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Zijn jullie een groep vrienden, een familie of een vereniging? 
Willen jullie samen een verrassende dag beleven?
Dan heeft het Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne heel wat te bieden. 
Stel zelf jouw programma samen uit minstens één activiteit in en rond Duinpanne 
(uit de groene zone) eventueel gecombineerd met activiteit(en) in de omgeving (uit de 
blauwe zone) en wij regelen alles voor jullie. Neem contact op met Duinpanne en een 
boeiende dag is verzekerd!

LEGENDE

 Wandeling 

 Workshop 

 Sport/actie 

 Museum/expo

 Recreatie 

 NL/FR/D/E

 Speciale activiteiten voor kinderen

ALGEMEEN 
- Groepen kunnen een groepsactiviteit reserveren als ze een activiteit uit de groene 

zone boeken. Dit kan in combinatie met een activiteit uit de blauwe zone.
- Afhankelijk van de wensen wordt er afgesproken aan het bezoekerscentrum of op 

de plaats van de activiteit zelf.
- Het aantal vermelde personen moet gerespecteerd worden. Het maximum aantal 

personen geldt voor het tarief voor één gids. Informeer naar de mogelijkheden 
voor een extra gids voor grotere groepen. 

- De opgegeven uren zijn strikt te respecteren omwille van inhoud en begeleiding.
- Het standaardtarief voor elke activiteit is 70 euro voor particulieren en vereni-

gingen en 120 euro voor bedrijven, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn onder 
voorbehoud van aanpassingen. 

- Honden kunnen toegelaten worden mits overleg bij de reservatie.
- Een reservatie is pas definitief als het toegestuurde digitale reservatieformulier 

bevestigd wordt door de klant.
- Informeer voor de mogelijkheid tot het huren van een lokaal.

BEZOEKERSCENTRUM EN CAFETARIA
In de cafetaria van Duinpanne zijn 100 plaatsen beschikbaar. Mits reservatie en  
afname van een drankje kan er een lunchpakket opgegeten worden. 
Buiten aan de parking en aan de vijver zijn er picknickbanken zonder consumptiever-
plichting ter beschikking. 

Vlakbij het terras ligt een speelplein en een educatieve natuurtuin met 11 verschil-
lende duinmilieus. Vraag in het bezoekerscentrum naar de gratis schaduwzoektocht 
of piratenzoektocht voor kinderen. 
Neem ook eens een kijkje in onze groene winkel met unieke producten. 
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Beestig Duinpad 
Tijdens een speelse zoektocht ga je op zoek naar dierenvrienden in de tuin of in het 
bos. Elk vriendje wordt voorgesteld door een handpop en heeft een eigen koffer vol 
attributen waar de begeleider samen met jou mee aan de slag gaat. 

Wie van 5 tot 8 jaar 

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Juffertje Groen 
Samen met Juffertje Groen ontdek je het natuurgebied rond Duinpanne. Op een korte 
wandeling vol speelse en creatieve doe-opdrachtjes val je van de ene in de andere 
verrassing. Elk seizoen geeft wel één geheim prijs. 

Wie van 5 tot 8 jaar

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Kriebelbeestenspel 
Je gaat met kaartjes en loeppotjes in de hand op zoek naar kriebelbeestjes in bos en 
duin. Observatie en vergelijking van de diertjes maakt het spel niet alleen leuk maar 
ook leerrijk.

Wie van 8 tot 10 jaar

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

ACTIVITEITEN IN EN ROND

DUINPANNE
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Speurneuzen in bos en duin 
Tijdens deze wandelactiviteit kom je meer te weten over het leven als plant en dier. 
Tamy, het eekhoorntje, maakt je wegwijs door de duinen en het bos en zorgt voor 
verschillende doe-opdrachtjes, met het konijnenkeutel-bosspel als hoogtepunt. 

Wie van 8 tot 10 jaar

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Duinenreservatenspel 
Tijdens dit adembenemend duinenspel krijg je antwoorden op verschillende vragen 
rond natuurbeheer en natuurbehoud. In 2 ploegen neem je het op tegen elkaar en 
voor de natuur.

Wie van 9 tot 12 jaar

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Word leerlingheks of –tovenaar met Heksje Kriebelkruidje 
Heb je al gedroomd over je eigen stoere, vloeibare zeep? Heksje Kriebelkruidje leert 
je hoe je het maakt. Ook magische badbruisballen of toverlipgloss komen aan bod.  
Of misschien maak je wel heksenbadzout? 

Wie van 6 tot 12 jaar

Duur 2 uur

Prijs €10 per kind

Aantal max. 10 personen

Ontdek Duinpanne en omgeving   NL/FR 
Tijdens dit begeleid bezoek leer je wat er leeft in de zee, op het strand en in de dui-
nen. Je ontdekt het labo en de andere educatieve ruimtes en maakt kennis met de 
verschillende duinbiotopen die langs de Noordzeekusten waar te nemen zijn. 

Wie iedereen

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Oosthoekwandeling   NL/FR 
De wandeling in het 38 hectare groot duin- en bosgebied is een ware streling voor je 
oren en ogen. Zangvogels zorgen voor mooie intermezzo’s terwijl amfibieën een veilig 
onderkomen vinden in de poelen. Tijdens de wandeling ontdek je talrijke bloemen die 
de graslanden sieren. 

Wie iedereen

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Info niet toegankelijk voor rolstoelen
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Westhoekwandeling   NL/FR 
Treed binnen in de Westhoek en maak kennis met het oudste natuurreservaat van 
Vlaanderen. Je gaat op unieke ontdekkingstocht langs duin en zee en maakt kennis 
met zeldzame planten en verschillende vogels. 

Wie iedereen

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Info niet toegankelijk voor rolstoelen

NIEUW: Teambuilding rond natuurbeheer in de duinen 
Is ‘natuurlijk’ altijd beter? De dynamiek van onze duinen, de grote biodiversiteit en de 
verschillende beheersvormen die hier worden toegepast, vormen een unieke biotoop 
om onze denkvaardigheden te stimuleren. We dagen ons team uit om de complexiteit 
te doorgronden en de beste beslissingen te nemen.

Wie volwassenen

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Info niet toegankelijk voor rolstoelen

NIEUW: Duin-bad 
Laat je onderdompelen in de prachtige micro- en macrowereld van onze duinland-
schappen. Laat je baden in de tempel der natuur en beleef het mysterie van de stilte, 
een filosofisch moment. Op deze wandeling leer je jezelf (her)bronnen in de creatieve 
en tegelijk ontspannende kracht van zand, plant en dier.

Wie volwassenen

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Info niet toegankelijk voor rolstoelen

Kruidenwandeling in de duinen   NL/FR

Een tocht langs de duinentuin van Duinpanne en in de Oosthoekduinen brengt je 
ongetwijfeld langs planten en struiken waarvan je de geneeskrachtige werking niet 
kende. Veel van de kruiden zijn bovendien ook lekker… en gratis.

Wie iedereen

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Info niet toegankelijk voor rolstoelen
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Dagarrangement ‘duin en zee’   
Tijdens de kruidenwandeling in de voormiddag (zie vorige pagina) leer je op een een-
voudige manier meer uit de duinen te halen, zowel op culinair als medicinaal vlak.  
Na de lekkere broodjeslunch met aperitief en seizoensgebonden groentesoep volgt 
een workshop rond wellness uit duin, bos en zee.

Wie volwassenen

Duur van 10 tot 16 uur

Prijs
€35 (inclusief verwelkoming met koffiekoeken, 
apero+broodjeslunch en verwenmoment met streekbier)

Aantal max. 25 personen (minimum 15 personen te betalen)

NIEUW: Voeding uit zee en duinen   
Ga met een natuurgids door de duinen naar het strand en ontdek wat voor lekkers 
deze biotopen te bieden hebben. Kom iets te weten over duurzame vissoorten en 
zeevruchten en hoe we als consument kunnen letten op het behoud van biodiversiteit. 
Verwen je smaakpapillen met enkele bereidingen gemaakt van verrassende  
ingrediënten uit de duinen en het strand.

Wie volwassenen

Duur 2 uur

Prijs €12 pp (proevertjes inbegrepen)

Aantal max 25 personen (minimum 15 personen te betalen)

Info tijdstip afhankelijk van laagwaterstand

Kruien 
Voel de rust en de kracht van de zee. Trek een waadpak aan en ga met een steek-
net op zoek naar natuurlijk leven in de branding. Je maakt kans op het vangen van 
levende garnalen, krabben, vissen, schelpdieren,… Die bespreek je uitvoerig met een 
natuurgids om ze nadien hun vrijheid terug te geven.

Wie vanaf 12 jaar (schoenmaat van elke deelnemer opgeven bij reservatie)

Duur 2 uur

Prijs €10 pp

Aantal max. 25 personen (minimum 15 personen te betalen)

Info tijdstip afhankelijk van laagwaterstand
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NIEUW: Kruien XL   
Kies voor de ultieme strandervaring: kies voor kruien XL. Tijdens deze workshop 
maken we de combinatie van het kruien (zie vorige pagina), met de proefwandeling 
‘voeding uit zee en duinen’. Voor elk wat wils!

Wie
vanaf 12 jaar (schoenmaat van elke deelnemer opgeven bij  
reservatie)vatie)

Duur 3 uur

Prijs €18 pp

Aantal max. 25 personen (minimum 15 personen te betalen)

Info tijdstip afhankelijk van laagwaterstand

Vernieuwde expo 
Ontdek de vernieuwde expo over het leven in en rond de zee. Neem een duik naar de 
bodem van de Noordzee en laat je verrassen door mammoetfossielen. Wordt labo-
rant en onderzoek de doodsoorzaak van een dwergvinvis. Tijdens het bezoek word je 
geconfronteerd met de klimaatverandering en de mogelijke gevolgen voor onze kust 
van een stijging van de zeespiegel. Ontdek in de controlekamer hoe de ruimtelijke 
indeling op de Noordzee eruit ziet en neem het heft in eigen handen. Het uitzicht op 
de panoramatoren met weetjes over de regio zorgt letterlijk voor een hoogtepunt.

Wie iedereen

Prijs
groepstarief (+18 jaar, >15 personen): €4,  
groepstarief (-18 jaar, >15 personen): €3
Andere tarieven: zie www.duinpanne.be

Info
Doorlopend te bezoeken tijdens onze openingsuren. 
Neem contact op voor een begeleid bezoek
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Op verkenning in de fossiele duinen van Cabour   NL/FR

Samen met een ervaren natuurgids ga je op stap door het golvende duinlandschap 
van Cabour. Deze duinen werden duizenden jaren geleden gevormd, wat uniek is aan 
onze kust. Ontdek de unieke fauna en flora van het gebied.

Wie volwassenen

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Info Moeresteenweg 141, Adinkerke

Op reis door het oorlogsverleden in Cabour   NL/FR/D/E

Zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog was Cabour het decor voor oorlogs- 
taferelen. Tijdens het bezoek word je ondergedompeld in de geschiedenis van het 
domein. 
Mogelijkheid tot bijkomend bezoek aan het Museum WO II & 2/4 Lansiers bezocht 
worden waar het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de regio geïllustreerd wordt.

Wie volwassenen

Duur variërend tussen 1u en 3u 

Aantal max. 25 personen

Waar Moersesteenweg 141, Adinkerke

Info
Indien er bij/na regenweer water in de bunkers staat,  
kunnen deze niet bezocht worden. Alle thema’s zijn combineer-
baar  naargelang de interesse

ACTIVITEITEN IN

DE OMGEVING
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In de voetsporen van Brancardier Minderbroeder Hilarion Thans   NL/FR/D/E

Aan de hand van kleine acts vertellen soldaat Felix en verpleegster Marie-Palmière 
het verhaal over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en het kasteel als Mili-
tair hospitaal in Cabour. Ook het waargebeurde verhaal van Minderbroeder P. Hilarion 
Thans, die als brancardier in het kasteel werkte, komt aan bod.

Wie volwassenen

Duur 2 uur

Prijs €120

Aantal max. 25 personen

Waar Moersesteenweg 141, Adinkerke

De geschiedenis van de waterwinning in Cabour  
De fossiele duinen van Cabour vormden reeds in het begin van de 20ste eeuw een be-
langrijke bron van drinkwater. De oude werkplaats (nu het museum) getuigt van een 
boeiend verleden en geeft de dynamische toekomstvisie van de IWVA weer.

Wie volwassenen

Duur 2 uur

Aantal max. 25 personen

Waar Moersesteenweg 141, Adinkerke

Info
indien gewenst kan een bijkomende wandeling in het natuur-
gebied gepland worden

Citygame Rosalie   NL/FR/D/E

Met dit digitale spel speel je in de pittoreske en verkeersluwe Dumontwijk. Aan de 
hand van de digitale kaart vind je 10 locaties waar een keitof spel is voorzien.  
Hoe sneller en hoe beter je de opdrachten afwerkt, hoe meer punten je krijgt.  
Uiteraard zijn ook extra punten te verdienen met verschillende quizvragen.

Wie
kinderen van 8 tot 14 jaar (maar ook ouders, broer en zus of oma 
en opa)

Duur 2 uur

Prijs €10/spel + €50 waarborg

Aantal max. 6 personen/IPad

Info tijdig reserveren bij dienst Toerisme De Panne

Wandeling in de Dumontwijk   NL/FR

Treed in de voetsporen van het verleden. Deze wandeling geeft je een duidelijk beeld 
van het ontstaan van de badplaats. Zowel jong als oud leert zijn weg doorheen de 
verschillende architecturale stijlen van de laatste twee eeuwen.

Wie volwassenen

Duur 2 uur

Aantal max. 30 personen
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Museos – museum voor natuurwetenschappen 
Heb je al eens een potvis boven je hoofd zien hangen? Wist je dat een olifant op de 
toppen van zijn tenen loopt? Enig idee hoe een siamees kalf met twee koppen eruit 
ziet? MuseOs is een natuurhistorisch museum over dierkunde en anatomie gespecia-
liseerd in schedels, skeletten en fossielen van gewervelde dieren.

Wie iedereen

Prijs
groepstarief 5 euro pp, groepstarief incl uitgebreide uitleg:  
€7,50 pp, studenten €4 pp
andere tarieven en openingsuren: zie www.museos.be 

Info
Niet toegankelijk voor rolstoelen. Tijdens schoolvakanties open 
op zondag, maandag, woensdag en donderdag. Alle andere dagen 
van het jaar op afspraak.

Hoogteparcours 
Ben je een durver en heb je zin in een avontuurlijke activiteit? Dan is het hoogtepar-
cours iets voor jou. Het hoogteparcours bestaat uit 3 niveaus met een verschillende 
moeilijkheidsgraad. Een gediplomeerde begeleider helpt je tot het hoogste niveau. 

Wie iedereen die minstens 1,5 meter groot is

Duur 1,5 uur

Prijs €10 (-18 jaar) en €12 (+18 jaar)

Aantal max. 19 personen

Waar Sporthal Den Oosthoek

Info
 Indien minder dan 4 deelnemers geldt het tarief voor 4  
 deelnemers. Ten laatste 7 dagen op voorhand inschrijven.

Klimmuur 
Een kliminfrastructuur aan de kust is uniek. Op een totale oppervlakte van 363 m² kan 
zowel de beginner als de meer ervaren klimmer zich uitleven. 

Wie iedereen vanaf 8 jaar

Duur 1,5 uur

Prijs
€2,50 + 30 euro per lesgever (inclusief materiaal)
€2 indien eigen lesgever (exclusief materiaal)
€2 huur klimmateriaal

Aantal max. 12 personen (inclusief begeleider/leerkracht) per lesgever

Waar Sporthal Den Oosthoek

Info ten laatste 7 dagen op voorhand reserveren bij dienst Sport

Padel 
Zin in een leuke en sportieve ontspanning? Dan is padel zeker iets voor jou. Je kan het 
best voorstellen als een combinatie tussen tennis en squash, waarbij tactiek belang-
rijker is dan kracht. Fun verzekerd op het veld.

Wie iedereen

Duur 1 uur

Prijs €8 per terrein + padelracket (per uur)

Aantal max. 4 personen/veld

Waar Sporthal Den Oosthoek

Info
dit is een activiteit zonder begeleiding vooraf reserveren bij dienst 
Sport
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Zeilwagenrijden  N/FR/D/E

Na een korte theoretische introductie en het optuigen van de zeilwagen, rij je zelf-
standig op een parcours op het strand. 

Wie iedereen

Duur 2 à 3 uur

Prijs op aanvraag

Aantal max. 40 personen

Waar Dynastielaan 20, De Panne

Info
rechtstreeks reserveren bij LAZEF-zeilwagenschool:  
zeilwagenschool@lazef.be

Havenrondvaart in Nieuwpoort   NL/FR/E

Een havenrondvaart in Nieuwpoort past perfect in jouw daguitstap naar zee.  
Met de Seastar ontdek je immers in één uur tijd de enorme diversiteit van deze mooie 
havenstad van onze kust. Je vaart langs het natuurreservaat ‘De IJzermonding’,  
Euro-jachthaven, vismijn, Koning Albert I Monument , sluizencomplex en met een 
beetje geluk spot je een zeehond. 

Wie iedereen

Prijs
€6,50 (-12 jaar) en €7,50  (+12 jaar)
groepstarief op aanvraag vanaf 30 personen
gids: €40

Aantal max. 68 personen

Waar Robert Orlentpromenade 2, Nieuwpoort

Info rechtstreeks reserveren bij rederij SEASTAR: info@seastar.be

Zeetocht met de amfibieboot 
Ontdek het strand en de zee van De Panne tot Oostduinkerke op een unieke  manier.  Stap 
aan boord van de amfibieboot die jullie voor een half uur meeneemt op de Noordzee.

Wie iedereen

Prijs €6 per persoon

Aantal min. 25 personen

Waar G. Grardplein 19, Koksijde

Info rechtstreeks reserveren bij RODEO zeetochten: info@rodeo.be

Wanneer half maart tot eind oktober meer info: www.zeetochten.be
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IN SAMENWERKING MET VOLGENDE PARTNERS:

dienst Toerisme De Panne 
Zeelaan 21
8660 De Panne
058 42 18 18
www.depanne.be

dienst Sportdienst De Panne
Sportlaan 2
8660 De Panne
058 42 18 20
www.depanne.be

IWVA
Doornpannestraat 1
8670 Koksijde
058 53 38 33
www.iwva.be

Lazef
Dynastielaan 20
8660 De Panne
058 41 57 47
zeilwagenschool@lazef.be
www.lazef.be 

Seastar 
Robert Orlentpromenade 2
8620 Nieuwpoort
058 23 24 25
info@seastar.be
www.seastar.be 

Museos
Veurnestraat 2
8670 Koksijde
058 51 19 39
info@museos.be
www.museos.be 

Rodeo
Rodeo - Zeetochten
G.Grardplein 19
8670 Koksijde
058 51 63 53
info@rodeo.be 
www.rodeo.be 
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Openingsuren Bezoekerscentrum 
Einde herfstvakantie tot begin paasvakantie: 
Open van 10u tot 17u
Gesloten op maandag (uitgezonderd schoolvakanties)

Gesloten van 2 december tot begin kerstvakantie en op 
25 december, 1 en 2 januari

Begin paasvakantie tot einde herfstvakantie:
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

Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne

Olmendreef 2, 8660 De Panne

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

www.duinpanne.be

 duinpanne    provincie_wvl    @provinciewvl


