
VLIZ

Feestzitting

ter afsluiting van het jubileumjaar
50 jaar Zwin

Het Zwin:
van gisteren naar morgen

vrijdag 21 maart 2003
Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32
Knokke-Heist

Vlaams Instituut voor de Zee

Datum vrijdag 21 maart 2003
van 13.30 tot 17 uur

Plaats Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32
B-8300 Knokke-Heist
Tel. +32-(0)50-63 04 30

Te bereiken (zie plannetje)

• auto Knokke-Heist bereikt u:
• Vanuit Antwerpen: 

via de expressweg N49 Antwerpen-Knokke (1)
• Vanuit Kortrijk/Brugge: 

via de expressweg Brugge-Zeebrugge 
(verlengde A17 Kortrijk-Brugge)
+ rechts afslaan richting Knokke-Heist (2)

• Vanuit Brussel/Gent: 
via de E40 Brussel-Kust
Afrit Aalter richting Knokke-Heist + (1)
Afrit Brugge richting Knokke-Heist + (2)

• Vanuit Nederland:
Via Antwerpen + (1)
Via Sluis-Aardenburg + rechts afslaan richting 
Knokke

• openbaar Op wandelafstand van het station Knokke-Heist 
vervoer (ca. 10 minuten). 

Halte kusttram dichtst bij Cultureel Centrum ligt 
eveneens vlakbij het station (= meest oostelijke halte
kusttram). Van hieruit plattegrond volgen.

Inschrijving Met ingesloten antwoordkaart vóór 1 maart 2003

Deelnamekosten De feestzitting is volkomen kosteloos inclusief 
documentatie, koffie en receptie

Secretariaat Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Vismijn Pakhuizen 45-52
B-8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30
Fax +32-(0)59-34 21 31
E-mail: info@vliz.be
http://www.vliz.be

• Praktisch
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Dagvoorzitter: 
dr. Jan Mees,
directeur VLIZ

13.30 Ontvangst en koffie

14.00 Graaf L. Lippens
burgemeester Knokke-Heist
Verwelkoming

14.10 Graaf M. Lippens
voorzitter Compagnie Het Zoute
Inleiding feestzitting

14.20 Prof. dr. E. Kuijken
algemeen directeur Instituut voor Natuurbehoud
De natuurwaarden van het Zwin

14.40 De heer P. Boerjan
gedelegeerd bestuurder Westtoer
Het toeristisch belang van het Zwin

15.00 Ir. J.-L. Herrier
ambtenaar natuurbehoud kustzone AMINAL-Natuur
Het Zwin in de context van het Europees en Vlaams 
natuurbeleid

15.20 Koffie

15.40 De heer G. Burggraeve
conservator Zwin
32 jaren in het Zwin – een terugblik

16.00 De heer K. Struyf
verantwoordelijke nieuwe projecten Zwin
Het nieuwe plan voor Natuurcentrum het Zwin – 
stand van zaken

16.20 Ir. P. De Wolf
hoofd cel kust van afdeling Waterwegen Kust (AWZ-WWK)
Naar een oplossing voor het verzandingsprobleem?

16.40 Minister R. Landuyt
Vlaams Minister van Werkgelegenheid en Toerisme
Slotwoord

Aansluitend receptie en afscheid 
conservator Guido Burggraeve

• PROGRAMMA

In 1952 riep Graaf Léon Lippens het uitgestrekte, vogelrijke
zoutwaterschor van het Zwin uit tot het eerste natuurreservaat van ons
land. Dankzij de inzet van de eigenaars, de conservators en de gidsen,
werd het gebied de bakermat van vele duizenden natuurliefhebbers.

De combinatie van een educatief vogelpark met een beschermd
natuurgebied was in die tijd verrassend vernieuwend en werkte tot ver
buiten de landsgrenzen inspirerend voor de oprichting van andere
natuur- en vogelparken.

In 2002 bestond het Zwin 50 jaar en was er dus reden genoeg om 
feest te vieren. Zo waren er de tentoonstelling ’50 jaar Zwin’, 
de ‘Knokke-Heist-dag’ en tal van educatieve activiteiten en speciale
wandelingen. Ook werd een plan voorgesteld voor de uitbouw van het
Zwin tot een modern bezoekerscentrum waarin het oorspronkelijk
gedachtegoed van graaf Léon Lippens op een eigentijdse manier zal
worden voorgesteld. Volgens dit plan zal het huidige vogelpark worden
heraangelegd tot een wandelpark waar bezoekers kennis kunnen
maken met typische landschapselementen en met de fauna en flora uit
de Zwinstreek. Zo zal de inhoud van het park verruimen en zal het
bezoekerscentrum een ‘venster op de Zwinstreek’ worden.
Natuurbeleving, duurzame ontwikkeling en verankering met de
omgeving staan in het nieuwe plan voor de toekomst centraal.

Op 21 maart 2003 wordt het feestjaar afgesloten met enkele
bijzondere voordrachten die de betekenis en het belang van het Zwin
voor de natuur en mensen vroeger en nu zullen toelichten. Bovendien
wordt hulde gebracht aan Guido Burggraeve die, na een carrière van
32 jaar conservator, met pensioen gaat.


