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Welkom in het natuurreservaat « Het Zwin »

Het natuurreservaat « Het Zwin » is één van de parels van ons land. 
Het is een toonbeeld van organisatie voor een natuurreservaat. Dit 
reservaat heeft verschillende bestemmingen : hier in het bijzonder kan 
het een opvoedende rol vervullen.

Dit reservaat is ais volgt verdeeld :

a) een natuurlijke zone die de zeeduinen omvat alsmede de schorren 
van het Zwin, met zijn typische fauna en flora;

b) een vogelpark met vijvers en vogelkooien waarin zich circa 110 
verschillende soorten vogels van de Belgische avifauna bevinden. De 
bezoekers krijgen aldus de gelegenheid om kennis te maken met de 
natuur, om de vogels van ons land te leren herkennen, om hun roep en 
zang te horen, om verschillende soorten vogels die men in de natuur 
zelden of nooit kan benaderen, van nabij te zien;

e) een zeemuseum met aquariums (vissen, schaaldieren, weekdieren en 
zeeflora).

Het Biologisch Station « Het Zwin » is een openluchtmuseum dat door vele 
scholen wordt bezocht (ongeveer 80.000 leerlingen per jaar).
Men doet er eveneens wetenschappelijke opzoekingen. Studenten in de 
biologie, komende uit Belgische en vreemde Universiteiten kunnen er een 
proeftijd doormaken om zich te vervolmaken in de studie van de œkologie, 
etologie en plantenkunde.

Ter attentie van leerkrachten, jeugdleiders 
en alle bezoekers.

De verantwoordelijken van « Het Zwin » zijn terecht bekommerd om het 
gedrag van de scholieren tijdens hun bezoek. Met uitzondering van enkele 
goed georganiseerde klassen, gedragen de leerlingen zich dikwijls vrij 
tuchteloos; zij worden vaak aan hun lot overgelaten en onthouden 
ontzettend weinig van een bezoek dat een uitgebreide les in natuur- en 
aardrijkskunde had kunnen zijn. Met dit bericht willen wij de leerkrachten 
en jeugdleiders helpen het bezoek aan het Zwin te organiseren.
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Wenst U dat uw bezoek aan het Zwin 
een meevaller wordt ?

Bereid het dan goed voor. Een vragenlijst kan bij de Direktie of de 
Conservator aangevraagd worden voor lager onderwijs en lager middelbaar 
onderwijs. Na een dergelijk bezoek zal elke leerling beslist iets 
«gepresteerd» en vooral iets «geleerd» hebben.

Deze vragenlijst zal zeker een goede observatiemetode zijn ais uitgangs
punt voor de verdere studie van de vogels. Het wetenschappelijk en 
opvoedkundig aspekt van deze vragenlijst werd nagezien door de 
vereniging «Leraars Biologie».

Wij vragen aan de leerkrachten, jeugdleiders en alle 
bezoekers om nauwkeurig het volgende te eerbiedigen :

Ruk de planten niet uit : zij ook behoren tot het reservaat. Indien een 
leraar enkele specimens of monsters zou nodig hebben, dan mag één 
exemplaar van elke soort worden meegenomen. Het is niet nodig dat elke 
leerling een plantje uittrekt.

Laat de leerlingen niet aan hun lot over : zij zullen zich gaan vervelen en 
zullen de kalmte die in het reservaat moet heersen verstoren. Houd de 
kinderen of jongelui die U toevertrouwd zijn in het oog, «Het Zwin» is 
geen speeltuin, maar een openluchtmuseum. Indien er tijd overblijft om 
de kinderen te laten spelen, trek dan met hen door de vlakte van het Zwin : 
daar vindt U duinen en strand. Het is een prachtige wandeling. Kinderen 
die rondlopen en voortdurend roepen en tieren verschrikken de vogels en 
verstoren de andere wandelaars. Wij rekenen op uw bereidwilligheid en 
uw medewerking.

De beschermde zones zijn door panelen omheind. Laat ze eerbiedigen :
Deze zones van stilte en bescherming zijn bestemd voor broedvogels, 
trekvogels of overwinterende vogels. U kunt ons helpen door uw toezicht 
en tuchtzin. Wij weten dat wij op uw medewerking mogen rekenen en 
danken U bij voorbaat.



Om U nog meer te helpen bieden wij U 
de volgende boeken aan :

De vogels van het Zwin en het Zoute, door Leon Lippens. Alle vogelsoorten 
die in het natuurreservaat «Het Zwin» tijdens de verschillende maanden 
van het jaar kunnen waargenomen worden. - Prijs : 40 fr.

Het Zoute-Het Zwin, door Leon Lippens. Brochure over geschiedenis, fauna 
en flora van dit buitengewone reservaat. - Prijs : 30 fr.

Geschiedenis van de Ooievaars in he* Zwin-reservaat te Knokke, door 
Leon Lippens. Bewogen g e s c h ie d e n e re r de herinplanting van ooievaars 
in het Zwin. Welslagen van dü^^sperim ent. De ooievaar nestelde niet 
meer in België sinds 1 8 9 5 ^^^ ijs  : 20 fr.

Plan van het Zwin en het vogelpark. - Prijs : 5 fr.
Deze werken kan men in de «shop» kopen of kunnen opgestuurd worden. 
(Bedrag verhoogd met 10 fr. verzendingskosten over te schrijven op post
rekening nr. 000-0009757-57 van de Compagnie «Het Zoute», Prins Karel- 
laan 31, 8300 Knokke-Heist 1.)

TOEGANGSPRIJS VOOR SCHOOLBEZOEKEN :
Per leerling : 15 fr. — De leerkrachten en groepsleiders krijgen gratis 
toegang.
Wij wijzen er nog op dat in de snack-bar in het park verfrissingen en lichte 
maaltijden te bekomen zijn. Men kan er ook picknicken. Voor alle 
inlichtingen daaromtrent : tel. (050) 60 30 39. 's Winters is de snack-bar 
gesloten.

GELEIDE BEZOEKEN :
In samenwerking met het «Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie» 
worden, onder de leiding van onderlegde gidsen bezoeken ingericht. 
Deze bezoeken nemen ongeveer twee uren in beslag en hebben betrekking 
op de Zwinvlakte (schorre) en de vogelverzamelingen.
leder geleid bezoek dient schriftelijk, twee weken op voorhand, aange
vraagd bij de Conservator van het Zwin, Ooievaarslaan 8, 8300 Knokke- 
Heist 1 - Tel. (050) 60 70 86.

Prijs : Ir. boven de normale toegangsprijs, te betalen aan het loket.

Herinneren wij eraan dat de Conservator van het Zwin geleide bezoeken 
inricht voor alleenstaande bezoekers en dit iedere zondag om 10 u. en 
van Pasen tot september ook de donderdag om 10 u. (25 fr. per persoon 
boven de normale toegangsprijs).


