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Welkom

Deze activiteitenkalender word je 
aangeboden door 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. 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 
Kerstvakantie:
Open van 10 tot 17 uur - 1 en 2 januari: gesloten.
Van 9 januari tot en met 17 februari:
Open van 13 tot 17 uur.
Van 18 februari tot en met 31 maart:
Open van 10 tot 17 uur.
Van 1 april tot en met 30 juni:
Open van 10 tot 18 uur. 
Gesloten op maandag, uitgezonderd tijdens de 
Vlaamse vakantieperiodes.

Het bezoekerscentrum, bar en duintuin zijn gratis toegankelijk.  
De expo ‘Sea Change’ is betalend.

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

 Vernieuwde parking aan het centrum.
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GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 - 12 JAAR
Hele jaar door in de duintuin

Arthropodes: een kleine zoektocht 
naar grote poten
Beestige zoektocht in de duintuin op verschillende 
niveaus. 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 kan 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, beschikbaar in NL/FR.
Duur: 1,30-2 uur.

Zoektocht
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GEZINNEN MET KINDEREN 4 - 8 JAAR 
Hele jaar door in de duintuin

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 dit is? 
Duur: 45 min.
Gratis, beschikbaar in NL/FR/DE.

GEZIN, GROEP OF INDIVIDUEEL (12+)
Doorlopend vanaf de Paasvakantie

Jo & Rosalie: diverse denk- en doe-uitdagingen
De Franstalige Jo en de Nederlandstalige Rosalie ontdekken hun 
gemeenschappelijk verleden aan de Frans-Belgische kust. In en rond 
Duinpanne vind je fragmenten uit het verhaal van ‘Jo & Rosalie’. Waag 
je aan denk- en doe- uitdagingen zoals een cluedo, zoek de fout, een 
kunstwerkje of een puzzel, alsook meer ondernemende challenges 
rond biodiversiteit, duurzame keuzes en samenwerken over de (taal- 
en generatie-) grenzen heen.
Doorlopend vanaf de Paasvakantie 2023.
Gratis, beschikbaar in NL/FR.
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GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 - 12 JAAR
Kerstvakantie 
Maandag 26 december, woensdag 28 december, vrijdag 
30 december, woensdag 4 januari, vrijdag 6 januari,  
doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur
Krokusvakantie 
Zondag 19 februari ,maandag 20 februari, woensdag 22 februari, 
vrijdag 24 februari, zondag 26 februari, woensdag 1 maart,  
vrijdag 3 maart doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur
Paasvakantie 
Zondag 2 april, maandag 3 april, woensdag 5 april, vrijdag 7 april, 
zondag 9 april , maandag 10 april , woensdag 12 april , vrijdag 
14 april, maandag 1 mei, woensdag 3 mei, vrijdag 5 mei, zondag 7 
mei, woensdag 10 mei , vrijdag 12 mei telkens van 14 tot 17 uur

Aquariumsnuisteren
Een natuurgids laat je kijken naar deze dieren en vertelt je 
meer over het leven, wat ze eten en wie hun vijanden zijn. 
Met een camera en een eenvoudige microscoop kunnen we 
nog meer details zien van deze fascinerende dieren uit onze 
Noordzee.
Gratis, doorlopend zonder inschrijving.
Niet geschikt voor groepen.

Aquarium GEZINNEN MET KINDEREN 4-12 JAAR
Kerstvakantie 
Donderdag 29 december, 5 januari en zaterdag 7 januari 
doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur

Krokusvakantie 
Zaterdag 18 en 25 februari doorlopend van 13.30 tot 16.30 uur
Paasvakantie 
Zaterdag 1, 8 en 15 april doorlopend  van 14 tot 17 uur

Aquariumrararaadsels
Een raadseltje wordt voorgelezen door onze begeleider 
van Duinpanne, door een ouder of gewoon gelezen 
door het kind zelf. Rarara… over wie gaat het? 
Geraden? Ga dan op zoek in het aquarium en kijk of 
je het dier of het ding vindt. Doe nu de bijhorende 
tekenopdracht op je blad en ga daarna op zoek naar de 
oplossing van een volgend raadsel. 

Spelenderwijs ontdek je zo alles over het leven in 
ons aquarium. En je tekening? Die neem je achteraf 
natuurlijk gewoon mee naar huis.
Gratis, doorlopend zonder inschrijving.
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INTERACTIEVE WANDELING VOOR IEDEREEN (12+)

Nerdland Safari in De Panne
Het coronavirus heeft ons meer dan ooit aan het wandelen 
gezet. Tijdens zo’n tocht loop je vaak zonder het te beseffen 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 door het Calmeynbos en het 
Westhoekreservaat.

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 afhalen tijdens de openingsuren van het 
bezoekerscentrum of downloaden op de website. 
(www.duinpanne.be)
Gratis, geen inschrijving nodig.

VOOR TIENERS EN VOLWASSENEN (16+)
Van 14 februari tot 28 november

Podcastwandeling: sex in the seaty
Maak kennis met de voortplanting van 6 dieren uit de Noordzee 
tijdens een digitale wandeling in de duintuin van Duinpanne vanaf 
14 februari 2023. ‘Sex in the SEA-ty‘ wordt je warm aanbevolen, al 
geven de dieren zich niet helemaal bloot tijdens de wandeling.
Gratis, doorlopend tijdens de openingsuren.
Je kan de podcastwandeling vooraf downloaden via de Erfgoedapp.

Instructies
- Download en installeer de Erfgoedapp via Google Play Store  

of Apple Store (ontwikkelaar: FARO).
- Open de app wanneer je bent aangekomen aan het 

bezoekerscentrum.
- Klik op het icoontje met het kompas.
- Klik op de tour ‘sex in the sea(ty)’.
- Volg de instructies in de app.

Zoektocht
en
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VOOR VOLWASSENEN
Zondag 14 mei en zaterdag 20 mei  
telkens van 13.30 tot 16.30 uur

Grenssafari
De Panne heeft heel wat moois te bieden. Maar net ‘over de 
schreve’ valt ook heel wat te ontdekken. Tot de jaren ’90 reden er 
nog toeristentreinen tussen De Panne en Duinkerke. We fietsen 
door Bray-Dunes en Zuydcoote via een pas aangelegde fietsweg op 
dat verlaten treinspoor. 

De gids laat je kennismaken met heel wat verschillen, maar ook 
gelijkenissen tussen onze natuur, cultuur, taal en geschiedenis.
We stoppen op enkele verborgen plekjes met prachtige verzichten 
en een rijk verleden.
Afspraak om 13.15 uur aan gratis parking Perroquet. 
(Duinhoekhoekstraat 181) – start stipt om 13.30 uur.
Gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via de website  
(www.duinpanne.be).
Meebrengen: fiets en eventueel dorstlesser en versnapering.
Afstand: ongeveer 17km.

VOOR VOLWASSENEN
Zondag 28 mei en zondag 11 juni  
telkens van 20 tot 22 uur

Op zoek naar de ‘Big Five’
Onder begeleiding van een natuurgids ga je met de 
fiets op zoek naar de ‘Big Five’ van De Panne, maar 
we gaan ze niet schieten (tenzij met een fotocamera).

Je ontdekt waarom ze zo belangrijk zijn voor het 
ecosysteem en waarom het beschermde soorten zijn. 
Onderweg fietsen we langs en door vijf verschillende 
natuurgebieden. Van uitgestrekte duinenreservaten 
tot open poldergebied en dichtbegroeid duinbos.

Vanop de fiets beleef je de natuurpracht van De Panne 
in al zijn veelzijdigheid.
Afspraak om 19.50 uur aan de parking van Duinpanne.
Gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via de website 
(www.duinpanne.be).
Meebrengen: fiets en eventueel dorstlesser en versnapering.
Afstand: ongeveer 20km.

Fietstocht
en
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Tijdelijke

expo’s
VOOR IEDEREEN
Tot 20 april

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.

VOOR IEDEREEN
Van 28 april tot 25 juni

LIFE Dunias
De expo neemt je mee naar onze unieke Vlaamse 
kustduinen. Het toont al het moois wat de Vlaamse 
kustduinen te bieden hebben: duinpannes, 
stuifduinen, mosduinen, … En ook welke fauna en 
flora daar te vinden is. 

Maar de expo waarschuwt ook voor het probleem 
van woekerplanten! Ken jij rimpelroos en mahonie 
al? Wist je dat hemelboom en struikaster verboden 
soorten zijn? 

De komende vijf jaar zal het LIFE DUNIAS project 
deze planten verwijderen uit onze duinen.
Test op het einde je kennis via een interactieve quiz! 
Gratis.
Tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum.
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VOOR VOLWASSENEN
Donderdag 16 februari - Kies uit volgende sessies: 
van 14 tot 17 uur en van 19 tot 22 uur

Reloved-creaworkshop: leather make-over
Leder is een dankbaar materiaal om mee te werken. Een 
afgedankte jas of oerdegelijke handtas zijn een te kostbaar 
materiaal om zomaar in de vuilnisbak te gooien. Met bepaalde 
technieken en materialen maken we er iets knap van. Misschien 
kan die oude vintage-sacoche van je oma een dierbare bloem 
worden die ons telkens herinnert aan “good old times”. Of 
misschien maak je eigen sleutelhanger of unieke armband uit een 
afgedankte laars.
Prijs: 5 euro (de dag zelf contant betalen).
Inschrijven voor 9 februari via martine.haeyaert@vlaanderen.be

VOOR VOLWASSENEN
Donderdag 16 maart - Kies uit volgende sessies: 
van 14 tot 17 uur en van 19 tot 22 uur

Reloved-creaworkshop: punch Needle
Punch ….wat?  Punch Needling of tuften is een oude 
borduurtechniek die langzamerhand de handwerkwereld herovert.  
Met een oud houten kadertje, restjes wol en een antieken techniek 
maken we een gloednieuw kunstwerkje. Van een metamorfose 
gesproken!  Alles komt terug!
Prijs: 5 euro (de dag zelf contant betalen).
Inschrijven voor 9 maart via martine.haeyaert@vlaanderen.be

VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 6 JAAR (ZONDER (GROOT) OUDERS)
Donderdag 5 januari - Kies uit volgende sessies: 
van 14 tot 14.45 uur, van 15 tot 15.45 uur en van 16 tot 16.45 uur 

Winterverhalen
Een speciale vogel met een belangrijke missie vliegt erop uit!
Buiten gaat de winter fel te keer. De sneeuw en de koude temperaturen 
maken het er niet makkelijker op. Slaagt hij in zijn opzet?
Gratis, inschrijven verplicht via www.duinpanne.be
De duur van één vertelling is 45 minuten.
Warme chocolademelk aangeboden.
Enkel Nl.

VOOR VOLWASSENEN
Zaterdag 4 februari 
Vrij start tussen 17.30 en 18.30 uur

Vollemaanwandeling
Ben jij een fervent wandelaar? Hou je van rust en stilte? Dan is de 
vollemaanwandeling zeker iets voor jou! Stap door de uitgestrekte 
duinen van het Westhoekreservaat. Geniet op het strand van de 
weerkaatsing van het maanlicht in de golven. Een wandelervaring 
om nooit te vergeten! 
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website (www.duinpanne.be).
De totale lengte is 12,5km. 
Neem voldoende eten en drinken mee.
Je kan de wandeling individueel stappen of met vrienden. Er is geen 
begeleiding voorzien.
Voorzie passende kledij voor de weersvoorspelling. Stevige wandelschoenen 
zijn een must. Het grootste deel van de wandeling is onverhard. 
Reservedatum op 7 maart, indien 4 februari omwille van het weer 
geannuleerd wordt.

Activiteite
n
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Lezing

VOOR IEDEREEN
Zaterdag 25 maart van 10 tot 16 uur

Grote schelpenteldag
Tel en herken schelpen.
Wie is er niet gefascineerd door schelpen op het strand?
Schelpen rapen, bewonderen en proberen te achterhalen welk 
verhaal aan die vondst kleeft. En als het enigszins kan, tegelijk 
ook de wetenschap een duwtje in de rug geven. Dat is waar het om 
draait bij de Grote Schelpenteldag!

Duinpanne ondersteunt de Grote Schelpenteldag met enkele leuke 
educatieve doe-opdrachtjes voor kinderen aan de telpost. 
De Panne: Strand, t.h.v. de Rampe, einde Bortierplein.

VOOR VOLWASSENEN
Donderdag 23 maart om 19.30 uur

Het effect van de natuur in opvoeding
Tijdens deze avond legt Henk Dewitte de focus op het effect van 
de natuur op onze kinderen. Niet enkel de natuur op zich heeft 
een gunstig effect, maar ook wat we daar doen en beleven. Samen 
buiten zijn, ervaringen op doen, grenzen verleggen, uitdagingen 
aangaan, pijn hebben, plezier hebben,…

Deze avond krijg je tips en tricks om met je kind of jongere de 
natuur op te zoeken en zo jullie onderlinge relatie een boost te 
geven. Iedereen die in contact komt met kinderen/jongeren, als 
(groot)ouder of begeleider, is welkom.
4 euro (consumptie inbegrepen), inschrijven is noodzakelijk via de website 
(www.duinpanne.be).
De deuren gaan open om 19 uur. De lezing start stipt om 19u30 en duurt 
ongeveer anderhalf uur. Nadien kan je nog iets drinken in de bar.

Activiteite
n
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VOOR KLEUTER(S) VAN 4 - 6 JAAR
Woensdag 19 april van 14 tot 16 uur

Buitenspeeldag voor kleuters
Kom terug lekker ravotten in Duinpanne op de Buitenspeeldag. 
Laat je op sleeptouw nemen doorheen het bos en de duinen. 
Ontdek hoe je kan spelen met natuurlijke materialen en keer 
moe maar tevreden terug naar huis. Frederik van Skriewer zorgt 
voor begeleiding. Ouders kunnen ondertussen genieten van een 
wandeling in onze tuin of een drankje in de bar.
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website (www.duinpanne.be).
In samenwerking met Jeugddienst De Panne.

VOOR TIENERS EN VOLWASSENEN VANAF 12 JAAR
Vrijdag 14 april van 14 tot 16 uur

Zelf kruien in 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: 
krabben, garnalen, heremietkreeftjes, platvisjes, dikke visjes…
Een natuurgids op het strand vertelt je meer over deze dieren.  
Of misschien wil je wel eens een levende krab vasthouden?  
Gratis, inschrijven is noodzakelijk via de website (www.duinpanne.be).
Afspraak op het strand aan de laagwaterlijn, ter hoogte van het Pierre 
Bortierplein. Je herkent onze plek aan de beachvlag.

Noordzee-aquarium
In ons aquarium leven dieren die tijdens of na een 
storm aanspoelden of die in kruinetten verzeild 
geraakten: pladijs, anemoon, zeester, mossel, 
garnaal, je vindt het er allemaal. 
Tip: vraag aan de balie naar onze aquariumraadsels.

Expo Sea Change
Ontdek alles over de Noordzee zonder natte voeten te 
krijgen. Sea Change brengt het verhaal van de zee in 
verandering op een interactieve manier en neemt je 
mee van de zeebodem tot in de panoramatoren.
Reserveer via de website (www.duinpanne.be).

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

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

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. 

 Parking voorzien vlakbij het centrum.
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