELIJKE EXPO VOOR IEDEREEN
Van 1 september tot 6 oktober

Scherp Gesteld
Vorige zomer organiseerde de Provincie een 
fotowedstrijd in alle provinciedomeinen. Ondertussen 
zijn de winnaars bekend en kan je de beste foto’s 
komen bewonderen. Duinpanne is de vijfde stop in een 
reis langs 8 verschillende domeinen. 

Kom de prachtige foto’s bezichtigen en ons domein 
herontdekken!

Gratis. 
Tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum. 

TIJDELIJKE EXPO VOOR IEDEREEN 
Van 29 oktober tot 20 april 2023

Als schelpen konden praten…
Kinderen, maar ook volwassenen hebben de neiging 
om schelpjes te verzamelen op het strand. Die 
schelpen hebben er dan een hele reis opzitten. Terwijl 
dat grote slakkenhuis het relikwie is van een grote 
roofslak diep in de Noordzee, komt de langwerpige 
schelp van een tweekleppige die ingegraven op 
het strand leeft. Na je bezoek aan deze expo ben je 
ongetwijfeld gefascineerd door deze heel diverse groep 
dieren uit het Noordzee-dierenrijk.  
Gratis.

Tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum.

Tentoonst
elling
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LEZING VOOR VOLWASSENEN
Donderdag 15 september om 19.30 uur

Het is allemaal de schuld  
van de Chinezen
Van ‘Het is te laat’ en ‘Het is te duur’ tot ‘Het klimaat 
is altíjd veranderd!’ Wie al eens in een discussie over 
het klimaat verzeilt, voelt de dooddoeners vaak al 
van ver aankomen. Origineel zijn ze zelden. Eigenlijk 
komen ze altijd op hetzelfde neer: maak je geen 
zorgen, doe zo weinig mogelijk of laat anderen het 
probleem oplossen.

Voor haar recente boek, Het is allemaal de schuld 
van de Chinezen, klopte journaliste Tine Hens met 
tien dooddoeners aan bij wetenschappers om feit 
van verzinsel te scheiden. Tijdens de lezing kiest het 
publiek over welke dooddoeners het meer wil weten. 

3 euro (consumptie inbegrepen), inschrijven is noodzakelijk 
via de website (www.duinpanne.be)

GEZINNEN MET KINDEREN 
Zaterdag 1 oktober doorlopend  
van 13 tot 18 uur

Natuurfestival
Het is alweer aftellen naar het walhalla van 
natuurbeleving in Duinpanne: het PUUR 
NATUURfestival!

Puur natuur: dat mag je gerust letterlijk nemen. 
We gaan ‘back to the roots’ en beleven de natuur 
zoals onze voorouders. Neem deel aan heel wat 
avontuurlijke en creatieve workshops en vink ze af op 
jouw bucketlist. Bouw mee aan een heus bosdorp. 
Klimmen en klauteren, vuur maken en plonzen in 
de vijver: op het PUUR NATUURfestival haal je de 
avonturier in jezelf naar boven!

- Workshops in bos en duinen
- Animatie en muziek op de parking van Duinpanne
- Fietsenstalling ter plekke voorzien
- Parking aan het Koningsplein 
- Gratis

Lezing Event
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LEZING VOOR VOLWASSENEN 
Donderdag 27 oktober om 19.30uur

Als schelpen konden praten…
Het Belgisch deel van de Noordzee is heel troebel. 
Toch krioelt het van het leven en is het een hotspot 
voor schelpdieren. De diversiteit en verscheidenheid 
is enorm. Een recent gestorven kokkel is wit-beige. 
Oudere exemplaren zijn oranje-bruin en fossiele 
kokkels kunnen in meer dan vijftig tinten grijs 
voorkomen. En dan zijn er nog de exoten zoals de 
Amerikaanse zwaardschede.

Tijdens de lezing kom je meer te weten over de 
verscheidenheid aan schelpdieren en hoe je zelf 
de wetenschap kan helpen door ze mee in kaart te 
brengen.

3 euro (consumptie inbegrepen), inschrijven is noodzakelijk 
via de website (www.duinpanne.be)

GEZINNEN MET KINDEREN  
Woensdag 2 november en vrijdag 4 november 
doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur

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 de 
fascinerende dieren uit onze Noordzee. 

Gratis.

Lezing Herfstvak
antie
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KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR  
Donderdag 3 november om 14 uur

Kwalloween
Ongetwijfeld wist je al dat we op 3 november de 
internationale kwallendag vieren. Dit jaar kun je voor 
het eerst komen vieren in Duinpanne.  
Werp je tentakels uit en bereid je voor op een 
namiddag vol prikkelende workshops en netelige 
activiteiten. 

We voorzien 4 workshops per leeftijd:
- 5 tot 6 jaar
- 6 tot 8 jaar
-  8 tot 10 jaar
- 10 tot 12 jaar

Elke workshop duurt 2 uur en om 16 uur is er een 
gezamenlijk slotmoment.

Gratis- enkel NL.
Inschrijven is noodzakelijk.

Herfstvak
antie Lezing

VOOR VOLWASSENEN  
Donderdag 10 november om 19.30 uur

Mei plastic-vrij? Nee, mei wegwerpvrij!
Plastic heeft geen goede reputatie. Het wordt 
gemaakt van fossiele grondstoffen en breekt af tot 
micro-plastics die veel schade aanbrengen in de 
natuur. Maar tegenwoordig zijn er veel alternatieven 
op de markt zoals bamboe en papier. Maar zijn 
papieren wegwerpbordjes beter voor de planeet dan 
plastic bordjes? Waar kun je als consument op letten? 

Karine Van Doorsselaer, hoofddocente Materialenleer 
en Ecodesign aan Universiteit Antwerpen, leert je 
fabels van feiten te onderscheiden over duurzame 
verpakkingen.

3 euro (consumptie inbegrepen), inschrijven is noodzakelijk 
via de website (www.duinpanne.be)
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VOOR IEDEREEN
Vrijdag 2 december 
Vrije start tussen 18.30 en 20 uur

Te Nachte Gaan
Beleef het bos en de duinen van De Panne op 
een unieke manier. Het natuurdecor wordt nog 
indrukwekkender met spektakel van licht en geluid. 
Dompel je helemaal onder in de sprookjesachtige 
natuurpracht. De wandeling is pure verwennerij voor 
al je zintuigen.

- Start van de wandeling aan parking Koningsplein
- Totale afstand: ongeveer 3,5 km
- Grotendeels onverhard. 
- Toegang en parking is gratis. Je kan ter plaatse een 

programmaboekje kopen voor 1 euro. De opbrengst gaat 
naar een goed doel.

Event Workshop

CREATELIER VOOR VOLWASSENEN   
Donderdag 8 december  
van 14 uur en 17 uur en van 19u tot 22 uur

Candle in the wind
Kerst is niet ver meer. Tijd om het lekker knus te 
maken in huis. Kaarsjes en gezelligheid zijn het 
unieke decor om de donkere dagen licht te maken. 
Met bijenwas maak je ze puur natuur. Een imker die 
naast het houden van bijen een tweede hobby heeft 
toont ons de kneepjes van het vak. 

5 euro, inschrijven voor 1 december  
via martine.haeyaert@vlaanderen.be. 
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VOOR VOLWASSENEN
Donderdag 15 december 2022 om 20 uur

Comedy avond Natuur en milieu
De klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies, 
de plasticvervuiling… onze wereldbol staat onder 
serieuze druk. Tijd voor een comedy-avond ‘natuur 
en milieu’. 2 comedians met 2 totaal verschillende 
stijlen: Koen Dewulf en Raf Coppens. Koen Dewulf 
is een verteller, een zanger, een comedian, een 
ecocriet. Ecocriet is een samentrekking van de 
woorden ecologie en hypocriet. Raf Coppens werkt 
als vrijwilliger in een Kringloopwinkel. Hij komt 
er in contact met vreemdelingen, artikel 60’ers, 
ex-gedetineerden, Brusselaars en andere gewone 
mensen. 

MC: Claude Willaert, educator Duinpanne.

8 euro per persoon
Je bent pas definitief ingeschreven na betaling.
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Comedy Kerstvaka
ntie

GEZINNEN MET KINDEREN   
Elke maandag, woensdag en vrijdag in de 
kerstvakantie doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur

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

Gratis en zonder inschrijving.

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR
Donderdag 29 december en 5 januari 
doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur

Aquariumrararaadsels 
In het zee-aquarium in Duinpanne zitten heel wat 
dieren verstopt. Een raadseltje (voorgedragen 
door een 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
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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  
1 september tot en met 6 november: 10 tot 18 uur
8 november tot en met  27 november: 10 tot 17 uur
28 november tot en met 25 december: gesloten 
Kerstvakantie: open van 10 tot 17 uur,  
uitgezonderd 31 december tot 16 uur,
1 en 2 januari: gesloten.
Gesloten op maandag, uitgezonderd vakantieperiodes

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.

http://www.duinpanne.be
https://www.facebook.com/bezoekerscentrumDuinpanne
https://www.instagram.com/bezoekerscentrum_duinpanne/
https://twitter.com/provinciewvl
http://www.duinpanne.be

