
Waar groeit het en hoe smaakt het?
Shoppen in het Zwin

OMSCHRIJVING
Wist je dat je kan shoppen in het Zwin Natuur Park? De Zwingidsen 
weten dat maar al te goed!

In het park en de Zwinvlakte groeien vele verschillende kruiden en 
planten, waarvan sommige eetbaar zijn. Samen met de gids gaan we 
op plantenontdekkingstocht in het park en de vlakte. We bekijken 
een vijftal verschillende planten en ontdekken welke producten 
ervan worden gemaakt. De producten zitten goed verstopt…  

Slagen we erin om ze te vinden en zo de winkelmand van de gids 
te vullen? Ondertussen ontdekken we allerhande leuke weetjes en 
verhaaltjes over deze planten. 

Als ons winkelmandje is gevuld, gaan we aan de slag in de kookklas. 
Samen maken we een hapje met een zilte toets en een zoet drankje. 
Smullen maar!

DOELGROEP 1ste en 2de graad lager onderwijs

DUUR 2 - 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en minstens 
1 leerkracht en 1 extra begeleider

PERIODE mei - oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 + € 4/kind

EXTRA
Aangepaste kledij en schoeisel voorzien
Voedselallergieën? Gelieve contact op 
te nemen voor meer info.

LOCATIE EN RESERVATIE

Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00 - E bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
T 051 54 59 48 - E blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek 
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
T 058 42 21 51 - E duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
T 056 23 40 10 - E gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
T 050 60 70 86 - E info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Shoppen in het Zwin
Plantenwandeling
De kinderen gaan ‘shoppen in het Zwin’ en ontdekken dat de mens allerhande planten uit de natuur gebruikt in het dagelijks leven. 

Tijdens een plantenwandeling ontdekken de kinderen allerhande leuke weetjes over de duindoorn, de vlier, de braam, de brandnetel en 

de zoutverdragende planten uit de Zwinvlakte. Onderweg gaan ze op zoek naar de verstopte kistjes en ontdekken ze welke producten 

van deze verschillende planten worden gemaakt.

Zout en zoet hapje
Na de wandeling trekken de kinderen met de gids naar de kookklas. Daar maken ze een hapje, gelinkt aan de planten in de Zwinvlakte en een 

drankje gelinkt aan een plant uit het park. Elk kind maakt zijn eigen hapje en drankje. De afwas nadien gebeurt samen. 

Er wordt gewerkt met aangekochte producten; in het park en de vlakte worden geen planten geplukt.

Afsluitgesprek 
De activiteit wordt afgesloten met een evaluatiegesprek: Wat hebben ze bijgeleerd? Vonden ze het drankje en hapje lekker? Welke 

planten herinneren ze zich nog? … 


