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Het bezoekerscentrum in een notendop
Het bezoekerscentrum De Doornpanne van de IWVA werd geopend in 1996 en kreeg als 
voornaamste taak de bezoeker op een boeiende manier te informeren over de duurzame 
waterwinning en de waarden van het natuurgebied.

Het bezoekerscentrum ligt midden de uitgestrekte duinen van het natuurgebied De 
Doornpanne en op een boogscheut van strand en zee. Daarrond situeren zich de Hoge 
Blekker, de Schipgatduinen en even verder het Vlaams natuurreservaat Ter Yde. Het hele 
jaar door is er van alles te beleven voor de jonge en oudere bezoeker. Je vindt er alle 
ingrediënten voor een perfect dagje uit!

In het bezoekerscentrum kunnen kinderen zich uitleven in de wisselende interactieve 
tentoonstellingen die zijn opgebouwd rond een natuur- of milieuthema. In de duinen is er 
een natuurleerpad of kan je mee op een gezinswandeling of een begeleide kinderactiviteit.

Volwassenen vinden er het volledige verhaal van de duurzame waterwinning of kunnen 
zich verdiepen in de verrassende natuur. Aan de balie kan je terecht voor wandelkaarten, 
toeristische folders, advies over de omgeving en over reservaties voor begeleide activiteiten, 
aankoop of ontlenen van veldwerkmateriaal. Daarna ga je goed voorbereid naar buiten 
op verkenning!

Het doel van deze brochure is de bezoeker kennis te laten maken met de uitgebreide 
mogelijkheden die het bezoekerscentrum De Doornpanne biedt aan groepen en individuele 
recreanten.

Op eigen houtje...
Het bezoekerscentrum De Doornpanne is dé ideale uitvalsbasis voor de recreatieve 
wandelaar of fietser. Tal van wandel- en fietsroutes doorkruisen het natuurgebied. Wie dit 
wenst, kan in het bezoekerscentrum één van onderstaande brochures bekomen:

• Provinciale wandelroute ‘Doornpannewandelroute’ (8 km - bewegwijzerd)
• Wandelnetwerk ‘Westkust’
• Wandelnetwerk ‘Kustwandelroute’
• Fietsnetwerk ‘De Kust’
• Wandelshake NatuurCultuur (wandelzoektocht i.s.m. Milieudienst Koksijde)

Begeleide natuurwandelingen
Elk jaar worden tal van activiteiten geörganiseerd voor jong en oud. Iedereen is welkom 
om de sfeer op te snuiven tijdens een gezellige en boeiende natuurwandeling of andere 
activiteit.



6

Deze activiteiten worden gratis (m.u.v. enkele) aangeboden door de I.W.V.A. Inschrijven 
is, tenzij anders vermeld op de wandelkalender, niet nodig. Hieronder een greep uit ons 
aanbod. Voor meer info kunt u steeds terecht op www.iwva.be/bezoekers

• Water-lopen: tijdens deze wandeling maak je kennis met het productieproces van 
drinkwater in combinatie met een wandeling naar het infiltratiepand en een bezoek 
aan het zuiveringsstation.

• Dwars door de duinen: deze drie uur durende wandeling omvat een brede waaier aan 
informatie rond allerlei thema’s. U maakt kennis met de duinen, cultuur, historiek, het 
strand én brengt een bezoek aan het Natuureducatief centrum Duinenhuis Koksijde.

• Themawandeling natuur: de natuur is zo boeiend dat het volstaat om tijdens een 
wandeling één specifiek onderwerp onder de loupe te nemen. Tijdens deze 
themawandelingen zoals ezels en pony’s in de duinen, vogelvroegmorgenwandeling, 
kruidenwandeling, spoorzoeken, kriebelbeestjes in de duinen, ...wordt er dieper 
ingegaan op insecten, grazers, paddenstoelen, ... 

• Gezins- of kinderactiviteiten: wie zijn 
kind(eren) ziet genieten van een leuke 
activiteit, wordt er zelf blijer van! Op jonge 
leeftijd kun je kinderen heel gemakkelijk 
boeien en verwonderen. Daarom worden 
jaarlijks activiteiten geörganiseerd waarbij 
kinderen op een leuke en creatieve manier 
kennis maken met de natuur.

Een activiteit aanvragen
Wie zelf een wandeling wenst te organiseren kan steeds terecht bij één van de medewerkers 
van het bezoekerscentrum De Doornpanne, van maandag t.e.m. vrijdag van 8-12u en 13-
16u30:

Rika Driessens (verantwoordelijke) - Bart Clarebout (educatief medewerker) 
bezoekerscentrum@iwva.be - 058 533 833 (doorschakelkeuze 3)

Kostprijs: de prijs voor een begeleide activiteit (met natuurgids) bedraagt €60. 

Tijdstip: de activiteiten rond het thema natuur kunnen geprogrammeerd worden van 
maandag tot en met zaterdag, zoveel mogelijk binnen de openingsuren van het centrum. 
Het bedrijfsbezoek (waterwinning) is enkel mogelijk van maandag tot en met vrijdag.

Deelnemers: om de natuurbeleving voor leerling, leerkracht en natuurgids optimaal te houden, 
beperken wij het aantal leerlingen tot 24. Het is perfect mogelijk om grotere groepen op te 
splitsen en meerdere gidsen te voorzien.

Duur: een activiteit neemt maximaal 2 uur in beslag. Voor de allerkleinsten anderhalf uur. 
Daarbij wordt er maximaal 3 km afgelegd.



7

Enkele nuttige tips voor het boeken van een activiteit:

• Zet het op mail! Het is perfect mogelijk om telefonische of mondeling een activiteit te 
plannen maar wij zullen steeds vragen naar een aanvraag via mail. In deze mail is 
het belangrijk dat u alle nodige gegevens vermeldt: school, contactgegevens, aantal 
leerlingen, klas, type onderwijs, .... Na het boeken van uw activiteit via mail, sturen 
wij u een bevestiging terug. Geen bevestiging ontvangen? Contacteer ons zo snel 
mogelijk!

• Dubbelcheck! Wij beseffen dat het opstellen van een dag- of weekplanning geen 
evidentie is.  Om zoveel mogeiljk misverstanden en/of fouten te vermijden, vragen 
wij de wandeling ten laatste twee weken voor de geplande datum nog even te 
bevestigen (via mail of telefonisch). Zo staan jullie noch wijzelf voor een onaangename 
verrassing.

• Boek ruim op voorhand! Wij werken samen met een gemotiveerde en ervaren 
groep natuurgidsen. Elke natuurgids heeft zijn eigen specialiteit wat doelgroep en 
themawandeling betreft. Hoe later de boeking, hoe moeilijker het wordt om de juiste 
persoon voor uw activiteit te vinden.

• Maak gebruik van de MOS-pas! Het bezoekerscentrum De Doornpanne is een MOS-
schakel. Hierdoor kunnen MOS-scholen beroep doen op gratis openbaar vervoer 
van De LIJN voor hun leerlingen. Meer info en voorwaarden vindt u op www.lne.be.

• Beperk de grootte van de groep! Indien het budget dit toelaat, is het steeds 
aangeraden om met een kleinere groep (ong. 15 lln) op stap te gaan. Op die manier 
is er meer interactie mogelijk tussen de leerlingen en de gids.

• Ontdek de tijdelijke tentoonstelling! Jaarlijks presenteert het bezoekerscentrum drie 
verschillende tentoonstellingen rond een verschillende natuurthema. Vraag gerust 
naar meer info.

• Doe het leerpad! Langs de wandellus in De Doornpanne staan educatieve borden. 
Daarbij hoort een zoektocht die je vanop de website kunt downloaden  via  
www.iwva.be/bezoekers. De wandellus is ongeveer 2,2 km lang.

• Maak gebruik van de veldwerkpakketten! Wie wil kan één van de educatieve 
veldwerkpakketten ontlenen. Buiten het betalen van een waarborg is het gebruik 
ervan volledig kosteloos. Wij beschikken over de zeekoffer, de boskoffer, de 
duinpieper en het gezinsrugzakje. Het is aangeraden om ook hiervoor te reserveren. 
Meer info omtrent de veldwerkpakketten vindt u op pagina 15 in deze brochure.

• Vragen? Neem gerust contact op. Dan kunnen we alle gegevens nog eens samen 
overlopen en indien nodig aanpassen (bvb leerlingenaantallen, activiteit, ...).
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Afsprakennota

1. Annulering

• Annuleren kan kosteloos ten laatste één dag voorafgaand aan de reservatiedatum, dit tot 
16u30. Ingesproken berichten of e-mails na 16u30 worden niet meer behandeld.

• Indien de gids de dag zelf tijdig kan worden verwittigd, wordt een annulatievergoeding 
aangerekend van €15 per gidsbeurt*.

• Bij het laattijdig verwittigen of het niet opdagen van de groep wordt een factuur gestuurd 
voor de totale kostprijs van de gidsbeurt(en). 

• In geval van overmacht, bvb. staking openbaar vervoer, ongeval, ... dient de 
annulatievergoeding van €15 niet betaald te worden. De overmacht dient evenwel 
gestaafd te worden.

2. Aanvang van de gidsbeurt

• Indien de groep om eender welke reden niet op tijd op de afspraak aanwezig kan zijn, 
moet er telefonisch verwittigd worden.

• Bij laattijdigheid vanaf 45 minuten, zal de gids niet meer beschikbaar zijn.

• De gidsbeurt kan niet worden opgeschoven bij een laattijdige aanvang. Uitzonderlijk 
kan de gids dit toestaan, indien de gidsbeurt nog binnen de openingsuren van het 
bezoekerscentrum valt.

3. Voor (klas)groepen

• Voorzie kledij en schoeisel aangepast aan de omgeving en het weer.

• Het in beperkte mate verzamelen van materialen uit de natuur wordt enkel toegestaan 
voor didactische doeleinden.

• Voorafgaand aan elke gidsbeurt, geeft de gids een uiteenzetting omtrent de afspraken 
rond het betreden van een natuurgebied. Er wordt dan ook gevraagd om deze afspraken 
strikt na te leven. (bvb op de paden blijven, contact met de grazers, ...)

• De leerkracht is ten alle tijde verantwoordelijk voor de leerlingen en blijft bij zijn groep 
tijdens de gidsbeurt. De gids verwacht dat de leerkracht constructief meewerkt aan 
de gidsbeurt door actief te participeren en de leerlingen mee te begeleiden tijdens 
eventuele opdrachten.

• Het is niet toegestaan om drank of eten te nuttigen in het bezoekerscentrum. Op het 
pleintje voor het bezoekerscentrum staan een aantal bankjes voor het nuttigen van 
de picknick. Er is ook een drinkwaterfontein aanwezig. Daar kunnen de leerlingen hun 
dorst lessen en eventueel hun drankflesje bijvullen. We vragen de leerkrachten om een 
afvalarme picknick te voorzien. Alle afval wordt na afloop correct gesorteerd in de 
daartoe voorziene recipiënten.

• Het gebruik van de toiletten is gratis. We vragen aan de leerkrachten om toezicht te 
houden voor een goed verloop van het gebruik van de toiletten. Bij het verlaten van het 
bezoekerscentrum vragen we om de toiletten op netheid en orde te controleren.
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Ons educatief aanbod

Bedrijfsbezoek

Doelstelling

Omschrijving
‘Water is de olie van de toekomst’ wordt wel eens gezegd. Wat wordt daar precies mee 
bedoeld en... zit er waarheid in deze uitspraak? Door kinderen een inkijk te geven in het 
productieproces van drinkwater, leren ze dat er heel wat bij komt kijken voor je water kan 
tappen aan de kraan of het toilet kan doorspoelen.

We beginnen met een ruime verkenning rond het thema water en duiken daarna dieper 
naar de productie van drinkwater. Op het einde wordt een bezoek gebracht aan het 
zuiveringsstation waar de kinderen een zicht krijgen op de productie van drinkwater.

Vanaf de 3de graad wordt eveneens het aspect duurzame waterwinning besproken waarbij  
gerecycleerd afvalwater gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. Op die manier 
wordt de kringloop gesloten.

• De leeringen leren over het begrip water in relatie tot 
de wereld en hun leefomgeving.

• De leerlingen leren hoe drinkwater geproduceerd 
wordt.

• De leerlingen leren hoe ze zuinig kunnen omspringen 
met water.

Doelgroep

Wanneer

Aantal groepen

Duur

Max. 24 leerlingen

Aantal deelnemers

Max. 1 groep per dagdeel

volgens afspraak, max. 2u
Het ganse jaar door van maandag tot vrijdag 
(uitgezonderd feestdagen)

1ste - 2de - 3de graad BaO en SO  
Kinderen en jongeren met een mentale of fysieke beperking

Binnen of buiten
Afhankelijk van tijdsduur

Taal
Nederlands
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D o o r n p a n n e 
wandeling

Doelstelling

Omschrijving
Het natuurgebied De Doornpanne - ingesloten tussen de Hoge Blekker, de Schipgatduinen 
en de Witte Burg - bestaat hoofdzakelijk uit begroeide duinen met een oppervlakte van 
120 hectare. Het gebied is opgedeeld in drie zones waarvan twee begraasd worden door 
Shetlandpony’s en ezels.

Samen met een natuurgids gaan de leerlingen op een leerrijke ontdekking in de natuur. 
Via kronkelende paadjes doorheen de ezel- en ponybegrazing klim je omhoog en kun je 
genieten van een prachtig uitzicht! Tijdens deze wandeling krijg je een antwoord op vragen 
zoals ‘hoe ontstaan duinen?’, ‘wat is zand?’, ‘hoe kunnen planten en dieren overleven in de 
duinen?’ en zoveel meer.

Deze wandeling is een gezonde mix tussen het luisteren naar het boeiend verhaal van de 
gids en het zelf ontdekken door de leerlingen aan de hand van educatief materiaal zoals 
het opzetloupje, de zoekkaarten, het fotospel, ...

• De leerlingen leren planten en dieren met hun 
onderlinge relaties in het biotoop duinen kennen.

• De leerlingen leren wat natuurbeheer inhoudt.
• De leerlingen leren respect opbrengen voor de natuur.

Doelgroep

Wanneer

Aantal groepen

Duur

Max. 24 leerlingen

Aantal deelnemers

Volgens bezetting

2 uur
Het ganse jaar door van maandag tot zaterdag 
(uitgezonderd feestdagen)

1ste - 2de - 3de graad BaO en SO  
Kinderen en jongeren met een mentale of fysieke beperking

Binnen of buiten
Buitenactiviteit

Taal
Nederlands / Frans
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Ezels en pony’s in 
De Doornpanne

Doelstelling

Omschrijving
Kinderen vinden een ontmoeting met grazers in de natuur een superleuke ervaring. Samen 
met de gids vertrekken ze tijdens een avontuurlijke wandeling op zoek naar hun sporen. 
Zullen zij de dieren vinden in zo’n groot natuurgebied?

Via observatie leren ze de pony’s en ezels beter kennen. Wie is de baas in de kudde, 
welke positie hebben de andere dieren? Hoe gaan wij best om met pony’s en ezels in de 
vrije natuur want deze dieren zijn geen knuffeldieren... Er wordt gesproken over regels en 
afspraken rond eigen veiligheid, het respect voor het territorium, het inzicht om de signalen 
van de dieren te herkennen... Weten de kinderen welk voedsel deze dieren in volle vrijheid 
kiezen in de natuur? Zijn er ook giftige planten bij die ze beter niet kunnen eten? Hoe 
kunnen de dieren het hele jaar overleven in de duinen en welke verzorging krijgen ze van 
de beheerder?

We spelen het keutelspel en maken een paspoort van hun lievelingsdier. Ook de jonge 
kinderen genieten van deze wandeling via geschikte opdrachtjes en spelletjes.

• De leerlingen leren grazers in de vrije natuur kennen
• De leerlingen leren het belang van grazers voor het 

natuurgebied kennen.

Doelgroep

Wanneer

Aantal groepen

Duur

Max. 24 leerlingen

Aantal deelnemers

Max. 3 per dagdeel

2 uur

Het ganse jaar door van maandag tot zaterdag 
(uitgezonderd feestdagen)

1ste - 2de - 3de graad BaO  
Kinderen en jongeren met een mentale beperking

Binnen of buiten
Buitenactiviteit

Taal
Nederlands / Frans
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Kleurrijke 
Duinen

Doelstelling

Omschrijving
Zonder kleuren zou de natuur minder prachtig ogen. Elk seizoen schildert de natuur in een 
ander kleurenpalet. Lente, zomer, herfst, winter... er is altijd weer wat anders te zien.

In het pakket Kleurrijke Duinen gaan de kinderen mee op zoek naar al die verschillende 
kleuren en leren ze waartoe die dienen. Ze ontdekken via doe-opdrachtjes de kleuren van 
de regenboog, de seizoenskleuren en de speciale kleurentrucs die dieren gebruiken om te 
ontsnappen aan hun vijanden.

De leerlingen spelen het camouflagespel, de fotozoektocht, zetten een kleurenbril op en 
testen hun kleurenkennis bij plant en dier in de kleurenquiz. Een pakket geschreven voor het 
eerste, tweede en derde leerjaar basisonderwijs waarbij leerlingen op een speelse en leuke 
manier kennismaken met de natuur.

• De leerlingen leren gericht kijken naar kleuren
• De leerlingen leren ervaringsgericht de kleuren van 

het seizoen ontdekken
• De leerlingen leren het belang van kleuren ontdekken 

bij dier en plant

Doelgroep

Wanneer

Aantal groepen

Duur

Max. 24 leerlingen

Aantal deelnemers

Max. 2 per dagdeel

2 uur
Van april tot en met oktober van maandag tot 
vrijdag (uitgezonderd feestdagen)

1ste graad BaO  
Kinderen en jongeren met een mentale beperking

Binnen of buiten
Buitenactiviteit

Taal
Nederlands / Frans
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3de kleuterklas   
Kinderen met een mentale beperking

Duur
2 uur

Max. 2 per dagdeel

Aantal groepen

Aantal deelnemers
Max. 24 leerlingen

Van april tot en met oktober van maandag tot 
vrijdag (uitgezonderd feestdagen)

Wanneer

Buitenactiviteit
Binnen of buiten

Omschrijving
Snuffel is een lief, klein en heel nieuwsgierig konijntje. Op een morgen was hij in de duinen 
op verkenning maar plots schrikt hij heel erg. Hij ziet zijn vriendjes nergens meer. Zonder zijn 
vriendjes weet Snuffel niet hoe hij zijn holletje kan terugvinden.

Samen met de kleuters gaat Snuffel op zoek naar zijn hol. Tijdens de zoektocht maken de 
kinderen kennis met de vriendjes van konijntje Snuffel. Door middel van leuke spelletjes 
waarbij hun zintuigen aan bod komen, worden de duinen verkend.

Op het einde van de tocht, wanneer Snuffel terug thuis komt, is er een groot konijnenfeest. 
Daar worden de kinderen getrakteerd op een lekker koekje of een gezonde wortel.

• De leerlingen leren de duinen kennen
• De leerlingen leren verschillende duinbewoners kennen
• De leerlingen leren hun zintuigen gebruiken.

Doelgroep

Doelstelling

Kleuterpad

Taal
Nederlands /  Frans
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Spoorneuzen

Doelstelling

Omschrijving

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar onbekende sporen? Kom dan mee op zoek naar het dier of 
de mens achter deze sporen.

Ken je het verschil tussen een prent en een spoor en wat is een wissel en een lijstersmidse?

Het is spannend om naar sporen te zoeken, er zijn veel soorten sporen die men soms niet 
ziet of niet in verband brengt met dieren. Denk maar aan resten van een skelet, veren, 
vraatsporen, behuizing, braakballen, uitwerpselen, geluiden, geur- en graafsporen, enz…

De jongere kinderen spelen het keutelspel en doen de sporentest met de voelzak.

• De leerlingen leren de natuur observeren
• De leerlingen leren linken leggen tussen spoor en en 

de levenswijze van het dier
• De leerlingen leren hun observatie vastleggen op 

papier

Doelgroep

Wanneer

Aantal groepen

Duur

Max. 24 leerlingen

Aantal deelnemers

Max. 2 per dagdeel

2 uur
Het ganse jaar door van maandag tot vrijdag 
(uitgezonderd feestdagen)

2de - 3de graad BaO  
1ste graad SO  
Kinderen en jongeren met een mentale beperking

Binnen of buiten
Buitenactiviteit

Taal
Nederlands / Frans
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Supermarkt 
Duinen

Doelstelling

Omschrijving
Het thema van deze activiteit is het gebruik van planten, vroeger en nu. De groep wordt 
verdeeld in een aantal “beroepsfamilies”: arts, apotheker, textielverver, slager, houtbewerker, 
tovenaar en kruidenier. 

Eerst gaat de groep op stap in de duinen. Tijdens de wandeling vertelt de gids over de 
planten die er te zien zijn. Door te antwoorden op de vragen van de gids, kunnen de families 
munten verdienen. Die hebben ze nadien nodig voor het spel binnen.

Terug binnen krijgt elke groep een tas met materiaal om hun winkel in te richten. Daarbij 
zitten de fiches met uitleg van de planten die ze te koop aanbieden.

Het doel van het spel is dat alle groepen - het volledige dorp dus - alle 72 problemen (bvb 
keelpijn) kunnen verhelpen door de juiste plant te kopen met de munten die ze verdiend 
hebben tijdens de wandeling. De problemen bekomen ze door het trekken van kaartjes. 

• De leerlingen leren de geneeskrachtige eigenschappen 
van planten kennen

• De leerlingen leren het belang van solidariteit en 
samenwerking

• De leerlingen leren oplossingsgericht zoeken

Doelgroep

Wanneer

Aantal groepen

Duur

12 tot 24 leerlingen

Aantal deelnemers

Max. 1 per dagdeel

2 uur
Het ganse jaar door van maandag tot vrijdag 
(uitgezonderd feestdagen)

2de - 3de graad BaO

Binnen of buiten
Binnen- & buitenactiviteit

Taal
Nederlands / Frans
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Vogels van bij ons

Doelstelling

Omschrijving
In deze sessie worden de kinderen ingewijd in de wereld van de vogels die in de duinen 
leven of die de kinderen kunnen waarnemen in hun omgeving.

Eén van de belangrijke aspecten van het pakket is het gericht leren kijken naar vogels om 
hun bouw en andere eigenschappen goed te kunnen onderscheiden.

Dankzij een gerichte observatie van elke vogel kunnen de kinderen heel wat meer te weten 
komen over de biotoop waarin de vogel leeft of het voedsel dat hij eet. Afhankelijk van het 
seizoen komen de zang, de voortplanting en de trek van de vogels aan bod.

Via observatieoefeningen, belevingspelletjes, puzzels en nog veel meer komen de kinderen 
vanzelf tot oplossingen op bovenstaande thema’s.

• De leerlingen leren genieten van vogels
• De leerlingen leren de wereld van de vogels kennen 
• De leerlingen leren de invloed kennen van de mens 

op de vogels.
• De leerlingen leren zorg dragen voor vogels

Doelgroep

Wanneer

Aantal groepen

Duur

Max. 24 leerlingen
Aantal deelnemers

Max. 2 per dagdeel

2 uur
Het ganse jaar door van maandag tot vrijdag 
(uitgezonderd feestdagen)

2de - 3de graad BaO - 1ste graad SO  
Kinderen en jongeren met een mentale/fysieke beperking

Binnen of buiten
Buitenactiviteit

Taal
Nederlands / Frans
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“Veldwerk is de motor geworden voor het 
werken met kinderen wanneer natuur aan de 
orde is. Veldwerk is ook leren, maar dan door 
verwondering te wekken, speels de natuur te 
beleven en de zintuigen in actie te brengen.” 
(bron: leermap De Zeekoffer)

De veldwerkkoffers bieden scholen en 
gezinnen een eenvoudige en goedkope 
activiteit aan waarbij natuurbeleving 
centraal staat.

Met alle materialen voorhanden en de 
betaling van enkel een waarborg, kun je op 
stap met één van de koffers of rugzakjes. 

1. De Zeekoffer

De zeekoffer kreeg onlangs 
een volledige update. Niet 
alleen werd de werkmap 

voor leerkrachten 
opnieuw uitgewerkt, er 
werden ook aparte 

opdrachtenfiches 
toegevoegd aan 
het pakket. Je kan 

er de zee, het strand en de 
duinen mee verkennen.

2. De Boskoffer

De boskoffer bevat 
zoals de zeekoffer een 
uitgewerkte  leermap 
en tal van loupes, 
zoekkaarten en een 
boomhoogtemeter!

De doe-het-zelf 
oplossing voor 
natuurbeleving in 
het bos!

3. De Duinpieper

Voor wie de omvang van 
een koffer te omslachtig 

lijkt of voor wie op 
op stap gaat met 
een kleine groep,  

kan perfect 
aan de slag 

met deze 
rugzak!

4. Het gezinsrugzakje

Wanneer het wat luchtiger mag, is het 
gezinsrugzakje de ideale partner om mee 
op te stap te gaan. De opdrachten zijn 
verdeeld over vijf thema-kaartjes met aan 
de achterkant steeds een leuk spelletje. 
Plezier voor 
jong en oud!

Het bezoekerscentrum De Doornpanne 
beschikt over twee Zeekoffers, één Boskoffer, 
twee Duinpiepers en tien gezinsrugzakjes.

Wie een veldwerkpakket wil gebruiken, 
neemt best op voorhand contact op zodat 
we het pakket kunnen reserveren.

Wanneer wij niet over voldoende pakketten 
beschikken, kunnen de pakketten ook 
ontleend worden bij de milieudienst van de 
gemeente of bij andere bezoekerscentra.

De veldwerkpakketten

Voor meer info: www.west-vlaanderen.be
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