
1

DUIK
Duinenhuis

IN
’T





woord
vooraf

Een stukje bos, een hoge duin, een eindeloos strand... Koksijde heeft het 
allemaal. Het voorbije jaar is meer dan ooit gebleken dat wandelen helend 
werkt. We trokken onze wandelschoenen aan en gingen met z’n allen 
op pad in eigen streek. Zo ontdekten we dat de Koksijdse natuur ons alle 
ruimte geeft om te bewegen, te ontspannen en om tot rust te komen. Meer 
nog... we leerden weer ten volle genieten van de natuur. Een voorrecht om 
natuurbeleving van zo dichtbij te kunnen ervaren. We hebben onze mooie 
kustgemeente herontdekt en dat doet mij ontzettend deugd.  

De liefde voor natuur hoeven we hier niet eens ver te zoeken. In ons 
natuureducatief centrum ‘Duinenhuis’ ontdek je samen met je gezin, 
familie of vrienden het strand, de zee en de duinen. In het voorjaar staan 
bovendien heel wat interessante vormingen en boeiende activiteiten op het 
programma. Thema’s als milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling komen 
uitgebreid aan bod. 2021 belooft een ontzettend interessant jaar te worden. 

Graag wens ik hierbij ook de medewerkers van ‘Duinenhuis’, de talrijke 
vrijwilligers en natuurgidsen te bedanken voor hun tomeloze inzet. Zij zijn 
het hart van ons Duurzaam Koksijde. Zij dompelen je onder in alles wat onze 
kust – wat Koksijde - te bieden heeft. 

Ik ben alvast enthousiast! 

Guido Decorte, 
Schepen van Milieu en Duurzame Ontwikkeling



Corona?! 
We gaan ervoor!
Volle kracht voorwaarts!

Althans zo willen we terug aan de slag gaan in 2021. 
In deze brochure vind je vast en zeker één of meerdere 
activiteiten, workshops of presentaties waar je je 
hart terug kan ophalen. Deze worden met heel veel 
enthousiasme aangeboden, maar we plannen deze 
activiteiten onder voorbehoud. We houden rekening 
met de federale of gemeentelijke maatregelen die 
op het moment van de activiteiten worden opgelegd 
en dus vragen wij enig begrip indien er wijzigingen 
gebeuren bijv. rond het aantal toegelaten deelnemers. 

De onzekere tijden waarin deze publicatie werd 
opgemaakt zorgt ervoor dat nog niet alle activiteiten 
vermeld zijn en of ze al dan niet doorgaan via webinar.

Wij plannen nog meer! 
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Dat er in een gezonde keuken 
geen ruimte zou zijn voor lekkere, 
zoete dessertjes is een fabeltje. 
Avocado-limoen cheesecake, 
curcuma muffins, amandel-fruittaartjes, 
frambozen coulis, nice-creams, 
smoothie bowls, ... noem maar op. 
Voor elke klassieker bestaat er een 
glutenvrij en geraffineerd suikervrij 
alternatief. In het eerste half uurtje wordt 
uitgelegd waarom je beter geraffineerde 
suiker kan vermijden, wat suiker aanricht 
in je lichaam en vanwaar we toch die 
eeuwige drang hebben naar zoet. Daarna 
maken we samen enkele heerlijke guilt free 
dessertjes. Zo voedzaam dat je ze zelfs kan 
eten ‘s morgens bij het ontbijt.

wanneer

Donderdag  
18 of 25 maart  

om 19.30 u.

door

Hannelore Dejonghe,  
orthomoleculaire 

voedingsdeskundige 

deelname

€ 18 / les
max. 9 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 13 maart 
duinenhuis@koksijde.be

T 058 52 48 17

guilt-free
desserts

hippe kookworkshop

vegetarisch
 

volgens streek & seizoen
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Het koken met de seizoenen verrijkt je 
voedingspatroon met telkens nieuwe 

smaken, kleuren, vormen, texturen en 
ingrediënten. Het ritme van de seizoenen 
brengt het gehele jaar door beweging en 

een levendige dynamiek in je keuken en je 
gerechten.

Je gaat aan de slag met de lokale nieuwe 
groenten en het frisse en wilde groen 
van het moment. Je leert smaakvolle, 

zuiverende, volwaardige en doordachte 
vegetarische lentebereidingen te maken.

Je leert de typische ingrediënten en hun 
werking kennen alsook hoe deze juist 
te gebruiken. De recepten zijn steeds 

eenvoudig en gemakkelijk in te passen in 
de dagdagelijkse keuken en in gezinnen 

met kinderen.

Deze activiteit is bedoeld als kennismaking 
en zowel geschikt voor beginners als voor 

mensen met ervaring.

 

wanneer

Dinsdag 27 april  
om 19 u.

door

Peter Vandermeersch  
van ‘De Zonnekeuken’  
uit Assebroek 

organisatie

i.s.m. VormingPlus

deelname

€ 21 voordeeltarief 
€ 25 standaardprijs
max. 9 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 22 april via  
www.vormingplusow.be 
of T 059 50 39 52 

vegetarisch
 

volgens streek & seizoen

koken
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Wil je graag eens de Maan of Jupiter van ‘dichtbij’ 
bekijken? Dan ben je welkom in de eerste 
sterrenwacht aan onze kust. De Sterrenjutter staat 
op het dakterras van het Duinenhuis vanwaaruit 
je met een telescoop een kijkje kan nemen naar 
prachtige hemellichamen in ons zonnestelsel.
De ‘Sterrenjutter’ is de eerste publieke 
sterrenwacht aan onze kust. Met de telescoop 
Celestron C11 kun je planeten, sterrenhopen, 
en andere hemellichamen waarnemen en 
fotograferen. Tijdens de openingsuren kan je 
zelf een kijkje nemen onder begeleiding van 
ervaringsdeskundigen. Heb je de smaak écht 
te pakken? Word zelf sterrenjutter bij de Lokale 
Afdeling VVS ‘De Sterrenjutters’ Koksijde.

Meer info
https://desterrenjutters.be
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Professor Claude Doom neemt je mee 
naar Stonehenge. De ontdekking dat 
Stonehenge iets met astronomie te 
maken heeft, is gedaan door John Aubrey. 
Hoewel hij er zelf vooral van uitging 
dat Stonehenge een Keltisch heiligdom 
was, gaf hij wel de aanleiding tot meer 
onderzoek. Vooral in de 20ste eeuw is er 
op dit gebied veel onderzoek verricht. 

Ontdek meer over de betekenis van dit 
megalithisch monument tijdens deze 
boeiende voordracht!

info: www.desterrenjutters.be

link tussen
Stonehenge

lezing 

& astrologie
wanneer

Vrijdag 5 maart
om 19.30 u.

door

Professor Claude Doom 
i.s.m. Lokale Afdeling  

VVS ‘De Sterrenjutters’ 
Koksijde

deelname

€ 4 leden “De 
Sterrenjutters” Koksijde, 

inwoners Koksijde, 
gidsen Duinenhuis,  

€ 5 niet-leden

schrijf je nu in

info@desterrenjutters.be
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link tussen
Stonehenge

lezing 

& astrologie

wanneer

Vrijdag 19 en  
zaterdag 20 maart  
van 19 tot 23 u.

i.s.m.

Lokale Afdeling  
VVS ‘De Sterrenjutters’ 
Koksijde

deelname

gratis

info

www.desterrenjutters.be

De Lokale Afdeling VVS ‘De Sterrenjutters’ 
Koksijde opent de sterrenwacht ‘Sterrenjutter’ 

tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen. 

Neem een kijkje in de koepel en maak  
onder deskundige begeleiding kennis  

met de telescoop Celestron C11 of  
ontdek de hemellichamen door  

een reeks andere telescopen  
op het dakterras. 

 

Sterren
kijkdagen © Sofie De Pauw
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Robin Baeyens is een derdejaars 
doctoraatsstudent aan het Instituut voor 
Sterrenkunde van de KU Leuven. In zijn 
onderzoek doet hij klimaatsimulaties 
van exoplaneten aan de hand van 
3D-modellen. Hiermee probeer hij na te 
gaan welke temperaturen, windsnelheden 
en chemische samenstelling de atmosfeer 
heeft, om zo meer te weten te komen over 
hoe deze planeten gevormd zijn en welke 
fysische processen er spelen. 
Hij geeft meer uitleg over van het 
onderzoek naar exoplaneten, vanaf de 
Nobelprijs-winnende ontdekking van de 
eerste exoplaneet in 1995 tot de technisch 
uitdagende detecties die men vandaag de 
dag doet.

info: www.desterrenjutters.be

    de
ontdekking

lezing 

van exoplaneten

wanneer

Vrijdag 2 april  
om 19.30 u.

door

Robin Baeyens i.s.m. 
Lokale Afdeling  

VVS ‘De Sterrenjutters’ 
Koksijde

deelname

€ 4 leden “De 
Sterrenjutters” Koksijde, 

inwoners Koksijde, gidsen 
Duinenhuis,  

€ 5 niet-leden

schrijf je nu in

info@desterrenjutters.be 
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van exoplaneten

Tussen de traditionele artikels over  
de Apollo-vluchten vind je soms ook wel 

wat minder “normale” verhalen.  
Zoals het verhaal dat de NASA 

geïnteresseerd is in de achter gebleven 
“grote boodschap” van de maanastronauten. 

Ken je trouwens het maanrecord  
aspirine-eten? Of die ene maanwandelaar 
die allergisch bleek te zijn voor zijn naaste 
buur? Is de ‘Fallen Astronaut’ wel degelijk 

het enige kunstwerk op de Maan?

Info: www.desterrenjutters.be

wanneer

Vrijdag 4 juni  
om 19.30 u.

door

Koen Geukens
i.s.m. Lokale Afdeling 
VVS ‘De Sterrenjutters’ 
Koksijde

deelname

€ 4 leden “De 
Sterrenjutters”,  
inwoners Koksijde,  
gidsen Duinenhuis
€ 5 niet-leden

schrijf je nu in

info@desterrenjutters.be 

lezing

Apollo 
wat je nog

niet wist



16

@ Duinenhuis // telkens van 19.30 tot 21.30 u.

10/02, 17/03, 14/04, 12/05, 8/09, 13/10, 17/11 & 15/12

Ervaren amateur-mycologen bespreken aan de 
hand van beelden hun onderzoek van de laatste 
weken. Algemene onderwerpen en weetjes over 
paddenstoelen en andere zwammen komen altijd 
aan bod. Ook beginnelingen of geïnteresseerden zijn 
steeds welkom om op deze manier kennis te maken 
met de fascinerende wereld van de paddenstoelen.

mush-room
= de binnenhuisbijeenkomst van de 
Paddenstoelenwerkgroep Westhoek

www.paddenstoelenwerkgroep-westhoek
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wanneer

Zondag 14 maart
Wanneer exact,  
dat kies je zelf. 

deelname

gratis

organisatie

Vlaams Instituut voor de 
Zee, Natuurpunt, EOS, 

Kusterfgoed, de Provincie 
West-Vlaanderen en de 

Strandwerkgroep.

info

www.schelpenteldag.be

Zelfs in coronatijden kan iedereen (zee-)
wetenschapper zijn voor een dag en 
de diversiteit van onze kust helpen in 
kaart brengen. Dit jaar ook bijzondere 
aandacht voor dubbele schelpen, die 
gegarandeerd van recent gestorven diertjes 
afkomstig zijn en ons zo iets vertellen 
over klimaatverandering en menselijke 
activiteiten op zee. Hoe deelnemen? 
Verzamel met je gezinsbubbel schelpen in 
de vloedlijn volgens het stappenplan op 
www.schelpenteldag.be. Leg de schelpen 
per soort en breng ze op naam. De app 
ObsIdentify kan je hierbij helpen. Neem 
een overzichtsfoto van alle 100 getelde 
schelpen en bezorg die uiterlijk op 14 
maart aan de online (sc)helpdesk, zo kan 
de schelpenexpert je telling verifiëren.

 

   vierde 
grote

natuur in kaart brengen

schelpenteldag
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wanneer

Dinsdag 13 april 
van 14 - 16.30 u.
(paasvakantie)

door

Erika Leuridan, herborist

deelname

8 euro incl. 
zeepjesketting
max. 9 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 7 april
duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

Wil jij samen met ons aan de slag 
gaan om met natuurlijke ingrediënten 

je eigen huid- en milieuvriendelijke 
zeepjesketting te maken? 

Je kiest tijdens deze workshop 
zelf je zeepvormpjes, kleurtjes 

en geurtjes. 

Schrijf je snel in!
 

    eco 
zeepjes

workshop voor kinderen 

maken

van 7 - 14 jaar
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wanneer

Zaterdag 24 april 
van 14 - 16.30 u.

door

Erika Leuridan, herborist

deelname

8 euro incl. 
zeepjesketting

max. 9 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 20 april
duinenhuis@koksijde.be

T 058 52 48 17

Wil jij samen met ons aan de slag 
gaan om met natuurlijke ingrediënten 
je eigen huid- en milieuvriendelijke 
zeepjesketting te maken? 

Je kiest tijdens deze workshop 
zelf je zeepvormpjes, kleurtjes 
en geurtjes. 

Schrijf je snel in!
 

eco 
zeepjes

workshop voor kinderen 

maken

van 7 - 14 jaar
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Think Tank North Sea is een bottom-
up gedreven overlegplatform voor 

beleidsmakers, bedrijven, wetenschappers 
en geïnteresseerde burgers, waarbij 

geïnteresseerden via een open bevraging 
belangrijke thema’s voor de toekomst van 

de Noordzee kunnen aanduiden. 
Rond deze thema’s gaan ze vervolgens in 

gesprek en wordt een langetermijnvisie 
ontwikkeld. In 2020 publiceerde de 

Think Tank North Sea zijn eerste twee 
visierapporten: Working with nature en 

Living with climate change. 
Working with nature verkent hoe je de levering 

van ‘ecosysteemdiensten’, geboden door de 
zee, kan herstellen en zelfs stimuleren in een 

kader van blauwe economie. In Living with 
climate change komen bekommernissen en 

acties aan bod, die schetsen hoe je in de 
kustzone kunt omgaan met klimaatverandering 

en een hogere zeespiegel. 

think tank
north sea

interactief meedenken wanneer

Dinsdag 25 mei  
om 19.30 u.

door

Steven Degraer (KBIN), 
voorzitter werkgroep 

‘Working with nature’ 
en Tina Mertens (VLIZ), 
voorzitster werkgroep 

‘Living with climate 
change’

deelname

gratis,  
max. 25 deelnemers
(ook geschikt voor niet 
gespecialiseerd publiek)

schrijf je nu in

vóór 18 mei 
duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

Living with climate change

Working with nature
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Honing kent iedereen, maar weet je 
ook welke andere producten bijen 
maken? Propolis, stuifmeelpollen en 
koninginnengelei hebben we allemaal 
te danken aan deze zoemende beestjes. 
Het inzetten van deze bijenproducten ter 
bevordering van de gezondheid wordt ook 
wel apitherapie genoemd. We worden 
er niet alleen gezond van, maar kunnen 
deze producten ook preventief inzetten. 
Bovendien helpen ze je om er mooier uit te 
zien (cosmetica) of om je lekker in je vel te 
voelen (wellness).

In deze workshop maak je een honingzalf, 
een bijenwasdoek (beewrap), een waskaars 
en enkele culinaire bereidingen. 
We sluiten de middag af met enkele 
zelfbereide proevertjes.

 

gezonde
bijen

workshop 

brouwsels

wanneer

Dinsdag 1 juni  
om 14 - 17 u.

door

Anja Goudeseune, 
natuurgids

deelname

€ 15, max. 9 personen

meebrengen

een kopje, bordje of 
kommetje, koffielepel, 
houten lepel, deegrol  

of snijplank.

schrijf je nu in

vóór 25 mei
www.vormingplusow.be  

T 059 50 39 52 
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Je woning verwarmen met een oude ketel 
kost heel wat energie. Wist je dat je heel 
wat energiezuiniger kan verwarmen door 
alleen de ketel te vervangen? Dat is goed 
voor je bankrekening én het klimaat.
Maar je zit ongetwijfeld nog met een pak 
vragen. Blijf je bij aardgas of stookolie of 
is verwarmen met hernieuwbare energie 
haalbaar? Hoe hou je je wooncomfort 
optimaal en je energiefactuur laag?

Krijg een antwoord op al je vragen tijdens 
deze gratis expertsessie. Onafhankelijke 
experts van Dialoog vzw geven je anderhalf 
uur lang praktische tips en advies in 
mensentaal. Na deze sessie kan je zelf aan 
de slag met eenvoudige ingrepen om je 
woning optimaal te verwarmen.

 

wanneer

Woensdag  
20 januari om 20 u.

door

Onafhankelijke expert  
van Dialoog vzw

via webinar

i.s.m.

Fluvius, dienst Wonen 
en het Energiehuis DVV 

Westhoek

deelname

gratis, max.  
25 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 15 januari via  
www.fluvius.be/energiefit

verwarmen 
energiefit

expertsessie / oude ketel vervangen
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Geloof en ongeloof alom, voor- en 
tegenstanders, bangmakerij, geldklopperij, 
politiek gezever, discussies met de vleet, ... 

Maar hoe erg is het nu gesteld met onze 
planeet? Of valt het allemaal nog wel mee? 

Wat moeten we ermee?
De experten van NoodweerBenelux zullen 

dieper ingaan op de feiten en gevolgen van 
de klimaatverandering.

Waarom en hoe het klimaat verandert 
vormt het uitgangspunt van Samuel Helsen. 

De effecten van het veranderende klimaat 
neemt Lander Van Tricht voor zijn rekening. 
Hij zal ook specifiek ingaan op Koksijde en 

omstreken. De klimaatverandering gaat 
immers veel verder dan een stijgende 

zeespiegel en minder gletsjers. Hittegolven 
en felle onweersbuien zullen een impact 

hebben op de land- en tuinbouw maar ook 
op het dagdagelijkse leven van iedereen. 

 

wanneer

Woensdag  
24 februari om 19 u.

door

Wetenschappers 
Samuel Helsen en 
Lander Van Tricht van 
NoodweerBenelux

deelname

gratis 

schrijf je nu in

vóór 22 februari 
duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

wat met 

lezing NoodweerBenelux

ons klimaat?
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Wetenschappelijk gezien, zijn genetisch 
gemanipuleerde gewassen nog maar een 
koud kunstje. De technieken staan al zo 
ver op punt dat reeds heel veel mogelijk is. 
Maar ethisch gezien staan we veel minder 
ver. Tegenstanders focussen vooral op 
het ecologische aspect en de mogelijke 
langetermijneffecten op onze gezondheid, 
voorstanders zien in deze technieken dan 
weer dé oplossing tegen hongersnood. 

wanneer

Dinsdag 23 maart  
om 19.30 u.

door

Prof. dr. Ir.  
Geert Angenon, 

Bio-ingenieur VUB

deelname

€ 6, max. 25 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 18 maart via  
www.vormingplusow.be  

T 059 50 39 52 

lezing

genetisch
gemanipuleerde

gewassen
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De cursus Klimaatverkenner is een 
interactieve en positieve instapcursus 

rond klimaat en duurzaamheid. In 3 
boeiende lessen en 1 excursie laten we 
je kennismaken met het hoe en wat van 

klimaat, hoe de natuur in je achtertuin 
hierop reageert, tal van inspirerende 

ideeën waar je zelf mee aan de slag kan. 

04/03: Wat is ‘het’ klimaat  
en hoe is het gewijzigd? 

11/03: Wat klimaatverandering doet  
met de natuur in je achtertuin 

18/03: Samen voor inspirerende & 
duurzame oplossingen

27/03: Klimaatwandeling

wanneer

Donderdag 
4, 11 & 18 maart om 19 u. 
en zaterdag 27 maart  
van 9.30 - 12.30 u.

door

Benno Geertsma 
i.s.m. Natuurpunt 
Westkust

deelname

€ 25 leden Natuurpunt 
€ 28 niet-leden 

schrijf je nu in

vóór 25 februari 
duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

cursus 

cursus i.s.m. Natuurpunt

klimaatverkenner
© Wim Dirkcx



28

sessie 1

donderdag 04/03 om 19 u. 

Wat is ‘het’ klimaat 
en hoe is het gewijzigd? 

Hoe zit het nu met al die verhalen 
over klimaatverandering?  
Wat is het verschil tussen weer 
en klimaat en wat is het verschil 
tussen het broeikaseffect en het 
versterkte broeikaseffect? Deze 
inleidende les geeft je al een 
antwoord op de meest prangende 
vragen over klimaat  
en klimaatverandering.

sessie 2

donderdag 11/03 om 19 u.

Wat klimaatverandering 
doet met de natuur  
in je achtertuin 

Niet alleen wereldwijd, maar  
ook in onze achtertuin worden 
dieren en planten beïnvloed door 
het veranderende klimaat.  
We bekijken voorbeelden uit  
de nabije natuur waaraan je  
kan merken dat soorten zich  
ook hier proberen aan te passen.  
Sommige slagen hierin en gaan 
vlot op reis naar warmere of kou-
dere oorden, andere wellicht niet.

cursus 

cursus i.s.m. Natuurpunt

klimaatverkenner
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sessie 3

donderdag 18/03 om 19 u.

Samen voor inspirerende  
& duurzame oplossingen

Hoe kunnen we de uitstoot van 
broeikasgassen beperken om 
onder de globale opwarming 
van 1,5°C te blijven? We spitsen 
ons toe op het belang van 
klimaatbuffers, op ruimte voor 
water en allerhande aanpassingen. 
Samen gaan we op zoek naar tal 
van inspirerende ideeën waar je 
zelf mee aan de slag kan.

sessie 4

zaterdag 27/03,  
9.30 - 12.30 u.

Klimaatwandeling

Tijdens de wandeling brengen we 
actuele verhalen over klimaat en 
klimaatverandering. Verhalen van 
hier en van het Zuiden loodsen 
ons langs rijstvelden, graanakkers, 
stille wateren, bloemrijke 
graslanden tot in het Afrikaanse 
regenwoud.

© Wim Dirkcx
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Je lichaam is je belangrijkste goed. 
Dat weet iedereen. Maar hoe we er het 
beste voor zorgen en welk effect voeding 
en beweging heeft op je humeur, je 
fysiek,... dat is kennis die ik met veel 
enthousiasme met jullie deel. 
Nieuwsgierig om te ontdekken welke 
voeding je kan eten om je weerstand 
te versterken? Hoe je het beste je 
vetverbranding stimuleert? Welke de 
oorzaken zijn van je vermoeidheid? 
Aan de hand van wetenschappelijk 
onderbouwde informatie over het lichaam 
en voeding krijg je praktische tips over 
hoe je voeding preventief kan inzetten om 
ziektes te voorkomen, gezond te blijven. 

We proeven ook enkele superlekkere, 
gezonde versnaperingen. 

 

wanneer

Dinsdag 30 maart  
om 19.30 u.

door

Hannelore Dejonghe, 
orthomoleculaire 

voedingsdeskundige

deelname

€ 8, max. 25 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 23 maart 
duinenhuis@koksijde.be

T 058 52 48 17

        gezonde  
    voeding 
& lichaam

lezing

planten
herkennen
basiscursus

introductiecursus
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De eerste cursus in de reeks ‘Alles over 
planten’ is een basiscursus waarin je 

uitgebreid kennis maakt met de wondere 
wereld van de planten. Het accent ligt op 

kruidige planten. Tijdens de theorielessen 
gaan we in op veldkenmerken en 

voortplanting, de begrippen die je nodig 
hebt om planten te beschrijven en  

hoe je planten in het veld kan herkennen 
door gebruik te maken van de kenmerken 

van plantenfamilies. Via een unieke aanpak 
leer je tijdens de praktijklessen  

kijken naar planten. Na afloop van de 
cursus kan je zelfstandig planten in het 

veld op naam brengen.

Binnen deze cursus wordt gebruik gemaakt 
van de determinatiegids Natuur.flora van 

Hans Vermeulen, waarmee je vlot ruim 3500 
plantensoorten op naam kan brengen. Indien 

gewenst kan je deze bij je inschrijving mee 
bestellen voor € 26,50 i.p.v. € 29,50.

wanneer

Dinsdag 30 maart en  
dinsdag 20 april om  
9.30-12.30 u. theorie  
13.30-16.30 u. praktijk 

door

Hans Vermeulen i.s.m. 
Natuurpunt Westkust

deelname

€ 25 leden Natuurpunt CVN  
€ 28 niet-leden,  
max. 25 deelnemers
Determinatiegids € 26,50 
ipv € 29,50 

schrijf je nu in

vóór 25 maart  
duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

planten
herkennen
basiscursus

introductiecursus
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Bij De Moeren denk je waarschijnlijk aan 
rechte wegen en een vlak landschap, maar 
er is meer te beleven dan dat.  
Dankzij soortenbeschermingsprogramma’s 
en hulp van actieve natuurbeschermers 
is het beslist een ‘broedplaats’ voor 
agrarische natuur geworden. 
Hier speelt ook Natuurwerkgroep De Kerkuil 
een actieve rol in. Aan de hand van foto’s 
wordt er belicht wat er in De Moeren, dus 
dicht bij huis, te ontdekken is.

wanneer

Woensdag 28 april  
om 19 u.

door  
Joop van der Laan

i.s.m.

Natuurwerkgroep  
De Kerkuil

deelname

gratis 

schrijf je nu in

www.

natuurwerkgroepdekerkuil.be

Info: info@

natuurwerkgroepdekerkuil.be

    agrarische 
  natuur in

De Moeren
introductiecursus

Foto’s ©Westtoer APB

wilde 
orchideeën
basiscursus

introductiecursus
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De naam ‘orchideeën’ doet wellicht  
denken aan de tropische orchideesoorten 

die aangeboden worden in 
bloemenwinkels en tuincentra. 

Maar wist je dat ook in de BENELUX ruim  
40 wilde orchideeën voorkomen? 

Toegegeven, met minder grote bloemen 
dan hun tropische soortgenoten, maar 

daarom niet minder mooi.  
Je leert in deze cursus wilde orchideeën 

kennen en hun levenswijze begrijpen 
waardoor je beseft waarom ze zeldzaam 

en kieskeurig zijn en de hoogste graad aan 
bescherming verdienen.

wanneer

Dinsdag 18 mei, 1 juni 
9.30-12.30 u. theorie, 
13.30-16.30 u. praktijk 

door

Hans Vermeulen i.s.m. 
Natuurpunt Westkust

deelname

€ 25 leden Natuurpunt CVN  
€ 28 niet-leden,  
max. 25 deelnemers 

schrijf je nu in

vóór 13 maart  
duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

wilde 
orchideeën
basiscursus

introductiecursus
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Jens en Yana, experten bij de  
Dienst Marien Milieu, nemen je mee op  
een tocht door onze minder gekende 
maar wondermooie elfde provincie:  
het Belgisch deel van de Noordzee. 

Ze vertellen honderduit over de 
verschillende activiteiten in onze 
Noordzee en hoe de overheid deze 
tracht te verzoenen met het mariene 
milieu. Verwacht je aan verhalen over 
natuurgebieden in zee, gedumpte munitie 
en een comeback van de Europese oester.
 

wanneer

Dinsdag 8 juni  
om 19.30 u.

door

Jens Warrie, bioloog 
van de dienst Marien 

Milieu van de FOD 
Volksgezondheid 

en Yana Deschutter, 
marinebioloog 

deelname

gratis, 25 deelnemers

schrijf je nu in  
duinenhuis@koksijde.be

T 058 52 48 17

      Wereld 
 Oceanen Dag

lezing over het leven in de zee

© Philip
pe C
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Paddenstoelen in de duinen? 
Een plaats waar je ze niet zou verwachten, 
maar er zijn enkele soorten die zelfs 
alleen hier maar voorkomen. De witte en 
grijze duinen zijn wat warmer dan in het 
binnenland, maar de herfst is nog te droog 
en te warm, vandaar dat we ze daar vinden 
in het najaar en zelfs in de winter! Nu ja, het 
kan tegenvallen als het flink gevroren heeft, 
maar dan richten we onze aandacht op de 
mossen en korstmossen.
Blijft uiteraard boeiend!

TIP: een loepje kan handig zijn; 
dit is een kleine wereld!

www.paddenstoelenwerkgroep-westhoek.be
 

wanneer

Zondag 17 januari, 14 u. 
Start: parking 

Elisabethplein  
Koksijde-bad

door

Carl Vandenbroeck
Org. de Paddenstoelen-

werkgroep Westhoek 
i.s.m. Natuureducatief 

centrum Duinenhuis

deelname

gratis

schrijf je nu in

duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

op zoek naar

leerrijke wandeling

paddenstoelen
earth hour 

sfeer & sterren
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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 ook mee op 27/03 door tussen 20.30 
en 21.30u. de verlichting bij jouw thuis te 
doven en kom ondertussen genieten van 
de rust en gezelligheid dat zo’n donkere 

avond met zich meebrengt. Wapen je met 
een zaklamp, 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.

wanneer

Zaterdag 27 maart
om 20 u. Start 
aan het Duinenhuis

door

natuurgids Luc David
i.s.m. ‘De Sterrenjutters’

deelname

€ 3, incl. soep 
max. 20 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 24 maart
duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

avondwandeling + sterren kijken

earth hour 
sfeer & sterren



38

Slenterend langs het strand, 
ploeterend door de Schipgatduinen, 
luisterend naar verhalen van heel lang 
geleden, wachtend op het zakken van de 
zon in de zee, genietend van het uniek 
zicht op het dakterras van het Duinenhuis. 

TIP: bij helder weer kun je ook een kijkje 
nemen in de sterrenwacht! 

De Sterrenjutters zullen met plezier de 
nodige deskundige uitleg geven!  

wanneer

Vrijdag 18 juni om 20 u. 
Start: parking 

Elisabethplein  
Koksijde-bad

door

Marjan Janssens, 
natuurgids

deelname

 € 2, drankje incl.

schrijf je nu in

vóór 16 juni 
 duinenhuis@koksijde.be

T 058 52 48 17

midzomer

avondwandeling + sterren kijken

wandeling



39

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 naar 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.

wanneer

Zaterdag 8 mei 
om 6 u. Start 
aan het Duinenhuis

door

Luc David,  
natuurgids

deelname

€ 7, max. 15 deelnemers

schrijf je nu in

vóór 4 mei
duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

dauwtrip + 

à  World Fair Trade Day

Fair ontbijt
© G

eert 
Marte

ns
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Natuureducatief centrum Duinenhuis

Bettystraat 7 p/a Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

T 058 52 48 17  .  duinenhuis@koksijde.be

www.koksijde.be/duinenhuis

www.koksijde.be/sterrenjutter

www.facebook.com/Duurzaam.Koksijde 

Bereikbaar enkel te voet of per fiets

Parkeer je wagen op het Elisabethplein  

of in een omliggende straat en neem  

vervolgens het duinenpad (enkel te voet)  

of de Bettystraat (zijstraat Koninklijke Baan)

Tramhalte ‘Lejeunelaan’

> OOSTDUINKERKE

< KOKSIJDE

Elisabethplein

Gaillystraat

Bettystraat

duinenpad

Dorlodotlaan

Rolandstraat

Koninklijke Baan
N
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