
Wandel- en fietszoektocht
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Startplaats
Parking Natuurcentrum Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist

Tijdstip
Zondag 29 april
Van 10 tot 17 uur

Fietsen huren?
Kom je met de trein of 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

Eten en drinken
Het Zwincafé beschikt over een uitgebreide kaart en je kunt 
er ook terecht voor een kleine snack. 

Kledij
Bij slecht weer kun je best wind- en waterdichte kledij aandoen. 

Praktisch

Speciaal voor Zwin Binnenste Buiten werd een wandel- en 
fietszoektocht uitgestippeld. 

De zoektochten zijn een ideale manier om met het hele ge-
zin de Zwinstreek op een aangename en unieke manier te 
ontdekken. Bovendien zijn de wandel- en fietszoektocht volle-
dig gratis. Los onderweg enkele leuke vragen op en misschien 
win jij wel een leuke prijs!

Gratis wandel- en fietszoektocht
Ontdek de Zwinstreek en maak kans op een leuke prijs

Zondag 29 april - Gratis wandelingen
Natuurpunt vzw: afdeling Knokke-Heist
Gids: Patrick Demaecker 
Tel: 050 519 101

Voor de vroege vogels
Geleide vroegemorgenwandeling in het Vlaams natuur-
reservaat ‘de Zwinduinen en -polders’.

Afspraak: om 5 uur aan het Oosthoekplein in Knokke.
Thema: Week van de Zee: Het ontwakende duin: een 
ontdekkingstocht door vogelzang.
Praktisch: Laarzen noodzakelijk, verrekijker en loep.

Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘park 58’

Afspraak: om 14 uur aan de hoofdingang van Park 58. 
(onder de pergola) Elizabetlaan in Duinbergen.
Thema: Week van de Zee:  Over de Kuifhyacint en andere 
zeldzaamheden van het schraal duingrasland.
Praktisch:  verrekijker en eventueel loep.

 
www.weekvandezee.be 
www.zwinstreek.eu



Wandelzoektocht in de Zwinduinen en - polders *Onthaal met marktplaats

Zwincafé

Natuurgidsen.eu en Mergus

Vrij Atelier: Knutselatelier

Kruier en Strandlabo

Natuurpunt

Agentschap voor Natuur & Bos

Streekproducten De Vlaeminck8

7

6

5

4

3

2

1

Fietszoektocht

 *Onthaal met marktplaats

Op de parking van het Zwin kun je leuke dingen maken zo-
als insectenhotelletjes en vogelvoedsel. Leer er vlechten met 
wilgentenen, breng een bezoek aan onze natuurapotheek of 
laat je door een verteller onderdompelen in een boeiend 
verhaal!
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Deze fietstocht start op de parking van het Natuurcen-
trum Zwin en voert je door de Zwinduinen en -polders 
en via de Hazegraspolder tot in Retranchement. Daar 
gaat het verder tot bij de Verdronken Zwarte Polder. Van 
daaruit leidt de fietsroute je terug via Cadzand, langs-
heen het Nederlandse Zwin en de Internationale Dijk 
naar de parking van het Zwin. Je kunt kiezen uit een 
tocht van 25 of 35 km.
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