
Op de kruising van drie natuurgebieden , tussen 
duin en bos. – De Panne 
  
Robert Claes - natuurgids 

Parcoursbeschrijving 

Lees VOORAF aandachtig de vragenlijst; Lees ook de 
infoborden onderweg ! 

• Vertrek : wandelknooppunt 13, vlakbij Provinciaal 
Bezoekerscentrum “Duinpanne”, Olmendreef (200 m. 
van de tramhalte “De Panne Kerk”). Je bent hier in 
het oostelijk deel van het CALMEYNBOS. 

 

• Olmendreef uit, bij de verkeerslichten de Kerkstraat 
oversteken naar het westelijk deel van het Calmeynbos. 

 

• Loop na de slagboom (1ste infobord) door 
de hoofdwandeldreef en volg die tot je op asfalt komt (langs 
2de info-bord). 

 

• Je bent nu het Calmeynbos uit, rechtdoor een stukje Groene 
Biezenlaan (geen straatnaambord) ; meteen na villa nr 29 
linksaf. 

 

• Dan rechtdoor een zandig bospad in, voorbij verbodsbord 
voor ruiters. Bij de splitsing naar rechts, daarna recht-door, 
zijpaden negerend, tot knooppunt 15. Na de 2de slagboom 
ben je in het WESTHOEKRESERVAAT (infobord) 

 

• Van knooppunt 15 richting knooppunt 6; bij T-splisting 
rechtsaf het knuppelpad op naar het UITKIJKPUNT. Geniet 



van het uitzicht : de WESTHOEK strekt zich uit tot het strand 
en links tot aan de Franse grens (infoborden). 

 

• Beneden loop je rechtdoor voorbij knooppunt 6 
(Oostergrenspad, tevens groteroutepad 5A-
E2) naar knooppunt 7; daar staan 2 rustbanken voor wie 
even wil uitblazen; verder tot knooppunt 9. 

 

• Van knooppunt 9 richting knooppunt 13, na 'n goeie 100 m 
(paal 3534) linksaf door het voetgangerspoortje, omde 
KRAKEELDUINEN, de buffer tussen Westhoekreservaat en 
Calmeynbos, door te wandelen. 

 

• Bij paaltje 3523 rechtsaf richting knooppunt 14. Je komt uit 
op de hoofdwandeldreef van het CALMEYNBOS; neem die 
naar rechts richting knooppunt 14. Bij de eerstvolgende 
kruising linksaf. Dit pad wordt een smalle dreef, die parallel 
loopt met de hoofdwandeldreef, richting Kerkstraat (tramlijn). 

 

• Bij de kruising : of rechtsaf naar het vertrekpunt, of linksaf 
naar de tramhalte “Kerk”. 

  
 ________________________________________________ 

 
 

1. Het eerste en het laatste deel van de zoektocht loopt door 
het landschappelijk beschermde CALMEYNBOS. 

Vanwaar die naam ? 

Vragen : bij heel wat antwoorden helpt de info 
op de borden ! 



 

2. Het is een gemengd bos, dat werd aangeplant als een soort 
'proefbos', om na te gaan welke van de 45 boomsoorten, 

waaronder 35 loofbomen, op duingrond konden gedijen.  

Waarom is dit belangrijk als basis voor de grote 
BIODIVERSITEIT van huidige bos ? 

 

3. Het oostelijk deel is eigendom van de gemeente De Panne, 
het westelijk deel (en de Krakeelduinen) van de IWVA. 

Waar staat die afkorting voor ? 

 

4. Het Calmeynbos was aanvankelijk 85 ha groot. Na meer dan 
eeuw is er her en der een stukje verdwenen, o.a. door de 
verbreding van de smalle weg, die nu de Kerkstraat is.  

Hoeveel is er daarvan over ?  68 % – 73 % – 79 % ? 

 

5. Links van het pad een opvallend beschilderd kotje, dat deel 
uitmaakt van de grondwaterwinning; het bevat een 
automatische pomp. Het oppompen gebeurt door een 
hevelsysteem, dat stilvalt als er luchtbellen in komen. 

Wat doet de pomp dan ? Het water weer aanzuigen ? Er de 
luchtbellen uithalen ? 

 

6. Natuurreservaat De WESTHOEK : het enige duinengebied 
aan onze kust waar nagenoeg alle duinvegetaties in één 
ononderbroken duinlandschap aanwezig zijn. Het natuurbeheer 
behelst extensieve begrazing, aanvankelijk in 3 zones, met 



Shetlandpony's, ezels, Konikpaarden en Schotse 
hooglandrunderen. In 2015 werden die samengevoegd tot één 
grote begrazingszone van bijna 200 ha en moesten enkele 
dieren verhuizen.  

Welke 2 soorten grote grazers zijn er gebleven ? 

 

7. Het Centraal Loopduin, ook Sahara of Romeinse Vlakte 
genoemd, was in 1920 nog een reusachtige zandmassa van 
120 ha, die door allerlei (door de mens veroorzaakte) invloeden 
volledig met struikgewas dichtgroeide : een aanslag op de 
BIODIVERSITEIT.  

Wat wordt er ondernomen om de verstuiving door de wind weer 
mogelijk te maken en zo de oorspronkelijke vegetatie van de 
“Sahara” te herstellen ? 
  

 

8. De KRAKEELDUINEN vormen een buffer tussen 
Calmeynbos en Westhoek; de grondwaterwinning zoog de 
natte duinvalleien in de Westhoek droog, een bedreiging voor 
de BIODIVERSITEIT doordat ze ei zo na de moerasplanten 
fataal werd, waaronder enkele uiterst zeldzame, zoals de 
Parnassia.  

Wat werd er daartegen ondernomen ? 

 

9. Op de terugweg, weer op de hoofdwandelweg van het 
Calmeynbos, waar je bij de eerstvolgende kruising linksaf het 
smalle pad in moet, staat aan de rechterkant een boom met 
GR-teken op de stam en katjes onder de bladeren; 

Hoe heet die boom, tevens een meisjesnaam ? 
 


