
zomer



di 02/07 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

vr 12/07 Ânes et poneys départ à 14h • fr 
Avec le guide nature, vous rechercherez les brouteurs dans la réserve naturelle, vous  apprendrez la vie de ces 
beaux animaux et comment vous comporter devant eux.

wo 03/07 Op stap tussen de ezels en de 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 en ook hoe je je als mens in hun bijzijn gedraagt.

za 06/07 Kriebelbeestjes in de duinen start om 14u • nl
Op zoek naar deze kleine maar zeer nuttige inwoners van onze duingebieden: insecten.

di 09/07 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

ma 08/07 Dwars door de duinen start om 14u • 3u • €1 met drankje • nl+fr
Een mix van natuur, waterwinning en geschiedenis in De Doornpanne, de Schipgatduinen en op het strand.

do 11/07 De geschiedenis van De Doornpanne start om 14u • nl 
Laat u verbazen door de rijke geschiedenis van het natuurgebied De Doornpanne (met powerpoint-voorstelling).

za 13/07 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.

di 16/07 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

wo 17/07 Au secours, les bestioles! départ à 14h • fr
A la recherche des habitants très petits mais aussi très utiles dans les dunes: les insectes.

vr 19/07 Spelenderwijs de duinen ontdekken start om 14u • voor gezinnen • nl 
Met tal van leuke, interactieve opdrachten laten we de kinderen spelenderwijs de natuur te ontdekken!



di 23/07 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

do 25/07 A la découverte de De Doornpanne départ à 14h • fr 
Connaître l’origine de cette réserve naturelle, les animaux et les plantes qui ont réussi à s’adapter.

za 27/07 Kriebelbeestjes in de duinen start om 14u • nl 
Op zoek naar deze kleine maar zeer nuttige inwoners van onze duingebieden: insecten.

ma 22/07 Dwars door de duinen start om 14u • 3u • €1 met drankje • nl+fr
Een mix van natuur, waterwinning en geschiedenis in De Doornpanne, de Schipgatduinen en op het strand.

wo 24/07 Schemerwandeling start om 21u • nl
Mis deze kans niet om De Doornpanne te ontdekken bij valavond. Een andere sfeer zorgt voor een unieke ervaring.

vr  26/07 Nachtvlinders start om 22u30 • nl
Overdag moeilijk te vinden maar met de juiste middelen kun je de nachtvlinders uit het dichte struikgewas lokken.

ma 29/07 Op stap tussen de ezels en de 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 en hoe je je als mens in hun bijzijn gedraagt.

di 30/07 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

wo 31/08 Supermarkt Duinen start om 14u • voor gezinnen en kinderen • nl
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 20/07 Oosterse vroegmorgenwandeling (Taï Chi) start om 8u • nl 
In de stilte van de morgen genieten we van de natuur met ademhalingsoefeningen en eenvoudige Tai Chi.

za 20/07 Zintuigentocht start om 14u • voor kinderen • nl 
Voelen, ruiken, proeven, horen...tijdens deze wandeling word je volop geprikkeld!

STARTEN AAN HET BEZOEKERSCENTRUM DE DOORNPANNE (DOORNPANNESTRAAT 2 TE 
KOKSIJDE) • 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



ma 05/08 Dwars door de duinen start om 14u • 3u • €1 met drankje • nl+fr
Een mix van natuur, waterwinning en geschiedenis in De Doornpanne, de Schipgatduinen en op het strand.

di 06/08 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

za 03/08 Op ontdekking doorheen De Doornpanne start om 14u • nl 
Maak kennis met het ontstaan van dit duingebied, de dieren en de planten die zich wisten aan te passen

vr 02/08 Kriebelbeestjes in de duinen start om 14u • nl 
Op zoek naar deze kleine maar zeer nuttige inwoners van onze duingebieden: insecten.

za 10/08 Oosterse vroegmorgenwandeling (Taï Chi) start om 8u • nl
In de stilte van de morgen genieten we van de natuur met Taï Chi-oefeningen.

wo 07/08 Au secours, les bestioles! départ à 14h • fr
A la recherche des habitants très petits mais aussi très utiles dans les dunes: les insectes.

do 08/08 Op zoek naar pareltjes in de duinen start om 14u • voor kinderen • nl
Als echte ontdekkingsreizigers gaan we op zoek naar prachtige dingen in de natuur en vertellen we elkaar waarom 
we die pareltjes zo mooi vinden. Zo leren we de natuur op een andere manier observeren en beleven.

vr  09/08 Supermarkt Duinen start om 14u • voor gezinnen en kinderen • nl
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.

ma 12/08 A la découverte de De Doornpanne départ à 14h • fr 
Connaître l’origine de cette réserve naturelle, les animaux et les plantes qui ont réussi à s’adapter.

di 13/08 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

wo 14/08 Grande Surface Dunes départ à 14h • familles et enfants • fr
Pendant ce jeu amusant vous rencontrez la richesse de la nature. Découvrez les herbes qui aident à prévenir les 
petits maux ou qui peuvent être utilisé pour préparer un repas délicieux. 



do 22/08 Spelenderwijs de duinen ontdekken start om 14u • nl 
Met tal van leuke, interactieve opdrachten laten we de kinderen spelenderwijs de natuur te ontdekken!

vr 23/08 Op ontdekking doorheen De Doornpanne start om 14u • nl 
Maak kennis met het ontstaan van dit duingebied, de dieren en de planten die zich wisten aan te passen

wo 21/08 Ânes et poneys start om 14u • fr
Avec le guide de la nature, vous rechercherz les brouteurs dans la réserve naturelle, vous apprendrez la vie de ces 
beaux animaux et comment vous comporter devant eux.

ma 19/08 Dwars door de duinen start om 14u • 3u • €1 met drankje • nl+fr
Een mix van natuur, waterwinning en geschiedenis in De Doornpanne, de Schipgatduinen en op het strand.

di 27/08 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

do 29/08 De geschiedenis van De Doornpanne start om 14u • nl 
Laat u verbazen door de rijke geschiedenis van het natuurgebied De Doornpanne (met powerpoint-voorstelling).

vr 30/08 Kriebelbeestjes in de duinen start om 14u • nl 
Op zoek naar deze kleine maar zeer nuttige inwoners van onze duingebieden: insecten.

di 20/08 Water-Lopen start om 14u • 2,5u • nl
Maak kennis met de productie van kraantjeswater: bezoek aan het waterwinningsgebied en het pompstation.

wo 28/07 Op stap tussen de ezels en de 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 en hoe je je als mens in hun bijzijn gedraagt.

vr  16/08 Nachtvlinders start om 22u • nl
Overdag moeilijk te vinden maar met een simpel trucje kun je de nachtvlinders uit het dichte struikgewas lokken.

za 17/08 Nachtwandeling start om 21u • nl 
Op stap in de stilte van de duisternis. Wanneer het zicht ontnomen wordt, nemen de andere zintuigen het over.

WIL JE MEER TE WETEN KOMEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE WATERWINNING? BRENG DAN 
ZEKER EEN BEZOEK AAN DE CABOURDUINEN IN ADINKERKE!  EEN PRACHTIG STUK NATUUR 
OP DE GRENS MET FRANKRIJK. BEKIJK ALVAST DE WANDELKALENDER OP DE KEERZIJDE.
MEER INFO OP WWW.IWVA.BE/BEZOEKERS/MUSEUM-CABOUR





De naam is afgeleid van het Grieks ‘Helios’ wat zon betekent. Een voor de hand 
liggende naam die het plantje dankt aan de goudgele kleur van de kroonblaadjes.

Geel zonneroosje is zeer zeldzaam in Vlaanderen, enkel aan de westkust is ze 
minder zeldzaam. Niettemin zijn de populaties afgenomen door de inkrimping 
van oppervlakte duingrasland ten gevolge van urbanisatie, verstruweling en 
verruiging van duingraslanden.

Het is een kenmerkende soort in duinen met oudere, weinig verstoorde, 
soortenrijke graslanden met humeuze bodems. 

De vijf kroonblaadjes zijn ongelijk van grootte, er zijn twee kleinere en drie 
grotere. De stevige, leerachtige blaadjes staan tegenover elkaar en blijven groen 
in de winter. Als de plant wat ouder wordt, ligt de houtige stengel soms op de 
bodem.  De groene, bloeiende stengels richten zich daarentegen op.

De plant bloeit van mei tot september, de bloemen zijn alleen geopend als de 
zon schijnt en de temperatuur boven de 20 °C klimt.

Het Geel zonneroosje is onder andere de waardplant voor de rups van het Bruin 
blauwtje, een zeldzame vlinder van de duinen. De plant is tevens een goede 
nectarplant voor bijen.

L’Hélianthéme obscur / Gelbes Sonnenröschen / Helianthemum nummelarium



.
vr 05/07 Oorlogsverleden en museum Cabour start om 14u • nl+fr
Bezoek aan het Museum Cabour WO II & 2/4 Lansiers en de oorlogsrelicten.
Promenade à travers l’histoire de la guerre et visite du Musée Seconde Guerre Mondiale dans le domaine Cabour.

do 11/07 Geschiedenis van de waterwinning in Cabour start om 14u • nl
Ontdek hoe mens, water en natuur met elkaar verbonden zijn.

do 18/07 Oorlogsverleden en museum Cabour start om 14u • nl+fr
Bezoek aan het Museum Cabour WO II & 2/4 Lansiers en de oorlogsrelicten.
Promenade à travers l’histoire de la guerre et visite du Musée Seconde Guerre Mondiale dans le domaine Cabour.

di 16/07 Met het gezin op zoek naar insecten in Cabour start om 14u • nl
Op zoek naar deze kleine maar zeer nuttige inwoners van onze duingebieden: de insecten.

Start: Domein Cabour, Moeresteenweg 141 in Adinkerke

GELEIDE WANDELINGEN IN DE PANNE (i.s.m. dienst Toerisme De Panne)



.

zo 11/08 Bomen en struikenwandeling start om 14u • nl
Wandeling met aandacht voor de prachtige bomen en struiken in de Cabourduinen.

do 18/07 Oorlogsverleden en museum Cabour start om 14u • nl+fr
Bezoek aan het Museum Cabour WO II & 2/4 Lansiers en de oorlogsrelicten.
Promenade à travers l’histoire de la guerre et visite du Musée Seconde Guerre Mondiale dans le domaine Cabour.

zo 28/07 Cabourduinen net voor het donker start om 20u30 • nl
Ontdek dit prachtige stuk natuur bij valavond en ervaar een gans andere sfeer.

do 01/08 Oorlogsverleden en museum Cabour start om 14u • nl+fr
Bezoek aan het Museum Cabour WO II & 2/4 Lansiers en de oorlogsrelicten.
Promenade à travers l’histoire de la guerre et visite du Musée Seconde Guerre Mondiale dans le domaine Cabour.

do 15/08 Oorlogsverleden en museum Cabour start om 14u • nl+fr
Bezoek aan het Museum Cabour WO II & 2/4 Lansiers en de oorlogsrelicten.
Promenade à travers l’histoire de la guerre et visite du Musée Seconde Guerre Mondiale dans le domaine Cabour.

do 22/08 Geschiedenis van de waterwinning in Cabour start om 14u • nl
Ontdek hoe mens, water en natuur met elkaar verbonden zijn.

do 25/07 Geschiedenis van de waterwinning in Cabour start om 14u • nl
Ontdek hoe mens, water en natuur met elkaar verbonden zijn.

za 03/08 Oosterse vroegmorgenwandeling (Taï Chi) start om 8u • nl
In de stilte van de morgen genieten we van de natuur met Taï Chi-oefeningen.

zo 18/08 Op ontdekking doorheen Cabour start om 14u • nl
Het natuurreservaat Cabour is een prachtig stukje natuur met een hele rijke geschiedenis. Met zijn typische 
kopjesduinen en vele oorlogsrelicten is dit meer dan een bezoekje waard!

ma 15/07 Op sleeptouw naar de grazers... start om 14u • nl

ma 12/08 Op sleeptouw naar de grazers... start om 14u • nl
Op stap met de natuurgids doorheen de Krakeelduinen. De natuurkwaliteit van dit duingebied evolueert gunstig 
dankzij het gevoerde natuurbeheer.

Start: Provinciaal Bezoekerscentrum, Olmendreef 2 in De Panne



Bezoekerscentrum De Doornpanne

Doornpannestraat 2 - 8670 Koksijde

058 533 833 (keuze 3)

www.iwva.be/bezoekers

bezoekerscentrum@iwva.be

openingsuren 

juli - augustus ma-za 10u-12u30 13u30-17u 
 zon- & feestdag  13u30-17u

andere vakanties - juni - september  ma-za 10u-12u 14u-17u 
 zon- & feestdag  14u-17u

alle andere periodes vr-za 10u-12u 14u-16u 
 zon- & feestdag  14u-16u

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

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

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

GEWIJZIGDE OPENINGSUREN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE !


