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Nr Wat? Wanneer?  

1 Bij de infobalie voor het inkomgebouw kun je terecht voor alle informatie over 
‘Zwin op stelten’. Je kunt er bijkomende folders met het grondplan krijgen. 

Doorlopend

2 Je komt binnen langs de shop waar je een leuk souvenirtje, natuurboek of fiets- 
en wandelkaarten kunt kopen. 

Doorlopend 

2 In de shop kun je ook terecht voor een luisterwandeling met je MP3-speler of  
I-pod. In het gebied staan 22 genummerde infopalen die verwijzen naar geluids-
fragmenten. Die kan je hier downloaden op je MP3 speler. 

Doorlopend  

3 Ben je ook zo benieuwd naar het nieuwe Zwinproject?  Hier zie je het ontwerp 
dat gekozen werd door de jury. Een uitdaging waar de provincie de komende 
jaren hard zal aan werken. 

Doorlopend 

4 Los je graag puzzels op en hou je van een wandeling in de natuur, neem dan 
deel aan deze plezante speurtocht! Elk kind tot 12 jaar krijgt een leuk geschenkje 
bij het afgeven van het ingevulde formulier.

Doorlopend 

5 De gemeente Knokke-Heist stelt hier haar natuur –en milieuprojecten voor 
samen met de compost –en energiemeesters. Doe mee aan onze wedstrijd en 
maak kans op een toffe prijs.

Doorlopend 

6 Enkele “parels van de Zwinstreek” (musea uit de Zwinregio) stellen hun aanbod 
voor. Net zoals op de kermisdagen van vroeger kun je je hier amuseren met 
allerhande oude volksspelen die je gezelschap ongetwijfeld lach en leute 
bezorgen.

Doorlopend 

7 Voor een natje en een droogje kan je terecht aan het verkoopstandje van het 
Zwincafé.

Doorlopend 

8 Voor het nieuwe Zwinproject werd eind vorig jaar een internationale ontwerp-
wedstrijd uitgeschreven. Van de 11 ingediende ontwerpen werden er 5 gekozen. 
Begin dit jaar werd daaruit het winnende ontwerp gekozen. In de tentoonstel-
ling presenteren we alle 5 ontwerpen uitvoerig. Het winnende ontwerp kan je 
ook nog eens bekijken in het Zwincafé (16).

Doorlopend

9 Hier maak je kennis met de projecten van het  Agentschap voor Natuur en Bos 
voor vernieuwing van het Zwin. Ontdek de omgeving van het Zwin aan de hand 
van een boeiende zoektocht die hier vertrekt.

Doorlopend

10 Hier kunnen je kinderen zich in de schminkstand laten omtoveren tot... Tussen 13u-16u

11 In de knutseltent leer je een dromenvanger maken of een ooievaar schilderen. Tussen 13u-16u

12 Bij de poppenkast kunnen de allerkleinsten genieten van een spannend ver-
haal. Er zijn 2 voorstellingen gepland. 

14 u-14.45 u
15 u-15.45 u

13 Maak in het veldlabo van dichtbij kennis met de levende wezentjes die massaal 
in de bodem en in het water van de Zwinvlakte leven.

Doorlopend

14 In de heksenklas kan je zien hoe de gidsen met kruiden uit het Zwin bereidin-
gen maken zoals: Zwinthee, geurkoekjes, geurbadzout,...

Doorlopend

15 Zin in een heerlijk toetje? Het landbouwbedrijf De Vlamynck verkoopt zalige 
desserts en ijsjes.

Doorlopend

16 Geniet in het Zwincafé van een lekkere maaltijd en drankje. Je kan er ook het 
winnende ontwerp voor het Zwinproject bekijken.

Doorlopend

17 Maak hier kennis met de werking van Natuurpunt Knokke-Heist. Doorlopend

18 Maak kennis met de verschillende soorten nestkastjes langs het nestkasten-
wandelpad. Tast eens in onze voeldozen en stel zelf vast dat het ene ei het 
andere niet is...

Doorlopend

19 Mergus, de Vogelwerkgroep van Noord-West-Vlaanderen, heeft een vogeltelpost 
geïnstalleerd met telescopen.

Doorlopend

20 Bij de vzw natuurgidsen.eu kan je een introductieles vogeldeterminatie volgen. 
Die zal je op weg zetten om vogels te leren herkennen en op naam te brengen. 

Doorlopend

21 In deze bunker overwinterden vleermuizen. Een zwingids vertelt meer over het 
leven van deze boeiende diertjes.

Doorlopend

22 Wandel mee met de natuurgids door de Zwinvlakte. Zorg voor laarzen en aange-
paste kledij. De gids vertrekt hier op vaste uren.

11 u-12.30 u
14u-15.30 u

23 Start met de Slimste strandjutter op het strand-quiz en ga vervolgens de 
uitdaging aan rond Land art en het strand.  Zo gaan jullie met het hele gezin het 
afval duurzaam wegwerken.  Zorg dat je op tijd bent! De groep is beperkt tot 25 
deelnemers en de workshop duurt anderhalf uur.

14.30 u-16 u

24 Laat je creativiteit de vrije loop en leef je uit met aquarellen. Geniet van het 
landschap en leer hoe je je indrukken kan vastleggen met verf.

Doorlopend

Dit kan je nog allemaal doen tijdens 
de Week van de Zee

Ga naar www.weekvandezee.be of bel naar 050 630 430 
voor nog meer informatie over onderstaande activiteiten, 
streekmusea en tentoonstellingen. 

Wandelingen georganiseerd door Natuurpunt Knokke-Heist
Voor alle wandelingen breng je best een verrekijker, een loepje en laarzen mee!

Zaterdag 30 april   Over weidebroedvogels en de bewoners van het rietmoeras 
 (Kleiputten van Heist) 
 09.00 u aan parking van de Speelman (Heistlaan Heist)

Zondag 1 mei   De nachtegaal en andere prachtige zangers tijdens het ochtendgloren 
 (Zwinduinen)
 05.00 u aan het Oosthoekplein

Zondag 1 mei   De zeldzame voorjaarsbloei van het duin (Park 58)
 14.00 u aan de hoofdingang van Park 58, Elizabetlaan

Vrijdag 6 mei   Als de nacht over het duin valt (Zwinduinen)
 19.30 u aan het Oosthoekplein

Zaterdag 7 mei   Over het broedgedrag van dwergstern en andere broedvogels van strand 
 en embryonaal duin (Baai van Heist)
⇨ 10.00 u aan het kleine vuurtorentje op het einde van de Zeedijk

Zaterdag 7 mei   De voorjaarspracht van een duingebied (Zwinduinen)
⇨ 14.00 u aan het Oosthoekplein

Zondag 8 mei   Het ontwaken van de vogels, symfonieën uit de natuur (Zwinduinen)
⇨ 05.00 u aan het Oosthoekplein

Zondag 8 mei   De gonzende, kleurrijke lente (Sashul)
⇨ 14.00 u aan het kleine vuurtorentje op het einde van de Zeedijk

Zaterdag 14 mei   Over de kuifhyacint en andere zeldzaamheden van het schraal duingrasland  
 (Park 58)
 10.00 u aan de hoofingang van Park 58, Elizabetlaan

Zaterdag 14 mei   De kleine landschapselementen in volle glorie 
 (Korte duinen, Hazegraspolder, Kalfduinen)
⇨ 14.00 u aan het Oosthoekplein)

Zondag 15 mei   Over orchideeën en andere zeldzaamheden 
 (Groenpleinduinen en Zwinduinen)
⇨ 09.30 u aan het Oosthoekplein

Zondag 15 mei   De wondere afwisseling van schrale, gestabiliseerde duinen 
 (Dir. Generaal Willemspark)
⇨ 14.00 u (aan de hoek Zeedijk & Parkstraat Heist)

Streekmusea 

     Sincfala, museum van de Zwinstreek: Museumbezoek en zoektocht/opdrachten 
 voor kinderen, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist

     Visserijmuseum Breskens: Neuzen in een museum, Kaai 1, Breskens

Adres    Provinciaal Natuurpark Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300 Knokke-Heist - T: 050 607 086 - info@zwin.be

Tijdstip    zaterdag 14 en zondag 15 mei 
Vanaf 11u00 tot 17u00. 

Openbaar vervoer    Lijn 12 rijdt om het uur heen en terug 
van het station naar het Zwin.

Fietsen huren    kom je met de trein of de tram en wil je aansluitend met 
de fiets naar het Zwin rijden? 

Neem op voorhand contact op met de dienst toerisme Knokke-Heist en 
huur een fiets. T: 050 630 380 of toerisme@knokke-heist.be

Inkom en parking     Gratis

Eten en drinken    Het Zwincafé beschikt over een uitgebreide kaart 

Kledij    Breng wind –en waterdichte kledij mee bij slecht weer.  
Laarzen zijn noodzakelijk voor wie gaat wandelen.

Uitleg bij de wandelkaart

v.u.  Graaf Leopold Lippens - A.Verweeplein 1 - 8300 Knokke-Heist

gratis
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 1 Onthaal

 2 Shop/ luisterwandeling

 3 Project nieuw Zwin

 4 Zoektocht BIB

 5 Gemeentelijke infostand 
+ bijen

 6 Parels van de Zwinstreek 
+ volksspelen

 7 Verkoopstand Zwincafé

 8 Tentoonstelling

 9 Agentschap voor Natuur 
en Bos

 10 Schminkstand

 11 Knutselen

 12. Poppenkast

 13 Veldlabo

 14 Heksenklas

 15 Dessertwagen

 16 Zwincafé

 17 Natuurpunt

 18 Nestkastjes

 19 Mergus

 20 Natuurgidsen.eu

 21 Vleermuizen

 22 Start wandelingen

 23 Buik vol van afval

 24 Aquarellen

  Shop / Info

  Parking

  Toiletten

  Vogelkooien

  Tentoonstelling

  Kijkwand
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