
 

 

Op dinsdag 2 juni heropenen vijf provinciale bezoekerscentra de deuren na de 

coronalockdown. Het gaat om Duinpanne in De Panne, De Blankaart in Diksmuide, 

Bulskampveld in Beernem, De Gavers in Harelbeke en De Palingbeek in Ieper. Dat heeft de 

deputatie van de Provincie West-Vlaanderen beslist. Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist 

zette eerder, op dinsdag 26 mei, de deuren met succes weer open voor het publiek. 

Raversyde in Oostende bereidt zich verder voor op een latere heropening 

 

Alle provinciale bezoekerscentra werden op 13 maart afgesloten om de uitbraak van het 

coronavirus in te dijken. 

 

Maatregelen in Duinpanne 

Net zoals in het Zwin Natuur Park gaat de heropening in Duinpanne gepaard met een aantal 

voorzorgsmaatregelen zodoende het coronavirus niet verder te verspreiden. 

Bezoek moet gereserveerd worden via een online reserveringssysteem of telefonisch. 

Betalen kan contactloos ter plekke of via facturatie. Er zullen 10 personen per tijdslot van 

een half uur worden binnen gelaten. 

 

Er is een duidelijk circulatieplan uitgestippeld. De in- en uitgaande bezoekers worden 

volledig gescheiden. Ook in het bezoekerscentrum en in de expositieruimte van Sea Change 

zijn vaste trajecten uitgewerkt waarbij de verplichte afstand tussen bezoekers gegarandeerd 

wordt.  

 

Aan het onthaal en in de shop staat alles achter glas. Bezoekers kunnen bij het 

onthaalpersoneel, die beschermd wordt door een plexischerm, terecht voor informatie, 

wandelkaarten of aankopen. 

 

Naast het bezoekerscentrum en de expo Sea Change is er nog van alles te beleven. De tuin 

blijft open en ook de (kinder)zoektochten in de tuin zijn mogelijk. De medewerkers stellen 

alles in het werk om deze zomer kleinschalige extra activiteiten te organiseren zoals 

aquariumsnuisteren, de kustsafari en zomerzoektochten. 

 

Veiligheidsmaatregelen in andere bezoekerscentra 

Ook in de andere centra zijn de voorbereidingen volop bezig om komende dinsdag open te 

gaan. De prioriteit ligt op hygiëne en de veiligheid van zowel het personeel als de 

bezoekers. Ieder bezoekerscentrum heeft een circulatieplan opgemaakt waarbij de nodige 

afstand kan gerespecteerd te worden. Vloerstickers en infoborden wijzen de weg. M 

medewerkers zullen bezoekers begeleiden. Ook hier zal het aantal bezoekers beperkt 

worden in functie van de oppervlakte van de ruimtes.  
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Dienst Communicatie 

Daarnaast zal er nauwlettend toegezien worden op hygiëne. Aan het onthaal en in de shops 

worden plexiwanden geplaatst of zullen onthaalmedewerkers een anti-hoestscherm dragen. 

Op meerdere plaatsen worden ontsmettingsmiddelen geplaatst en er zal toegezien worden 

op de ontsmetting van vaakgebruikte elementen zoals deuren. 

 

Het gaat om een graduele heropening van de bezoekerscentra, dus bezoekers dienen daar 

rekening mee te houden bij hun bezoek. 

 

De cafetaria’s blijven vooralsnog dicht. 

 

Zomeraanbod 

Grote publieksevenementen werden eerder al geannuleerd, dit tot en met 31 augustus, 

maar er wordt wel gewerkt aan kleinere ‘coronaproof’ evenementen en workshops. 

 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

voor interviews, quotes, beleidsvragen: 

gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe 

jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88 

voor andere vragen: 

dienst communicatie, Sandro Delaere 

sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 

 

 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ]. 

 


