
BEZOEKERSCENTRUM 
DE DOORNPANNE 

Doornpannestraat 2, Koksijde
T 058 533 833 

bezoekerscentrum@iwva.be
www.iwva.be/bezoekers

NATUUREDUCATIEF 
CENTRUM DUINENHUIS

Bettystraat 7, Koksijde
T 058 52 48 17

duinenhuis@koksijde.be
www.koksijde.be/duinenhuis

DIENST TOERISME 
KOKSIJDE

Zeelaan 303, Koksijde
T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be

drie routes

De volledige wandelroute is 12 KILOMETER lang en kun je gemakkelijk 
indelen in DRIE DEELROUTES als je dat wenst.  

Elke deelroute heeft een eigen karakter en startpunt: 

RESIDENTIËLE ROUTE  
Dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303

ZEEZICHTROUTE
Natuureducatief centrum Duinenhuis, Bettystraat 7

BLIK OP DE BLEKKER ROUTE  
Bezoekerscentrum De Doornpanne, Doornpannestraat 2

knooppunten

Bij de omschrijving van de routes wordt 
soms gebruik gemaakt van de zogenaamde 
‘knooppunten’. Dit is een bestaand 
wandelnetwerk waarbij elk knooppunt een cijfer 
heeft en waar de route naar een volgend nummer 
wordt aangeduid. Een knooppunt herken je aan 
een rood bordje op een houten paal (zie foto). 

Ben je benieuwd naar DE OPLOSSING? 
Surf naar www.iwva.be/wandelzoektocht  
of scan de QR-code in met je smartphone !

bezoekerscentrum 
De Doornpanne

dienst toerisme 
koksijde

4,0 km

» Vertrek aan het
Bezoekerscentrum en ga naar het
knooppunt 59.

» Ga het natuurgebied in (volg
knooppunt 53) GEEN HONDEN

» Ga door de groene poort en wandel tot aan
de Zeelaan. Ga rechts en neem de eerste straat 

links.

» Sla de A. Fastenaekelslaan in. Daarna links de
Bischottestraat in en dan rechts en onmiddellijk naar links 

in de Viooltjesstraat tot aan de Jaak Van Buggenhoutlaan.

» Houd de kerk aan uw rechterzijde en ga de Anjelierenlaan in.
Op het einde neem DE Mattezstraat.

» Steek de A. Bliecklaan over en ga rechtdoor in de
Avondschemeringstraat. Volg rechts en ga verder in de
Zonnekruidstraat tot aan het casinoplein.

welk woord staat 
op het deksel voor 
dit teken? (vierde 
letter)

wat is de naam van 
dit gebouw? (derde 
letter)

hoe heet deze 
woning? (zevende 
letter)

welke naam kreeg 
deze woning?
(eerste letter)

wat is de naam van 
HET gebouw WAAROP 
JE DIT TEGELPATROON  
BIJ DE TOEGANGSDEUR 
VINDT? (vijfde 
letter)

Op dit uizichtspunt 
bevindt zich een 
groene afsluiting. 
Wat wordt hierachter 
gekweekt? (derde 
letter)

voer de opdracht uit 
die je terugvindt 
op het deksel van 
deze waterput in 
de duinen. (vijfde 
letter)

wie houdt hier al 
zittend de wacht? 
(tweede letter)

Wat is de naam 
van deze woning? 
(derde letter)

ANTWOORd

DE OPLOSSING
Benieuwd naar de oplossing? Surf naar www.iwva.be/wandelzoektocht of scan de QR-code in met je smartphone !

BEZOEKERSCENTRUM
DE DOORNPANNE

Deze wandel- en fotozoektocht laat Koksijde opnieuw van zijn mooiste kant zien! Dwalend doorheen prachtige duinlandschappen 
en langsheen architecturale pareltjes, moet je opnieuw drie woorden zien te vinden.

De volledige wandeltocht is 9 kilometer lang en werd ingedeeld in drie aparte deelroutes. 

Elke deelroute beschikt over een verschillende startplaats: 

•	Dienst voor toerisme Koksijde (Zeelaan 303)
•	Natuureducatief centrum het Duinenhuis (Bettystraat 7)
•	Bezoekerscentrum De Doornpanne (Doornpannestraat 2)

Bij de omschrijving van de routes wordt ook gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘knooppunten’. Dit is een 
bestaand wandelnetwerk waarbij elk knooppunt een cijfer heeft en waar de route naar een volgend nummer 
wordt aangeduid. Een knooppunt kun je herkennen aan een rood bordje op een houten paal (zie foto).

Bij iedere gevonden foto hoort een vraag die een letter oplevert (bij blauw is er één foto die twee letters oplevert). 
Opgelet, de foto’s en de verkregen letters staan niet in volgorde! Puzzelen maar!

Deze zoektocht kwam tot stand in samenwerking met

Bezoekerscentrum De Doornpanne
Doornpannestraat 2 Koksijde
T 058 533 833
bezoekerscentrum@iwva.be
www.iwva.be/bezoekers

Natuureducatief Centrum Duinenhuis
Bettystraat 7 Koksijde

T 058 52 48 17
duinenhuis@koksijde.be

www.koksijde.be/duinenhuis

Dienst Toerisme Koksijde
Zeelaan 303, Koksijde

T 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be

www.koksijde.be

WANDEL
Z O E K
T O C H T
De perfecte mix tussen 
natuur, cultuur en plezier !

Deze zoektocht kwam tot stand in samenwerking met

  welkom   

Fijn dat je deelneemt aan deze wandel- en fotozoektocht. We laten jou Koksijde van zijn mooiste kant zien! 
Dwalend doorheen prachtige duinlandschappen en langsheen architecturale pareltjes, moet je drie woorden zien te vinden.

Volg de wandelroute en ga op zoek naar de foto’s. Bij elke gevonden foto hoort 1 vraag die 1 letter oplevert. 
Opgelet, de foto’s en de verkregen letters staan niet in volgorde! 

Succes met het puzzelen!

wandelzoektocht
•  natuur, cultuur en plezier in één  •

Bewonder de voorgevel van het Duinenhuis en 
ga het duinenpaadje in aan je linkerkant voor 

de toegangspoort. Wandel richting het strand. 
Op het strand ga je naar rechts 

richting Oostduinkerke.
Neem de eerste straat die loopt tot op het 
strand tot aan de rotonde en sla links af.

Sla de eerste straat links af 
en volg het wandelpad.

Neem het derde paadje rechts en 
neem vervolgens terug de eerste straat rechts.

Sla de derde straat links in.
Neem de tweede straat rechts 

tot aan de verkeerslichten.
Steek de Koninklijke Baan over en ga 
de Doornpannestraat in tot aan het 
bezoekerscentrum de Doornpanne.

1. Van welke Spanjaard ben ik? (4de letter)    2. Wat is de naam van mijn overbuur? (2de letter)    3. Ik heb drie namen. Wat is mijn derde naam? (1ste letter) 

4. Geef de naam van mijn referentiepunt? (laatste letter)     5. Welke naam hoort bij mijn nummer? (2e letter)    

6. Wat is de rest van mijn naam? (laatste letter)    7.  Geef de naam van mijn huis? (voorlaatste letter)     

4. 

antwoord

- ZET LETTERS NOG IN JUISTE VOLGORDE -

zeezichtroute
START Natuureducatief centrum Duinenhuis           3,5 km           AANKOMST  Bezoekerscentrum de Doornpanne     

7. 

1. 

6. 

2. 

5. 

3. 

BEZOEKERSCENTRUM
DE DOORNPANNE

UITKIJKPUNT
DAKTERRAS

UITKIJKPUNT

BEZOEKERSCENTRUM DE DOORNPANNE



Vertrek aan het bezoekerscentrum en ga 
naar knooppunt 59. Ga naar knooppunt 53 en 

vervolgens naar 54, daar zijn geen honden 
toegelaten - Indien je met hond bent, ga naar 
knooppunt 54.  Ga door de groene poort en 

volg knooppunt 55 en ga naar het hoogste punt 
(aan Knooppunt 55 naar links).

Wandel tot aan de Zeelaan. 
Ga rechts en neem de tweede straat links.
Neem de Albertinestraat, ga naar rechts 

en neem eerste straat links 
en blijf deze weg en het steegje volgen.

Sla links af tot aan het kruispunt 
en ga dan rechts en volg knooppunt 42 en 43 

tot aan de molen.
Steek de straat over, ga naar rechts  en  

wandel langs de ruïnes van  
Abdijmuseum Ten Duinen.

Neem de eerste straat links en ga het park in. 
Volg knooppunt 44 tot aan de parking. 

Ga naar rechts en steek de Ter Duinenlaan over.
Neem de eerste straat rechts, dan de eerste 

links en dan nog eens de tweede straat rechts.
Steek de straat over en neem dan  

eerste straat links, dan rechts, terug links  
en terug eerste straat rechts. 

Wandel dan verder naar het gemeentehuis 
waar je dienst Toerisme vindt.

blik  blekker route
START Bezoekerscentrum de Doornpanne           5,5 km           AANKOMST  dienst Toerisme Koksijde     

1. Wat is de voornaam van mijn straatnaam? (2de letter)   2. Welk automerk hangt aan mijn huis? (laatste letter)   3. wat is de naam van dit bouwwerk? (3de letter)

4. Welke  naam staat er op het kruis? (4de letter)       5. Wie kan je naast me vinden? (volledige naam, 5de letter)  6. Welk monument ligt er 17km hier vandaan? (3de letter)    

7. Welk huis kan je hier bezoeken? (3de letter)   8. Wat is mijn volledige naam? (5de letter)    9. Wat is de voornaam van de kunstenaar die hier zijn atelier had? (1ste letter)   

10. Hieronder vind je woordjes waarmee je een organisme kan maken dat voorkomt in de duinen.  

Voeg daarvoor twee woorddelen samen: vogel - nacht - hooi - peper - beestje - zand - water - groen (6de letter)

6. 

2. 
7. 

9. 

1. 

5. 

8. 

antwoord

4. 

- ZET LETTERS NOG IN JUISTE VOLGORDE -

HOGE  
BLEKKER

DIENST TOERISME

BEZOEKERSCENTRUM
DE DOORNPANNE

UITKIJKPUNT

Wandel tot aan de Zeelaan, 
ga naar rechts en neem de eerste straat links.

Ga de tweede straat links in 
en neem de Westendestraat naar rechts, 

dan naar links en terug de eerste straat rechts.
Sla rechts af richting Bad Schallerbachplein en 

blijf links en neem dan de eerste straat.
Neem de tweede straat rechts 

en wandel tot aan het beeldje Maria en ga dan 
twee keer links tot aan de Lejeunelaan.

Steek de straat over en 
neem de derde straat rechts.
Sla de eerste straat rechts in, 

neem de eerste straat links en 
dan de derde straat links.

Sla links af en ga dan naar rechts 
en steek de Koninklijke Baan over.
Wandel tot aan het Elisabethplein 

en ga terug naar rechts.
Neem rechts het duinenpad tot aan de oprijlaan 

en wandel door naar het Duinenhuis.

1. Welke grondeigenaar staat naast me? (3de letter)    2. Geef de familienaam van de kunstenaar? (1ste letter)

3. In welke eeuw ben ik geboren? (4de letter)    4. Bij welk seizoen kan je mij vinden?    5. Welke naam heeft mijn huis? (3de letter)     

6. Welk sprookjesfiguur staat er aan de overkant? (5de letter)    7. Wat is de naam van mijn huis? (3de letter)     8. Welke straatnaam staat voor me? (2de letter)      

1. 
2. 

3. 

4. 

6. 

antwoord

- ZET LETTERS NOG IN JUISTE VOLGORDE -

residentiële route
START dienst Toerisme Koksijde           2,8 km           AANKOMST  Natuureducatief centrum Duinenhuis     

5. 

7. 

8. 

10. 

3. 

UITKIJKPUNT

UITKIJKPUNT

DIENST TOERISME

UITKIJKPUNT


