
 

 

Op zaterdag 3 oktober organiseert de Provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met de 

Vlaamse Overheid en de gemeente De Panne, de dertiende editie van het Natuurfestival in 

bezoekerscentrum Duinpanne. Door de coronacrisis zal deze editie er iets anders uitzien.  

 

‘Ollemoale up boane’ 

Onder de noemer ‘Ollemoale up boane’ zijn er belevingsvolle wandelingen uitgestippeld. De 

centrale festivalweide wordt ingeruild voor vier attractieve wandellussen van 4 tot 10 

kilometer. Op het parcours zal er van alles te beleven zijn en onderweg krijgen de 

deelnemers verschillende opdrachten voorgeschoteld. 

In de buitenbar op de weide en in de bar van het bezoekerscentrum kunnen bezoekers 

terecht voor een hapje en een drankje. 

Wandellussen 

Het parcours ‘Up blote voet’n’ (4 km) en de buggyvriendelijke lus ‘Up 4 wiel’n’ (4 km) lopen 

langs het bezoekerscentrum Duinpanne. Starten kan tussen 13 en 16 uur. 

De wandelingen ‘No ’t strange’ (6 km) en ‘Vo lange’ (10 km) doen verrassende plekjes op 

het strand en in de duinen aan. Starten kan tussen 10 en 15 uur. 

Alle informatie over de wandellussen is te vinden op de website. De plannetjes zijn 

beschikbaar in bezoekerscentrum Duinpanne tot de dag zelf en via de toeristische dienst 

van De Panne, tot vrijdag 2 oktober. 

BK Broodpudding 

Het Natuurfestival vormt ook het decor van de tweede editie van het Belgisch 

kampioenschap ‘Broodpudding’. Iedereen kan deelnemen, behalve professionele bakkers, 

koks, enz. 

Het reglement is te vinden op de website www.natuurfestival.be. Inschrijven kan tot vrijdag 

2 oktober. De broodpudding moet ter plaatse worden afgeleverd en wordt beoordeeld door 

een jury. Publiek is niet toegelaten. De wedstrijd en de bekendmaking van de winnaar kan 

vanaf 16 uur gevolgd worden via een livestream op www.youtube.com/provinciewvl. 

 

Praktisch 

 

Waar: Bezoekerscentrum Duinpanne, Olmendreef 2, De Panne 

Wanneer: zaterdag 3 oktober, vanaf 10 uur 

 

Op zaterdag 3 oktober is de site Duinpanne niet toegankelijk met de wagen. 
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Bezoekerscentrum Duinpanne (De Panne) 
organiseert coronaproof Natuurfestival 

http://www.youtube.com/provinciewvl


 

Dienst Communicatie 

[www.natuurfestival.be] 

 

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 of 0497 72 31 84 

 

 

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 ]. 

 


