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September - paasvakantie
09.00u-12.00u & 13.00u-17.00u (ma-za / lu-sa / Mo-Sa)

10.00u-12.30u (zon- en feestdagen / dimanche & jours fériés 
Sonn- & Feiertagen / Sundays and public holidays)

Vanaf de paasvakantie - eind juni
A partir des vacances de Pâques - fin juin 

Ab Osterferien - Ende Juni
As of Easter holidays - end of June

09.00u-12.00u & 13.00u-17.00u (ma-za / lu-sa / Mo-Sa)
10.00u-12.00u & 14.00u-17.00u (zon- en feestdagen

dimanche & jours fériés / Sonn- & Feiertagen
Sundays and public holidays)

Juli - Augustus / Juillet - Août / Juli - August / July - August
09.00u-18.00u (ma-zo / lu-di / Mo-So / Mo-Su)

Toerismobiel
op diverse locaties / sur différents endroits

an verschiedenen Orten / on different locations
(Markt, O.L.V.-kerk, Leopold I-Esplanade,...)

Rolstoelen uitlenen/huren
Bij Toerisme De Panne kunnen 3 strandrol-
stoelen gratis uitgeleend worden waarvan 1 
sportieve rolstoel die geschikt is voor zowel 
het strand als het bos.
1  Hippocampo: geschikt voor sportieve 

wandelingen en uiterst geschikt om in het 
bos te wandelen

2  Handiquatro: het klassieke model van een 
strandrolstoel

3  Marina-Anfi: een trekmodel en enkel ge-
schikt voor op het strand

De rolstoelen kunnen mits reservatie gratis 
uitgeleend worden via Toerisme De Panne 
(september-juni) en de strandhulppost op het 
strand (centrum)(juli-augustus) 058-41 26 66
Een identiteitsbewijs moet ter controle voor-
gelegd worden.

Info en reservatie: Toerisme De Panne | Zee-
laan 21 | 058-42 18 18 | toerisme@depanne.be

Een gewone rolstoel huren?
Bij Arizona kunnen gewone rolstoelen ge-
huurd worden voor € 7,50 per dag. Er zijn 8 
rolstoelen beschikbaar.

Info: Arizona | Zeedijk 37 | 058-41 16 92 | 
info@arizona-depanne.be
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wieltjespad
opgepast: lichte helling









Wieltjespad Calmeynbos - 4 km

Het bos verkennen als je minder mobiel bent, 
is niet evident. Nochtans is het bos van ieder-
een en is het belangrijk dat iedereen ervan 
kan genieten. Het Wieltjespad is een traject 
van ongeveer 4 kilometer doorheen het Cal-
meynbos. De route is onverhard en iets avon-
tuurlijker, maar geselecteerd voor gebruik 
met rolwagens en kinderbuggy’s. 
Het Calmeynbos is een bos van 66 hectare 
om heerlijk in te wandelen. Dit duinbos, ge-
legen op een boogscheut van de Vlaamse 
kust, herbergt een divers dieren- en planten-
rijk. Voor wie zee en bos wil combineren, is dit 
de ideale locatie. Wie in de zomer wat scha-
duw wil opzoeken, vindt de deugddoende 
verkoeling in dit gevarieerde bos.
Het Wieltjespad is niet aangeduid in het bos; 
dit plannetje toont je de weg.
De wandeling start aan het provinciaal be-
zoekerscentrum in de Olmendreef, waar er 
parkeerplaatsen voorzien zijn. Je start in het 
oostelijke deel van het Calmeynbos (langs 
de tennisvelden) en hebt onmiddellijk het 
lastigste stukje van het traject dat lichtjes 
hellend is. Eens dit voorbij, kom je op een vol-
ledig vlak parcours dat zo verdergaat tot je 
de straat over moet naar het westelijke deel 
van het bos. Ook hier is het verdere verloop 
volledig vlak. De wandeling eindigt opnieuw 
aan het provinciaal bezoekerscentrum.
Wie wil, kan nog een kleine lus maken in de 
natuurtuin van het bezoekerscentrum. Er 
staan 11 borden met uitleg over de verschil-
lende duinbiotopen met hun typische plan-
tengroei.
We wensen je een deugddoende wande-
ling!

Help ons dit parcours in orde te houden. In-
formeer ons bij mogelijke gebreken aan het 
parcours op 058-42 97 68 of mail naar milieu@
depanne.be.

Het Calmeynbos

De Oosthoekduinen

provinciaal 
bezoekerscentrum


