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Bouw je eigen zandkasteel op het strand. 
Maak er een knappe foto van en stuur
hem tussen 21 april en 7 mei 2017 door 
via www.weekvandezee.be

We loten 25 foto’s uit
die we belonen met een mooie prijs.

Fotoactie
Week van de zee
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ZANDINZICHT
21.04-07.05.2017

Vorig jaar vierden we de twintigste editie van de Week van de 
Zee. Een zeetrip met het historisch zeilschip ‘De Nele’ was 
het officiële startschot voor deze jubileumeditie in Oostende. 
Aansluitend werden er gedurende de Week van de Zee 150 
activiteiten georganiseerd langs heel de kustlijn. U, als 
kustbewoner, toerist, leerkracht, leerling …, nam in grote 
getalen deel aan deze zeer diverse activiteiten.

Dit jaar gaan we op hetzelfde elan verder. Van 21 april 
tot 7 mei kunt u in de tien kustgemeenten terecht op 200 
activiteiten, met als centraal thema ‘Zand’. Van yoga en 
andere sporten op het strand, over wandelingen, lezingen, 
film, vliegeren, zandpainting, bezoeken en boottochten tot 
artistieke projecten rond kusterfgoed. Het aanbod is zeer 
gevarieerd. We schotelen u  leuke kustactiviteiten voor, met 
een sterk accent op natuur- en milieueducatie. De zee, het 
strand en de duinen leren kennen en - vooral - er respectvol 
mee omgaan. Dat is onze duidelijke boodschap.

Deze 200 activiteiten worden u aangeboden door de tien 
kustgemeenten en tientallen kustactoren, ondersteund door 
een enthousiaste groep gidsen, animatoren, educatoren en 
vrijwilligers. Ook de drie provinciale bezoekerscentra aan 
de kust, de gevestigde waarden Raversyde in Oostende, De 
Nachtegaal in De Panne en het gloednieuwe Zwin Natuur Park 
in Knokke-Heist dragen hun steentje bij tot een geslaagde 
Week van de Zee 2017. Loop er gerust even binnen.

Als provinciebestuur organiseren we dit jaar ook een kust-
verbindende fotoactie. Wie een  foto van een zandkasteel op 
één van onze stranden doorstuurt, maakt kans op een mooie 
prijs. Hou hiervoor de website www.weekvandezee.be en 

de gelijknamige facebookpagina in het oog. We rekenen 
hiervoor op jullie creatieve bouw- en fototalenten. We hopen 
talrijke foto’s te ontvangen waarbij onze hele kustlijn mooi in 
beeld komt. Doen!

Ik dank graag alle kustgemeenten en alle betrokken 
kustactoren die van de Week van de Zee 2017 een fantastisch 
en goed gevuld event maken. Ik nodig u dan ook graag 
uit door deze brochure te bladeren en zeker een paar 
activiteiten mee te pikken tijdens de Week van de Zee 2017. 
De provincie West-Vlaanderen zet er graag haar schouders 
onder.

Van harte welkom en veel (educatief) kustplezier.

Guido Decorte,
gedeputeerde leefmilieu, natuur en landschappen
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  zondag 23 april 2017
Zand-in-zicht
Dit gezinsevenement in het kader van Week van de Zee belicht 
allerlei verrassende thema’s die de zee ons te bieden heeft. De 
blotevoetenwandeling voor kinderen, doorspekt met enkele doe-
activiteiten bezorgen de kinderen alvast een onvergetelijke en 
leerrijke namiddag.

wanneer: van 14u tot 17u
waar: De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne
info: bezoekerscentrum De Nachtegaal, 058 42 21 51, 
nachtegaal@west-vlaanderen.be 
gratis deelname
tramhalte: De Panne kerk
tip: speciaal voor gezinnen

  zondag 23 april 2017
Kruidenwandeling in de duinen
Een tocht langs de duinentuin van De Nachtegaal en in de 
Oosthoekduinen brengt je ongetwijfeld langs planten en 
struiken, waarvan je de geneeskundige werking niet kende. 
Veel van die kruiden zijn bovendien ook lekker en van toepassing 
in onze keuken en huisapotheek.

wanneer: om 14u
waar: De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne
info: bezoekerscentrum De Nachtegaal, 058 42 21 51, 
nachtegaal@west-vlaanderen.be 
gratis deelname
tramhalte: De Panne kerk

DE PANNE

  woensdag 19 april 2017 
Gezonde zeeën, gezonde mensen
Het belang van de zee voor ons voortbestaan wordt heel dikwijls 
onderschat. De zeeën en oceanen vormen de grootste longen op 
onze aardbol. Toch wordt er heel kwistig mee omgesprongen. 
Luc Zwartjes probeert met deze voordracht te schetsen hoe lang 
de mens dit kan blijven doen en welke impact de zee op de mens 
heeft.

wanneer: 19u30
waar: De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne
info: bezoekerscentrum De Nachtegaal, 058 42 21 51, 
nachtegaal@west-vlaanderen.be 
prijs: 3 euro
tramhalte: De Panne kerk

  vrijdag 21 april 2017
Lentewandeling in het kader van ‘Week van de Zee’
De Nachtegaal leidt samen met de milieudienst van De Panne 
en wandelclub Buencamino alle deelnemers langs prachtige en 
verrassende natuurlandschappen. Duinen en bossen komen aan 
bod op alle lussen.
Keuze uit lussen van 6, 7, 8, 18 en 24 km.

wanneer: vanaf 7u
waar: De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne
info: bezoekerscentrum De Nachtegaal, 058 42 21 51, 
nachtegaal@west-vlaanderen.be 
prijs: 1,5 euro
tramhalte: De Panne kerk
tip: niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens

  zaterdag 22 april 2017
Wandeling in het natuurreservaat Zwarte Hoek
wanneer: om 14u30
waar: Parking grensovergang, Duinhoekstraat 181, De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname
tip: niet toegankelijk voor rolstoelen
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  zaterdag 29 april 2017
Vloedlijnwandeling
wanneer: om 10u
waar: Monument Leopold I, De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname
tip: niet toegankelijk voor rolstoelen

  zaterdag 6 mei 2017
Wandeling naar het oorlogsverleden 
en bezoek Museum WOII in de Cabourduinen
Promenade à travers l’histoire de la guerre et visite 
du musée ‘40-’45 dans le domaine Cabour

wanneer: om 14u
waar: Moeresteenweg 141, Adinkerke
te bereiken met belbus (059 56 52 56, halte ‘museum Cabour’
accessible par bus (059 56 52 56) , arrêt ‘musée Cabour’
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, 
toerisme@depanne.be, www.depanne.be
gratis deelname
tip: niet toegankelijk voor rolstoelen, honden niet toegelaten, 
tweetalige natuurwandeling

  zondag 23 april 2017
‘Pietje Mol’ wandeling in de graaszone
Promenade dans la zone pâtureé
wanneer: om 14u
waar: Parking grensovergang, Duinhoekstraat 181, De Panne
te bereiken met DK bus 2 vanaf het station, halte ‘frontière’
accessible par DK bus 2 partant de la gare, arrêt ‘frontière’
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname
tip: niet toegankelijk voor rolstoelen, honden niet toegelaten, 
tweetalige natuurwandeling

  donderdag 27 april
Interactieve lezing ‘Sant in eigen land’
Stof der aarde, bouwsteen voor stranden en beton. En leefwereld 
voor zeefauna en strandvertier. Maar waar komt het vandaan? 
Hoe is het samengesteld en heeft het een eindbestemming?

Na het antwoord op deze en nog veel meer korrelige kwesties, 
zul je je ongetwijfeld afvragen: ‘Moet er nog zand zijn?’.
Lezing door Jan Seys, Vlaams Instituut voor de Zee

wanneer: van 19u tot 20u30
waar: De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne
info: bezoekerscentrum De Nachtegaal, 058 42 21 51, 
nachtegaal@west-vlaanderen.be
gratis deelname
tramhalte: De Panne kerk
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  zaterdag 6 mei 2017
Paarden in de natuur
wanneer: om 14u
waar: Parking grensovergang / parking perroquet, 
Duinhoekstraat 181, De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, 
toerisme@depanne.be, www.depanne.be
gratis deelname
tip: niet toegankelijk voor rolstoelen, honden niet toegelaten, 
tweetalige natuurwandeling

  zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017
Amfibieboot 
Iedereen kan mee met de amfibieboot om een zeetochtje te maken.

wanneer: van 14u tot 17u
waar: rampe t.h.v. Bortierplein, De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

  zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017
De kruier vertelt
De kruier vertelt enthousiast over wat er in zijn netten te vinden is.

wanneer: van 14u tot 17u
waar: rampe t.h.v. Bortierplein, De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

  zondag 7 mei 2017
De Westhoek, van kustduin tot duinpan
Natuurwandeling met gids.

wanneer: om 10u
waar: ingang Westhoekreservaat t.h.v. de Schuilhavenlaan
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

  zondag 7 mei 2017
Eco village: hoe overleef je in de natuur
wanneer: om 14u
waar: De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname
tip: niet toegankelijk voor rolstoelen, tweetalige natuurwandeling
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KOKSIJDE - OOSTDUINKERKE

  zondag 23 april 2017
Duinenwandeling ‘Week van de Zee’
Dit is het ideale moment om onze kust te ontdekken. We gaan 
langs het strand en door de Schipgatduinen om te eindigen met 
een prachtig zicht vanaf het dakterras van het Duinenhuis. 

wanneer: van 14u tot 16u
waar: parking Elisabethplein, Koksijde, betalend parkeren
info: Natuureducatief Centrum Duinenhuis, 058 52 48 17, 
duinenhuis@koksijde.be, www.koksijde.be/duinenhuis
gratis deelname
tramhalte: Koksijde Lejeunelaan
tip: aangepaste kledij en schoenen zijn aangewezen

  zaterdag 29 april 2017
Demonstratie garnaalkruien met ‘De Spanjaardbank’
Op stap met de garnaalkruiers en natuurgids! Kom méér te 
weten over strand, zee en de buit van de garnaalkruiers...., 
gevolgd door het koken van de garnalen die dan gratis 
uitgedeeld worden aan het publiek. 

wanneer: van 9u tot 10u45
waar: Sint-Idesbald - op het strand t.h.v. dienst toerisme 
Sint-Idesbald
info: Toerisme Koksijde, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.visitkoksijde.be
gratis deelname
tramhalte: Koksijde Sint-Idesbald
tip: aangepaste kledij en schoenen of laarzen zijn aangewezen

  zaterdag 29 april 2017
Huifkartocht
Op stap met een huifkar die getrokken wordt door 2 Brabantse 
trekpaarden...beperkt tot 30 personen.

wanneer: telkens tussen 13u30 en 17u30/doorlopend
waar: Westendestraat t.h.v. dienst toerisme Koksijde
info: Toerisme Koksijde, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.visitkoksijde.be
gratis deelname
tramhalte: Koksijde-Bad
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  zondag 30 april 2017
Duinenwandeling ‘Hoge Blekker’
Een frisse neus ophalen bij al wat groeit, bloeit en leeft op en 
rond het hoogste duin...

wanneer: van 10u tot 12u
waar: parking gelegen aan het begin van de Panoramalaan 
Koksijde-Bad
info: Toerisme Koksijde, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.visitkoksijde.be
gratis deelname
tramhalte: Koksijde-Bad
tip: aangepaste kledij en schoenen of laarzen zijn aangewezen

  zondag 30 april 2017
Huifkartocht
Op stap met de huifkar die getrokken wordt door 2 Brabantse 
trekpaarden...beperkt tot 30 personen.

wanneer: telkens tussen 13u30 en 17u30/doorlopend
waar: Oostduinkerke-Bad/Astridplein
info: Toerisme Koksijde, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.visitkoksijde.be
gratis deelname
tramhalte: Koksijde-Bad

  zaterdag 29 april 2017
Supermarkt Duinen
Onze voorouders hadden geen supermarkten om snel en 
efficiënt hun aankopen te doen. Er was echter wel een andere 
oplossing om aan voedsel en medicatie te geraken: de natuur¦... 
maar die moet je eerst voldoende kennen om te overleven.
Tijdens een korte wandeling geeft de gids uitleg over het nut 
van sommige planten en dieren. Voor elk nuttig gebruik dat je 
onthoudt kan je een munt verdienen. Daarna krijgt elke ‘familie’ 
materiaal om zijn ‘winkeltje’ te installeren. Het dorp moet een 
aantal problemen oplossen, bijvoorbeeld bij keelpijn moet je bij 
de dokter de juiste plant zoeken.

wanneer: om 14u
waar: De Doornpanne, Doornpannestraat 2, Koksijde
info: IWVA, 058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be
gratis deelname
tramhalte: Oostduinkerke Schipgat

  zaterdag 29 april 2017
Schelpenwandeling
Over zand, zee en schelpen... boeiende wandeling met als thema 
‘zand’ 

wanneer: van 14u tot 16u
waar: parking Ster der Zee, einde Prof. Blanchardlaan, Koksijde
info: Toerisme Koksijde, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.visitkoksijde.be
gratis deelname
tramhalte: Koksijde Ster der Zee
tip: aangepaste kledij en schoenen of laarzen zijn aangewezen

  zondag 30 april 2017
Demonstratie garnaalkruien met ‘De Spanjaardbank’
Op stap met de garnaalkruiers en natuurgids! Kom méér te 
weten over strand, zee en de buit van de garnaalkruiers...., 
gevolgd door het koken van de garnalen die dan gratis 
uitgedeeld worden aan het publiek. 

wanneer: van 9u45 tot 11u30
waar: Sint-Idesbald - op het strand t.h.v. dienst toerisme Sint-Idesbald
info: Toerisme Koksijde, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.visitkoksijde.be
gratis deelname
tramhalte: Koksijde Sint-Idesbald
tip: aangepaste kledij en schoenen of laarzen zijn aangewezen
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NIEUWPOORT

  21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 april en 2, 3, 4, 5, 6 mei 2017
ComingWorldRememberMe
Tussen 2014 en 2018 worden 600.000 beeldjes gemaakt, een 
beeldje voor elk slachtoffer van WOI in België. Kom tijdens 
de Week van de Zee in het atelier in Nieuwpoort jouw beeldje 
maken. Elke peter en meter ontvangt een certificaat van 
deelname. Bij elk beeldje hoort een dog tag met daarop de naam 
van een peter of meter en de naam van een slachtoffer uit ‘de 
Namenlijst’ van In Flanders Fields Museum. In 2018  worden 
deze beeldjes in het provinciaal domein De Palingbeek in Ieper 
geplaatst als land art installatie ComingWorldRememberMe. 

wanneer: telkens van 13u30 tot 18u
waar: site Bommenvrij, Schoolstraat 48, Nieuwpoort
info: www.cwrm.be, cwrm@vzwkunst.be, 058 62 39 29 
prijs: €5/pp. De helft gaat naar kinderen in fysieke en/of psychische 
nood door oorlog.
tramhalte: Nieuwpoort Stad
tip: vrije toegang, groepen (> 6pers) op aanvraag 

  donderdag 27 april 2017
Filmavond ‘Een idee van de zee’
‘Een idee van de zee’ is een film van Nina de Vroome die zich 
afspeelt in het maritiem internaat IBIS in Oostende waar 
jongens tussen zes en zestien jaar leren om naar de zee te 
kijken, meegaan op een vissersboot en helpen de vis binnen 
te halen. De film wil ook de bedreiging van de visserij in beeld 
brengen. In samenwerking met Dienst Cultuur Nieuwpoort

wanneer: om 20u
waar: Nieuwpoort Cinema City
info: Stadsbestuur Nieuwpoort Toerisme/kinderboerderij, 
058 23 69 86 of 058 22 44 44, kinderboerderij@nieuwpoort.be,
www.nieuwpoort.be
prijs: de prijs is € 3,00 VVK en € 4,00 ADD (prijs met inbegrip van 
een proevertje). Tickets verkrijgbaar via de dienst toerisme, de 
dienst cultuur en online (www.nieuwpoort.be)
tramhalte: Nieuwpoort Stad

  maandag 1 mei 2017
Kruidenwandeling
We speuren naar de eerste bloeiende meidoorn en de variatie van 
heilzame lentekruiden in de Noordduinen.

wanneer: van 14u tot  16u
waar: J. Van Buggenhoutlaan, t.h.v. Zuid-Abdijmolen Koksijde-bad
info: Toerisme Koksijde, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be
gratis deelname
tramhalte: Koksijde Ster der Zee

  zaterdag 6 mei 2017
Vogels op de Hoge Blekker
Nachtegaal, Fitis, Tjif-tjaf, Roodborstje, Winterkoning en veel 
andere zoals de fluiters kan men horen en soms zien op de ‘Hoge 
Blekker’. Deze laatste is een unicum als hoogste duin van België 
met haar 33 meter hoog boven de zeespiegel. Tijdens de wandeling 
vertelt de gids de geschiedenis van ‘den Hoogen Blekker’.

wanneer: om 10u
waar: De Doornpanne, Doornpannestraat 2, 8670 Koksijde
info: IWVA, 058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be
gratis deelname
tramhalte: Oostduinkerke Schipgat

  zondag 7 mei 2017
Plantenwandeling Noordduinen
Kom méér te weten over de medicinale planten die groeien in de 
Noordduinen.

wanneer: van 14u tot 16u
waar: J. Van Buggenhoutlaan, t.h.v. Zuid-Abdijmolen Koksijde-Bad
info: Toerisme Koksijde, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be
gratis deelname
tramhalte: Koksijde Ster der Zee Sint-Idesbald 

  zondag 7 mei 2017
Zandkastelen bouwen
wanneer: voormiddag
waar: strand Oostduinkerke-Bad
info: www.koksijde.be/duinenhuis
gratis deelname
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wanneer: doorlopend tussen 10u en 11u30
waar: op het strand t.h.v. de Sint Bernarduskerk te Nieuwpoort-Bad
info: Stadsbestuur Nieuwpoort Toerisme/kinderboerderij,
058 23 69 86 of  058 23 39 23, kinderboerderij@nieuwpoort.be,
www.nieuwpoort.be
gratis deelname
tramhalte: Nieuwpoort Zonnebloem
tip: je mag je eigen emmertje meebrengen

  zondag 7 mei 2017
Straatje in, straatje uit, Le Beau Monde achterna
Deze boeiende en gezellige stadswandeling neemt je mee 
doorheen de vervlogen tijden van Nieuwpoort-Bad. Achter iedere 
straatnaam schuilt wel een ludieke anekdote. Je komt er de 
vergeten verhalen achter adellijke figuren of kunstenaars te 
weten. Een aanrader van formaat voor wie interesse heeft in de 
boeiende geschiedenis van deze unieke badstad. We sluiten de 
wandeling af met een lekkere kom soep.

wanneer: om 10u
waar: start aan het Hendrikaplein bij dienst Toerisme 
Nieuwpoort-Bad, einde voorzien aan de Sint Bernarduskerk
info: Stadsbestuur Nieuwpoort Toerisme/kinderboerderij,
kinderboerderij@nieuwpoort.be, www.nieuwpoort.be
gratis deelname
tramhalte: Nieuwpoort-Bad
tip: deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het 
nummer 058 23 39 23, beperkt aantal deelnemers. Toegankelijk voor 
rolstoelen en buggy’s.

  zondag 7 mei 2017
Fortenbouw voor gezinnen te Nieuwpoort
In groep maken we een eigen creatie van een fort rond een 
genummerde paal, bij opkomend tij. Het fort waar de paal het 
langste blijft recht staan is de eervolle winnaar. Samen plezier 
maken en genieten van de natuurelementen aan zee in leuk 
gezelschap zijn de troeven van dit spel.
Tijdens dit weekend kan je in verschillende kustgemeenten forten 
bouwen. Een uniek gegeven. Meedoen is de boodschap! Rond de 
middag kunnen de deelnemers genieten van een kom warme soep.

wanneer: om 9u30
waar: op het strand t.h.v. de Sint Bernarduskerk te Nieuwpoort-Bad
info: Stadsbestuur Nieuwpoort Toerisme/kinderboerderij,
058 23 69 86 of 058 23 39 23, kinderboerderij@nieuwpoort.be,
www.nieuwpoort.be
gratis deelname
tramhalte: Nieuwpoort Zonnebloem
inschrijven: tussen 9u30 en 9u45 aan de St.-Bernarduskerk.
Je mag je eigen schopje meebrengen.

  zondag 7 mei 2017
Zand-Art
Creatief aan zee met schelpen en aanspoelsels. Wie doet mee? 
Onder leiding van een kunstenares en enkele natuurgidsen 
gaan we aan de slag om een mooi kunstwerk te maken met de 
schatten van de zee die aanspoelen op het strand. Kom zeker 
een kijkje nemen. Deelnemers kunnen over de middag genieten 
van een kom soep.
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MIDDELKERKE

  het hele jaar door
Baywatch - kennismaking met de redders aan zee
Het hele jaar kun je terecht op het hoofdkwartier van IKWV te 
Westende om deel te nemen aan een leerrijke informatiesessie 
over de werking van de redders. 
Gedurende twee uur word je ondergedompeld in de leefwereld 
van de redders aan zee: wie zijn ze, wat doen ze, waar mag je 
zwemmen, zitten er haaien in onze zee, ...  Je komt het hier 
allemaal te weten!

Misschien kunnen we je overtuigen om zelf redder te worden? 
In elk geval ga je volgende zomer goed geïnformeerd het strand 
op!

waar: Veilig aan Zee, Strandlaan 3, 8430 Westende
info: Veilig aan Zee, 058 23 80 00, info@veiligaanzee.be,
www.veiligaanzee.be
prijs: 55 euro, enkel voor groepen van max. 25 personen
tramhalte: Westende Sint-Laureins
tip: vooraf reserveren

  zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017
Tastoe, gastronomisch weekend
Lekker tafelen met zicht op zee.
Lokale restaurants bieden heerlijke gerechtjes aan die smaken 
naar meer.
Bekende chefs gunnen je een kijkje in hun keuken.

wanneer: van 11u tot 19u
waar: Zeedijk, t.h.v. de Zwaluwenlaan, Middelkerke
info: VZW Toerisme Middelkerke, 059 31 30 16, 
evenementen@middelkerke.be, www.visitmiddelkerke.be

  zondag 7 mei 2017
Duinenwandeling: Geneeskrachtige kruiden in de duinen
De gespecialiseerde natuurgids doorkruist met je de Simli duinen 
te Nieuwpoort-Bad op zoek naar de vele geneeskrachtige kruiden 
en struiken die daar groeien in de vrije natuur. Een verhaal dat 
mensen met interesse voor deze materie zeker zal boeien.

wanneer: om 14u
waar: start aan de Sint Bernarduskerk te Nieuwpoort-Bad
info: Stadsbestuur Nieuwpoort Toerisme/kinderboerderij,
058 23 69 86 of 058 23 39 23, kinderboerderij@nieuwpoort.be,
www.nieuwpoort.be
gratis deelname, inschrijven niet nodig
tramhalte: Nieuwpoort Zonnebloem
tip: niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens, duurt 
ongeveer 2 uur

  zondag 7 mei 2017
Schelpenwandeling: Schelpen in ‘t zand en schelpen op 
‘t zand, zoek zoek zoek!
De strandgidsen staan voor je klaar om te strandjutten aan 
en rond de vloedlijn. We gaan samen op zoek naar speciale 
schelpen, wieren, krabben en andere zeedieren die leven op 
en onder het zand. Het wordt een interessante wandeling voor 
zowel  jong als oud. Als afsluiter maken we een mooi 
zee-amulet. Iedereen van harte welkom. 

wanneer: om 14u
waar: start aan de Sint-Bernarduskerk te Nieuwpoort-Bad
info: Stadsbestuur Nieuwpoort Toerisme/kinderboerderij,
058 23 69 86 of 058 23 39 23, kinderboerderij@nieuwpoort.be,
www.nieuwpoort.be
gratis deelname, inschrijven niet nodig
tramhalte: Nieuwpoort Zonnebloem
tip: breng gerust je emmertje mee, laarzen mag, op maat voor 
gezinnen
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  zaterdag 22 april 2017
Soorten zand
Meer dan honderd soorten zand uit alle werelddelen bekijken 
onder binoculairs. 

wanneer: van 14u tot 17u
waar: Marien Ecologisch Centrum en Jeugdherberg De Ploate, 
Langestraat 99, Oostende
info: Marien Ecologisch Centrum, 059 43 07 02, 
marien.ecologisch.centrum@telenet.be
gratis deelname
tip: graag enkele dagen vooraf verwittigen als je in groep komt

  zondag 23 april 2017
Ziektes en epidemieën in Walraversijde!
Walraversijde kende in 1465 zijn hoogtepunt, maar komt 
vandaag opnieuw tot leven. Niet zonder problemen. Het 
vissersdorp wordt geteisterd door ziektes en epidemieën.
De oude behandelingsmethoden lijken soms martelpraktijken, 
maar met een sterke dosis bijgeloof, en ondersteund met 
geneeskrachtige kruiden, wordt de pijn verbeten en treedt het 
genezingsproces in werking. Kom het zien en maak het mee! 

wanneer: doorlopend van 10u tot 18u
waar: Raversyde ANNO 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636, 
Oostende
info: Raversyde, 059 70 22 85, info@raversyde.be, www.raversyde.be
gratis deelname
tramhalte: Oostende, Domein Raversijde

  zondag 23 april 2017
Bouwen in het zand
Bezoek aan het restauratieproject ‘Batterij Aachen’
De restauratie van de Duitse batterij Aachen uit WO1 
loopt volop. De bunkers worden gerestaureerd, paden 
heraangelegd, collectiestukken opgeknapt en er komt een 
nieuwe tentoonstelling over WO1 op zee en aan de kust. 
Onder begeleiding van aNNo architecten en medewerkers 
van Raversyde komt u meer te weten over het project en alle 
aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden: 
de erfgoed- en natuurwaarden, de verhalen rondom de site. 

wanneer: er zijn rondleidingen om 10u30, 13u30 en 16u
waar: Raversyde Atlantikwall, Nieuwpoortsesteenweg 636, 
Oostende. Verzamelen aan de ingang van de Atlantikwall
(balie & Vlaamse zaal).

OOSTENDE

  zaterdag 15 april 2017
8ste Wandelen met Prins Karel en Ensor
Wandelen in het provinciaal Domein Raversyde, door de wijk 
Mariakerke, wandelpad door de duinen en langs de zeedijk. 
Gratis bezoek aan Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren is 
mogelijk.

wanneer: vanaf 8u tot 15u
waar: Taverne Walrave, Nieuwpoortsesteenweg 634, Oostende
info: WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw, 
0478 45 60 94, wsv.keignaerttrippers.oostende@telenet.be
prijs: 1,50 euro
tramhalte: Oostende, Domein Raversijde 
bus: lijn 68 halte Middelkerke
tip: aankomst voor 17u

  22, 23, 26, 27, 28, 29 en 30 april
en op 03, 04, 05, 06 en 07 mei 
OPENDEUR  in het Marien Ecologisch Centrum
wanneer: telkens van 13u30 tot 17u
waar: Marien Ecologisch Centrum, Langestraat 99, Oostende
info: Marien Ecologisch Centrum, 059 43 07 02, 
marien.ecologisch.centrum@telenet.be
gratis toegang
tip: graag enkele dagen vooraf verwittigen als je in groep komt
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  zaterdag 6 mei 2017
Wie en wat leeft er in het zand?
wanneer: van 14u tot 16u
waar: Marien Ecologisch Centrum en Jeugdherberg De Ploate, 
Langestraat 99, Oostende
info: Marien Ecologisch Centrum, 059 43 07 02, marien.ecologisch.
centrum@telenet.be
gratis deelname
tip: graag enkele dagen vooraf verwittigen als je in groep komt

  zaterdag 6 mei 2017
Actionpainting met zand
Ga ons canvas te lijf en bouw actief mee aan het grote kunstwerk 
dat de dijk zal doen opfleuren. Of wil je eerder je eigen inspiratie 
tot leven brengen? Ook dat kan, er is slechts één spelregel: 
vergeet verf, grijp gekleurd zand en leef je uit. Gooien, strooien of 
plakken, we beleven pop-up-kunst in haar meest actieve vorm!

wanneer: doorlopend van 14u tot 17u
waar: De 3 gapers, Zeedijk t.h.v. het zwembad
info: Horizon Educatief vzw, 059 32 21 83, info@horizoneducatief.be, 
www.horizoneducatief.be
gratis deelname
tramhalte: Oostende Koninginnelaan

  zaterdag 6 mei 2017
Steek je kop wel in het zand!
Ga mee op ontdekkingstocht langs het strand en kijk wat het 
zand allemaal te bieden heeft. Bekijk het zand van dichtbij of 
kom te weten in welke materialen zand zoal verborgen zit. Maak 
sporen en ontdek welke dieren zich schuilhouden tussen al die 
zandkorrels. Een uitdagende wandeling met heel wat activiteiten 
en weetjes over en met zand voor het hele gezin. We beloven 
alvast om je geen zand in de ogen te strooien!

wanneer: van 14u30 tot 15u30
waar: De 3 gapers, Zeedijk t.h.v. het zwembad
info: Horizon Educatief vzw, 059 32 21 83, info@horizoneducatief.be, 
www.horizoneducatief.be
gratis deelname
tramhalte: Oostende Koninginnelaan
tip: voor alle leeftijden

info: Raversyde, 059 70 22 85, info@raversyde.be, www.raversyde.be
gratis deelname 
tramhalte: Oostende, Domein Raversijde
tip: inschrijven is aangewezen en kan tot 23 april via info@raversyde 
of op 059 70 22 85. 

  zondag 23 april 2017
Take Care: een artistiek erfgoedtraject aan zee
Voor Erfgoeddag 2017, met als thema ‘zorg’,  slaan FARO, 
Erfgoedcel Kusterfgoed en MUS-E Belgium de handen in elkaar 
voor een artistiek erfgoedtraject  met jongeren.
Leerlingen  ‘verzorging’ van de scholengroep Petrus & Paulus 
Oostende en  bewoners van WZC Sint-Monica vertalen - 
onder begeleiding van kunstenaar Tom Vout - hun erfgoed 
in verschillende kunstvormen. Ze werken toe naar een 
performance waarin leerlingen de bewoners en hun erfgoed  
vieren. Studenten ‘animator in de ouderenzorg’ van het 
Vesaliusinstituut in Oostende gaan samen met kunstenares Mia 
Nollet en de bewoners van Zeemanshuis Godtschalck aan de 
slag met erfgoed, identiteit en textielkunst. Het eindresultaat 
is een tentoonstelling met een mix van oude ambachtelijke 
technieken en hedendaagse textielkunst, doorspekt met foto’s 
en visserstaal.
De performance en tentoonstelling gaan op Erfgoeddag door in 
de lokettenzaal van De Grote Post in Oostende!

wanneer: van 14u tot 17u
waar: lokettenzaal van De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a, 
Oostende
info: erfgoedcel Kusterfgoed, 059 34 14 49, info@kusterfgoed.be, 
www.kusterfgoed.be
gratis deelname

  zaterdag 29 april 2017
Voedselketens in de Noordzee
Spel ‘wie heeft wie binnen gespeeld?’. De verschillende 
voedselketens in de Noordzee op een speelse manier uitgelegd. 

wanneer: van 14u tot 16u
waar: Jeugdherberg De Ploate, Langestraat 99, Oostende
info: Marien Ecologisch Centrum, 059 43 07 02, 
marien.ecologisch.centrum@telenet.be
gratis deelname
tip: graag enkele dagen vooraf verwittigen als je in groep komt
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DE HAAN

  zaterdag 29 april 2017
Strandlabo
De zee blijft verbazen en wij blijven verwonderd over al dat leven in 
de zee. Vanaf 10u kunt u in het strandlabo met loep en binoculair 
kijken naar de boeiende natuur uit de zee. Een kruier brengt 
levende zeedieren naar de labotent en natuurgidsen geven een 
woordje uitleg. De verse garnalen worden ter plekke gekookt en 
geproefd!

wanneer: van 10u tot 16u
waar: Strand De Haan t.h.v. Rode Kruispost
info: Milieudienst De Haan, 059 24 21 28, milieudienst@dehaan.be 
i.s.m. Natuurpunt De Haan
gratis deelname

  zaterdag 29 april 2017
Begeleide strandwandeling
Een natuurgids neemt je mee op het strand en in de duinen, op
zoek naar schelpen en andere strandschatten.

wanneer: om 10u, om 13u en om 14u
waar: Strand De Haan t.h.v. Rode Kruispost
info: Milieudienst De Haan, 059 24 21 28, milieudienst@dehaan.be 
i.s.m. Natuurpunt De Haan
gratis deelname

BREDENE

  zondag 30 april 2017
Kinderdorp: zand aan de Horizon
• Kinderdorp

- Ontwerp je eigen vlieger en ontdekt de kracht van de wind.
- Creëer je eigen duinen.
- Windpainting. Zand, wind en kleuren. (met gids)
- Springkasteel en fun

• Muzikale omlijsting
• Bar ten voordele van het Vogelopvangcentrum
• Kom en proef de vis van het jaar.

wanneer: van 14u tot 17u
waar: Domein Horizon vzw, Kapelstraat 88, Bredene
info: Horizon vzw / Gemeente Bredene, 0473 27 03 40,
tim@zeeklassen.be, www.horizon-bredene.be
gratis: met de steun van Gemeente Bredene en Horizon vzw
tramhalte: Bredene Renbaan

  zondag 30 april 2017
Exclusieve wandeling met gids in ‘De Paelsteenpanne’
wanneer: vanaf 14u
waar: Domein Horizon vzw, Kapelstraat 88, Bredene
info: Horizon vzw / Gemeente Bredene, 0473 27 03 40,
tim@zeeklassen.be, www.horizon-bredene.be
gratis: met de steun van Gemeente Bredene en Horizon vzw
tramhalte: Bredene Renbaan
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info: vzw De Scute, 050 41 21 26 (Peter Sabbe), info@descute.be, 
www.descute.be
tramhalte: Blankenberge Park
tip: een bezoek is te combineren met een boottocht met de 
Jacqueline-Denise.

  van vrijdag 21 april tot en met zondag 7 mei 2017
SEA LIFE Blankenberge
SEA LIFE hoef je niet voor te stellen: een uniek Noordzee-
aquarium en het hele jaar door staat een ploeg paraat om 
zeehonden en andere zeedieren te redden. Ontdek een boven- 
en onderwaterwereld, binnen en buiten. Het bezoek is betalend.

waar: SEA LIFE, Koning Albert I-laan 116, Blankenberge
info: SEA LIFE, 050 42 43 00, info@sealife.be, www2.visitsealife.com
tramhalte: Blankenberge SEA LIFE/Floreal

  zondag 23 april 2017
Take Care: een artistiek erfgoedtraject aan zee
Voor Erfgoeddag 2017, met als thema ‘zorg’, slaan FARO, 
Erfgoedcel Kusterfgoed en MUS-E Belgium de handen in elkaar 
voor een artistiek erfgoedtraject  met jongeren.
De leerlingen ‘Verzorging en Mechanisch Onderhoud’ van het 
Maerlant Atheneum Blankenberge en enkele bewoners van het 
WZC Huis aan zee leggen – onder begeleiding van kunstenares 
Marieke De Maré – de verbinding tussen erfgoed, identiteit en 
radiokunst.

BLANKENBERGE

  het hele jaar door
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
De Uitkerkse Polder is één van de interessantste 
weidevogelgebieden. Je kan er verschillende boeiende 
wandelingen maken. In het centrum is er een tentoonstelling 
en je vindt er informatie en documentatie over het gebied en de 
Oostkustpolder. 

wanneer: het hele jaar open van dinsdag t.e.m. zondag van 13u30 
tot 17u30. Van 15/11 t.e.m. 15/2 open op zondag van 10 tot 17u.
waar: Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20
info: Natuurpunt Blankenberge, 050 42 90 40, 
uitkerksepolder@natuurpunt.be, www.uitkerkse-polder.be, 
www.natuurpunt.be/uitkerkse-polder
gratis toegang

  van vrijdag 21 april tot en met zondag 7 mei 2017
Boottochten met garnaalboot B72 Jacqueline-Denise
Deze garnaalboot is een typische boot van tussen de twee 
wereldoorlogen en past in de overgang van de zeevisserij met 
zeilen naar de gemotoriseerde vaartuigen. Aan boord wordt uitleg 
gegeven over de geschiedenis en de restauratie van het schip.
Een vaartocht duurt ongeveer 1u30 en kan gecombineerd 
worden met een bezoek aan het Maritiem Museum De Scute. 

wanneer: na reservatie
waar: vzw De Scute, Bevrijdingsplein 15, Blankenberge
info: vzw De Scute, 050 41 21 26 (Peter Sabbe), info@descute.be, 
www.descute.be
tramhalte: Blankenberge Park
tip: vooraf reserveren is verplicht, de boottochten zijn alleen 
mogelijk als het weer dit toelaat. 

  van vrijdag 21 april tot en met zondag 7 mei 2017
Maritiem Museum De Scute
Op de bovenverdieping van de Scheepswerf Jan Vandamme-
Scuteloods, is een museum ingericht over de Blankenbergse 
schuit en de Blankenbergse visserij. Naast inbreng uit het bezit 
van de vzw De Scute, particuliere inbreng en bruikleen zijn 
belangrijke stukken uit de Collectie Bayot (in 2006 aangekocht 
door de Stad Blankenberge) geïntegreerd. 

waar: vzw De Scute, Bevrijdingsplein 15, Blankenberge
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info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tramhalte: Wenduine Harendijke
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee

  zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017
Internationale Tweedaagse van Vlaanderen te Blankenberge
Wandel in en om Blankenberge: stranden met mul ZAND, 
ZANDduinen met weidse zichten op het achterland, groene 
duinZANDbossen, zilte weiden, vette polders, gedrongen 
polderdorpen, ...
Er zijn verschillende afstanden:
• een gezinswandeling van ongeveer 6 km
• een polderwandeling van ongeveer 15 km
• een sportieve natuurwandeling van ongeveer 24 km
• een marathonwandeling van ongeveer 42 km 

Er wordt gezorgd voor animatie, cultuur, versnaperingen, kortom 
alles wat pleZAND is!
Tijdens de Tweedaagse Voettocht kunnen geïnteresseerden 
kennis van zee- en strandorganismen opdoen bij het strandlabo.

wanneer: tussen 8u en 18u
waar: Grote Markt, Blankenberge
info: vzw Tweedaagse Blankenberge, 050 38 35 06, 
info@2daagse.be, www.2daagse.be
prijs: afhankelijk van afstand, één of twee dagen, inschrijving vooraf 
of ter plaatse, strandlabo is gratis
tramhalte: Blankenberge Markt
tip: strandlabo op het parcours is gratis

Het resultaat van dit traject is live te bewonderen in het WZC 
Huis aan zee in Blankenberge.

wanneer: van 14u tot 17u
waar: Woonzorgcentrum ‘Huis aan zee’ (Maurice Devriendtlaan 12, 
Blankenberge).
info: erfgoedcel Kusterfgoed , 059 34 14 49, info@kusterfgoed.be, 
www.kusterfgoed.be
gratis deelname

  zondag 23 april 2017
Zorg voor natuur in je buurt. De Uitkerkse Polder, al 25 jaar 
in goede handen.
De Uitkerkse Polder is een eeuwenoud weidelandschap van wel 
1400 hectare. Op het eerste gezicht een oase van rust langs de 
drukke kustlijn, maar schijn bedriegt. De authentieke kustpolder 
is namelijk een paradijs voor vogels. Al 25 jaar beheert 
Natuurpunt het typische vlakke landschap met z’n unieke 
karakteristieken. Een natuurgids leert je graag over het belang 
van zorg voor natuur en landschap.

wanneer: om 14u
waar: Parking Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 
Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge
info: Natuurpunt Blankenberge, 050 42 90 40, 
uitkerksepolder@natuurpunt.be
gratis deelname, maar reservatie verplicht
via Belle Epoque Centrum, 050 42 87 41 
 belle.epoque@blankenberge.be
tip: de gidsbeurt duurt ongeveer 2 uur - max. 25 personen - stevige 
stapschoenen, warme kledij en eventueel een verrekijker

  zaterdag 29 april 2017
Geleide natuurwandeling in de Uitkerkse Polder
Broedzorg van de weidevogels.
De Uitkerkse Polder is een van de belangrijkste 
weidebroedvogelgebieden van België. Deze periode van het jaar 
zitten de meeste van de weidebroedvogels zoals grutto, kievit, 
scholekster met donsjongen. Zien we de donsjongen niet, dan 
genieten we sowieso van de buitelende en sierlijke vlucht van de 
alarmerende oudervogels.

wanneer: om 14u30
waar: randparking (park&walk) Uitkerkse Polder, Neptunuslaan, 
De Haan (Harendijke)
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BRUGGE / ZEEBRUGGE

  zaterdag 22 april 2017
Het Zeebrugse strand, strand vol verrassingen
De andere strandbezoekers nader bekeken.

wanneer: om 10u
waar: St.-Georgesdaymonument, Baron de Maerelaan, Zeebrugge
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0494 17 31 93, 
natuurpuntknokkeheist@gmail.com
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee

  zaterdag 22 april 2017
Fietstocht: De raid op Zeebrugge, 23 april 1918
In de nacht van 22 op 23 april 1918 voer een Britse vloot van 168 
schepen naar Zeebrugge om de haven te blokkeren. Deze aanval 
mislukte.
Op verschillende locaties in Zeebrugge evoceren we deze raid en 
brengen we de hoofdrolspelers terug tot leven. 

wanneer: om 14u
waar: NMBS station Zeebrugge strand
info: S-wan Brugge, 0499 72 37 10, info@s-wan.be, www.s-wan.be/nl
prijs: 75 euro voor een groep van 20 personen

  zaterdag 29 april 2017
Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘De Fonteintjes’
Stuwtrek langs een smalle, vochtige duinreep en z’n 
afwisselende natuur. 
De 2de helft van april tot en met de eerste helft van mei is 
volop doortrek van tal van vogelsoorten op weg naar hun meer 
noordelijk gelegen broedgebieden. De Fonteintjes zijn een lange, 
vrij smalle duinreep met vochtige duinvalleien en plassen. Dat 
maakt dit gebied ideaal om de stuwtrek langs onze kustlijn waar 
te nemen. 

wanneer: om 9u30
waar: ingang van De Fonteintjes, Londenstraat, Zeebrugge 
Strandwijk
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tramhalte: Zeebrugge Strandwijk
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee

  van zaterdag 29 april tot en met maandag 1 mei
SEAFRONT
Tijdens dit driedaags familieweekend valt er bij SEAFRONT 
heel wat extra te beleven. SEAFRONT bestaat 20 jaar en dit 
wordt gevierd. Naast het reguliere aanbod (bezoek themapark + 
duikboot + West-Hinder) geniet je van tal van extra’s. Er is een 
tentoonstelling van verse Noordzeevis en gratis visproevertjes 
of je kan intekenen op een rondleiding en/of workshop.

wanneer: doorlopend van 10u tot 17u
waar: Seafront Zeebrugge, Vismijnstraat 7, Zeebrugge
info: Seafront, 050 55 14 15, info@seafront.be, www.seafront.be
prijs: De extra’s zijn gratis, je koopt enkel een toegangsticket voor 
het park.
tramhalte: Zeebrugge kerk

  zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017
Een strandlabo voor iedereen
Wil je meer weten over het strand en het onzichtbare leven in 
onze Noordzee? In de aquaria en door microscopen ontdek 
je er allerlei zeediertjes. Speel mee met het schelpenspel en 
zoek de naam van de schelpen die je zelf gevonden hebt. De 
kinderen maken een zeekunstwerkje met zand, verf, schelpen 
en drijfhout.

wanneer: doorlopend van 14u tot 17u
waar: strand Zeebrugge aan de tenten van de Week van de Zee 
t.h.v. het Badengebouw
info: Natuurcentrum van de Stad Brugge, 050 32 90 11, 
natuur@brugge.be, www.brugge.be
gratis deelname
tip: gezinsactiviteit
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KNOKKE-HEIST

  zaterdag 22 april 2017
Geleide natuurwandeling in het Blinckaertduinbos en de 
Kalfduinen
Voorjaarsbloeiers en zangvogels van het duin en duinbos. 
De flora in het Blinckaertduinbos dient er vroeg bij te zijn om z’n 
bloeiwijzen te vormen voordat het bladerdek zich volledig sluit. 
Zolang er nog niet te veel bladeren aan de bomen zijn is het ook 
het ideale moment om vogels als spechten en kleine zangvogels 
te spotten. Het binnenduinrandgebied van de Kalfduinen is heel 
interessant om doortrekkende zangvogels en roofvogels te zien. 
Ook hier treffen we typische voorjaarsbloeiers.

wanneer: om 9u30
waar: Oosthoekplein te Knokke-Heist, Het Zoute
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee

  zaterdag 22 april 2017
Zwinwandeling
Wandeling door slikken en schorren van de Zwinvlakte met 
aandacht voor zand en verzanding en hoe daaraan te verhelpen. 

wanneer: van 14u tot 16u30
waar: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
info: Zwin Natuur Park, 050 60 70 86, info@zwin.be, www.zwin.be
prijs: tarieven kinderen/volwassenen zie www.zwin.be

  zaterdag 22 april 2017
Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 
‘Sashull’
Lentebloeiers en vogeltrek in een microklimaat van een oud 
opgespoten terrein. De rijke flora van het gebied oefent een 
grote aantrekkingskracht uit op voorjaarsinsecten die op zich 
dan weer veel zangvogels lokken.

wanneer: om 14u
waar: het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de 
voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje)
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee

  zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017
Zandkastelenwedstrijd!
Maak een mooi zandsculptuur of zandkasteel op het strand, 
neem er een coole foto van en stuur ons die op. Er zijn mooie 
prijzen te winnen.
Tijdens dit weekend kan je in verschillende kustgemeenten 
forten bouwen. Een uniek gegeven. Meedoen is de boodschap!

wanneer: doorlopend van 14u tot 17u
waar: strand Zeebrugge aan de tenten van de Week van de Zee 
t.h.v. het Badengebouw
info: Natuurcentrum van de Stad Brugge, 050 32 90 11, 
natuur@brugge.be, www.brugge.be
gratis deelname
tip: gezinsactiviteit
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  zondag 23 april 2017
Geleide vroegmorgenwandeling
in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’
Het ontwakende duin: een ontdekkingstocht door vogelzang. 
Het is volop lente in het duin en ‘s morgens vroeg hoor je dit ook 
aan tal van vogels die met hun zang territorium afbakenen.  

wanneer: om 6u
waar: Oosthoekplein te Knokke-Heist, Het Zoute
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: laarzen zijn noodzakelijk, breng je verrekijker en eventueel een 
loep mee

  zondag 23 april 2017
Zwinwandeling
Wandeling door slikken en schorren van de Zwinvlakte met 
aandacht voor zand en verzanding en hoe daaraan te verhelpen. 

wanneer: van 10u tot 12u30
waar: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
info: Zwin Natuur Park, 050 60 70 86, info@zwin.be, www.zwin.be
prijs: tarieven kinderen/volwassenen zie www.zwin.be

  zondag 23 april 2017
Geleide natuurwandeling in het duingebied ‘Park 58’
Voorjaarsbloeiers in schrale duingraslanden. 
Park 58 is één van de floristische pareltjes van de Oostkust.  Nu 
de lente volop op gang komt, staan de typische lentebloeiers van 
het duin volop in bloei.

wanneer: om 10u30
waar: hoofdingang Park 58 (onder pergola), Elizabethlaan, 
Duinbergen
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee

  zondag 23 april 2017
Lente in de Baai van Heist
Lente op het groene strand.

wanneer: om 14u
waar: kleine vuurtorentje aan het einde van de Zeedijk in Heist t.h.v. 
huisnummer 64
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0475 74 60 54, 
natuurpuntknokkeheist@gmail.com
gratis deelname
tip: winddichte kledij, waterdicht schoeisel en verrekijker zijn handig

  zondag 23 april 2017
Zwinwandeling
Wandeling door slikken en schorren van de Zwinvlakte met 
aandacht voor zand en verzanding en hoe daaraan te verhelpen. 

wanneer: van 14u tot 16u30
waar: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
info: Zwin Natuur Park, 050 60 70 86, info@zwin.be, www.zwin.be
prijs: tarieven kinderen/volwassenen zie www.zwin.be
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  zaterdag 29 april 2017
Zwinwandeling
Wandeling door slikken en schorren van de Zwinvlakte met 
aandacht voor zand en verzanding en hoe daaraan te verhelpen. 

wanneer: van 14u tot 16u30
waar: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
info: Zwin Natuur Park, 050 60 70 86, info@zwin.be, www.zwin.be
prijs: tarieven kinderen/volwassenen zie www.zwin.be

  zondag 30 april 2017
Lentezangers in het duin
Vroegmorgenwandeling.

wanneer: om 5u
waar: Oosthoekplein te Knokke-Heist, Het Zoute
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 050 51 24 17, 
natuurpuntknokkeheist@gmail.com
gratis deelname
tip: laarzen, warme kledij, verrekijker en loep zijn handig

  zondag 30 april 2017
Zwinwandeling
Wandeling door slikken en schorren van de Zwinvlakte met 
aandacht voor zand en verzanding en hoe daaraan te verhelpen. 

wanneer: van 10u tot 12u30
waar: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
info: Zwin Natuur Park, 050 60 70 86, info@zwin.be, www.zwin.be
prijs: tarieven kinderen/volwassenen zie www.zwin.be

  zondag 30 april 2017
Rats Golfsurfteam - Bring a friend day
Professionele golfsurftraining. Indien golven, training in het 
water met focus op golfsurfen. Indien geen golven, alternatieve 
training in het water of op het strand (stand up paddle boarden, 
paddleboarden, skimboarden, skaten, indoboarden, ..) Leden 
van het jeugdgolfsurfteam mogen die dag gratis een vriend of 
vriendin meebrengen om mee te doen aan de training.
wanneer: van 13u30 tot 16u30
waar: Surfers Paradise t.h.v. Appelzakstraat, Knokke-Heist
info: Surfers Paradise, 050 61 59 60, info@surfersparadise.be, 
www.surfersparadise.be
leden van het team mogen gratis een vriend meebrengen
tip: badpak/zwembroek en handdoek nodig. eigen wetsuit mag maar 
hoeft niet

  zondag 30 april 2017
Mandalla’s op het strand
Mandalla’s maken met de aanspoelsels op het strand.

wanneer: om 14u
waar: Riverwoods Beach-Club Knokke-Zoute
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0473 59 96 04, 
natuurpuntknokkeheist@gmail.com
gratis deelname
tip: warme kledij, laarzen, verrekijker en eventueel loep

  zondag 30 april 2017
Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 
‘de Zwinduinen’
De prachtige lentevegetatie van duingraslanden. 
Het duin begint nu langzaamaan volop in bloei te komen. De 
duingraslanden kleuren wit, geel en blauwpaars met de talrijk 
bloeiende planten.  
Met een insectennet vangen we vlinders, hommels, zweefvliegen 
en nog veel meer. We genieten van tal van doortrekkende 
en pleisterende vogels, van kleine zangvogels tot reigers en 
roofvogels. 

wanneer: om 14u
waar: Oosthoekplein te Knokke-Heist, Het Zoute
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee
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  zondag 30 april 2017
Zwinwandeling
Wandeling door slikken en schorren van de Zwinvlakte met 
aandacht voor zand en verzanding en hoe daaraan te verhelpen. 

wanneer: van 14u tot 16u30
waar: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
info: Zwin Natuur Park, 050 60 70 86, info@zwin.be, www.zwin.be
prijs: tarieven kinderen/volwassenen zie www.zwin.be

  maandag 1 mei 2017
Lentezangers in het duin-bisnummer
Lenteconcert in de duinen - voor wie er gisteren niet bij kon zijn.

wanneer: om 5u
waar: Oosthoekplein te Knokke-Heist, Het Zoute
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 050 51 24 17, 
natuurpuntknokkeheist@gmail.com
gratis deelname
tip: laarzen, warme kledij, verrekijker en loep zijn handig

  maandag 1 mei 2017
Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat 
‘de Baai van Heist’
Over de typische vegetatie en het broedgedrag van broedvogels 
van strand en embryonaal duin. 
In de jonge duinen van het strandreservaat vinden we een 
aantal typsiche voorjaarsbloeiers, en kijken we ook uit naar 
doortrekkende vogelsoorten en de eerste arrivals van de 
strandbroedvogels. 

wanneer: om 9u30
waar: het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de 
voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje)
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee

  maandag 1 mei 2017
Lente in de duinen
Lentebloeiers en ander moois in de duinen.

wanneer: om 14u
waar: Oosthoekplein te Knokke-Heist, Het Zoute
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0473 59 96 04, 
natuurpuntknokkeheist@gmail.com
gratis deelname
tip: laarzen, warme kledij, verrekijker en loep zijn handig

  maandag 1 mei 2017
Geleide natuurwandeling in het duingebied
‘Directeur Generaal Willemspark’
Over Zeewinde en andere zeldzame duinplanten. 
In deze schrale duingraslanden treffen we enkele zeldzamere 
plantensoorten aan, een rijke insectenfauna en heel wat 
doortrekkende en pleisterende vogels.

wanneer: om 14u
waar: hoek Zeedijk Heist en Parkstraat (Tearoom de Raan)
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep me

  maandag 1 mei 2017
Free Kubb Day
Kom genieten van een dagje strand en doe mee met onze free 
kubb day. Vraag een setje in het clubhuis en begin meteen te 
kubben met zicht op zee.

wanneer: van 14u tot 17u
waar: Surfers Paradise t.h.v. Appelzakstraat, Knokke-Heist
info: Surfers Paradise, 050 61 59 60, 
info@surfersparadise.be, www.surfersparadise.be
tip: losse sportkledij of vrijetijdskledij, zonnebril
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  maandag 1 mei 2017
Yoga on the beach
Geniet van een yogasessie met zicht op zee!
Jouw uurtje ZEN.

wanneer: van 17u tot 18u
waar: Surfers Paradise t.h.v. Appelzakstraat, Knokke-Heist
info: Surfers Paradise, 050 61 59 60, 
info@surfersparadise.be, www.surfersparadise.be
prijs: 10 euro per persoon
tip: grote handdoek, sportieve kledij, voldoende warme kledij indien 
veel wind

  woensdag 3 mei 2017
Start to surf voor iedereen
Zet je eerste stappen in de wereld van golfsurfen! Leer de zee 
kennen en voor je het weet surf jij die golf af!
Speciaal voor de Week van de Zee een initiatie ‘Start to Surf’ 
voor alle leeftijden. Indien geen golven, alternatieve sessie 
supzilla, stand up paddle, boarden.

wanneer: van 14u tot 16u
waar: Surfers Paradise t.h.v. Appelzakstraat, Knokke-Heist
info: Surfers Paradise, 050 61 59 60, 
info@surfersparadise.be, www.surfersparadise.be
prijs: 15 euro per persoon
tip: badpak/zwembroek, handdoek. eigen wetsuit mag maar is niet 
nodig, er zijn wetsuits voorhanden

  woensdag 3 mei 2017
Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 
‘de Zwinduinen’
Het mysterie van het natuurleven in de schemering. 
Een avondwandeling door het duin is een bijzondere ervaring. 
We gaan op zoek naar nachtelijke ontmoetingen. Vogels 
zingen hun avondlied en zoogdieren worden actief. Met de 
batdetector zoeken we vleermuizen op. Ongetwijfeld horen we 
de boomkikkers, krijgen we ze ook te zien?

wanneer: om 20u
waar: Oosthoekplein te Knokke-Heist, Het Zoute
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee. kies stevig 
waterdicht schoeisel of bij regenweer laarzen

  zaterdag 6 mei 2017
Geleide natuurwandeling langs de Damse Vaart bij Hoeke
Over de prachtige bermvegetatie en de broedvogels van de 
Damse Vaart. Het stukje Damse Vaart tussen Hoeke en Sluis 
is qua flora echt wel een pareltje met tal van soorten die we in 
de regio enkel daar kunnen aantreffen. Het vaartbiotoop met 
z’n rietkragen en de hoge populierenrijen is qua vogels ook 
interessant. 

wanneer: om 9u30
waar: de brug over de Damse Vaart bij Hoek (kruispunt Damse 
vaart-noord en oude Westkapellestraat)
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee.

  zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017
Zwinwandeling
Zand is al 1000 jaar een thema voor het Zwin. Wandeling door 
slik en schorre van de Zwinvlakte met aandacht voor zand en 
verzanding en hoe dat in de toekomst wordt aangepakt.

wanneer: van 14u tot 16u30
waar: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
info: Zwin Natuur Park, 050 60 70 86, info@zwin.be, www.zwin.be
prijs: tarieven kinderen/volwassenen zie www.zwin.be
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  zaterdag 6 mei 2017
Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat
‘t Voorland bij Nummer Eén
Broedvogelkolonies van de schorre: over sternen, meeuwen 
en steltlopers. Dit gebied bestaat uit uitgestrekte slikplaten, 
kleinere stukken met typische schorrevegetatie en enkele 
broedvogeleilanden. Voor de kust liggen enkele zeer grote 
zandbanken, die bij laag tij fungeren als foerageergebied voor 
talrijke steltlopers en eenden en als rustplaats dienen voor de 
gewone zeehond die we spotten met de telescoop. 
wanneer: om 14u30
waar: parking bij het gemaal rechts van kruising Gemaalweg en 
Magereindte Nummer Eén Nederland
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee. kies stevig 
waterdicht schoeisel of bij regenweer laarzen

  zondag 7 mei 2017
Geleide vroegmorgenwandeling
in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’
De nachtegaal en andere vroege vogels tijdens het 
ochtendgloren. Op dit ogenblik zijn werkelijk alle zomergasten 
van onze duinen uit het zuiden gearriveerd.  Alle soorten zijn 
volop bezig met het afbakenen van de territoria en zingen tegen 
elkaar op. Het ochtenconcert van onze zangvogels maakt deze 
tocht een fenomenale ervaring. 

wanneer: om 5u
waar: Oosthoekplein te Knokke-Heist, Het Zoute
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker en eventueel een loep mee. kies stevig 
waterdicht schoeisel of bij regenweer laarzen

  zondag 7 mei 2017
Zwinwandeling
Zand is al 1000 jaar een thema voor het Zwin. Wandeling door 
slik en schorre van de Zwinvlakte met aandacht voor zand en 
verzanding en hoe dat in de toekomst wordt aangepakt.

wanneer: van 10u tot 12u30
waar: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
info: Zwin Natuur Park, 050 60 70 86, info@zwin.be, www.zwin.be
prijs: tarieven kinderen/volwassenen zie www.zwin.be

  zondag 7 mei 2017
Sex on the beach
Strand en Duinwandeling - levend zand

wanneer: om 14u
waar: Surfers Paradise t.h.v. Appelzakstraat, Knokke-Heist
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 050 51 24 17, 
natuurpuntknokkeheist@gmail.com
gratis deelname
tip: stevige stapschoenen, verrekijker en loep 
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  zondag 7 mei 2017
Grommet Day
Gratis sportdag voor alle kids (vanaf 6 jaar) waaronder: surfen, 
boogieboarden en supzilla! Er is een springkasteel, je kan 
knutselen op het strand, genieten van een vieruurtje en van de 
kindershow.

wanneer: van 14u tot 18u
waar: Surfers Paradise t.h.v. Appelzakstraat, Knokke-Heist
info: Surfers Paradise, 050 61 59 60, 
info@surfersparadise.be, www.surfersparadise.be
tip: badpak/zwembroek, handdoek, eigen wetsuit mag maar is niet 
vereist, sportieve kledij, zonnebril, zonnehoed

  zondag 7 mei 2017
Geleide natuurwandeling langs de Sophiapolder
bij Oostburg (NL)
De broedvogelweelde rond riet en plas. 
De Sophiapolder met zijn grote plassen en broedvogeleilanden 
is een van de ideaalste gebieden om in deze periode tal van 
waterbroedvogels waar te nemen.

wanneer: om 14u30
waar: de hoek van het natuurgebied bij kruising Isabelladijk en 
Nieuwstraat Oostburg
info: Natuurexploratie, gids Patrick Demaecker, 050 51 91 01, 
patrick.demaecker@scarlet.be, www.natuurexploratie.be
gratis deelname
tip: breng je verrekijker, telescoop en eventueel een loep mee. 

info
provincie West-Vlaanderen
Dienst Natuur- en milieueducatie
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
T 050 40 32 81
F 050 40 34 03
E weekvandezee@west-vlaanderen.be
www.weekvandezee.be

vormgeving
Nancy Maertens, Grafische dienst,
Provincie West-Vlaanderen

druk
Grafische dienst, Provincie West-Vlaanderen

verantwoordelijke uitgever
Peter Norro, dienst MiNaWa,  
provincie West-Vlaanderen
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