
Sprokkels uit...

Het Provinciaal Natuurpark 
Zwin

Op 1 oktober 2006 kwam het vogelpark van het Zwin 
definitief in handen van de Provincie West-Vlaanderen 
en werd het omgedoopt in ‘Provinciaal Natuurpark 
Zwin'. De meeste mensen zijn er in hun jonge jaren wel 
eens op schoolreis geweest. Of gingen er later op 
bezoek met een of andere (natuur)vereniging. Een uit
stap naar ‘het Zwin' werd vooral geassocieerd met het 
kijken naar vogels. Maar het park biedt veel meer dan 
dat alleen!

Het Zwin: 
een unieke combinatie van een 

bezoekerspark en een natuurgebied 
I

'Het Zwin' bestaat u it twee delen:

• Het w ande l- en vogelpark dat aangekocht is door de 

Provincie (16 ha) en dat nu 'P rovinciaal N a tuurpark  

Zwin' heet.

• Het natuurgebied, dat aangekocht is door het A gent

schap voor N a tuur en Bos (Vlaams Gewest) (130 ha) 

en w aar bezoekers aan het park ook toegang to t heb

ben.

Het huidige vogelpark, 
het Provinciaal Natuurpark Zwin 

I
In de ja ren 1930 schonk de vroegere eigenaar van het 

Zwin, de Compagnie Het Zoute, een s tuk grond aan de 

koninklijke fam ilie . Koning Leopold III en koningin Astrid 

bouwden e r een zom erhuis, 'de kon ink lijke  v itta '. Enke

le honderden m eters verderop w erd een rijksw ach te rs - 

post opgetrokken. R ijkswachters stonden e r im m ers in 

voor de veiligheid van de kon ink lijke  fam ilie  en hietden 

de eigendom m en in de gaten. In de jaren '50 kwam dit 

kon in k lijk  park terug in handen van de Compagnie Het 

Zoute. Na het u itroepen van het bu itendijks na tuurge

bied van het Zwin to t het eerste Belgische N a tuu rre 

servaat, tiet Graaf Leon Lippens op de te rre inen van het 

vroegere kon ink lijke  domein een educatief vogelpark 

aanteggen. Dat stetde bezoekers in staat van dichtb ij 

kennis te maken m et attertei inheem se vogetsoorten, 

om deze tater, tijdens een w andeling in het na tuurge

Bloeiend lamsoor zorgt voor kleur in het Zwin

bied, ook van veraf be ter te kunnen herkennen. Naast 

de kon ink lijke  vitta en de bijhorende rijksw ach te rspost 

bestaat het park u it een reeks vijvers, vo lières en d ienst

gebouwen.

Een gedeelte van het te rre in  is begroeid m et duinbos, 

bestaande u it zeedennen, esdoorns, v lie rs tru ike n  enzo

voort.

Enkele volières, verharde wegen ende bebording wer
den begin jaren '90 vernieuwd.
Vanop de d ijk  rond het natuurgebied, hebben bezoekers 

een prachtig, panoram isch zicht op het natuurgebied 

van het Zwin, de Zwinvtakte, m et m eertjes, stikken en 

schorren. Het is de ideate ptek om van d it tandschap te 

genieten, het beter te bekijken en het te teren beg rij

pen. Van daaru it is het park de toegangspoort naar het 

natuurgebied: via een brug over een kreek kunnen 

bezoekers het natuurgebied im m ers binnenwandeten.

Een unieke collectie vogels
In het park is een unieke cottectie inheem se en Euro

pese vogets ondergebracht. In totaat gaat het om een 

70-ta l soorten en 250 individuen. In het kader van de 

dreig ing van de vogelgriep werden at deze vogets in 2005 

gevaccineerd.
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Tentoonstellingsruimte
Vanaf 2002, enkefe jaren nadatde restauran t-activ ite it in 

de koninklijke viLia was stopgezet, werd de benedenver

dieping van d it gebouw in gebru ik genomen ats ten toon

s te llingsru im te . Dit is een ptaats w aar bezoekers naar 

kunnen uitw ijken bij s lechter weer, of w aar schoolgroe- 

pen m et w erkbladen terecht kunnen. Achtereenvolgens 

werden hierin de tentoonstettingen ondergebracht '50 

ja a r Zwin', 'Tricotor' en 'Knokke-Heist na tuurtijk '.

Bezoekers
Jaa rlijks  bezoeken ongeveer 150.000 mensen het park. 

De meeste zijn teerlingen en studenten die in schoo l

verband naar het Zwin komen. Er zijn ook veet ve ren i

gingen die het Zwin bezoeken. Het u itgebreid aanbod 

van wandelingen en w orkshops lig t aan de basis van dit 

succes. Daarnaast zijn e r ook heel w a t individuele 

bezoekers, die graag rustig  komen uitwaaien en van de 

weidsheid van het landschap komen genieten.

Educatief aanbod
In afwachting van vern ieuw ingsw erken aan de gebou

wen en het park, is e r de voorbije jaren hard gewerkt 

aan een inhaalbeweging op het v lak van het educatief 

aanbod. Naast de klassieke 'geleide w andeling ' zijn er 

a lle rle i them a-w andelingen en w orkshops: in leefwan- 

delingen voor k leuters, een heksenklas, een veldlabo, 

een w orkshop 'leren kijken naar vogels (m et een ve rre 

k ijker)' enzovoort. Veel van deze nieuwe activ ite iten zijn 

ontstaan in het kader van de Week van de zee, een in i

tia tie f van de Provincie W est-Vlaanderen, w aarvoor het

Zwin park nauw sam enw erkt m et de m ilieud ienst van de 

gem eente Knokke-Heist. Verschillende activ ite iten die 

voor de Week van de Zee op touw  werden gezet, worden 

ook buiten die periode aan groepen aangeboden. Daar

naast zijn e r de nachtegalenwandeling in de lente, de 

ooievaarswandelingen in de vroege zom er en de he rfs t- 

wandelingen in het najaar. Elke individuele bezoeker 

kan zich op de dag zelf bij deze wandelingen aansluiten. 

Voor de andere activite iten m oet men een groep van 

m in im um  15 deelnem ers vorm en en m oet men m in 

stens één maand vooraf de begele ider of gids reserve

ren. J a a rlijk s  worden er ongeveer 2000 groepen bezoe

kers begeleid!

Vanaf ha lf augustus to t einde sep tem ber w ord t ook het 

w e tenschappe lijk  ringw e rk  voorgesteld aan de bezoe

kers. Sinds de jaren 50 worden e r ja a rlijk s  duizenden 

trekvogels gevangen, geringd en w eer losgelaten. Maar 

het is pas s inds 2002 dat bezoekers het de term ineren 

(op naam brengen), meten, wegen, ringen en loslaten 

van de vogels van dichtb ij kunnen volgen. Het Zwin is de 

enige plaats w aar d it w e rk  in het bijzijn van het publiek 

en m et de nodige natuureducatieve toe lich ting  w ord t 

voorgesteld. Aangezien d it zo fascinerend is, lok t deze 

activ ite it ja a rlijk s  vele bezoekers naar het park.

Meer info over het educatief aanbod vind je  op 

w w w.west-v laanderen.be/bezoekerscentra

Kris Struyf

http://www.west-vlaanderen.be/bezoekerscentra

