
Zomeroverzicht Natuureducatief Centrum Duinenhuis 

 
Op zoek naar échte natuurbeleving? Zak dan deze zomer af naar de Schipgatduinen en ontdek er 
het Natuureducatief Centrum Duinenhuis met een waaier aan binnen- en buitenactiviteiten. Je 
krijgt er de kans om de zee en de duinen van dichtbij te voelen, ruiken en proeven. Talrijke strand- 
en natuurgidsen nemen je graag mee op sleeptouw. 
 
> dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 – 12u. & 13 – 17u. 

> zaterdag en zondag: 13u – 17u. 
> gratis toegang 
> www.koksijde.be/duinenhuis 
 
 
Wandelen/fietsen 

 

Altijd al meer willen weten over de natuur? Dan nemen onze gidsen je deze zomer graag mee op 
pad. Je hebt keuze tussen verschillende thema’s en verschillende natuurgebieden. Of het nu gaat 
over schelpen, mosdiertjes of de plastic soup je gaat hoe dan ook met leuke weetjes naar huis!  
 

> Wandelkalender Koksijde 2022 (yumpu.com) 
> Inschrijven verplicht 
 
Gezinsactiviteiten 

 
In juli en augustus kan je elke woensdag tussen 14 en 16u samen met het gezin een leuke 
activiteit volgen in en rond het Duinenhuis. Wat dacht je van een gezellige strandwandeling 
boordevol strand- en zeegeheimen? Zo leer je in geen tijd het verschil tussen een kokkel of 
nonnetje. Of trek je schoenen uit en ga op stap met Ingeborg, één worden met de natuur was nog 
nooit zo gemakkelijk. 

 
> 2 euro p.p. 
> inschrijven verplicht 
 
Expo: Duinenhuis, souvenirs in het zand 
 
Heb je je altijd al afgevraagd hoe het Duinenhuis is terecht gekomen in het midden van het 

duinengebied? Wil je meer weten over de bouw, de eigenaars en de vroegere functie? Dan ben je 
vanaf deze zomer welkom op de expo ‘Duinenhuis, souvenirs in het zand’. Naast de interessante, 
mooi vormgegeven, expo kan je ook het bijhorende boek kopen van maar liefst 99 pagina’s met 
alle details! 
 
Soirée aan zee 
 

Het Duinenhuis beschikt over een uniek dakterras met een fantastisch zicht op de Schipgatduinen, 

de zee én de sterren. In juli en augustus opent de sterrenwacht elke donderdagavond zijn deuren. 
Geniet eerst van een prachtige zonsondergang met een lekker drankje en dompel je nadien onder 
in hemellichamen, sterren en planeten. 
 
> 20u – 00u 

> Gratis toegang 
> Bij helder weer 
 
Fototentoonstelling ‘Ons zonnestelsel en ver daarbuiten’ 
 
Al eens een ontplofte ster van dichtbij gezien? De Sterrenjutters Koksijde pakken uit met prachtige 
Deepsky-foto’s en laten je zo kennis maken met onder andere het melkwegstelsels, sterrennevels 

en nog veel meer. En voor een leuke herinnering aan je bezoek kruip je nadien in een UFO voor 
een unieke selfie! 
 

> 03/07 t.e.m. 31/08 
>Toegang is gratis. 
 

https://www.yumpu.com/nl/document/read/66809698/wandelkalender-koksijde-2022


 

 
 
Zonnekijkdag 
Op zondag 3 juli houden de Sterrenjutters Koksijde hun opendeurdag gekoppeld aan de jaarlijkse 
zonnekijkdag. Met speciale filters en bijzondere telescopen kan je de Zon ontdekken op een veilige 
manier. Bekijk het zonneoppervlak en alle details van dichtbij en ontdek zelf hoe actief de Zon wel 
is!  

 
> 14 – 18u. 
>Toegang is gratis. 
 
Schipgatsessies 
 

Tijdens de zomermaanden wordt het dakterras 4 keer omgebouwd tot een ‘concertzaal’ waarbij je 

kan genieten van concerten en muziektheater. Met rondom jou uitgestrekte duinen, zicht op zee en 
de ondergaande zon. De Schipgatsessies worden georganiseerd i.s.m. Cultuurcentrum 
CasinoKoksijde. 
> www.casinokoksijde.be 
 
De schatten van Vlieg: Ruik jij wat ik ruik? 

 
We dompelen je onder in de geuren van de zee, de ruimte en onze omliggende natuur. Ga je 
creatief aan de slag, vind je de juiste antwoorden en volg je het volledige parcours? Dan kan je een 
leuk cadeautje scoren! Ook kan je binnen Koksijde nog op 5 andere locaties op zoek naar de 
schatkist van Vlieg.  
> gratis 
 

 
 

 

 


