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Natuur en Bos en het Zwin Natuur Park pakken vanaf vandaag uit met een volledig 

nieuw fietsaanbod: ‘Met de Zwingids op de fiets’. Een speciaal opgeleide gids neemt 

de deelnemers mee door de prachtige Zwin-topnatuur en dompelt ze ook onder in 

de cultuur-historische rijkdom van het natuurgebied, de ruimere Zwinomgeving en 
de Zwinregio. 

Het Zwin Natuur Park met de Zwinvlakte is onlangs 120 hectare gegroeid tot 333 

hectare. De activiteiten van het park ontsluiten nu met de fietstocht ‘Met de 

Zwingids op de fiets’ het volledige, uitgebreide natuurgebied en de omliggende 

Zwinpolders. Vanop de nieuwe fiets- en wandeldijk krijgen de deelnemers een 

adembenemend zicht op de streek, van aan het Zwin Natuur Park tot over de 
Nederlandse grens. 

De fietstocht is ongeveer 25 kilometer lang en duurt een drietal uur. Voor de tocht 

kun je elke zondag om 13.30u individueel aansluiten; een aanvraag om de tocht in 

groepsverband te doen is wel nodig. Er zijn verschillende formules mogelijk: met of 

zonder fietsverhuur, met of zonder een bezoek aan het Zwin Natuur Park 

inbegrepen. Ook kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom om de tocht mee te volgen. 

Traject 

‘Met de Zwingids op de fiets’ start aan het Zwin Natuur Park en leidt via de bekende 

sculptuur van de Duitse kunstenaar Ulrich Rückriem, ‘Eenheid met de natuur’, naar 

de Zwinduinen en –polders. Vervolgens via de dijk, langs de ‘haas’ van Barry 

Flanagan’, ‘Hospitality: het punt dat een prachtig uitzicht biedt op de broedeilanden 
van het Zwin Natuur Park en de Zwinvlakte.  

Onderweg naar Nederland besteedt de gids aandacht aan het bijzondere landschap, 

de verschillende biotopen en de unieke flora en fauna van de Zwinregio. De tocht 

leidt ook langs de verschillende stadjes die de grensregio België/Nederland rijk is, 

zoals Sint-Anna ter Muiden, Sluis en Retranchement, met aansluiting op de nieuwe 

dijk en het kralensnoer van uitkijkpunten op het unieke intergetijdengebied van het 

Zwin met slikken en schorren en de de recente Zwinuitbreiding. Afsluiten gebeurt 
met een drankje in Zwinbistro The Shelter.  

Praktisch ‘Met de Zwingids op de fiets’ 

Individueel: elke zondag om 13.30 uur.  

Afstand: 25 km.; duur van de tocht: 2,5 tot 3 uur. 

Er zijn verschillende formules mogelijk: 

Prijs incl. een bezoek aan het Zwin Natuur Park met fietsverhuur (volwassene 34 

euro, kind 12 – 18 jaar: 30 euro)  

Prijs incl. een bezoek aan het Zwin Natuur Park zonder fietsverhuur (volwassene 24 

euro, kind 12 – 18 jaar: 20 euro) 

Prijs excl. bezoek aan het Zwin Natuur Park met fietsverhuur (volwassene 25 euro, 

kind 12 – 18 jaar: 25 euro) en zonder fietsverhuur (volwassene 15 euro, kind 12 – 

18 jaar: 15 euro) 

Inclusief drankje in Zwinbistro The Shelter 
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Zwin Natuur Park lanceert nieuw aanbod ‘Met 
de Zwingids op de fiets’ 



Vooraf reserveren is noodzakelijk via www.zwin.be 

Aantal deelnemers: minimum 5 en maximum 15 personen per gids 

Groepen: op aanvraag elke openingsdag van het Zwin Natuur Park  

Afstand: 25 km.(duur van de tocht: 2,5 tot 3 uur) of 15 km (duur: 1,5 uur tot 2 

uur) 

Prijs: gids 130 euro (per groep van 15 personen) 

26 euro pp inclusief toegang Zwin Natuur Park 

17 euro pp exclusief toegang Zwin Natuur Park 
Inclusief drankje in Zwinbistro The Shelter 

Vooraf reserveren is noodzakelijk via www.zwin.be 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

voor interviews, quotes, beleidsvragen: 

gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Landschap, Jurgen Vanlerberghe 

jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88 

voor andere vragen: 

dienst communicatie, Sandro Delaere 

sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 
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