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De Panne - Politiereglement Rijdieren
• art.49: Alle verkeer met paarden en rijdieren in gans
het duinen- en bosgebied is verboden, tenzij op de daartoe
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Afspanningen:
1. Maison Des Dunes (camping)
(ingang via strand)
2. Groene Biezenlaan ter hoogte
van het panorama platform
(bindplaats)
3. Manège De Drie Vijvers,
Smekaertstraat 37, 058-41 14 54
4. Merlin ruiters, Veurnestraat 323,
058-41 54 67
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Bij ongeval:
Ambulance 112
Politie 058 53 30 00
Dierenarts:
0475-44 35 42 (dhr Vanlouwe)
058-52 06 10 (dhr Colson)
0476-49 30 57 (dhr Scheirlynck)
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Landschap De Moeren
Het ruiterpad De Moeren

café

brug

afspanning

rustpunt

paarden en rijdieren op het strand van De Panne verboden:
tussen 10.00u en 19.00u op de strook gelegen tussen de grens
met Koksijde en het ruiterpad H. Conciencelaan, op het overige gedeelte van het strand buiten de ruiterpaden die op
het strand worden aangelegd.
Er moet steeds zo dicht mogelijk tegen de waterlijn worden gereden.
• art.51: Op elk bereden paard en rijdier dat aanwezig is op
het strand en in de ruiterpaden, moet op een steeds zichtbare wijze, op het zadeldoek zowel linker- als rechterzijde van het dier, een plaat aangebracht worden van 15 op
15 cm, waarop de letter 'D.P.' (De Panne) voorkomt evenals
een identificatienummer. De uitvoering hiervan gebeurt door
zwarte letters (minstens 5 cm) op een witte achtergrond.
• art.52: Bij uitzondering op wat is bepaald in art. 51 hiervoor, zal elk bereden paard en rijdier dat zich bevindt op het
grondgebied van de gemeente De Panne, op het strand of op
de ruiterpaden, en dat komt van en op stal staat in een naburige gemeente, de identificatieplaat moeten dragen voorgeschreven en afgeleverd door het gemeentebestuur van die
naburige gemeente.
• art.53: De in art. 51 vermelde plaat wordt tegen kostprijs afgeleverd door het gemeentebestuur, waar tevens een naamregister van de afgeleverde platen wordt bijgehouden
dat moet toelaten de eigenaar of de bestuurder van het betreffende rijdier te identificeren. Dit identificatienummer kan
ook afgeleverd worden door de verschillende manèges op het
grondgebied De Panne indien aan de voorwaarden is voldaan.
Zij verplichten zich ertoe de identiteit van de ruiter en het
identificatienummer zorgvuldig in een speciaal daartoe aangelegd register te noteren teneinde bij eventuele klachten
de verantwoordelijke te kunnen inroepen. Dit register moet
steeds ter beschikking liggen in de manège en kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde ambtenaren of politiediensten.
Zolang het gemeentebestuur niet in het bezit is van de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke, blijft de manège verantwoordelijk bij eventuele klachten, tenzij de manège zich
kan beroepen op datum en handtekening van een nieuwe
verantwoordelijke in haar register.
• art.54: Het besturen van een rijdier op de openbare weg is
verboden onder de 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar op voorwaarde dat het kind begeleid
wordt door een ruiter van minimum 21 jaar.
• art.55: Wandelingen georganiseerd door een rijschool dienen steeds te gebeuren onder leiding van
een verantwoordelijke gids die tenminste 21 jaar is.
De groepsleider moet op de linkerarm een band dragen
met horizontaal de nationale kleuren en in zwarte letters
op de gele strook het woord 'groepsleider'.
• art.56: Binnen de bebouwde kom is het verboden te galopperen.
• art.57: Het traject van de verschillende ruiterpaden in het
duinen- en bosgebied wordt vastgesteld en op plan gebracht
door de Burgemeester.
• art.58: De voorschriften van dit hoofdstuk zijn niet van
toepassing wat betreft concessies toegestaan door het
gemeentebestuur voor het verhuren van rijdieren op het
strand.
Ze zijn evenmin van toepassing op de ruiters van de Rijkswacht, noch op de ruiters van andere politie- of controlediensten.

Panne ruiterpad
Het Panne-ruiterpad is een lokaal circuit van 12km. De
route leidt via het Grenspad en het brede strand omheen
het grootste duinenmassief van de Vlaamse kust, het natuurreservaat De Westhoek, en laat ons genieten van dit
uniek stukje natuurschoon. De route is in twee richtingen
bewegwijzerd en we kunnen starten in één van de manèges gelegen langsheen het traject. Hier kunnen ruiters
hun paard zadelen.
Opgelet: ruiters op het strand houden zich aan de gedragsregels! Lees aandachtig het politiereglement en de
bijhorende tips. Bij hoog water kunnen ruiters echter
niet op het strand! Raadpleeg dus best voor vertrek een

getijdentabel (zie praktische info). Een alternatief traject hierbij vormt het Calmeynruiterpad (4km).
Het natuurreservaat 'De Westhoek' in De Panne is één van
de grootste overblijvende zeeduinlandschappen (circa
340 ha) waar je alle stadia van duinvorming aantreft,
van primaire strandduintjes tot stuifduincomplexen en
uitgeloogde binnenduinen. De centrale wandelduin, een
uitgestrekte zandvlakte domineert in het gebied, in de
volksmond beter gekend als 'De Sahara'. Verschillen in bodemgesteldheid weerspiegelen zich in een rijke vegetatie. Kale duinruggen wisselen er af met ondoordringbaar
struweel, grasland en bos die elk een typische soms zeldzame en waardevolle flora herbergen.
Ooit was onze kust een aaneenschakeling van duinmassieven geboetseerd door water en wind. Verborgen in de
duinvalleien stond hier en daar een groepje vissershuisjes, lage woningen met kleine, beluikte vensters, een
lage deur en een pannendak. Eén van deze gehuchtjes
kreeg de naam 'De Panne'. De opkomst van het kusttoerisme bracht grote veranderingen mee. De eerste villa’s
rezen uit de grond, grootse verkavelingprojecten werden
opgezet en maakten van dit pittoresk dorpje een toeristische badplaats.

Vooruitzichten
Momenteel wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de
huidige ruiterpaden. De aanleg van een brug over het kanaal Duinkerke-Veurne moet zorgen voor een vlotte verbinding met het hinterland. Door de aanleg van een tunnel onder de autostrade zal het mogelijk zijn om aan te
sluiten op het ruiterpad De Moeren. Voor wie niet onder
de brug door kan zal een alternatief voorzien worden.
Het ruiterpad De Moeren is grotendeels aangelegd en ter
verkenning geopend (zie plan vooraan). Enkel de bewegwijzering, de aanleg van een parking en het overbruggen
van de Bergenvaart en het Ringslot moet nog gebeuren.
De opening van het ruiterpad 'De Moeren' is voorzien voor
2010.
Vierde druk (mei 2009)
Uitgave: dienst Milieu, Zeelaan 21, 8660 De Panne,
058-42 97 68

Het Calmeynruiterpad (4km) vormt een kleine lus in het
gelijknamige duinbos aan de rand van het natuurreservaat De Westhoek. Het ruitercircuit, in twee richtingen
bewegwijzerd, sluit aan op het Panne-ruiterpad en het
Westkust-ruiterpad en vormt een waardig alternatief bij
hoog water.

Gemeentebestuur De Panne,
Zeelaan 21, 058-42 16 16

• Neem steeds de verkeersregels in acht. Rijd geconcentreerd en wees oplettend op de weg, het overige verkeer en het gedrag van uw paard of pony. Neem geen
enkel risico.

• Kom nooit op voetpaden noch op snelwegen. Mijd als
het even kan drukke verkeerswegen.
• Geef verandering van richting tijdig aan en kijk altijd
even over uw schouder.
• Zorg voor een goede zichtbaarheid bij het rijden in het
duister.

Het Calmeynbos ontleent zijn naam aan Maurice Calmeyn, een grootgrondbezitter, die vanaf 1902 dit duinbos
liet aanplanten. Met dit experiment wilde Calmeyn, die
landbouwkundig ingenieur was, bewijzen dat het perfect
mogelijk was om bomen dicht bij zee te laten groeien en
zodoende zandverstuivingen in de duinen tegen te gaan.
Ondanks tegenkantingen van gerenommeerde bosbouwers, die twijfelden aan het welslagen van het experiment, plantte Calmeyn niet minder dan 27 boomsoorten
aan op een gebied van 55ha. Een kwarteeuw later resulteerde zijn inspanningen in een gemengd bos, bestaande
uit een assortiment van een 30-tal boomsoorten (Olm,
Gewone esdoorn, Populier, Es, Hazelaar).
Artiestenpad (lengte 1,5km) – doorsteek naar Koksijde
We bevinden ons op de natuurlijke scheidingslijn tussen
duin en polders: de plotse duin-polder overgang, met een
vrij zeldzaam geworden en waardevol biotoop met knotwilgenrijen, houtkanten en veedrinkpoelen, ten zuiden
van het gemeentelijke reservaat Oosthoekduinen.
Misschien zullen de ezeltjes u daar begroeten met hun
gebalk. Het beheer van het Agentschap voor Natuur en
Bos is namelijk gericht op het behoud van een gevarieerd
landschap, door begrazing met historisch aanwezig huisvee (onder andere ezels). Door dit pad te volgen komt u
aan het strand op de grens met St.-Idesbald.

Wegcode & Gedragsregels
• Draag als ruiter altijd een veiligheidshoofddeksel om
hersenletsel bij ongevallen te voorkomen.

• Het verkeersreglement laat ruiters toe twee aan twee
op de rechterzijde van de rijstrook te wandelen. Bij
tijdelijk druk verkeer wordt, uit hoffelijkheid voor de
andere weggebruiker, niet per twee maar achter elkaar
gereden.

Calmeyn ruiterpad

Ruiterpaden

Dierenartsen:
- 0475-44 35 42 (dhr Vanlouwe)
- 058-52 06 10 (dhr Colson)
- 0476-49 30 57 (dhr Scheirlynck)
Getijdentabel: www.vlaamsehydrografie.be
Ziet u onregelmatigheden, gebreken of gevaarlijke
toestanden onderweg, verwittig:
- de dienst Milieu, 058-42 97 68 (open alle werkdagen van
8.00u-12.00u en van 13.00u-17.00u)
- het VBNC De Nachtegaal, 058-42 21 51 (open alle
dagen van 9.00u-17.00u, van 1/10 tot paasverlof op za,
zon- en feestdagen van 13.30u-17.00u)

• De begeleider (min. 21j) van een groep ruiters mag mits
het dragen van een armband 'begeleider' het verkeer
tegen houden.
• Komen we langs het traject andere recreanten tegen,
wees dan hoffelijk! Paarden zijn hen onbekend en
schrikken af. Breng uw paard op stap en laat voldoende
ruimte.
• Respecteer de bewegwijzering en blijf op deze paden.
• Bindt bij een stopplaats de paarden goed vast en laat
iemand toezicht houden. Laat ook geen sporen na bij
het vertrek.
• Ruiters op het strand

Praktische info:
Afspanningen
1. Maison Des Dunes (camping) (ingang via strand)
2. Groene Biezenlaan ter hoogte van het
panorama platform.(bindplaats)
3. Manège De Drie Vijvers, Smekaertstraat 37,
058-41 14 54
4. Merlin ruiters, Veurnestraat 323, 058-41 54 67
Nuttige adressen
Ambulance: 112
Politie: 058-53 30 00

- Galopperen in het water is gevaarlijk:
onzichtbare putten
- Paarden kunnen opschrikken van golven,
zeilwagens of loslopende honden
- Pas op voor winddraken, de draden zijn meestal
onzichtbaar
- Bij hoog water is het aan te raden om uw wandeling te
starten via het Calmeynbos. Bent u toch verrast dan
kunt u op de betonnen muur via de oploophellingen,
maar verlaat echter zo vlug mogelijk het strand om ongevallen met wandelaars te voorkomen. Blijf altijd op
stap.
- Ruiters kruisen elkaar of steken elkaar voorbij op stap

