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WANDELPUNT Westhoek De Panne kort

Lengte: 10.81  km

Stijging: 34  m

Moeilijkheidsgraad: 5/10

Olmendreef, De Panne, België

Olmendreef, De Panne, België

Routebeschrijving

Het natuurgebied
Het natuurgebied De Westhoek bevindt zich op de 
grens met Frankrijk, in het uiterste westen van West-
Vlaanderen.
De Westhoek is sinds 1935 een natuurreservaat, één 
van de oudste in België. Samen met het Calmeynbos, 
de Dune du Perroquet, de Dune Marchant en het 
Noordzeestrand vormt de Westhoek één groot 
wandelgebied.
Dit duinlandschap is erg gevarieerd. Het bestaat uit 
verschillende gordels die elkaar opvolgen als je vanaf 
de zee landinwaarts trekt:
- Eerst is er het natte strand, dat onderhevig is aan eb 
en vloed. Daarna volgt het droge strand, dat door de 
zee alleen bij springtij wordt overstroomd. Het strand 
kan hier bij eb wel 450 meter breed zijn.
- De duinengordel vormt een heuvel die in stand 
gehouden wordt door helmgras.
- Achter deze duinen daalt het terrein naar de 
pannengordel: een laag gebied dat begroeid is met 
gras, duindoorn en kruipwilgen. De laagste gebieden 
kunnen in de winter onder water staan door 
regenwater.
- Verrassend is het mulle zand van de volgende 
gordel: de ‘Romeinse vlakte’ of de ‘Sahara’. Dit zijn 
stuifduinen die de wind jaarlijks 5 tot 10 meter 
landinwaarts blaast. Tot een tiental jaren geleden 
waren deze duinen onbegroeid, nu verplaatsen ze 
zich langzamer omdat vegetatie hen ter plaatse 
houdt.
- Dan volgt er opnieuw een duinenpanne en een 
duinengordel die veel ouder zijn. Dit oude gebied is 
sinds lang gecultiveerd met akkertjes en kleine 
stukjes bos.
- Het kustlandschap gaat tenslotte steil over in de 
vlakke akkerlanden van de polders.
De wandeling
De wandeling toont alle gordels van dit heel 
gevarieerde kustlandschap.

Je start met een bezoekje aan het onthaalcentrum 
Duinpanne. Daarna wandel je door de brede dreven 
van het Calmeynbos.
De wandeling verlaat al snel het bos en loopt daarna 
kriskras op en neer over duinen, tussen bosjes en 
doorheen duinpannen met duindoorn. Je beklimt 
verschillende uitzichtspunten op de duinen.
Neem onderweg een kijkje in de vele bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog.
De duinengebieden zijn met elkaar verbonden door 
het vlakke strand. Zoek bij eb het harde zand op 
zodat je flink kan doorstappen. Loop even langsheen 
de vloedlijn om te ‘strandjutten’. Je kan je vondsten 
determineren met kaarten die je in het 
bezoekerscentrum kan kopen.
Op de terugweg ploeter je doorheen het zand van de 
‘Sahara’, een uitgestrekte gordel stuifduinen met veel 
los zand. Daarna loopt de route rustig doorheen 
oudere duinen, kleine akkertjes en bosjes.
Op het einde verandert het karakter van de 
wandeling opnieuw als je terug het Calmeynbos hebt 
bereikt. Je loopt nu over een makkelijk pad door het 
bos terug naar het startpunt.
Deze wandeling bestaat voor meer dan 95% uit 
onverharde wegen.
Wanneer
Je kan deze wandeling in elk jaargetijde maken.
In de winter loop je hier vaak onbeschut tegen de 
natuurelementen op te boksen, maar aan zee heeft 
dat zeker zijn charmes.
De zomer is drukker door het kusttoerisme. De 
Sahara kan dan erg heet zijn, zeker als je door het 
mulle zand stapt. Maar je kan dan wel blootsvoets 
door de zee waden.
De wandelpaden in het reservaat De Westhoek zijn 
vrij toegankelijk tussen zonsopgang en 
zonsondergang.
Start & eindpunt
Bezoekerscentrum Duinpanne.
Adres: Olmendreef 2, 8660 De Panne
Website: www.west-vlaanderen.be/domeinen/
duinpanne
Telefoon: 058/42 21 51
Met de auto: er is ruime parking.
Met openbaar vervoer: er zijn vlotte 
treinverbindingen naar De Panne, het meest 
westelijke station van België. In het station vertrekt er 
elk kwartier een kusttram die stopt aan het 
bezoekerscentrum Duinpanne.
Praktische info
Deze wandeling start aan het bezoekerscentrum 
Duinpanne. Er is een permanente tentoonstelling 
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over de kust met een klein aquarium waar je ook 
eens onder de zee kan ‘snuisteren’. Je kan er diverse 
wandelkaarten kopen en informatiebladen over wat 
je aan het strand kan vinden. Er is sanitair en een 
cafetaria met terras.
Voor wie De Panne te ver vindt voor een daguitstap: 
er is een goed en betaalbaar aanbod aan hotels, 
vakantiewoningen, bed & breakfasts en campings in 
De Panne.
Je vindt alle informatie op de website van de 
toeristische dienst:
Http://toerisme.depanne.be
Deze wandeling maakt deel uit van een reeks 
topwandelingen in Vlaanderen.
Er is telkens een variant van +/-12 km en een van +/- 
20 km.
https://www.wandelpunt.be

Bezienswaardigheden

Cafetaria Duinpanne

1  - Afstand langs route: 0.0  km

Bezoekerscentrum Duinpanne

1  - Afstand langs route: 0.0  km

Afbeelding 1: Bezoekerscentrum Duinpanne

Het bezoekerscentrum ‘Duinpanne’ heeft een gratis 
permanente tentoonstelling over de kust.
Er is ook een klein aquarium waar je ook eens onder 
de zee kan ‘snuisteren’.  

Je kan er een wandelkaart kopen en informatiebladen 
over wat je aan het strand kan vinden.
Het bezoekerscentrum heeft een cafetaria met terras.

Parking

1  - Afstand langs route: 0.07  km

Parking

Calmeynbos

2  - Afstand langs route: 0.99  km

Afbeelding 2: Calmeynbos

Vanaf het bezoekerscentrum wandel je over de 
makkelijke paden van het Calmeynbos.

Uitzichtspunt

3  - Afstand langs route: 1.92  km

Uitzichtspunt

Uitzichtspunt 2

4  - Afstand langs route: 2.89  km

Afbeelding 3: Uitzichtspunt 2

Vanaf dit uitkijkpunt kan je alle gordels van het 
kustlandschap bekijken. In de verte zie je de zee en 
het vissersdorp.



RouteYou routegids: WANDELPUNT Westhoek De Panne kort

6

Nog verder naar het oosten zie je de eerste 
appartementen van de Belgische kust. Deze 
betonnen muur wordt ook wel de moderne 'Atlantic 
wall' genoemd, ze kwamen er in de plaats van de 
betonnen bunkers uit de tweede wereldoorlog.
Het gebied dat je vanaag doorkruist is uniek: hier heb 
je gelukkig geen muur van appartementen die het 
zicht op de zee belemmeren.

Grenspaal Frankrijk - Nederlanden (1819)

5  - Afstand langs route: 5.64  km

Afbeelding 4: Grenspaal Frankrijk - Nederlanden 
(1819)

Hier verlaten we het strand.
Je vindt op deze plaats een grens steen. Deze steen is 
veel ouder dan Belgë: hij duidt niet de grens aan 
tussen Frankrijk en België, maar tussen Frankrijk en 
de Nederlanden.

Galloway runderen

6  - Afstand langs route: 6.55  km

Afbeelding 5: Galloway runderen

Hier werden er grazers zoals Schorse Hooglanders 
ingezet om de vegetatie tegen te gaan, zodat het 
duinenlandschap zich kan herstellen.

Uitzichtspunt 3

7  - Afstand langs route: 6.7  km

Uitzichtspunt

Sahara

8  - Afstand langs route: 7.67  km

Afbeelding 6: Sahara

De ‘Romeinse vlakte’ of de ‘Sahara’ is een brede 
strook stuifduinen die door de wind jaarlijks 5 tot 10 
meter landinwaarts geblazen wordt. Tot een tiental 
jaren geleden waren deze duinen onbegroeid, nu 
verplaatsen ze zich langzamer omdat vegetatie hen 
ter plaatse houdt.
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Vind de route op RouteYou:
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