ZWIN SHUTTLE
KNOKKE-HEIST

ZWIN NATUUR PARK

WANDELPARADIJS

Ook in de herfst heeft het Zwin Natuur Park
heel wat te bieden: het natuurgebied ligt
op een belangrijke trekroute en op sommige
dagen vliegen er duizenden vogels voorbij.
Beleef de vogeltrek van héél dichtbij
tijdens één van de vele herfstactiviteiten
in het park, in de interactieve, vaste
tentoonstelling Het Zwin, internationale
luchthaven voor vogels of tijdens een
boeiende wandeling met een Zwingids.
Nagenieten bij een koffie kan in
Zwinbistro The Shelter!

Knokke-Heist is ongetwijfeld de groenste
gemeente aan de kust. Naast het Zwin
Natuur Park, kan je ook prachtige
wandelingen maken in de buurt. Denk
maar aan de Zwinduinen en –polders, deze
vormen een 222 hectare grote natuurlijke
overgang tussen zee, strand en polder
en sluiten aan bij het Zwin Natuur Park.
Knokke-Heist heeft enkele uitgestippelde
wandelroutes in de aanbieding. Je zal
versteld staan van hoeveel moois onze
gemeente je te bieden heeft.

Kijk voor alle activiteiten, info
en prijzen op zwin.be.
Ticket online reserveren op voorhand is
verplicht i.v.m. de COVID-19 maatregelen.

Openingstijden:
Oktober- november: open van woensdag tot
zondag (gesloten op maandag en dinsdag).
Tijdens de herfstvakantie iedere dag open.
Ook op maandag 9 en dinsdag 10 november
is het Zwin Natuur Park open. Telkens van
10 tot 17 uur.
Is het Zwin Natuur Park gesloten? Geniet
van een wandeling in het prachtige,
omliggende natuurgebied Zwinduinen en
-polders of op de nabijgelegen Zwindijk.
Geniet ervan!

ZWIN SHUTTLE
Vanaf 1 oktober kan je aan boord hoppen
van een tweede lijn binnen onze elektrische
shuttledienst, namelijk de Zwin Shuttle.
Deze nieuwe shuttlebus, in de opvallende
kleuren van de Zwinregio, zal dagelijks van
9.30 uur tot 18 uur om het uur langs het
uitgestippelde groene parcours rijden.
Op bepaalde weekends en vakantiedagen
zal de frequentie hoger liggen. De reistijd
voor het hele traject bedraagt ongeveer
20 minuten.
Het Zwin Natuur Park is gesloten op
maandag en dinsdag, behalve in de
vakantieperiodes en verlengde weekends.
Maar ook op deze dagen is de Zwin Shuttle
het geschikte vervoersmiddel voor
watersporters die onze Noordzee willen
trotseren en voor natuurliefhebbers die
de Zwinomgeving willen ontdekken.

Wandelnetwerk Zwin
Het grensoverschrijdend wandelnetwerk
Zwin laat je kennismaken met de ruime
regio rond het natuurgebied Het Zwin.
Ontdek dé ideale combinatie tussen strand
en groen. Een natuurbeleving op zich!

INFOPUNT ZWIN
GEVOELSSTREEK
In het Infopunt Zwinstreek van het Zwin
Natuur Park vind je alle nuttige informatie
rond de Zwinstreek, een gebied op de grens
van Vlaanderen en Nederland, waar mooie
stranden en uitgestrekte polders elkaar
ontmoeten. Natuur, landschap en erfgoed
gaan er hand in hand.
Via interactieve kaarten in het Infopunt
vind je makkelijk je weg doorheen de
Zwinstreek en maak je vlot een keuze
uit de bezienswaardigheden en de
talrijke gediplomeerde Gastheren van de
Zwinstreek zoals B&B’s en hoeves met
streekproducten.
In de Zwin Shop kan je de allernieuwste
recreatieve wandel- en fietskaarten van
Westtoer kopen.

Op de achterzijde van deze brochure kun je
3 wandelroutes terugvinden die grotendeels
gebruik maken van het Wandelnetwerk
Zwin.
Veel wandelplezier!

Hieronder vind je de route terug. De shuttle
passeert langs 4 haltes die dezelfde zijn
in beide richtingen van het parcours:
Minigolf
Surf & Sail
Zwinbosjes
Zwin Natuur Park
Let op: de shuttle wordt gezien als openbaar
vervoersmiddel, dus de maatregelen omtrent
corona gelden ook hier.

WATERSPORT
Knokke-Heist bruist. De golven in het
bijzonder, maar ook en misschien vooral de
sportievelingen op de golven. Windsurfen,
kitesurfen, zeilen,... de Knokke-Heistse
stranden nodigen uit tot recre-actief
genieten. Onze watersportclubs bieden je de
mogelijkheid en optimale omstandigheden
om te watersporten.

STREEKPRODUCTEN
Babelutte

Het verhaal van Moeder Babelutte begon in 1850
toen Rosalie Desmedt samen met haar man in het
kustplaatsje Heist kwam wonen en op een dag
besliste om boterbabbelaars naar het recept van
haar moeder te maken.
De snoepjes werden verpakt in simpele boterpapiertjes en verkocht aan rijke Engelse en Franse
kinderen die zich aan de kust vermaakten. De
kindjes gaven Rosalie de bijnaam: ‘Mère Babelutte’
ofwel Moeder Babelutte.
- Moeder Babelutte Heist - Graaf D’Ursellaan 6
- Moeder Babelutte Knokke - Lippenslaan 220

‘t Hof der Kalvekete

Misérable

Duindoornbes Praline

De geschiedenis van ‘t Hof ter Kalvekete gaat terug
tot de middeleeuwen. De oudst bekende houder
van het leengoed was een zekere Gerulph, ridder
van ‘Calvekete’ die vermeld wordt in een oorkonde
van 1229.

Het begon allemaal in 1923 toen grootvader Pierre
Gaelens zijn banketbakkerij te Knokke opende
met als specialiteit Misérable. Het recept van
deze overheerlijke Misérable is sindsdien een
goed bewaard familiegeheim. Kleinzoon Paul
Gaelens zet nu de traditie verder. Ondertussen
is het familiebedrijf uitgegroeid tot een moderne
banketbakkerij waar kwaliteit hoog in het vaandel
staat. Te verkrijgen bij alle Delhaize filialen in
Knokke-Heist.

Langs de kust hangt de duindoornbes. Deze
supergezonde kleine oranje besjes, propvol
natuurlijke vitamine C, vind je terug aan de struiken
in de hele Zwinstreek en verder noordwaarts langs
de volledige Noordzeekust. Deze bessen hebben
een fruitzurige en kruidige smaak en geven een
prachtig oranje-gele kleur van sap.

In ‘t Hof ter Kalvekete kan je heerlijke
hoeveproducten kopen zoals boter, karnemelk,
pudding, chocopasta, chocomousse, rijstpap,
yoghurt, plattekaas, harde kazen, eieren,
aardappelen, ajuin, fruitsappen, …
- ‘t Hof ter Kalvekete - Sluisstraat 27

De Zoete Polder

Hoeve Hazegras

- Atelier Gaelens - ‘t Walletje 12

Noordzeegarnalen
Noordzeegarnalen zijn een ware delicatesse,
ook wel de kaviaar van de Noordzee genoemd.
Noordzeegarnalen zijn de basis van tal van
culinaire recepten. Eén van de meest gegeerde
warme voorgerechten is en blijft de garnaalkroket.

De Knokke-Heistse topchocolatier David Maenhout
van Chocolatier M combineert de duindoornbessen
met donkere chocolade.
- Chocolatier M - Sylvain Dupuisstraat 38

Paljas

- Verse Noordzeegarnalen zijn
te verkrijgen bij de lokale visboer.

Isabelleke
Hoeve Hazegras dankt haar naam aan de ligging in
de gelijknamige polder. De producten van Hazegras
waren in 1900 zeer hoog aangeschreven. Ze werden
met paard en kar tot aan het station van Heist
gevoerd en vertrokken van daar naar de beste
zuivelhandels van Brussel, Antwerpen en Mechelen.
In de Hazegrashoeve kan je vandaag terecht voor
15 soorten artisanaal roomijs, bereid op de hoeve
met dagverse producten, o.a. koemelk van de
hoeve, verse room, eierdooiers, …

Temidden van de kustpolder van Knokke-Heist
rijpen de lekkere kersen van de Zoete Polder dankzij
zon en zeebries tot zoete, sappige vruchten. Ook
pruimen, mirabellen, frambozen en appels behoren
tot het aanbod. Bovendien wordt een deel van het
fruit verwerkt tot artisanale confituur, puur sap
en fruitbier. The place to be voor zoete en gezonde
lekkernijen van bij ons!

- Hazegrasstraat 122

- Hazegrasstraat 85

Dit taartje is genoemd naar de historische
landvoogdes Isabella van Spanje (1566-1633) die
over de Zwinregio heerste. Voor de creatie van het
taartje liet bakkerij Lefevere zich inspireren door
de Isabellavaart en het voormalige Isabellafort.
De taart is een combinatie van rijsttaart en
frangipane met amandelen, chocolade abrikozen en
pruimen. De lekkernij wordt dagelijks gemaakt en
aangeboden aan de klanten.

Het “Paljas” bier is ontstaan begin 2013 en is een uit
de hand gelopen hobby van Knokke-Heistenaar
Mathias Van den Poel. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat Paljas vooral gepromoot en
gedronken wordt in onze gemeente. Naast Paljas
blond is er ondertussen ook Paljas bruin, Paljas IPA
(hoppig) en Paljas Saison (zomers, fris).

- Bakkerije Lefevere – Knokkestraat 68
en Patriottenstraat 2

- Te verkrijgen in de horecagelegenheden
in Knokke-Heist.
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Zuurstof halen in deKuZwinduinen?
Er zijn 2
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interactieve wandelingen beschikbaar: één over
verharde paden van 6,25 km en één “avontuurlijkere”
wandeling van 7,5 km.
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WAAR LOPEN DEZE 3 ROUTES?
GRAAG AANGEVEN OP DE KAART
Zwinduinen en polders – 6,25 km
Zwinduinen en polders– 7,5 km
Download
deZoute – 10,3 km
Dwars door de Zwinbosjes
en het
Ha
zeg
ras
RouteYou-app
tra
at km
Zwin wandelroute – s12
en ontdek nog

Download de RouteYou-app
en bekijk alle routes op je
smartphone.
Zo loop je nooit verloren.

Halte Zwin Shuttle

L3

Maak je gebruik van onze shuttle service?
Deel dan zeker je sfeerfoto’s met #myKH!
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WANDELROUTES ZWIN PARK
Enkel toegankelijk tijdens de openingsuren
van het Zwin Park
Er lopen 2 wandeling in de Zwinvlakte elk 2 km.
Wie helemaal voor de natuur wil gaan, kan kiezen voor
het blotevoetenpad. Voel de verschillende ondergronden
van dit getijdengebied. Kortom: een tintelende ervaring.
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Minigolf L12, L41
Surf & Sail
Zwinbosjes
Zwin Natuur Park
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Zwinduinen en Polders

Lippen
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Praktisch: Aan de halte Minigolf is een
overstapplaats naar de Zwin Shuttle.
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In Knokke-Heist winkel je anders dan
elders. En... non-stop, want ook op zon- en
feestdagen zijn de winkels open. Shoppers
maken nog het ganse jaar gratis gebruik
van de elektrische Shopping Shuttledienst.
aan on hop offervaring in een
Een uniekeElizahop
betl
trendy en geluidsarme citymobiel door het
shoppingwalhalla aan de Belgische Kust.
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Winkelen in Knokke-Heist? Da’s puur
genieten, zien en ontdekken, in en langs
honderden winkels. Van verfrissend
eenvoudig tot opmerkelijk exclusief
met de grootste internationale,
gerenommeerde topmerken die pronken
met een flagshipstore in de Gouden
Shoppingdriehoek.

Vanuit het Zwin Natuur Park of de Oosthoek struin
je door de Zwinduinen en –polders en verken je de
Hazegraspolder. Oude zeeweringsdijken getuigen
van de strijd tegen de zee. Je wandelt door het
Koningsbos, over knuppel-paden en tussen Schotse
hooglandrunderen. Je wordt beloond met een
grandioos uitzicht over de Zwinvlakte.

2 km
2 km
Blotenvoetenpad – 2 km
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veel meer
routes!

instagram.com/myknokkeheist
twitter.com/myknokkeheist
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TOERISME KNOKKE-HEIST vzw
Zeedijk-Knokke 660
8300 Knokke-Heist
T+32(0)50 630 380
F+32(0)50 630 390
toerisme@knokke-heist.be
www.myknokke-heist.be

