
LENTE IN HET DUINENHUIS! 

INFO: duinenhuis@koksijde.be     T 058 52 48 17 

 

 

Voordracht: Waarom kon het 25 jaar wel en momenteel niet meer? 
Vrijdag 29 maart om 19.30 u. 

Het is nu ruim een kwarteeuw geleden dat Het Plan Zeehond gelanceerd werd voor het 
natuurreservaat de IJzermonding (Nieuwpoort). Dit plan betekende uiteindelijk de redding van 

het natuurreservaat en samen met het Duinendecreet uit dezelfde periode waren beiden een 

mijlpaal voor het natuurbehoud aan onze kust en de rest van Vlaanderen. Natuurpunt balde een 

vuist, startte een offensief natuur- en actieplan en een aantal geëngageerde politici volgden. De 
natuur won het van het kapitaal, en van het beton.  

Waarom had men in de regering toen 25 jaar geleden wel de moed om die keuzes te 

maken. En waarvan is men op vandaag toch zo bang? Wat was dat Duinendecreet en dat Plan 

Zeehond ook weer? Hoe hebben ze dat toen aangepakt? Veel vragen die tijdens de uiteenzetting 
mogelijks beantwoord zullen worden. 

 

Organisatie: i.s.m. Natuurpunt Westkust 

Spreker: Peter Bossu 

Toegang: gratis 

Info: duinenhuis@koksijde.be 

 

 

Earth Hour –  Sfeervolle avondwandeling door de Schipgatduinen en 

sterren kijken op het dakterras!   
Zaterdag 30 maart, met start wandeling om 20u. aan het Duinenhuis  

Earth Hour is een internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om op de laatste 

zaterdag van maart de verlichting en andere elektrische apparaten in hun huis voor 1 uur te doven 

en stil te staan bij ons energieverbruik en het effect ervan op de klimaatverandering.  

Doe jij ook mee aan deze actie door tussen 20.30 en 21.30 u. de verlichting bij jouw thuis te 

doven? En wil jij ondertussen genieten van de rust en gezelligheid dat zo’n donkere avond met zich 

meebrengt? Dan ben je op zaterdagavond 30 maart van harte welkom in het Duinenhuis! Wapen je 

met een zaklamp, draag stevig schoeisel en vergezel ons op deze sfeervolle avondwandeling met 

onderweg mooie kortverhalen! Na de wandeling warmen we ons op met een heerlijke tas verse 

soep. En als afsluiter zet de sterrenwacht ‘De Sterrenjutter’ haar deuren open. Bij helder weer 

kunnen we er genieten van een duistere nacht, enkel verlicht door fonkelende sterren. 

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS ‘De Sterrenjutters’ Koksijde en natuurgids Luc David 

Kostprijs: €3 incl. soep 

Inschrijven: voor 24 maart via duinenhuis@koksijde.be T 058 52 48 17 – max. 25 deelnemers 

DEZE WANDELING IS VOLZET! Maar toch welkom voor een kijkje te nemen in de Sterrenwacht op 

het prachtige dakterras van het Duinenhuis! 
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Voordracht Zwaartekrachtgolven. 
Vrijdag 5 april om 19.30 u. 

Govert Schilling (Meerkerk, 30 november 1956) is freelance wetenschapsjournalist en publicist. Hij 

schrijft over sterrenkunde en ruimteonderzoek voor kranten en tijdschriften in binnen- en 

buitenland, o.a. voor de Volkskrant, Eos magazine, Science, New Scientist, Sky & Telescope en 

BBC Sky at Night. Hij publiceerde tientallen boeken over uiteenlopende sterrenkundige 
onderwerpen, waarvan sommige zijn vertaald, o.a. in het Engels, Duits en Chinees. Regelmatig 

geeft hij op radio en tv toelichting op ontwikkelingen in de astronomie. Daarnaast verzorgt hij 

publiekslezingen en cursussen, en is hij eindredacteur van de populaire website 

allesoversterrenkunde.nl 

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS ‘De Sterrenjutters’ Koksijde 

Spreker: Dhr. Govert Schilling 

Kostprijs: €5, €4 leden Lokale Afdeling VVS ‘De Sterrenjutters’ Koksijde, inwoners Koksijde, 

gidsen Duinenhuis en studenten 
Meer info: www.desterrenjutters.be 

Praktisch: parkeren kan enkel aan de Koninklijke Baan en omgeving.  

 

 

Geleide wandeling in de Noordduinen. 
Zondag 7 april om 14 u. 
 
Kom mee op stap met herborist en natuurgids Marjan Janssens in het natuurgebied ‘De 

Noordduinen’ nabij de Zuid-Abdijmolen Koksijde. We komen méér te weten over de 

voorjaarskruiden die hier groeien en bloeien. Niet nodig om vooraf in te schrijven. Hondjes niet 

toegelaten (natuurreservaat).  

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis                                                                     

Startplaats: J. Van Buggenhoutlaan t.h.v. Zuid-Abdijmolen Koksijde-bad 

Kostprijs: gratis 

 

 

 

 



 

Een leerrijke winterwandeling op het strand. 
Zondag 14 april om 14 u.  
 
Op stap met natuurgids Ingrid Jonckheere op het strand; ze heeft het over de niet-inheemse 

organismen in de aanspoelsels en op het strandhoofd. Niet nodig om vooraf in te schrijven! 

Laarzen zijn een must! 

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis                                                                     
Startplaats: Elisabethplein Koksijde-bad 

Kostprijs: gratis 

 

 

Yoga op het dak van de duinen in het Duinenhuis! 
 

Week1: ma 8 (9.30-10.30 u), di 9 (11-12 u), do 11 (9.30-10.30 u) 

Week 2: ma 15 (9.30-10.30 u), di 16 (11-12 u), do 18 (9.30-10.30 u) 

 

Onthaasten en één worden met de natuurelementen in volle Schipgatduinen? Maak werk van je 

gezondheid, conditie, draagkracht, energie en lenigheid via een dynamische vorm van Hatha Yoga. 

Met speciale aandacht voor houding en symmetrie breng je al van ’ s morgens vroeg evenwicht in 

je lichaam. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als mensen met ervaring. 

 

Lesgever: Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yoga-instructrice 

Meebrengen: matje, deken en kussentje / draag gemakkelijke kledij 

Kostprijs: € 6 per les (max. 20 deelnemers per les) 

Verplicht inschrijven: via duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 – max. 20 deelnemers 

 

 

Kinderactiviteit (8-14 jaar): huid- en milieuvriendelijke zeepjes maken 
Dinsdag 16 april 14-16.30 u. 

 

Vaak staan wij er niet bij stil welke bestanddelen er zitten in de verzorgingsproducten die wij 

dagelijks gebruiken, denk maar aan zeep, douchegel, tandpasta, scrubs, peelings,… Deze 

producten bevatten vaak microplastics (minuscule korreltjes die als schuurmiddel gebruikt 

worden). Het probleem is dat deze korreltjes zo klein zijn dat geen enkel waterzuiveringsprocedure 
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ze uit het water kan halen waardoor ze in de riolering en zee – en vervolgens op ons bord – 

terechtkomen. In gecertificeerde natuurcosmetica zitten geen microplastics, maar gebruikt men 

plantaardige en minerale poeders: veel beter voor je huid èn het milieu dus! 

Wil jij samen met ons aan de slag gaan om met natuurlijke ingrediënten je eigen huid- en 

milieuvriendelijke zeepjes te maken? Tijdens deze workshop kies je zelf je zeepvormpjes, kleurtjes 

en geurtjes. Schrijf je snel in! 

 

Kostprijs: € 8,00 incl. versierd doosje met zeepjes 
Inschrijven: vóór 11 april via duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers 

 

 

 
 

 

 

Pasen in het Hannecartbos! 
Zondag 21 april om 14 u.  

 

Kom méér te weten over de verschillende soorten bomen die je kunt vinden in het Hannecartbos. 

Marjan Janssens is de natuurgids. Niet nodig om vooraf in te schrijven. Honden zijn niet 
toegelaten! 

 

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis 

Startplaats: Infobord, Loze Vissertjespad Oostduinkerke (Mariapark) 
Kostprijs: gratis  

 

 

 

Over zangvogeltjes, duinakkertjes en het vissersbestaan…. 
Zondag 28 april om 10.30 u.  

 

 
Natuurgids Johan Depotter neemt ons mee naar de oudste duinen van Koksijde; de 

Oostvoorduinen. Hij vertelt over de duinakkertjes en het vissersbestaan. Eveneens komen we meer 

te weten over de zangvogeltjes die terug op post zijn en de specifieke flora! Niet nodig om vooraf 

in te schrijven! 
 

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis 

Startplaats: ingang gemeentelijke begraafplaats, A. Geryllaan Oostduinkerke 

Kostprijs: gratis 
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Voordracht over ruimteweer  

Vrijdag 3 mei om 19.30 u.  

 

Dhr Stefaan Poedts komt praten over ‘ruimteweer’. Dit verwijst naar verstoringen en 
veranderingen op de zon en in de zonnewind, de magnetosfeer, de ionosfeer en de 

thermosfeer…Slechte weersomstandigheden in de ruimte kunnen satelliet-operaties, 

communicaties en navigatiesystemen onderbreken. Als je hierover méér wilt weten kom dan gerust 

af naar het Duinenhuis. 
 

Organisatie: i.s.m. De Sterrenjutters Koksijde.  

Kostprijs: 4 euro (leden), inwoners Koksijde + gidsen Duinenhuis, 5 euro (niet leden).  

Inschrijven: via info@desterrenjutters.be / www.desterrenjutters.be  
 

 

  

Geleide strandwandeling van Sint-André tot Duinenhuis. 
Zondag 5 mei om 10 u.  

 
Kom mee op stap met natuurgids Johan Depotter voor een deugddoende strandwandeling van 

Sint-André naar het Duinenhuis! Niet nodig om vooraf in te schrijven! Honden welkom maar aan de 

leiband! 

 
Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis 

Startplaats: parking Sint-André Oostduinkerke/einde G.Scottlaan 

Kostprijs: gratis 

 
 

 

 

  

Geleide duinenwandeling in Koksijde. 
Zondag 12 mei om 14 u. 

 
Een leerrijke wandeling in de Schipgatduinen over het ontstaan van zeereepduinen. Luc De Prycker 

is de natuurgids. Niet nodig om vooraf in te schrijven!  

 

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis 
Startplaats: Elisabethplein Koksijde-bad  

Kostprijs: gratis 
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Workshop “Het groene huishouden: afwasmiddel, handzeep en 

allesreiniger” 
Dinsdag 14 mei 19-22 u. 

 

Elke dag worden we blootgesteld aan toxines en chemicaliën in onze omgeving. Waaraan je 

buitenshuis wordt blootgesteld heb je niet onder controle, maar in je eigen huis kun je giftige 

stoffen zoveel mogelijk beperken. 

In deze workshop maak je een afwasmiddel, handzeep en een allesreiniger. Allemaal op basis van 

natuurlijke ingrediënten. Zo kan je het hele huis milieuvriendelijk en veilig onderhouden. 

 

Organisatie: i.s.m. VormingPlus Westhoek 

Lesgever: herborist Katrien Bonnez 

Kostprijs: € 15,00 standaardprijs; € 12,00 voordeeltarief 
Inschrijven: vóór 7 mei via www.vormingplusow.be of 059/50 39 52 (aantal deelnemers beperkt) 

 

 

Lezing Duurzame en ethische mode, is dat mogelijk? 
Donderdag 16 mei om 19-21.30 u. 

Modekleding kopen we allemaal. Maar hoe weten we of onze kleding ecologisch en ethisch 

verantwoord is? Iedereen beseft dat er iets mis is met de spotgoedkope kledij die je in sommige 

ketens of supermarkten vindt, maar welke garantie is er dat kleren van bekende ketens in de 

winkelstraten of prijzige merkkledij niet in dezelfde sweatshops gemaakt worden? Sara 

Ceustermans van de Schone Kleren Campagne volgt de kledingbusiness al jarenlang op en vertelt 

welke merken en ketens echte inspanningen leveren voor aanvaardbare arbeidsomstandigheden en 

welke niet. Ze wijst ook op pionierende ‘alternatieven’ voor wie echt duurzame en ethische kleding 

wil kopen. Ze vormen nog een kleine niche maar het aantal initiatieven groeit. Het gaat dan om 

handelaars die van ecologisch duurzame en/of ethische mode hun handelsmerk willen maken. 

Organisatie: i.s.m. VormingPlus 

Lesgever: Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne 

Kostprijs: € 5,00 incl. drankje in de pauze 
Inschrijven: vóór 12 mei via www.vormingplusow.be of 059/50 39 52 (max. 35 deelnemers) 
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Lezing “Vegetarisch koken: hoe begin je er aan? Wegwijs in de 

producten en ideeën van de vegetarische keuken” 
Dinsdag 21 mei om 19 u. 

 

Omschakelen naar een meer vegetarisch voedingspatroon roept tal van vragen op. Het is ook niet 

eenvoudig om in het grote product- en informatieaanbod omtrent vegetarische voeding nog 

wegwijs te geraken. 

Met deze interactieve lezing krijg je antwoord op je vragen en maak je kennis met nieuwe en 

onbekende voedingsmiddelen, basisbegrippen en ideeën. We bekijken ook de verschillende 

vegetarische eiwitten en tal van andere producten. Er wordt ruimte voorzien om uitgebreid vragen 

te stellen. Deze voordracht is ook geschikt voor beginners, je hebt geen voorkennis nodig. 

 

Organisatie: i.s.m. VormingPlus 
Lesgever: Peter Vermeersch 

Kostprijs: gratis 

Inschrijven: vóór 14 mei via www.vormingplusow.be of T 059/50 39 52 – max. 35 deelnemers 

 

 

 

Basiscursus vegetarisch koken. 
Dinsdag 28 mei, 4 en 11 juni om 19 u. 

Overschakelen naar een meer vegetarisch voedingspatroon brengt verschillende vragen met zich 

mee. Vegetarisch koken is immers niet alleen vlees weglaten, maar ook nieuwe producten leren 

gebruiken, en vooral op een bewustere manier je maaltijden leren opbouwen en vormgeven. Je 

leert in deze driedelige lessenreeks eenvoudige, kleurrijke, toegankelijke bereidingen klaarmaken 

die ook versterkend, volwaardig en verzadigend zijn. Je leert o.a. werken met de 

seizoensingrediënten, de verschillende graansoorten, de plantaardige eiwitten en oliën, de grote 

waaier aan verse en gedroogde kruiden en specerijen, de vele bindmiddelen alsook de natuurlijke 

zoetmiddelen. De recepten zijn eenvoudig in te passen in de dagelijkse keuken en gezinssituaties 

met kinderen. Deze reeks is geschikt voor alle geïnteresseerden en dus voor zowel beginners als 

gevorderden. 

Organisatie: i.s.m. VormingPlus 

Lesgever: Peter Vermeersch 

Kostprijs: € 75,00 Standaardprijs; € 62,50 voordeeltarief voor de 3 kooklessen, inclusief de 

vegetarische maaltijden die tijdens de kooklessen gedegusteerd worden 

Inschrijven: vóór 22 mei via www.vormingplusow.be of T 059/50 39 52 – (max. 15 deelnemers) 

 

 

http://www.vormingplusow.be/
http://www.vormingplusow.be/


 

Geleide wandeling over orchideeën die groeien in onze duinen… 
Zondag 2 juni om 14 u.  
 

Op stap met natuurgids Marjan Janssens en kom méér te weten over de orchideeën in de ‘Ter Yde’ 

duinen in Oostduinkerke. Honden niet toegelaten! Niet nodig om vooraf in te schrijven! 

   
Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis 

Startplaats: Infobord Loze Vissertjespad Oostduinkerke (Mariapark). 

Kostprijs: gratis 

 
 

 

 

 

 

     

Vroege ochtendwandeling met Fairtrade-ontbijt. 
Zaterdag 8 juni om 6u.  

Onder leiding van natuurgids Luc David trekken we voor een stevige ochtendwandeling door de 

Schipgatduinen en maken we kennis met de prachtige fauna en flora terwijl we genieten van de 

zonsopgang. Tevens zoeken we achter sporen van oude glorie ten tijde van de “duneboertjes en 

strandjutters” en verhalen van schelpen en andere strandvondsten. Nadien smullen we van een 

(h)eerlijk fairtrade-ontbijt in het Duinenhuis. 

 

Gids: natuurgids Luc David 

Kostprijs: €6 

Inschrijven:vóór 2 juni via duinenhuis@koksijde.be , T 058 52 48 17 – max. 25 deelnemers 
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Boeiende themawandeling over het klimaat.                                                                                                                                       
Zondag 9 juni om 14 u. 

 

Natuurgids Luc De Prycker neemt je mee in de Schipgatduinen om zijn verhaal te doen over een 

heel actueel thema ‘het klimaat’! Niet nodig om vooraf in te schrijven! Honden toegelaten aan de 

leiband.    

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis 
Startplaats: Elisabethplein Koksijde-bad 
Kostprijs: gratis 
 

 

 

Boeiende wandeling over de ‘vlierstruik’. 
Maandag 10 juni om 14 u. 

                                                                      
Kom méér te weten wat je allemaal kan doen met ‘vlier’! Al gehoord van vliersiroop? Dit en nog 

zoveel meer kom je allemaal te weten tijdens deze boeiende uiteenzetting van natuurgids en 

herborist Marjan Janssens. Niet nodig om vooraf in te schrijven!  

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis. 
Startplaats: Zeelaan Koksijde, t.h.v. infobord ‘Hoge Blekker’ Koksijde-bad 
Kostprijs: gratis 
 

 

 

 

Fietstocht naar groentetuin Navigo en workshop rond vergeten kruiden 
en groenten. 
Zondag 16 en workshop op maandag 17 juni 

Zijn sommige bloemen eetbaar? Hoe geraak ik aan zaad van ‘vergeten’ groenten en hoe kan ik die 

best onderhouden? Maak kennis met de groentetuin aan het Navigo dat onderhouden wordt door 

dhr. Erwin D'Hoker. Marjan neemt je tijdens een fietstocht mee naar deze leuke plek. Ook 



onderweg wordt een aantal keer halt gehouden om aandacht te vestigen op interessante plekjes in 

Koksijde.  

Organisatie: i.s.m. natuurgids en herborist Marjan Janssens 
Kostprijs: 15 euro voor fietstocht & workshop, enkel inschrijven voor beide activiteiten 

Meer informatie en inschrijven :  via duinenhuis@koksijde.be 

 

 

 

Midzomerwandeling in de Schipgatduinen. 
Vrijdag 21 juni om 20 u. 

 

Natuurgids Marjan Janssens neemt je mee door de Schipgatduinen tijdens deze 

midzomerwandeling met afsluit op het dakterras in het Duinenhuis.  

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis 

Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 

Inschrijven: vooraf inschrijven via duinenhuis@koksijde.be – T 058 52 48 17  

Kostprijs: 2 euro (drankje inbegrepen) 
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Foto Duinenhuis 

 
  

CONTACTGEGEVENS: 

Natuureducatief centrum Duinenhuis ; Bettystraat 7   p/a Zeelaan 303, 8670 Koksijde 
T +32 (0) 58 52 48 17 – duinenhuis@koksijde.be – www.koksijde.be/duinenhuis ; via deze website 

kun je je inschrijven voor onze maandelijkse Nieuwsbrief!  

Volg ons op www.facebook.com /Duurzaam.Koksijde 

 
Bereikbaarheid/parkeermogelijkheid Duinenhuis 
Koksijde.  

 
Dankzij de unieke locatie middenin de Schipgatduinen kan men genieten van een prachtig breed 

duin- en zeezicht, maar is het Duinenhuis niet bereikbaar met de auto. Kom te voet of met de fiets 
langs de autovrije Bettystraat of geef de voorkeur aan de tram (halte Lejeunelaan). Ongeveer 10 

minuutjes stappen tot bij het Duinenhuis langs de Koninklijke Baan. Je kan ook de auto parkeren 

op het Elisabethplein (check voor info op betaalautomaat parking) en ga dan te voet via de 

Rolandstraat en het rustige duinpad, de Bettystraat, tot aan het Duinenhuis. 
Of voor wie het drukke verkeer langs de Koninklijke Baan niet afschrikt, kun je parkeren langs de 

Dorlodotlaan of langs de Koninklijk Baan zelf (richting Oostduinkerke!). Parkeren dicht bij het 

Duinenhuis is echter wel mogelijk voor de lesgevers en mensen met een beperking. Graag vooraf 

een seintje!   
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De Sterrenjutters – elke 3de vrijdagavond van de maand kun je de sterrenwacht bezoeken bij 

heldere hemel! In de zomervakantie elke donderdagvond is er Soirée aan zee ; je kan een kijkje 

nemen in de sterrenwacht en genieten van een drankje op het dakterras. Toegang gratis. Eveneens 

bij heldere hemel! Meer info surf dan snel naar: www.desterrenjutters.be /info@desterrenjutters.be 

 

 

 
Foto Emmanuel Fabel (De Sterrenjutters) 
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