Persbericht: Beleef de Week van de Zwinstreek
Van Damme tot Breskens en van Knokke-Heist tot IJzendijke is er in de week van 25 september tot en
met 3 oktober van alles te beleven tijdens de Week van de Zwinstreek. Ontdek de prachtige natuur,
rijke historie en een veelzijdig aanbod van streek- en hoeveproducten tijdens de vierde editie van de
Week van de Zwinstreek.
De Zwinregio staat garant voor bijzondere natuur, cultuur en gastronomie. Niet alleen vind je in deze
regio een grote dichtheid aan Michelinsterrenrestaurants, ook vind je er een verscheidenheid aan
smaakvolle streek- en hoeveproducten. Daarnaast is de Zwinregio een landschap van contrasten
variërend van weidse uitzichten aan de kust tot knusse polderwegen langs dijken en kreken in het
achterland.
Een week boordevol activiteiten
Tijdens de Week van de Zwinstreek beleeft u de Zwinregio met al uw zintuigen. Ga bijvoorbeeld mee
op botersmokkeldropping en leer meer over het smokkelaarsnetwerk dat zich hier heeft ontluikt in
tijden van oorlog en conflict. Meer culinair georiënteerd? Schrijf u dan in voor een van de
wildplukwandelingen 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 langs de Verdwenen Zwinhavens
en herbeleef de gouden tijden van dit gebied. Of doe mee met de Early Bird Run en geniet van de
zonsopkomst tijdens een hardloopsessie door het Zwin Natuur Park.
Meer weten? Het volledige activiteitenaanbod van Week van de Zwinstreek is te vinden via:
www.weekvandezwinstreek.eu.
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Over de Week van de Zwinstreek
Om de bijzondere cultuur en natuur van de Zwinregio nog meer in het zonnetje te zetten wordt sinds
2017 jaarlijks de Week van de Zwinstreek georganiseerd. De Week van de Zwinstreek is een initiatief
van de gemeenten Sluis, Knokke-Heist, Maldegem, Damme, Sint-Laureins, Provincie West-

Vlaanderen en Zeeland en wordt uitgevoerd door IVN Natuureducatie en ondersteund door de
toeristische diensten Westtoer, Toerisme Meetjesland en Toerisme Knokke-Heist.
Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich als non-profit organisatie in voor een groene, gezonde en duurzame
samenleving. Dit doet IVN door de natuur in de harten van mensen te brengen. IVN laat jong en oud
actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Vanuit ons netwerk van 130
professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren we projecten, campagnes,
opleidingen en vele natuuractiviteiten. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de
natuur, duurzaam handelen stimuleert.

Handige links
Week van de Zwinstreek: www.weekvandezwinstreek.eu
Volledig overzicht activiteitenaanbod: https://www.ivn.nl/weekvandezwinstreek/activiteiten
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