4 Dunningswerken
Aan de noordzijde wordt een reguliere dunning uitgevoerd
in het dennenbestand. Hierbij worden een aantal bomen
aangeduid door de boswachter die dan gekapt worden
om andere bomen meer ruimte te geven. De doelstelling
is de meest kwaliteitsvolle bomen te bevoordelen door de
directe concurrenten er rond te kappen.

Speelzones
Naast wandelen kunnen de kinderen ook naar 
hartenlust
ravotten in de aangelegde speelzones.De Duinbossen van De
Haan telt er 3: de s peelzones “Wonderbos” (in Vlissegem - 1 km
van Center Parcs) en “Vossenhol” (in Klemskerke - 4 km van
Center Parcs) zijn uitgerust met leuke natuurlijke speeltuigen.
“De Slierberg” (in Nieuwmuster - 1,5 km van Center Parcs) heeft
zelfs een heus avonturenparcours. Echte aanraders!

5 Exoten
In de Duinbossen komen exoten voor. Deze komen via
tuinafval in onze gebieden terecht en nemen de plaats
van onze inheemse flora in. Daarom worden deze exoten
bestreden.

Infohoek
Wil je meer ontdekken over de fauna, flora en n
 atuurgebieden
aan onze Belgische kust, kom dan zeker een kijkje nemen
in de infohoek van Natuur en Bos in 
het hoofdgebouw.
Natuur en Bos brengt er een aantrekkelijk overzicht van alle
natuurwaarden en -belevingsmogelijkheden. Tevens kun je
jouw kennis verrijken met leuke weetjes e n kan je je wagen
aan het “wie ben ik”-spel.

6 Bospoel
Poelen herbergen veel natuurwaarden en bieden een
voortplantings- en verblijfplaats voor amfibieën, libellen
en a
 ndere waterbewonende organismen.

7 Zandpanne
De middeloude paraboolduinen van de Zandpanne en
omgeving werden eind 19e eeuw gedeeltelijk geëgaliseerd en
dienden als besproeiingsveld om het afvalwater afkomstig
van Blankenberge te zuiveren. Het bevloeiingssysteem

kwam echter in de Tweede Wereldoorlog in onbruik door
de bouw van bunkers. Nu is het landschap een mozaïek
van duinbos, open reliëfrijke duinen en enkele vochtige
duinvalleien.

Meer info
www.natuurenbos.be/duinbossen

Contactgegevens
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/contactgegevens
Foto’s: cover - Hans Vansteenbrugge, oude watertoren en bospoel - Marc
Leten, infohoek - Tom Brouckxou, speelzone - Tom Museeuw
Verantwoordelijke uitgever: Jelle De Wilde
Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

KOMMIEZEPAD - 4 KM

Center Parcs grenst aan de Duinbossen van De
Haan (152 hectare) en is zo het ideale vertrekpunt
om de natuur te beleven. Het Kommiezepad is een
uitgestippelde wandeling van ongeveer 4 kilometer.
1 Speelzone
Je bent jong en je wil ravotten in het bos... Dat kan, in de
speelzones! Speelzones zijn stukken bos of natuurgebied van
enkele hectares groot waar jongeren vrij kunnen spelen en
daarbij van de paden mogen afdwalen. Momenteel beschikt
Vlaanderen over 1027 speelzones. De totale oppervlakte aan
speelzones beslaat 4.408 hectare of bijna 9.000 voetbalvelden.

2 Naaldbomen
Hier zien we twee opmerkelijke naaldbomen bij elkaar: rechts
van de zandvlakte de Oostenrijkse den en er tegenover de
zeeden met zijn heel grote kegels. De eerste komt van nature
voor in Oostenrijk, Midden-Italië, de Balkan en Anatolië. De
zeeden komt uit het Middellandse Zeegebied. Beide dennen
kunnen goed tegen de wind en worden als 
natuurlijk
windscherm veel in kustgebieden aangeplant.
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Kommiezepad - 4 km

Bovenstaande kaart is een uitsnede. De volledige kaart van de Duinbossen vind je in de
folder “Welkom in de Duinbossen van De Haan”, die gratis te verkijgen is aan het onthaal.

3 Oude watertoren
 an de linkerkant (aan de overkant van de Nieuwe Rijksweg)
A
zien w
 e de oude watertoren van Wenduine opduiken. Deze
watertoren w
 erd in 1911 gebouwd op de hoogste duin “de
Hogen-Hul” om a
 an de groeiende behoefte aan water door
het opkomend kusttoerisme tegemoet te komen.

#duinbossen

