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Grenzeloos genieten in de Zwinstreek 

Van 24 september t/m 2 oktober staat de Zwinstreek weer in de schijnwerpers. Tijdens de 

vijfde editie van de Week van de Zwinstreek nemen ondernemers en gidsen u weer mee op 

ontdekkingstocht naar prachtige natuur, historische verhalen en culinaire verrassingen. Deze 

week beleeft u de Zwinstreek met al uw zintuigen!  

Weidse uitzichten, knusse polderwegen, charmante dorpjes en lokaal lekkers: dát kenmerkt 

de Zwinstreek. Met haar veelzijdige karakter heeft de streek voor een ieder wat te bieden. 

Wandel door prachtige natuur, zoals het Zwin Natuur Park waar jaarlijks duizenden 

trekvogels landen. Ontdek sporen uit het woelige krijgsverleden van dit gebied en dompel je 

onder in het rijke handelsverleden van de streek in historische stadjes als Sluis en Damme.  

Ook voor de fijnproever heeft de Zwinstreek voldoende in petto met haar ambachtelijk 

gebrouwen bier, authentiek bereide paling en andere zilte lekkernijen. Al generaties lang 

vinden chefs inspiratie in zilte groentes en kruiden uit de streek.  

In de Week van de Zwinstreek  is er een speciaal activiteitenprogramma samengesteld, 

waarmee u de streek kan (her)ontdekken. Ga mee met de bunker(fiets)tocht en leer hoe 

Duitse militairen tijdens de oorlog werkten en leefden. Liever de natuur in? Natuurgidsen 

laten u kennismaken met prachtige natuur in de Zwartegatse Kreek of Waterdunen. Meer 

culinair georiënteerd? Smul mee van een Middeleeuwse picknick of schrijf u in voor een 

wildplukwandeling en proef de verschillende smaken van de zilte natuur. Ook voor de 

sportieveling is er tijdens de Week van de Zwinstreek voldoende te beleven. Fiets mee met 

de grensfietstocht langs illustere plaatsen met namen als Roverhoek en Geuzenput of ren 

mee met de Early Bird Run. Meer weten? Het volledige programma is te vinden op 

www.weekvandezwinstreek.eu  

De Week van de Zwinstreek is een initiatief van de gemeenten Sluis, Knokke-Heist, 

Maldegem, Damme, Sint-Laureins, Provincie West-Vlaanderen en wordt uitgevoerd door IVN 

Natuureducatie en ondersteund door de toeristische diensten Westtoer, Toerisme 

Meetjesland en Toerisme Knokke-Heist. 

De Zwinstreek: een samenspel van cultuur, natuur en gastronomie 

De landschappelijke diversiteit binnen de Zwinstreek heeft alles te maken met de ligging aan 

zee en de ontstaansgeschiedenis van het gebied door de eeuwen heen. Waar men in tijden 

van voorspoed land ontgon aan de zee en havens een plek vormden waar niet alleen 

goederen, maar ook mensen en gedachten hun weg het land in en uit vonden, zo werd het in 

tijden van oorlog en conflict strategisch terug onder water gezet om de vijand buiten te 

houden. Deze woelige ontstaansgeschiedenis heeft in de loop der tijd gezorgd voor een 

waterrijk en divers landschap waar de sporen van het verleden vandaag de dag nog steeds 

zichtbaar en beleefbaar zijn.  

Over de Week van de Zwinstreek 

Al sinds 2013 is IVN Natuureducatie actief in de Zwinstreek als opleider van Gastheren en -

vrouwen van het Landschap. In dit kader heeft IVN in samenwerking met Stichting Gastvrij 

Zeeuws-Vlaanderen, overheden en terreinbeherende organisaties gewerkt aan de oprichting 

van een netwerk van horeca-, en toeristische ondernemers dat zich o.a. focust op het 

overbrengen van kennis over de natuur en het cultuurhistorische landschap in de Zwinstreek. 

Om de bijzondere cultuur en natuur van de Zwinstreek nog meer in het zonnetje te zetten 

wordt sinds 2017 jaarlijks de Week van de Zwinstreek georganiseerd. Tijdens deze week 

http://www.weekvandezwinstreek.eu/
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worden alle horeca-, en toeristische ondernemers uit de Zwinstreek uitgenodigd om een 

activiteit aan te bieden die vervolgens door IVN Natuureducatie, de Partners van de 

Zwinstreek en andere gebiedspartners, waaronder alle toeristische diensten, gepromoot 

worden. 

Uitgelichte activiteiten  

Middeleeuwse picknick (Damme) 

In het pitoreske Vivenkapelle heb je de mogelijkheid om van een Middeleeuwse picknick te 

smullen. De picknick bevat broodjes, honing, confituren, worst met paradijskorrel, boter, 

kaas, dams kasietje, aardbeien, appelsap als toetje zilt honingijs. De foodarcheoloog komt 

ook ter plaatse tijdens de picknick om meer uitleg te geven over de producten. 

Locatie: De Beukenhoeve, Damme 

Datum en tijdstip:  25 september, 12.00 uur 

Kosten: €18,- p.p. voor volwassenen en €14,- per kind 

Reserveren: Aanmelden via email tot en met 20 september: versteghe-tanghe@skynet.be  

Nocturne in het Zwin Natuur Park (Knokke-Heist) 

Met het vallen van de avond ontstaat er in het Zwin Natuur Park weer een andere sfeer. 

Speciaal voor de Week van de Zwinstreek blijft het Zwin Natuur Park op woensdag 

woensdag 28 september uitzonderlijk geopend tot 20u. Er wordt gezorgd voor extra beleving 

met gidsen in het park, lekkernijen uit de Zwinshop, toegang tot de tentoonstelling Wildlife 

Photographer of the Year, de interactieve expo, de panoramatoren en nog veel meer! 

Locatie: Zwin Natuur Park 

Datum en tijdstip: 28 september, 16.00 – 20.00 uur 

Kosten: €11,- voor volwassenen en €5,- voor kinderen 

Reserveren: via www.zwin.be tot 27 september 

Lezing en proeverij Middeleeuwen op je bord (Knokke-Heist) 

De Foodarcheoloog nam een duik in de overvolle voorraadkast van de Middeleeuwse 

Zwinhavens. Samen met meer dan 20 enthousiaste ondernemers experimenteerde hij, om 

met Middeleeuwse ingrediënten, hedendaagse creaties te maken. Proef de speciale 

confituur van Zoete Polder op basis van zijn bevindingen en specerijen die verkrijgbaar 

waren in de Middeleeuwen. Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh geeft ter plaatse 

uitleg. Ook is er extra uitleg over het bedrijf en de historie van de streek. 

Locatie: Zoete Polder, Knokke-Heist 

Datum en tijdstip: 24 september, 11.00 – 12.30 uur 

Kosten: geen 

Reserveren: niet nodig  
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Eetnatuurwandeling (Retranchement) 

Kom alles te weten over bijzondere zilte planten tijdens een eetnatuurwandeling bij het Zwin 

onder leiding van gids Soan Lan Ie. Tijdens deze eetnatuurwandeling vertelt zij wat er in dit 

gebied leeft/leefde, groeit en bloeit. Na ongeveer 1,5u wandelen, kijken, proeven en ruiken 

wordt de wandeling afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje bij restaurant 

Zilt & Zout. 

Locatie: Restaurant Zilt & Zout, Retranchement 

Datum en tijdstip: 29 september, 19.30 – 21.00 uur 

Kosten: €12,- p.p. voor volwassenen en €7,50 voor kinderen tot 10 jaar 

Reserveren: Aanmelden bij de gids Soan Lan Ie t. 0640415686 tot donderdag ervoor. 

Wandelen door Waterdunen (Breskens) 

Waterdunen is een gebied van zo'n 350 hectare dat nog volop in ontwikkeling is. Hier komen 

natuur, recreatie, kustversterking en aquacultuur samen. Door de unieke ligging, op de grens 

van land en zee, vind je hier een fraai samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en 

vloed. Wandel mee en ontdek dit bijzondere natuur- en recreatiegebied. Samen met de gids 

maak je een wandeling van 4,5 km langs de zilte landbouwgronden en de vogeleilanden in 

het getijdengebied. Vanuit de vogelkijkhutten zijn de eilanden goed te overzien en kun je de 

vogels van dichtbij bekijken. 

Locatie: Hof Waterdunen, Hogedijk 3, Breskens 

Datum en tijdstip: 30 september, 10.00 – 12.30 uur 

Kosten: geen 

Reserveren: via: www.hetzeeuwselandschap.nl/eropuit 

Bunkertocht (Groede) 

De bunkers uit 1942 staan als stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog in het park en 

vragen erom op ontdekking te gaan. Tijdens de Bunkertocht van circa één uur vertelt onze 

gids hoe 250 Duitse militairen tijdens de oorlog op deze plek hebben gewerkt en geleefd. 

Een aantal bunkers zijn van binnen te bewonderen. Neem een zaklampje mee, want dat 

maakt de ontdekkingstocht compleet! 

Locatie: Gerard de Moorsweg, Groede 

Datum en tijdstip: 24 september, 10.30 – 11.30 uur 

Kosten: €6 p.p. voor 13 jaar en ouder, €3 p.p. voor kinderen tot 13 jaar. 

Reserveren: Aanmelden kan via de website (www.groedepodium.nl/bunkertocht) en kan tot 

23 september, 17.00u. 

Grensfietstocht (Sint Laureins) 

Al fietsend balanceren we op de grens van België en Nederland. We passeren langs illustere 

plaatsen met namen als Roverhoek en Geuzenput. We hebben oog voor natuurparels maar 

evengoed schenken we aandacht aan de bewogen historiek van deze grensstreek. 

Locatie: Kerk St-Margriete, Sins-Laureins 

Datum en tijdstip: 2 oktober, 14.00 uur 

Kosten: vrije bijdrage 

Reserveren: niet nodig 

  

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/eropuit
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Fototentoonstelling Diepgewortelde Monumenten (Maldegem) 

De fototentoonstelling ‘diepgewortelde monumenten’ van Natuurpunt en Partners 

Meetjesland toont 25 monumentale bomen uit het Meetjesland, de dichte buur van de 

Zwinstreek. Deze ‘erfgoedbomen’ zijn zeldzame of heel oude bomen die de publieke ruimte 

typeren en waar de bewoners bijzondere waarde aan hechten. Denk maar aan de circa 350 

jaar oude zomereik in het Sint-Annapark of de Ginkgo Biloba in de Noordstraat. De foto’s 

werden genomen door natuurfotografen en elke foto kreeg een begeleidende tekst. 

Locatie: Sint-Annakasteel, Maldegem 

 

Datum en tijdstip:  24, 25 & 26 september en 1 & 2 oktober (& 3 oktober), 

   Zaterdag- en zondag van 14.00 – 18.00. Maandag van 10.00 – 13.00 

Kosten: geen 

Reserveren: niet nodig  

 

--- Einde redactioneel stuk --- 

 

Bijlagen 

 Logo Week van de Zwinstreek en logo’s partners 

 Campagnebeelden 2022 

 Afbeeldingen uitgelichte activiteiten 

o Afbeelding 1 – Nocturne in het Zwin Natuur Park  

o Afbeelding 2 – Bunkertocht 

 


