De zee en zijn duinen
Wandeling 1: Grenspad – duinen – Grenspad
Afstand: 7,3 km
Parcours: niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Parkeren: op de grens parkeerplaats Duinhoekstraat/Rue Albert 1er. Er is busverbinding tot op de
grens met lijn B2, grensoverschrijdende lijn - Adinkerke Le Perroquet/De Papegaai
Voor wie iets aan zijn/haar fysiek wil doen, dan is het nu het moment want het is een hele karwei zo
door het zand, op en neer in de duinen stappen. Het wordt een vermoeiende wandeling. Of ligt het
gewoon aan mij? Vertrek zeker niet zonder drinken want het kan er heet zijn.
Ga je wandelen in mei-juni dan kan je genieten van de prachtige bloemen die er in de duinen bloeien.
Neem een vergrootglas mee en kijk eens hoe verfijnd sommige bloemen wel zijn.
We vertrekken richting zee, pal op de grens. We stappen RD richting Grenspad.
Neem het Grenspad (oranje) dat rechts van de camping ligt en rechts van het ruiterpad. We worden
welkom gegeten in het Natuurreservaat De Westhoek. Neem even de tijd om het informatiebord te
lezen. Stap hier RD tot aan de wegwijzer waar we RA stappen, we volgen het Helmpad (geel).
Een heel stuk verderop verlaten we de grens en slaan we LA het Ligusterpad in (groen – knooppunt 4
volg 5) en draai links mee.
Aan een splitsing, met aan je linkerhand het panoramazicht, RD het Ligusterpad volgen (groen,
richting vissersdorp – knooppunt 1 volgen).
Bij volgende splitsing RA, Oostergrenspad (grijs – richting Vissersdorp 340m).
Volgende splitsing LA, Oostergrenspad (grijs – richting Vissersdorp 240m). Je komt aan een infopunt.
Altijd interessant om wat extra informatie op te doen. We verlaten hier het Oostergrenspad en gaan
RA langs het Infopunt, het Slufterpad (blauw). We wandelen in de Schuilhavenlaan, De Panne
(knooppunt 2, RD volgen).
Als je aan zee komt, LA, het Slufterpad (blauw) verder volgen (knooppunt 2, volg 59). In het begin kan
je er op een betonnen pad lopen, later is het beter om op het verharde zand te gaan lopen. Hou na
een tijdje de linkerkant in de gaten want we komen opnieuw aan het Grenspad (oranje). Rechts van
het pad is er een camping.
En zo stappen we het Grenspad opnieuw in. Je ziet er aan je rechterzijde een Grenssteen en een
informatiebord.
Stap het Grenspad steeds RD. Aan de wegwijzers RD stappen tot je opnieuw aan de parking aan de
Duinhoekstraat.

