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Beleef de Week van de Zwinstreek
Noteer de week van 25 september tot en met 3 oktober vast in uw agenda. Deze week wordt
door de samenwerkende partners uit de Zwinregio de vierde editie van de Week van de
Zwinstreek georganiseerd. Tijdens de Week van de Zwinstreek beleeft u de Zwinregio met al
uw zintuigen. Spring op de fiets en laat u onderdompelen in de rijke historie van het gebied,
ontdek prachtige natuur en laat u aan het eind van de dag culinair verrassen in één van de
vele restaurants. Deze week is er van Knokke-Heist tot IJzendijke van alles te beleven.
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
tijdens de Week van de Zwinstreek is te vinden via: 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 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.
De landschappelijke diversiteit binnen de Zwinregio 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 Zwinregio als opleider van IVN Gastheren
van het Landschap. In dit kader heeft IVN in samenwerking met 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 Zwinregio. Het gastherennetwerk in de Zwinregio
bestaat uit iets meer dan 40 enthousiaste recreatieondernemers.
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. Tijdens deze week
worden alle horeca-, en toeristische ondernemers uit de Zwinregio uitgenodigd om een
activiteit aan te bieden die vervolgens door IVN Natuureducatie, de Partners van de
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Zwinregio en andere gebiedspartners zoals de toeristische diensten Westtoer en Toerisme
Meetjesland, gepromoot worden.
Activiteiten in de spotlight
Botersmokkeldropping (St. Laureins)
Daar waar grenzen zijn, wordt gesmokkeld. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog ontluikt
zich tussen Zeeland en Vlaanderen een netwerk van bedreven smokkelaars die hun leven
riskeerden om smokkelwaar van de ene naar de andere kant van de grens te transporteren.
Ontdek alles over het leven van een smokkelaar tijdens een avontuurlijk avondje stappen op
vrijdagavond 1 oktober 2021. Sluip langs kleine wegen, leer onderhandelen met de douane.
Wat krijgt u over de grens gesmokkeld?
Locatie: Het Stee van Watervliet
Datum en tijdstip: vrijdagavond 1 oktober 2021, start om 19:00
Kosten: €10,- of €27,- inclusief maaltijd (max. 25 personen)
Reserveren: mattys.eddy@telenet.be
Fietsen rond het oude eiland van Cadzand (Sluis)
Het landschap rond Cadzand is getekend door de eeuwenlange strijd met het water en
tussen mensen onderling. De schorren en slikken, kaden en dijken zijn sporen van dit rijke
verleden. Het voormalig Eiland van Cadzand is één van de oudste polderlandschappen van
Europa en is nog altijd herkenbaar. Oorspronkelijk dankt de naam van de nu bekende
badplaats zich aan een zandplaat die rond het jaar 1000 gevormd werd. Men noemde deze
plaat ‘ce sant’, ook wel: dé Zandplaat. Tijdens deze prachtige tocht langs duinen, zee, natuur
en het achterland van Cadzand komt u onder leiding van een gids van alles te weten over
deze bijzondere plek.
Locatie: Duinplein Cadzand Bad
Datum en tijdstip: zondag 26 september 2021 van 13:30 tot 15:30 en zondag 3 oktober van
13:30 tot 15:30
Kosten: € 6,50 per persoon (max. 25 personen_
Reserveren: via www.buitengewoon.eu
Fietsroute ‘Verdwenen Zwinhavens’ en belevingsexpo (Hele gebied, vnl. Damme)
Ten tijde van de 14e en de 15e eeuw was de Zwinregio één van de meest welvarende regio’s
van Europa. Dit alles had de regio te danken aan de strategische ligging aan de Zwingeul.
Langs deze geul bevond zich een netwerk van voorhavens waar niet alleen goederen maar
ook mensen en gedachten hun weg in en uit het land vonden. Spring op de fiets, slinger door
het landschap en laat je meenemen naar de tijd van toen.
Locatie: Meerdere startpunten. Kijk voor meer informatie op:
https://www.brugseommeland.be/nl/verdwenen-zwinhavens/welkom
Eetnatuurwandeling bij het Zwin (Sluis)
Al generaties lang vinden chefs inspiratie in de bijzondere zilte groentes en kruiden uit de
Zwinregio. Kom alles te weten over deze bijzondere planten tijdens een eetnatuurwandeling
bij het Zwin onder leiding van gids Soan Lan Ie. Tijdens deze eetnatuurwandeling vertelt zij
over ontwikkeling het gebied, de bewoners en de (eetbare) planten die je hier kunt vinden.
Ook is er tijdens de wandeling aandacht voor speciale (fossiele) strandvondsten. Na
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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, Kanaalweg 8, 4525 NA Retranchement
Datum en tijdstip: donderdag 30 september van 19:00u tot 21:00u
Kosten: volwassenen € 12,50 en kinderen tot 10 jaar € 7,50 (max. 15 personen)
Reserveren: tot 29 september 2021 via +31 640 415 686
Early Bird Run (Knokke-Heist)
Onder het motto: ‘de ochtenstond heeft goud in de mond’ beleven de Early Bird Runners bij
het krieken van de dag een unieke loopervaring. Met start en aankomst in het Zwin Natuur
Park en een parcours doorheen de Zwinvlakte, -duinen en -bosjes genieten lopers van een
unieke locatie en een bijzonder uitzicht.
Zowel ervaren lopers als zij die na COVID-19 zijn beginnen lopen krijgen de mogelijkheid om
de longen te vullen met gezonde zeelucht en te genieten van het ontwaken van de natuur,
rust en individuele beleving. In totaal zijn er drie parcoursen met een lengte tussen de 6 en
12 kilometer. De Early Bird Run is een afwisseling van bewandelbare paden en off-road
paden.
Terwijl tal van steltlopers, reigerachtigen, meeuwen en eenden bij de opkomende zon hun
vleugels uitspreiden worden de lopers langsheen de Kleyne Vlakte geflankeerd door Schotse
hooglandrunderen, Konikpaarden, Shetlandpony’s, Vlaamse Schapen en duingeiten. De
boomkikker en de kamsalamander zijn stille getuigen.
Locatie: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, B-8300 Knokke-Heist
Datum en tijdstip: zondag 3 oktober 2021, start tussen 07:30 en 09:30u
Reserveren: inschrijven kan door een mail te sturen naar earlybirdrun@knokke-heist.be
Najaarstentoonstelling ‘Verdwenen beroepen uit de Tachtigjarige Oorlog’ (Sluis & Hele
gebied)
In Museum het Bolwerk in IJzendijke wordt het verhaal verteld van de Staatse en Spaanse
Linies. Een serie verdedigingswerken die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de Zeeuwse en
Vlaamse kuststreek zijn gebouwd. Om havens en goederen tegen de vijand te beschermen
liet men forten, schansen en vestingwallen neerzetten. Hadden indringers een gebied
veroverd, dan bouwden zij op hun beurt fortificaties om het nieuw aangewonnen gebied te
behouden.
Zo’n vierhonderd jaar geleden trokken piekeniers, hellebaardiers, musketiers en
roerschutters regelmatig door de streek om versterkingen te bemannen. Maar hoe zagen zij
eruit? En wat deden zij precies? Dit en meer kunt u ontdekken bij Museum het Bolwerk.
Locatie: Markt 28, 4515 BB IJzendijke
Kosten: Toegang museum voor kinderen tot 6 jaar is gratis. Kinderen van 6 tot en met 12
jaar €2,- en iedereen vanaf 13 jaar €4,50. Museumkaarthouders hebben gratis toegang tot
het museum.
Cultuurhistorische wandeling door Middelburg (Maldegem)
Het charmante Middelburg in Vlaanderen staat als verborgen parel garant voor een kleine
ontdekking. Niet meteen het middelpunt van de Zwinstreek, echter dubbel zo verrassend.
Flirtend met de Nederlandse grens en op het randje van de Zwinstreek ligt een rijke
geschiedenis verscholen.
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Gids Ilse neemt u mee op cultuurhistorische wandeling door Middelburg en laat u
kennismaken met de verschillende kanten van deze bijzondere plek: van b(l)oeiende stad,
polderdorp tot landelijke gemeente en rustgevend woongebied.
Locatie: Pieter Bladelingplein, Madelgem
Datum en tijdstip: Donderdag 30 september 2021 van 14:00u tot 17:00u en op zaterdag 2
oktober 2021 van 14:00u tot 17:00u
Kosten: € 5,- per persoon (maximaal 24 personen)
Reserveren: stuur voor dinsdag 28 september een e-mail naar bruggeman.ilse@gmail.com
DA’SMAKT Streekproductenfestival (Damme)
DA’SMAKT is hét streekproductenfestival van het Brugse Ommeland en is in 2021 reeds aan
de zeventiende editie toe. Tijdens DA’SMAKT proef je in de historische binnenstad van één
van de best bewaarde parels uit de Zwinstreek van een groot aanbod aan streekproducten.
Sluit de Week van de Zwinstreek af in stijl en laat je verwennen door de culinaire
verrassingen van chefs uit de regio.
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