
Een boeiende excursie in de biotopen  
van het Zwin en zijn directe omgeving.

Zwinbiotopentocht

OMSCHRIJVING
Samen met de gids maken de leerlingen een wandeling van ongeveer 
6 kilometer in de Zwinomgeving, onderweg voeren ze metingen uit 
en ontdekken ze de typische eigenschappen van de unieke biotopen: 
park, dijk, slikken en schorren, duin, strand en polder.  Met een da-
talogger en iPad is het eenvoudig om zelf abiotische factoren op de 
verschillende locaties te meten en nadien te vergelijken.

De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de geme-
ten resultaten en de waargenomen natuurelementen per biotoop. 
Hun onderzoekscompetenties worden aangesproken om relevante 
conclusies te trekken en de verklaringen te vinden voor de kleine 
variaties aan biotopen in deze regio. Alle verzamelde informatie 
wordt digitaal meegegeven en kan dienen voor verder onderzoek 
in klas.

DOELGROEP 3de graad secundair

DUUR 3 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum

PERIODE mei tot oktober

GROEP max. 25 leerlingen per gids

PRIJS €60 + € 4/leerling

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



Zwinbiotopentocht
Deze module bestaat uit een heerlijke, lange, begeleide wandeling van 6 kilometer, vertrekkende vanuit het Zwin Natuur Park, langs de 

internationale dijk, door de zwinvlakte met slikken en schorren, over de duinenreep, langs het strand en de strandhoofden bij de grens met 

Nederland, doorheen de zwinduinen, om terug te keren naar het bezoekerscentrum langs de zwinpolders van de Kleyne Vlakte.

Digitale waarnemingen van abiotische factoren in deze biotopen met de Labdisc datalogger 
De leerlingen krijgen vooraf instructies zodat zij tijdens de wandeling gebruik kunnen maken van de digitale meettoe-

stellen voor temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, bodemtemperatuur die vervat zitten in de digitale logger van 

de Enviro Labdisc. In de bezochte biotopen zal de zwingids telkens even halt houden om deze waarnemingen met het 

toestel door deelgroepen van de klas te laten uitvoeren.

Visuele waarnemingen van biotische factoren in deze biotopen met verrekijker
Elke leerling krijgt ook een verrekijker en observatielijst mee.  Welke dieren, vogels, planten, bijzonderheden merken ze zelf op in elke 

biotoop? Welke informatie geeft de zwingids mee in elk van deze deelgebieden? Het gericht waarnemen is hierbij een belangrijke vaardig-

heid en de verzamelde informatie biedt gelegenheid om er verder mee aan de slag te gaan in de klas na het bezoek.  

Vergelijking van de biotopen aan de hand van de waarnemingen.
Na de wandeling brengen we de resultaten samen om kort de kleine verschillen tussen de biotopen beter te duiden.  We lezen waardes 

van de dataloggers via de iPad uit en brengen ze in kaart in de klassen van het Natuur Educatief Centrum.  Het is ook het moment om de 

rode wangen van de vaak aanwezige hevige wind terug op te warmen.

De wandeling neemt 3 uur in beslag en het is dus zinvol om deze module te voorzien in een bezoek van een volledige dag.  Naargelang de 

mogelijkheden van de tijdsindeling van het bezoek, wordt vooraf met de leraren afgetoetst waar we accenten bij de nabespreking kunnen 

leggen.  Er kunnen vooraf afspraken gemaakt worden over bepaalde onderwerpen en indien mogelijk voorzien we een zwingids met 

expertise in het gevraagde thema.

Het natuurgebied is in elk seizoen meer dan de moeite waard, maar hou wel rekening met het weer. Zorg voor goede, waterdichte 

schoenen; rubberen laarzen zijn hiervoor het meest geschikt. Warm kleden, want de wind kan zeer koud aanvoelen. Een warme muts helpt 

ook. En als laatste tip: denk aan regenkledij, je weet maar nooit.


