
voorjaar



do 02/01 Stiltewandeling start om 14u • nl
Tijdens de stiltewandeling zetten we ons brein eventjes op “out”. We beperken het gebruik van onze 
“taal” en stellen ons met gespitste oren maximaal open voor geluiden. Een andere beleving!

za 29/02 Landschapswandeling start om 14u • nl
Wanneer we op reis gaan, is het landschap vaak van groot belang voor het eerste goed gevoel. Alle 
landschappen hebben een eigen verhaal te vertellen waarbij de rol van de mens vaak centraal staat.

di 25/02 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
In Vlaanderen verbruiken we gemiddeld 99 liter kraantjeswater per dag per persoon. Tijdens deze 
wandeling maak je kennis met het complete productieproces van kraantjeswater bij de IWVA.

di 07/04 Spoorneuzen start om 14u • nl • voor gezinnen en kinderen
Een hoopje uitwerpselen, voetsporen, een afgeknaagde stam, ... Allemaal signalen dat er recent een 
dier geweest is. Kan je raden welk dier het was en weet je wat het spoor ons kan vertellen? 

za 11/04 Het voorjaar in bloei start om 14u • nl
De winter is voorbij en de eerste bloemen ontluiken. Hun kleurenpalet staat in schril contrast met 
de vaak monotone winterkleuren. De natuur krijgt terug kleur.

ma 06/04 Dwars door de Duinen start om 14 • 3u • nl+fr • €1 met drankje
Een boeiende mix van natuur, waterwinning en geschiedenis. Vanuit De Doornpanne gaan we naar 
het Duinenhuis waar we kunnen genieten van een prachtig zicht. We keren terug via het strand.

sTArTEn AAn HET bEzoEKErscEnTrum DE DoornpAnnE (DoornpAnnEsTrAAT 2 TE KoKsIjDE) 

di 14/04 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
In Vlaanderen verbruiken we gemiddeld 99 liter kraantjeswater per dag per persoon. Tijdens deze 
wandeling maak je kennis met het complete productieproces van kraantjeswater bij de IWVA.



wo 15/04 De vogels van bij ons start om 14u • nl • voor gezinnen en kinderen
Een inleiding in de wereld van de vogels op maat van kinderen. Wat kan je leren uit de bouw van 
een vogel, wat eten ze, waarom trekken ze weg voor de winter, ... ? 

za 18/04 Op stap tussen de ezels en pony’s start om 14u • nl
samen met de natuurgids ga je op zoek naar de grazers in het natuurgebied, leer je over het leven 
van deze prachtige dieren in het natuurgebied en hoe je je als mens in hun bijzijn gedraagt.

De sleedoorn is een 2 tot 6 meter hoge struik uit de rozenfamilie 
(rosaceae). De naam van de struik bevat een oud woord voor pruim, slee, 
dat onder meer verwant is met het woord voor pruim in de slavische 
talen. 

De sleedoorn is de eerst bloeiende struik in de duinen. nog voordat de 
bladeren tevoorschijn komen, verschijnen de bloemen met een zachte 
geur van bittere amandelen. ze zijn stralend wit en staan dicht bijeen aan 
de stengel, de meeldraden en stamper steken ver buiten de bloem uit.

De vruchten rijpen super traag en zijn pas in de late herfst volgroeid. De 
diepblauwe pruimpjes zien er verleidelijk uit, maar de smaak valt tegen als 
je de vrucht nietsvermoedend in je mond steekt. De alles overheersende 
smaak is zuur en wrang zodat alles in je mond samentrekt en ruw en 
stroef aanvoelt. niet zo vreemd dat één van de volksnamen voor deze 
vrucht ‘trekkebek’ is. 

Gelukkig helpt de natuur ons wel een handje, want als de vriezeman 
geweest is, smaken de pruimpjes aanzienlijk beter en zachter. Als je 
vroeger aan de slag wilt gaan om sap of elixir te maken dan kan je de 
vorst nabootsen door de bessen enkele nachtjes in de diepvriezer te 
steken. sleedoorn is echter vooral gekend voor haar versterkende en 
energie gevende kracht. De trage rijping van de vruchten vertelt hoe deze 
plant je energie weer aanvult, vanaf de basis, traag maar zeker. 

sleedoornstruweel heeft een bijzondere natuurwaarde. zo bieden 
de doornige takken een geschikte broedplaats voor zangvogels. op 
bloeiende sleedoorn komen heel wat insectensoorten af, zoals de 
honingbij, zweefvliegen en dagvlinders (sleedoornpage, gehakkelde 
aurelia, kleine vos en dagpauwoog). sleedoornpruimen zijn voedsel voor 
onder meer lijsters.

do 16/04 Supermarkt Duinen start om 14u • nl • voor gezinnen en kinderen
Tijdens dit superleuk spel maak je kennis met de rijkdom die de natuur ons te bieden heeft. ontdek 
welke kruiden je kan gebruiken tegen kwaaltjes of om een lekkere maaltijd te bereiden. 



za 23/05 Vogelzang beleven start om 07u • nl
Gedurende deze “vroege” morgen laten we ons charmeren door de sfeervolle en gemoedelijke 
tonen die de zangvogels laten horen. We luisteren naar de grote verscheidenheid aan zang.

za 23/05 Culinaire ontdekking in de duinen start om 14u • nl
met een goede plantenkennis en een goed jachtinstinct kan je in de natuur voldoende voedsel 
vinden. De natuurgids brengt heel wat lekkernijen uit de natuur aan het licht.

za 30/05 Een detoxkuur met voorjaarskruiden start om 14u • nl 
Detoxen of ontgiften: het verwijderen van levensbedreigende gifstoffen uit het lichaam, zo 
verwoordt de geneeskunde het woord detox...en daar zijn heel wat kruiden voor geschikt!

za 06/06 Orchideeënwandeling start om 14u • nl 
In het late voorjaar wordt het natte grasland naast het infiltratiepand in De Doornpanne herschapen 
tot een kleurrijk veld vol wilde orchideeën. natuurpracht in al zijn glorie...

vr 22/05 Geneeskrachtige kruiden in de duinen start om 14u • nl
planten en kruiden worden sinds de oudheid gebruikt voor hun helende krachten en geneeskundige 
doeleinden. maak kennis met deze bijzondere planten en het gebruik ervan. 

za 13/06 Zeldzame schoonheid in de duinen start om 14u • nl
Dankzij de begrazing door ezels, pony’s en konijnen ontstaat er in het duingrasland een tapijt van 
minuscule, zeldzame duinplantjes. Klein maar daarom niet minder mooi!

za 20/06 Struinen langs het infiltratiepand start om 14u • nl
Aan de voet van de Hoge blekker liggen twee grote vijvers. ze werden gecreëerd in functie van de 
waterwinning waarbij de omgeving is uitgegroeid tot een mooi en rijk stukje natuur.

za 02/05 Vogels in De Doornpanne start om 14u • nl
na een lange, koude winter vatten heel wat vogels vanuit het warmere zuiden de lange terugtocht 
noordwaarts aan, op zoek naar dat perfecte plekje om zich te nestelen.

za 09/05 Biodiversiteitswandeling start om 14u • nl
biodiversiteit is een woord dat de laatste jaren vaak in de mond genomen wordt maar wat betekent 
het precies en hoe belangrijk is het als indicator voor de gezondheid van een ecosysteem?



vr 03/01 Oorlogsverleden start om 14u • nl+fr
bezoek aan het museum cabour Wo II & 2/4 Lansiers en de oorlogsrelicten.

wo 08/04 Oorlogsverleden start om 14u • nl+fr
bezoek aan het museum cabour Wo II & 2/4 Lansiers en de oorlogsrelicten.

ma 01/06 Geschiedenis van de waterwinning in Cabour start om 10u • nl
ontdek hoe mens, water en natuur met elkaar verbonden zijn.

zo 24/05 Calmeynboswandeling start om 14u • nl
ontdek de grote biodiversiteit in het landschap en de begroeiing van het calmeynbos.

zo 14/06 Tussen zand, schaap en bos start om 14u • nl
Een wandeling doorheen het calmeynbos en de begrazing van de Krakeelduinen.

Start: Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne, Olmendreef 2 in De Panne

Start: Domein Cabour, Moeresteenweg 141 in Adinkerke

Geleide wandelinGen in de Panne (i.s.m. dienst Toerisme De Panne)

wo 26/02 Geschiedenis van de waterwinning in Cabour start om 10u • nl
ontdek hoe mens, water en natuur met elkaar verbonden zijn.

DE GEmIDDELDE Duur Is TWEE uur InDIEn nIET AnDErs VErmELD 
• InschrIjven Is nIet noDIg • nIet geschIkt voor rolstoelen, 
buggy’s en wanDelwagens • honDen zIjn nIet toegelaten tIjDens 
De wanDelIng • goeDe stapschoenen zIjn altIjD een pluspunt

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR ALLE WANDELINGEN



Bezoekerscentrum De Doornpanne

Doornpannestraat 2 - 8670 Koksijde

058 533 833 (keuze 3)

www.iwva.be/bezoekers

bezoekerscentrum@iwva.be

openingsuren

v.u. Johan Verbauwhede, IWVA, Doornpannestraat 1 8670 Koksijde

OPEN 10-12u & 14-16u op VR / ZA / ZO
Vakanties, juni & september: ELKE DAG tot 17u
JULI & AUGUSTUS: 10-12u30 & 13u30-17u
Zon- en feestdagen gesloten in de voormiddag

Natuurwandelingen onder begeleiding of bedrijfsbezoeken zijn mogelijk 
op aanvraag. Meer info op de website van de IWVA of via mail.

gesloten op Kerst & Nieuwjaar, zondagen in januari buiten de vakantie


