
MIJN BEZOEK AAN HET 
ZWIN NATUUR PARK



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar het Zwin Natuur Park te gaan. In samenwerking met het Zwin stelde Toerisme 

voor Autisme een stappenplan op om dit bezoek voor te bereiden. Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan 

gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Daarnaast 

kan je ook kiezen of jullie iets gaan eten/drinken in Zwin Bistro The Shelter, of jullie iets kopen in de Zwin Shop 

en dergelijke meer. Je selecteert de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. Met selecteren bedoelen we dat je 

een keuze maakt tussen welke pagina’s je in de volgende fase zal afdrukken. Je kan dit eventueel noteren op een 

blad papier, zodat je tijdens het afdrukken niet mist. Ditzelfde kan je ook doen met het ‘Afsprakendocument’. Niet 

alle afspraken zijn nodig om te visualiseren voor jou of je kind. Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken 

verwijderen.

Vervolgens druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. Je drukt ook de afspraken af als je hiervan 

gebruik wil maken. Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de 

pagina’s niet door elkaar geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. Daarnaast 

moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippenlijn in het begin 

in wanneer je op daguitstap zal gaan en wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle stippenlijnen 

in. Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. Je leest wat er onder staat en tekent dat uur 

op de klok.  

Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast 

bent om het stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. Dit 

doe je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook 

vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge 

kinderen, dan neem je dit de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles correct 

interpreteren en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen 

tijdens je uitstap. Dit is echter geen vereiste om je uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en het Zwin Natuur Park wensen 

je alvast veel plezier! Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, stuur ons dan gerust 

een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar het Zwin Natuur Park. Dit is een groot natuurgebied in Knokke-Heist. Veel mensen vinden een 

bezoek aan het Zwin Natuur Park leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het Zwin Natuur 

Park. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. Opgelet vanaf nu staat in de bundel het 

Zwin in plaats van het Zwin Natuur Park. Dit is hetzelfde, maar zorgt ervoor dat het gemakkelijker is om te lezen. 

VERTREK

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar 

het Zwin. 

…………………….…………………………………………………………………………….(gezelschap) 

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Zwin om 

…….………… (uur). Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is 

geen probleem.

Knokke-Heist is gelegen in 

het noorden van de provincie 

West-Vlaanderen. Knokke-Heist 

wordt op de kaart aangeduid 

met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar het Zwin duurt ongeveer 

.............................…………………………………………………………….................. (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal 

zijn. Dat is oké. 

In het Zwin kan het soms modderig zijn. Daarom neem ik best stevige, 
waterdichte schoenen mee. 

ROUTE
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Als ik naar het Zwin ga, kan ik een verrekijker meedoen om naar de vogels te 
kijken. In het Zwin kan ik ook een verrekijker huren aan de kassa als ik geen 
verrekijker heb. 

Als ik dat wil, kan ik een koptelefoon meenemen naar het Zwin. In de Expo 
Trekvogels kan het druk zijn en hoor ik vogelgeluiden. Een koptelefoon kan me 
helpen als ik hier last van heb.  



HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Ik ga naar het Zwin Natuur Park met de trein en bus. De busuren zijn redelijk ingewikkeld. Daarom hebben 

Toerisme voor Autisme en het Zwin Natuur Park de mogelijkheden hieronder opgesomd. Ik kijk goed welke optie 

bij mijn bezoek past. De juiste uren en busnummers vul ik dan in op het stappenplan op de volgende pagina.

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park tijdens de maand juli of augustus. Dan neem ik bus 13 aan het station 

van Knokke om naar het Zwin Natuur Park te gaan. Bus 13 rijdt om de 60 minuten vanaf 9 uur tot 18 uur naar het 

Zwin Natuur Park. Ik stap af aan halte ‘Knokke Het Zwin’. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/913/0/13_Knokke_-_Het_Zwin#dienstregeling

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park in de periode vanaf de paasvakantie tot 30 juni of vanaf 1 tot 30 

september. Dan neem ik bus 12 aan het station van Knokke om naar het Zwin Natuur Park te gaan. Ik stap af aan 

halte ‘Knokke Het Zwin’. Niet alle bussen met nummer 12 rijden tijdens deze periode tot aan deze halte. Ik kijk 

daarom goed naar de dienstregeling. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/912/0/12_Oosthoek_(Het_Zwin)_-_Het_Zoute_-_Knokke?da-

tum=13-04-2017&tijd=22%3A54#dienstregeling

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park in de periode vanaf 1 oktober tot aan de paasvakantie. Dan neem ik 

bus 12 aan het station van Knokke om naar het Zwin Natuur Park te gaan. Ik stap af aan halte ‘Knokke Bronlaan’ 

of ‘Knokke Oosthoek’. Vanaf daar kan ik te voet wandelen naar het Zwin Natuur Park. Dat is ongeveer 3 kilometer 

wandelen. Ik zal dus ongeveer 45 minuten moeten wandelen vanaf deze bushalte naar het Zwin Natuur Park. Hier 

kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/912/0/12_Oosthoek_(Het_Zwin)_-_Het_Zoute_-_Knokke?da-

tum=13-04-2017&tijd=22%3A54#dienstregeling

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Ik ga met de trein naar het Zwin. 

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van Knokke. 

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik ga met de bus van het station naar het Zwin. 

Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer …………… 

(busnummer). Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ………… minuten. Ik stap af aan halte 

....…………………………………………………………………………… (bushalte).

Als ik van de bus stap, moet ik nog ………….. minuten stappen 
tot de ingang van het Zwin. 
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HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Ik ga met de auto naar het Zwin. Ik ga niet met de auto op de 
foto, maar met onze eigen auto. 

IK GA MET DE AUTO

Ik volg de pijlen waarop staat ‘Zwin Natuur Park’.
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Ik ben aan een scherm met meer informatie over het Zwin. 
Hierop staat bijvoorbeeld of het park open is. 
Ik ga verder via de weg rechts van het scherm. 

Ik kom aan de slagbomen van het Zwin.



HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Ik neem een ticket en de slagboom gaat naar boven. Ik hou dit 
parkeerticket goed bij. Dit heb ik later nog nodig.

IK GA MET DE AUTO

We parkeren de auto aan de parking in het Zwin. 
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Als de auto geparkeerd is, moet ik nog een klein beetje stappen 
tot de ingang van het Zwin. 



HOE GA IK NAAR ZWIN NATUUR PARK?

Ik ga naar het Zwin Natuur Park met dn bus. De busuren zijn redelijk ingewikkeld. Daarom hebben Toerisme voor 

Autisme en het Zwin Natuur Park de mogelijkheden hieronder opgesomd. Ik kijk goed welke optie bij mijn bezoek 

past. De juiste uren en busnummers vul ik dan in op het stappenplan hieronder.

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park tijdens de maand juli of augustus. Dan neem ik bus 13 om naar het 

Zwin Natuur Park te gaan. Bus 13 rijdt om de 60 minuten vanaf 9 uur tot 18 uur naar het Zwin Natuur Park. Ik stap 

af aan halte ‘Knokke Het Zwin’. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/913/0/13_Knokke_-_Het_Zwin#dienstregeling

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park in de periode vanaf de paasvakantie tot 30 juni of vanaf 1 tot 30 

september. Dan neem ik bus 12 om naar het Zwin Natuur Park te gaan. Ik stap af aan halte ‘Knokke Het Zwin’. Niet 

alle bussen met nummer 12 rijden tijdens deze periode tot aan deze halte. Ik kijk daarom goed naar de 

dienstregeling. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/912/0/12_Oosthoek_(Het_Zwin)_-_Het_Zoute_-_Knokke?da-

tum=13-04-2017&tijd=22%3A54#dienstregeling

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park in de periode vanaf 1 oktober tot aan de paasvakantie. Dan neem ik 

bus 12 om naar het Zwin Natuur Park te gaan. Ik stap af aan halte ‘Knokke Bronlaan’ of ‘Knokke Oosthoek’. Vanaf 

daar kan ik te voet wandelen naar het Zwin Natuur Park. Dat is ongeveer 3 kilometer wandelen. Ik zal dus 

ongeveer 45 minuten moeten wandelen vanaf deze bushalte naar het Zwin Natuur Park. Hier kan ik de 

dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/912/0/12_Oosthoek_(Het_Zwin)_-_Het_Zoute_-_Knokke?da-

tum=13-04-2017&tijd=22%3A54#dienstregeling

IK GA MET DE BUS

11



HOE GA IK NAAR ZWIN NATUUR PARK?

Ik ga met de bus naar het Zwin. Ik wandel naar de bushalte van 

bus …………. (busnummer). Ik stap op de bus. De rit duurt 

ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan de halte 

…………………………………………………………………………………….

IK GA MET DE BUS

Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer ………… minuten
 stappen tot de ingang van het Zwin. 
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HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Ik ga met de fiets naar het Zwin. 

IK GA MET DE FIETS

Ik volg de pijlen waarop staat ‘Zwin Natuur Park’.

Er is een mooie fietsstrook om op te fietsen.

Er zijn twee ingangen voor fietsers. Ik kan kiezen welke ingang ik 
neem. Dit is de splitsing voor de twee ingangen. 
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HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Ik kan naar links gaan.

IK GA MET DE FIETS

Dan volg ik deze weg.
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Op deze weg zijn zones waarbij de weide onderbroken wordt 
door rasters. Zo kunnen de dieren de weg oversteken, maar niet 
weglopen. Zij kunnen niet over het raster lopen.

Dit is het raster. Als ik hier over fiets, voel ik mijn fiets trillen. Ik 
zal hier niet doorvallen. Mijn fiets zal hier niet van kapot gaan. 
Op het einde van deze weg ga ik naar rechts.



HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Als ik de tweede ingang kies, blijf ik de gewone weg volgen. 
Ik fiets tot ik aan de hoofdingang van het Zwin kom. 
Dit is de hoofdingang. Ik fiets verder.

IK GA MET DE FIETS

Op het einde van deze weg fiets ik naar links.
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Ik volg het pijltje naar de fietsparking.

Ik fiets langs dit gebouw.



HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Op het einde van het eerste gebouw is de fietsstalling.

IK GA MET DE FIETS

Ik zet mijn fiets in het fietsenrek. Ik doe mijn fiets op slot. 
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Er is ook een overdekte fietsenstalling. 
Deze fietsenstalling is links van de 
nooduitgang van het Zwin Natuur Park. 
Deze fietsenstalling wordt op de 
plattegrond hierboven aangeduid met een 
gele stip. Hier kan ik ook een elektrische 
fiets opladen als ik wil.

Dit is de ingang van de overdekte fietsenstalling.



HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Ik ga te voet naar het Zwin.

IK GA TE VOET
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Ik volg de pijlen waarop staat ‘Zwin Natuur Park’.

Er zijn twee ingangen voor wandelaars. Ik kan kiezen welke ingang 
ik neem. Dit is de splitsing voor de twee ingangen. 

Ik kan naar links gaan.



HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Dan volg ik deze weg.

IK GA TE VOET
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Op deze weg zijn zones waarbij de weide onderbroken wordt door 
rasters. Zo kunnen de dieren de weg oversteken, maar niet 
weglopen. Zij kunnen niet over het raster lopen.

Dit is het raster. Ik zal hier niet doorvallen. Op het einde van deze 
weg ga ik naar rechts.

Als ik de tweede ingang kies, blijf ik de gewone weg volgen. Ik stap 
tot ik aan de hoofdingang van het Zwin kom. 
Dit is de hoofdingang. Ik stap verder.



HOE GA IK NAAR HET ZWIN NATUUR PARK?

Op het einde van deze weg stap ik naar links.

IK GA TE VOET
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Ik stap langs dit eerste gebouw tot aan het tweede gebouw.



IK KOM AAN BIJ HET ZWIN NATUUR PARK: WAT NU?

Ik kom aan bij het Zwin Natuur Park. Hier staan twee gebouwen.

AANKOMST

Ik ga naar het grootste gebouw. Daar is de ingang van het park.

Dit is de ingang.

Ik ga door de glazen deuren naar binnen.
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IK KOM AAN BIJ HET ZWIN NATUUR PARK: WAT NU?

Dit is de inkomhal. Links is de ingang van het restaurant. Rechts is 
de deur naar de tijdelijke tentoonstelling en de panoramatoren. 
Voor mij zijn de kassa’s.

AANKOMST

Ik ga eerst naar de kassa.

Dit is de rij voor de kassa.

Het kan zijn dat ik even moet aanschuiven in de rij. Ik doe mijn 
best om geduldig te wachten.
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IK KOM AAN BIJ HET ZWIN NATUUR PARK: WAT NU?

Het is mijn beurt. Ik ga naar de kassa. Ik koop een ticket of toon 
mijn online ticket aan de medewerker van het Zwin. Als ik met de 
auto ben gekomen, betaal ik hier ook 5 euro om mijn 
parkeerticket te kunnen valideren. 

AANKOMST

Als ik dat wil, kan ik aan de kassa ook een verrekijker huren. Een 
verrekijker voor volwassenen kost 5 euro. Een verrekijker voor 
kinderen kost 2 euro.

Iedere bezoeker krijgt een Zwin-paspoort. Dit Zwin-paspoort heb 
ik nodig om spelletjes te spelen in de expo en om sommige deuren 
te openen. Ik hou dit paspoort dus goed bij.

In het begin van de inkomhal kan ik zie hoe ik dit Zwin-paspoort 
moet gebruiken. Als ik dit op voorhand al eens wil bekijken dan 
kan dat via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=daB7pMDFaZk&t=21s
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IK KOM AAN BIJ HET ZWIN NATUUR PARK: WAT NU?

Ik krijg ook een informatieboekje met plattegronden van het Zwin. 
Deze plattegronden kan ik ook op voorhand bekijken via deze link: 
https://www.Zwin.be/nl/plan-van-het-park

AANKOMST

Kinderen krijgen ook een ander boekje met opdrachten die zij in 
het park kunnen oplossen.

Hierna kan mijn bezoek beginnen. Een bezoek aan het Zwin 
bestaat uit 5 delen: Expo Trekvogels, Zwin Park en Huttenparcours, 
Zwinvlakte, Panoramatoren en de tijdelijke tentoonstelling. Ik kan 
ervoor kiezen om alle delen te bezoeken, maar dat moet niet. Ik 
kan ook kiezen in welke volgorde ik de delen bezoek. Alle delen 
worden in dit stappenplan apart besproken.

Een bezoek aan het Zwin duurt ongeveer een 
halve dag tot een volledige dag. Het kan zijn 
dat mijn bezoek langer duurt als ik het zeer 
leuk vind. Het kan ook zijn dat mijn bezoek 
minder lang duurt als ik het minder leuk vind.
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IK KOM AAN BIJ HET ZWIN NATUUR PARK: WAT NU?

Als ik dat wil kan ik materiaal in de vestiaire opbergen. De vestiaire 
is op verdieping -1. Ik kies een kastje. Ik leg mijn materiaal in de 
kast. Het kan zijn dat iemand anders van mijn groep zijn of haar 
spullen in hetzelfde kastje steekt. 

AANKOMST

Ik steek een euromunt van 1 euro in het kastje. Deze munt krijg ik 
terug als ik de kast open doe.

Ik sluit de kast. Ik hou de sleutel goed bij. 
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK
MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

MIJN BEZOEK AAN DE ZWINVLAKTE 

DE PANORAMATOREN 

DE TIJDELIJKE TENTOONSTELLING
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

In het Zwin is een expo over 
trekvogels. In deze expo is er 
veel te zien en te doen. 
Dit deel van het stappenplan 
gaat over deze expo. 
Er is geen vaste route in deze 
expo. Ik kan kiezen in 
welke volgorde ik de 
spelletjes speel. 

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

Dit is de plattegrond van deze expo. Ik kan een grote versie van 
deze plattegrond bekijken via deze link: 
https://www.Zwin.be/nl/plan-van-het-park

De ingang van de Expo Trekvogels is tegenover de kassa. 
Een medewerker van het Zwin staat aan de tafel. Ik toon mijn 
Zwin-paspoort aan deze persoon. De medewerker geeft nog wat 
meer uitleg over het park en de tentoonstelling. Als ik klaar ben, 
ga ik naar binnen. 
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

In de eerste ruimte is het donker. Links hangt een scherm zoals 
in de luchthaven. Hierop zie ik de namen van de vogels die op dit 
moment in het Zwin zijn en van waar ze komen. 
Af en toe verdraaien de bordjes op het scherm. Dit maakt geluid.

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

Daarna ga ik naar rechts. Ik kom in een ruimte met meer licht.

In de volledige expo hoor ik vogelgeluiden. 

In deze expo kan het zeer druk zijn. Dan is er veel lawaai. Ik hoor 
geluiden van vogels, mensen, beamers en verschillende
 voorwerpen in de ruimte. Als ik niet zo goed tegen lawaai kan, kan 
ik hier mijn koptelefoon opzetten. 
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Dit is de exporuimte. 

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

Ik ga eerst naar schermen om mij met mijn Zwin-paspoort in te 
checken.

Ik zie dit symbool. Dat wil zeggen dat ik mijn Zwin-paspoort nodig 
heb.

Ik hou mijn Zwin-paspoort op het symbool. Het spel zal starten.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Ik volg de instructies op het scherm. Als ik alle stappen doorlopen 
heb, krijg ik een vogel toegewezen. Bij 1 van de stappen moet ik 
mijn geboortedatum ingeven. Het Zwin-paspoort zal mijn leeftijd 
onthouden. Dat is omdat er enkele spelletjes zijn in de expo met 
een verschillende moeilijkheidsgraad. Afhankelijk van mijn leeftijd 
zal ik automatisch een makkelijker of moeilijker spel spelen. Ik heb 
alles ingegeven. Nu kan mijn bezoek aan de expo echt beginnen. 

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

In de expo zal ik dit symbool vaak zien staan. Dit symbool betekent 
dat ik mijn Zwin-paspoort nodig heb om het spel te starten.

Ik hou mijn 
Zwin-paspoort op het 
symbool.

Het kan zijn dat mijn naam verschijnt bovenaan het scherm. Dat is 
omdat alle spelletjes die ik speel op mijn paspoort worden 
opgeslaan. Mijn paspoort onthoudt ook welke vogel ik ben.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Soms kan het zijn dat ik dit symbool op een spel zie staan. Dit 
symbool toont de tijd. De tijd begint met een volledige cirkel. Hoe 
kleiner de cirkel wordt, hoe minder tijd ik heb.

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

Het kan zijn dat sommige voorwerpen of spelletjes in de expo stuk 
zijn. Dan kan ik er niet mee spelen. Dat is oké. Dan ga ik op zoek 
naar iets dat niet kapot is.

Er zijn verschillende spelletjes in de Expo Trekvogels. Op het 
scherm zal de uitleg van het spel altijd kort overlopen worden. 
Bij dit spel moet ik het scherm met twee handen aanraken om 
als vogel over de stad te vliegen. Het is de bedoeling om zo lang 
mogelijk in de lucht te blijven. Hieronder worden enkele van de 
andere spelletjes overlopen.

Bij dit spel moet ik de bewegingen van een vogel nadoen.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Ik start het spel met mijn Zwin-paspoort. Daarna ga ik op de 
voeten staan.

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

Ik heb eerst een oefenfase. Daarna begint het spel. Ik beweeg met 
mijn armen op en neer om de vleugels van de vogel te doen 
bewegen. Ik doe mijn best om de gele stippen op het scherm na 
te doen.

Bij dit spel bestuur ik een vogel door een hindernissenparcours.

Ik start het spel met mijn Zwin-paspoort. De uitleg verschijnt op 
het scherm.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Ik zet de koptelefoon op als ik dat wil. Zo hoor ik de geluiden van 
het spel. Dit is niet nodig om het spel te spelen.

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

Ik bestuur de vogel met dit stuur.

Dit is een spel waarbij ik een ei laat uitkomen. Op het scherm voor 
het ei zie ik wat er in het ei gebeurt. Ik leg mijn handen tegen het 
ei en doe dit tot het kuiken op het scherm uit het ei is.

Het kan zijn dat iemand anders met het spel aan het spelen is dat 
ik wil spelen. Ik doe mijn best om geduldig te wachten.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Op sommige plekken in de Expo zie ik een scherm met 
geluidsboxen.

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

Ik neem een geluidsbox. Ik hou dit tegen mijn oor. Ik hou mijn 
Zwin-paspoort op het symbool. De film start en ik hoor het geluid 
door de geluidsbox. Als ik klaar ben, leg ik de geluidsbox terug op 
zijn plaats.

Op sommige plekken in de expo staan schermen. 
Ik mag de schermen aanraken om het beeld te doen verschuiven. 

Op het einde van de expo stap ik enkele meters door een gang. In 
deze gang is veel licht. Ik ga dus van een ruimte met minder licht 
naar een ruimte met meer licht.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Daarna ga ik naar een ruimte met weinig licht.

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

In deze laatste zaal is het Teatro Anatomico. Hier speelt een film.

Ik stap op de trap van de tribune naar een zitplaats.

Aan de tribune hangen 
klapstoelen. Ik doe een 
klapstoel naar beneden 
en ga zitten. 
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Voor me speelt een film af. Deze film duurt ongeveer 17 minuten.

MIJN BEZOEK AAN DE EXPO TREKVOGELS

Op een scherm op de grond kan ik de plattegrond van het Zwin 
zien. Daarop kan ik zie waarover het gaat in de film.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

In het Zwin is een park met 
Huttenparcours. In dit park is er 
veel te zien en te doen. Dit deel 
van het stappenplan gaat over 
het Zwin Park en 
Huttenparcours. 

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Dit is de plattegrond van het Zwin Park en huttenparcours. Ik kan 
een grote versie van deze plattegrond bekijken via deze link: 
https://www.Zwin.be/nl/plan-van-het-park 
Er is geen vaste route in het Zwin Park. Ik kan kiezen in welke 
volgorde ik de hutten bezoek. Als ik dat wil, kan ik wel de 
route volgen die voorgesteld wordt op de plattegrond. Dan ga 
ik van nummer 1 tot aan nummer 12. Als ik liever zelf een route 
maak, dan is dat oké. 

De ingang van het Zwin Park is tegenover de kassa. 
Een medewerker van het Zwin staat aan de tafel. Ik toon mijn 
Zwin-paspoort aan deze persoon. De medewerker geeft nog wat 
meer uitleg over het park. Als ik klaar ben, ga ik verder. 
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Ik ben in een tussenruimte. Hier is het donker. Links hangt een 
scherm zoals in de luchthaven. Hierop zie ik de namen van de 
vogels die op dit moment in het Zwin zijn en van waar ze komen. 
Af en toe verdraaien de bordjes op het scherm. Dit maakt geluid.

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Rechts is de ingang van de tentoonstellingsruimte. Voor me is de 
ingang van het Zwin Park. Ik ga rechtdoor. Ik ga hierbij van een 
ruimte met weinig licht naar buiten. Buiten is er veel licht.

Ik ben buiten. Hier begint mijn wandeling in het Zwin Park. 
Op de plattegrond ben ik nu bij nummer 1.

Voor me staat een plattegrond van het Zwin Park. Dit is dezelfde 
plattegrond als in de brochure.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

In het Zwin Park is een aangelegd wandelpad. Dit wandelpad is de 
rode lijn op de plattegrond.

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Ik doe mijn best om op het pad te blijven stappen. 

Af en toe splitst het wandelpad in twee. Dan zie ik een pijl met 
ospad. Dit bospad is de blauwe lijn op de plattegrond. Ik kan kiezen 
welke weg ik neem. Het bospad bestaat uit zand en aarde. Daarom 
is het minder toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.

In het Zwin Park zijn verschillende hutten. Op sommige dagen zijn 
er in deze hutten gidsen aanwezig. Deze gidsen geven meer uitleg 
over de dieren in het Zwin. 

38



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Aan elke hut en bij de kassa van het Zwin kan ik zien wanneer een 
gids in elke hut is. Soms kan het zijn dat de gidsen vroeger weg 
zijn. Dat is zeker zo bij de hut waar de vogels geringd worden. Dat 
is oké. Als ik iets heel graag wil zien, dan ga ik best zo snel mogelijk 
naar deze hut. Ik kan daarna terugkeren naar de hutten die ik heb 
overgeslaan. 

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

De gidsen kan ik 
herkennen aan een 
zwarte trui. Op die trui 
staat Zwin Natuur Park.

Soms kan het ook zijn dat de gids een blauwe jas draagt.

Als het mooi weer is, kan het op sommige momenten heel druk 
zijn in de hutten. Dan kan ik verder wandelen en op een later
moment in de dag nog eens proberen.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Dit is de eerste hut. Dit is de voederhut. 

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Ik ga naar binnen door de deur. In de hut is het donker.

In de hut is een groot raam. Ik kan kijken door het raam naar de 
vogels. De vogels kunnen mij niet zien. Ik doe mijn best om niet op 
het raam te tikken.

Ik doe mijn best om stil te zijn. Zo zal ik de vogels niet storen. 
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Achter het raam kan ik de vogels van heel dichtbij zien. 
Hier komen de vogels om te eten. In de lente en zomer kan het 
zijn dat ik hier minder vogels zal zien. Dat is omdat er in de vrije 
natuur dan genoeg voedsel is voor de vogels. In de voederhut zal 
ik dus zelf geen eten geven aan de vogels. De vogels komen wel 
vaak naar deze plek om te eten.

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Dit is de vertelhut. Soms kan het zijn dat een gids hier een 
presentatie geeft. Soms kan het zijn dat hier ook vogels geringd 
worden. Als ik wil weten wanneer er vogels geringd zullen wor-
den, kan ik op deze link klikken: 
https://www.Zwin.be/nl/vogelringen
Soms kan het zijn dat er niemand in de vertelhut is. Dat is oké. Als 
ik een andere keer terugkom naar het Zwin, kan het zijn dat er wel 
een gids is.

Bij deze hut kan ik niet naar binnen gaan, maar blijf ik achter het 
hek staan.

Dit is de labohut. Soms kan het zijn dat de deur van de labohut 
gesloten is. Dan kan ik niet naar binnen. Dat is oké. 
Als ik een andere keer terugkom naar het Zwin, kan het zijn dat de 
labohut wel open is.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

De labohut is open. In de hut is een gids. 

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Deze gids heeft diertjes uit de vijver opgeschept en legt deze 
onder een microscoop. 

Op het scherm kan ik in het groot zien wat er onder de microscoop 
ligt.

Aan de ingang van de hut staat een tafel. Op deze tafel staan
 schalen met water in.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

De gids heeft water uit de vijver opgeschept, zodat ik de diertjes 
die in het water leven beter kan zien. Ik doe mijn best om de 
diertjes niet aan te raken.

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Bij de labohut is een vijver. Ik kan op het platform naar het midden 
van de vijver wandelen.
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Op het einde van het platform blijf ik achter de bruine streep 
staan. Zo zal ik niet in het water vallen. 

Dit is de kijkhut. In de kijkhut is het donker.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Vanuit de kijkhut heb ik zicht op het broerdereiland. Soms kan het 
zijn dat er een gids in de kijkhut staat die uitleg geeft over de 
vogels. Het kan ook zijn dat er geen gids is. Dat is oké. Als ik een 
andere keer terugkom naar het Zwin, kan het zijn dat er wel een 
gids is.

Als ik niet goed kan zien, kan ik altijd op de houten blokken gaan 
staan.
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Als het mooi weer is, kan het zijn dat de gids niet in de kijkhut is. 
Dan staat de gids buiten bij de kijkwand. 

Deze plek staat niet op de plattegrond aangeduid. Hierboven 
wordt de kijkwand met een gele stip aangeduid.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

De gids heeft altijd enkele verrekijkers mee. Ik mag door deze 
verrekijkers kijken naar het broedeiland. De gids heeft deze zelf al 
goed gezet en gericht op een vogel. Zelf moet ik er dus niet meer 
aankomen.
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Het kan zijn dat iemand anders door de verrekijker aan het kijken 
is. Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Dit is de steigerhut.

Om naar de steigerhut te gaan stap ik op het houten platform over 
het water. 



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

Ik kan niet naar de steigerhut gaan met een all-terrain-rolwagen.

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

In de steigerhut staat een verrekijker. Daarmee kan ik naar de 
watervogels kijken. Het kan zijn dat iemand anders door de 
verrekijker aan het kijken is. Ik doe mijn best om geduldig te
wachten.

In de steigerhut staat een scherm. Ik mag het scherm aanraken 
om meer te weten te komen over het effect van de getijden in het 
Zwin.

Dit is de luisterhut. In de luisterhut is het donker.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

In de luisterhut zijn drie palen met een koepel. 

Als ik onder de koepel ga staan, hoor ik vogelgeluiden.
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Ik kan kiezen van welke vogel ik het geluid hoor door op het scherm 
een vogel te selecteren.

Als ik rond de luisterhut stap, kom ik bij de luisterduin terecht. Hier 
is er meestal minder volk. Als ik dus nood heb aan een rustige plek 
kan ik naar hier komen.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

In het midden van de luisterduin staan strandstoelen. Ik kan in een 
strandstoel gaan zitten als ik dat wil. Als het slecht weer is, zijn er 
geen strandstoelen. Dat is oké. 

Rondom de luisterduin staan geluidsboxen. Uit deze boxen komen 
vogelgeluiden van vogels over de hele wereld.
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Dit is de boshut.

In de boshut staan verschillende boomstronken. Ik kan op de 
boomstronken gaan zitten.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Tijdens de zomervakantie kan ik elke woensdagnamiddag en 
zondagnamiddag luisteren naar het boeiende ooievaarsverhaal in 
de boshut.

Dit is het kijkcentrum.
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Ik ga naar binnen in het kijkcentrum via deze lange, smalle gang.

Ik ga via de zwarte deur naar binnen.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Dit is het kijkcentrum.

In het kijkcentrum kan ik kijken naar de Zwinvlakte.
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In het kijkcentrum zijn twee verrekijker. Als ik wil, kan ik door de 
verrekijkers kijken om de vogels op de Zwinvlakte beter te zien.

Soms is er een gids in het kijkcentrum. De gids in het kijkcentrum 
heeft ook diertjes uit het waterdiertjes meegebracht om onder 
een microscoop te leggen. Dit lijkt heel veel op de labohut. Het 
verschil is dat de diertjes hier zoutwaterdiertjes zijn. De diertjes in 
de labohut zijn zoetwaterdiertjes.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Dit is de ooievaarstoren. Dit is de laatste hut van het 
huttenparcours.

Ik ga met de trap naar boven in de ooievaarstoren. Boven is het 
donker.
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Bovenaan is een raam. 

Achter het raam kan ik de ooievaars op hun nest zien zitten. De 
ooievaars kunnen mij niet zien. Soms kan het zijn dat ik geen 
ooievaars zal zien. Dat is oké. Als ik een andere keer terugkom naar 
het Zwin, kan het zijn dat ik wel ooievaars kan zien in deze toren.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Ik doe mijn best om stil te zijn en niet op het raam te tikken. Zo zal 
ik de ooievaars niet storen. 

Als ik klaar ben, ga ik met de trap terug naar beneden.
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Als ik niet met de trap naar boven kan of wil, is er beneden in de 
ooievaarstoren ook een scherm. Op het scherm kan ik zien wat de 
mensen bovenaan in de toren kunnen zien.

In het Zwin Park staan pijlen. Zo kan ik mijn weg in het Zwin Park 
gemakkelijker vinden.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN PARK EN HUTTENPARCOURS

Soms kan het zijn dat een stuk van de weg in het Zwin Park 
gesloten is. Dat is oké. Dan zoek ik een andere weg of keer ik terug.

In het Zwin Park staan houten boomstronken. Deze boomstronk 
kan ik gebruiken als bank. Als ik even wil uitrusten kan ik dus op de 
boomstronk gaan zitten.
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In het Zwin Park staan borden. Op deze borden kan ik gedichten 
lezen over het Zwin.

In het Zwin Park zijn 
verschillende kleine 
speeltuinen. Ik kan hier 
spelen als ik dat wil.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

In het Zwin is een Zwinvlakte. 
Hier kan ik veel wandelen. Dit 
deel van het stappenplan gaat 
over de Zwinvlakte. 

MIJN BEZOEK AAN DE ZWINVLAKTE

Als het slecht weer is, kan het zijn dat de Zwinvlakte gesloten is. 
Dan is de slagboom gesloten. Dan kan ik er niet naartoe. Dat is 
oké. Als ik later nog eens terugkeer naar het Zwin kan ik hier 
misschien wel naartoe gaan.

Op de Zwinvlakte kan het soms modderig zijn. Daarom doe ik best 
stevige, waterdichte schoenen aan. 
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN DE ZWINVLAKTE

Dit is de plattegrond van de Zwinvlakte. Ik kan een grote versie van 
deze plattegrond bekijken via deze link: 
https://www.Zwin.be/nl/plan-van-het-park
Er is geen vaste route in het Zwin Park. Ik kan kiezen hoe ik wandel 
in de Zwinvlakte. Als ik dat wil, kan ik wel de route volgen die 
voorgesteld wordt op de plattegrond. Er zijn drie verschillende 
routes: de blauwe route, de groene route en het blotevoetenpad. 
Als ik liever zelf een route maak, dan is dat oké. 

Om naar de Zwinvlakte te gaan moet ik eerst door het Zwin Park. 
Dit is de kaart van het Zwin Park. De ingang van de Zwinvlakte is 
bij nummer 11.
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In het Zwin Park volg ik de pijlen naar de Zwinvlakte.

Ik ben aan het kijkcentrum. Dat is nummer 10 op de plattegrond 
van het Zwin Park.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN DE ZWINVLAKTE

Ik ga naar rechts. 

Dit is de ingang van de Zwinvlakte. Vanaf hier gebruik ik de 
plattegrond van de Zwinvlakte.
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Deze plattegrond staat ook aan de ingang van de Zwinvlakte. 

Nummer 7 op de plattegrond is het broedeiland. Dit broedeiland 
kan ik zien vanuit de Zwinvlakte. Ik kan er niet naartoe gaan. Dan 
zou ik de broedende vogels storen.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN DE ZWINVLAKTE

In de Zwinvlakte kan ik drie verschillende wandelpaden volgen. 
Deze kan ik volgen door de gekleurde palen te volgen. De groene 
paal is voor de groene wandeling. De blauwe paal is voor de 
blauwe wandeling. De gele paal met het voetje op is voor het 
blotevoetenpad.

Dit is bijvoorbeeld een paal voor de groene wandeling.
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Soms kan het zijn dat er verschillende paden samen komen. Dan 
zie ik een paal met meerdere kleuren. 

Vanaf half juli tot eind december zijn er ook koeien in de weides 
van de Zwinvlakte. Deze koeien komen niet naar mensen, maar 
blijven eerder op een afstand. Op andere momenten zitten de 
koeien in andere weides. Dat is oké.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN DE ZWINVLAKTE

Soms kan het zijn dat ik een hek passeer. Dat hek is voor de dieren 
die soms in de weides van de Zwinvlakte rondlopen. Ik mag door 
dit hek gaan.

Ik doe het hek achter mij steeds weer goed dicht.
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Als ik het 
blotevoetenpad wil 
doen, zal ik op 
verschillende soorten 
grond stappen. Het 
kan zijn dat ik zal s
tappen op zand, gras, 
aarde en modder. 



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

MIJN BEZOEK AAN DE ZWINVLAKTE

In de Zwinvlakte zijn ook grote waterplassen. Ik doe mijn best om 
niet in het water te gaan. Ik mag wel door de kleine beekjes
stappen.

Soms kan het zijn dat een stuk van de weg in de Zwinvlakte 
gesloten is. Dat is oké. Dan zoek ik een andere weg of keer ik terug.
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Mijn bezoek aan de Zwinvlakte is gedaan. Ik ga terug naar het 
kijkcentrum.

Als ik gewandeld heb 
op het 
blotevoetenpad dan 
kan ik aan de ingang 
van het kijkcentrum 
mijn voeten 
afspoelen.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

DE PANORAMATOREN

In het Zwin is een panoramatoren. Vanop deze toren heb ik een 
mooi zicht op het Zwin. Dit deel van het stappenplan gaat over 
deze panoramatoren. 

De ingang van de panoramatoren is in de inkomhal van het 
hoofdgebouw.
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Ik ga naar de deur aan de rechterkant.

Ik scan mijn Zwin-paspoort.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

DE PANORAMATOREN

De deur gaat open. Ik ga naar binnen.  

Ik ga naar de eerste 
verdieping met de trap 
of lift.
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Op de eerste verdieping volg ik de pijlen naar de panoramatoren. 

Ik volg de lange gang tot aan de glazen deur. Ik ga naar buiten.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

DE PANORAMATOREN

Ik ben buiten. Ik ga met 
de trap naar de 
tweede verdieping. 
Hier kan ik niet met de 
lift naartoe gaan.

Ik ben bovenaan de panoramatoren.
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Vanop de panoramatoren heb ik een prachtig zicht op het Zwin en 
de Zwinvlakte.

Op de toren staat een verrekijker. Ik kan deze verrekijker 
gebruiken als ik dat wil.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

DE PANORAMATOREN

Als ik klaar ben, ga ik 
via dezelfde trap terug 
naar beneden.

Ik ga via de glazen deur terug naar binnen.
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MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

DE TIJDELIJKE TENTOONSTELLING

Op sommige momenten is er een tijdelijke tentoonstelling in het 
Zwin. Deze tentoonstelling is op de eerste verdieping van het 
hoofdgebouw.

De ingang van deze tijdelijke tentoonstelling is in de inkomhal van 
het hoofdgebouw.
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Ik ga naar de deur aan de rechterkant.

Ik scan mijn Zwin-paspoort.



MIJN BEZOEK AAN HET ZWIN NATUUR PARK

DE TIJDELIJKE TENTOONSTELLING

De deur gaat open. Ik ga naar binnen.  

Ik ga naar de eerste 
verdieping met de trap 
of lift.
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Ik ben op de eerste verdieping. Hier is de tijdelijke tentoonstelling. 
De informatie op het bord kan anders zijn dan op de foto. Dat is 
oké.

De tentoonstelling bestaat uit 1 grote zaal. De tentoonstelling kan 
er wel anders uit zien dan op de foto. Dat is oké. Als ik wil zien of er 
tijdens mijn bezoek een tijdelijke tentoonstelling is, kan ik klikken 
op deze link: https://www.zwin.be/nl/evenementen 



WAAR VIND IK HET TOILET?

In het Zwin Natuur Park kan ik op 4 plaatsen een toilet vinden. 
Deze plaatsen worden hieronder opgesomd. Als ik naar het toilet 
moet, kan ik op een van deze plaatsen gaan. Ik vraag altijd aan 
mijn begeleiders of ik naar het toilet mag.

HET TOILET

Een eerste toilet is aan de ingang van het park. 
Naast het hoofdgebouw staat nog een lager gebouw. 

Ik kan de toiletten vinden in het midden van dit gebouw langs de 
kant van de weg. 

Een tweede toilet is in het hoofdgebouw. Als ik in de inkomhal 
ben, ga ik naar links. Daar ga ik met de trap naar beneden. 
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WAAR VIND IK HET TOILET?

Ik ben beneden.

HET TOILET
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Aan de rechterkant zie ik de toiletten. 

Het derde toilet is in het Zwin Park na de ticketcontrole. Na de 
ticketcontrole ga ik naar buiten.

De toiletten zijn aan de linkerkant van het gebouw als ik naar het 
gebouw kijk.



WAAR VIND IK HET TOILET?

Het vierde toilet is helemaal aan de andere kant van het park. Dit is 
het kijkcentrum. Dit is nummer 10 op de plattegrond van het Zwin 
Park en Huttenparcours.

HET TOILET
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Ik ga naar binnen. Ik stap naar het einde van de zaal.

Ik ga met de trap naar beneden.

In deze gang zijn de toiletten. 



DE EETMOGELIJKHEDEN
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE ZWIN BISTRO THE SCHELTER

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE ZWIN BISTRO THE SCHELTER
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DE EETMOGELIJKHEDEN

Bij het Zwin is er ook een restaurant. Dit restaurant heet Zwin 
Bistro The Shelter. Ik kan iets eten en/of drinken in dit restaurant.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE ZWIN BISTRO THE SHELTER
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De ingang van het restaurant is in het hoofdgebouw. 

Ik ga naar de linkerkant van de inkomhal. Daar is de ingang van het 
restaurant. 

Dit is het restaurant.



DE EETMOGELIJKHEDEN

Als het mooi weer is, is het terras ook open. Als ik wil, kan ik dan 
ook buiten zitten. 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE ZWIN BISTRO THE SHELTER
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DE EETMOGELIJKHEDEN

Bij het Zwin is er ook een restaurant. Dit restaurant heet de Zwin 
Bistro The Shelter. Ik zal niets eten of drinken in de Zwin Bistro. 

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN DE ZWIN BISTRO THE SHELTER

72



DE ZWIN SHOP
IK MAG IETS KOPEN IN DE ZWIN SHOP

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE ZWIN SHOP
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DE ZWIN SHOP

In het hoofdgebouw van het Zwin is een souvenirwinkel. In die 
winkel mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek. Ik mag iets 

kopen dat minder of gelijk aan ………. euro is.

IK MAG IETS KOPEN IN DE ZWIN SHOP
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Op de grond in de souvenirwinkel staan vogelpootjes. 
Deze vogelpoten geven de weg aan in de souvenirwinkel. Ik volg 
de weg. 

Ik betaal aan de rechterkassa.



DE ZWIN SHOP

Aan de balie van het Zwin is een souvenirwinkel. Ik zal hier niets 
kopen.

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE ZWIN SHOP
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EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan het Zwin Natuur Park is gedaan. Ik ga terug naar 
het hoofdgebouw. Ik ga door de glazen deuren naar binnen.

EINDE

Ik stap rechtdoor naar de inkomhal. 

Ik stap door de souvenirwinkel naar het einde van de zaal.

Daar staat een laatste scanner voor mijn Zwin-paspoort.
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EINDE VAN HET BEZOEK

Ik scan mijn Zwin-paspoort.

EINDE

Ik volg de instructies op het scherm.

Een sticker komt uit de machine. 

Ik neem de sticker.
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EINDE VAN HET BEZOEK

Ik kleef de sticker op het einde van mijn informatieboekje. 

EINDE

Het niet klevende deel van de sticker doe ik in de vuilbak. 

Ik ga met mijn Zwin-paspoort naar de uitgang. Daar staat een 
zwarte bak. Ik doe mijn Zwin-paspoort in de bak. Vanaf nu kan ik 
dit Zwin-paspoort niet meer gebruiken.

Als ik iets in de vestiaire had opgeborgen, ga ik eerst naar de 
vestiaire. 
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EINDE VAN HET BEZOEK

Ik doe de kast open.

EINDE
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Ik haal mijn materiaal er uit. Ik neem ook het muntje terug.

Ik ga naar de uitgang van het hoofdgebouw. 
Deze uitgang is aan de andere kant van de zaal voorbij de kassa. 

Ik ga door de glazen deuren naar buiten. 



EINDE VAN HET BEZOEK

Als ik te laat terug ben en de hoofdingang is al gesloten dan is dat 
geen probleem. Aan de linkerkant van het gebouw is een nood-
uitgang. 

EINDE
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Dit is een draaipoort. Ik kan altijd nog naar buiten via deze 
draaipoort. 

Als ik door deze draaipoort naar buiten ga naar de bushalte.

Daar doe ik mijn Zwin-paspoort in de brievenbus.



DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET

81



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende activiteit.

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

Ik ga naar huis met de bus en de trein. De busuren zijn redelijk ingewikkeld. Daarom hebben Toerisme voor 

Autisme en het Zwin Natuur Park de mogelijkheden hieronder opgesomd. Ik kijk goed welke optie bij mijn bezoek 

past. De juiste uren en busnummers vul ik dan in op het stappenplan hieronder.

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park tijdens de maand juli of augustus. Dan neem ik bus 13 aan het Zwin 

Natuur Park om naar het station te gaan. Bus 13 rijdt om de 60 minuten vanaf 9 uur. De laatste bus vertrekt aan 

het Zwin om 18u25. Ik stap af aan halte ‘Knokke Station’. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/913/1/13_Knokke_-_Het_Zwin?datum=29-07-2019&tijd=10:58#dienstre-

geling

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park in de periode vanaf de paasvakantie tot 30 juni of vanaf 1 tot 30 

september. Dan neem ik bus 12 aan het Zwin Natuur Park om naar het station te gaan. Ik stap af aan halte ‘Knokke 

Station’. Niet alle bussen met nummer 12 rijden tijdens deze periode tot aan het Zwin. Ik kijk daarom goed naar de 

dienstregeling. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/912/1/12_Knokke_-_Het_Zoute_-_Oosthoek_(Het_Zwin)?da-

tum=29-07-2019&tijd=22:54#dienstregeling

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park in de periode vanaf 1 oktober tot aan de paasvakantie. 

Ik moet ongeveer 3 kilometer wandelen naar de bushalte. Dat is ongeveer 45 minuten wandelen. Daarna neem 

ik bus 12 aan de halte ‘Knokke Bronlaan’ of ‘Knokke Oosthoek’ om naar het station te gaan. Ik stap af aan halte 

‘Knokke Station’. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/912/1/12_Knokke_-_Het_Zoute_-_Oosthoek_(Het_Zwin)?da-

tum=29-07-2019&tijd=22:54#dienstregeling

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
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DE TERUGWEG

Ik wandel naar de bushalte van bus met nummer …………… 

(busnummer). Het is ongeveer ……… minuten wandelen.  

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ………… minuten. 

Ik stap af aan het station van Knokke.

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………….
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DE TERUGWEG

Ik stap van het Zwin naar de parking waar onze auto geparkeerd 
staat.

IK GA MET DE AUTO

Om het domein uit te rijden, rijden we door de slagboom. Aan de 
kassa heb ik 5 euro betaald om mijn parkeerticket te valideren. 
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Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
…………………………………..(activiteit).
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

Ik ga naar huis met de bus. De busuren zijn redelijk ingewikkeld. Daarom hebben Toerisme voor Autisme en het 

Zwin Natuur Park de mogelijkheden hieronder opgesomd. Ik kijk goed welke optie bij mijn bezoek past. De juiste 

uren en busnummers vul ik dan in op het stappenplan hieronder.

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park tijdens de maand juli of augustus. Dan neem ik bus 13 aan het Zwin 

Natuur Park. Bus 13 rijdt om de 60 minuten vanaf 9 uur. De laatste bus vertrekt aan het Zwin om 18u25. Hier kan 

ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/913/1/13_Knokke_-_Het_Zwin?datum=29-07-2019&tijd=10:58#dienstre-

geling

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park in de periode vanaf de paasvakantie tot 30 juni of vanaf 1 tot 30 

september. Dan neem ik bus 12 aan het Zwin Natuur Park. Niet alle bussen met nummer 12 rijden tijdens deze 

periode tot aan het Zwin. Ik kijk daarom goed naar de dienstregeling. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/912/1/12_Knokke_-_Het_Zoute_-_Oosthoek_(Het_Zwin)?da-

tum=29-07-2019&tijd=22:54#dienstregeling

Ik ga op bezoek naar het Zwin Natuur Park in de periode vanaf 1 oktober tot aan de paasvakantie. 

Ik moet ongeveer 3 kilometer wandelen naar de bushalte. Dat is ongeveer 45 minuten wandelen. Daarna neem ik 

bus 12 aan de halte ‘Knokke Bronlaan’ of ‘Knokke Oosthoek’. Hier kan ik de dienstregeling terugvinden: 

https://www.delijn.be/nl/lijnen/lijn/5/912/1/12_Knokke_-_Het_Zoute_-_Oosthoek_(Het_Zwin)?da-

tum=29-07-2019&tijd=22:54#dienstregeling

IK GA MET DE BUS
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DE TERUGWEG

Ik stap van het Zwin naar de bushalte van de bus met nummer 

…………….. Het is ongeveer ……….. minuten stappen.

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………….……………………………. (activiteit)

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………
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DE TERUGWEG

Ik ga naar het fietsenrek. Ik zoek mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot 
open. 

IK GA MET DE FIETS

Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. 
(activiteit).  
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DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(activiteit).

IK GA TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is 
oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een 

fijne dag van. 
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