Leren arrangeren in de Zwinstreek
Ervaringen elders in het land leren dat recreanten van een bijzondere streek ook iets bijzonders, iets
extra's verwachten. De Zwinregio biedt vele kansen daarop in te spelen met bijvoorbeeld het ontwikkelen
van arrangementen op het gebied van natuur- en cultuurgerichte recreatie met oog voor hoeve- en
streekproducten.
Om initiatieven in die richting te stimuleren, zoeken we in het kader van de cursus naar mogelijke
samenwerkingsverbanden en ideeën voor arrangementen.

Naam arrangement: WAAI-ER op uit! Kinderen op pad in de Zwinregio
Voor wie: kinderen 0-14 jaar, schoolgroepen, gezinnen kinderen 0-12 jaar
Duur: flexibel
Kostprijs: afhankelijk van de activiteit, zie kaarten in ‘waaier’
Beschrijving:

WAAI - ER op uit!
Kinderen op pad in de Zwinregio
Wij zijn Ad Flikweert van B&B Buiten Gewoon in Cadzand / medewerker Boerenhoeve en Hanneke VermueRoelofs van theehuis Juffertje in het Groen en camping De Wachtsluis in Retranchement. Onze mooie
grensoverschrijdende Zwinstreek willen wij vooral aan de jonge toeristen laten zien. Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. De kinderen van nu zijn onze toekomstige volwassen gasten. Daarom kiezen wij voor
arrangementen voor kinderen. Actief, anders en kleinschalige activiteiten.
Doelgroepen
De doelgroep van Ad zijn schoolkinderen 10-14 jaar, met name leerlingen in de laatste klas van het
basisonderwijs of uit de brugklas voortgezet onderwijs. Hanneke heeft als doelgroep de gasten op de
camping met kinderen 0-12 jaar. Wij hebben onze ideeën samengevoegd en het product is een ‘waaier’
geworden. Een waaier met allerlei activiteiten om
samen met kinderen te doen. In groepsverband of als
gezin. De WAAI-er is modulair. Zo kan je een
kinderfietsroute volgen met het gezin en diverse
plaatsen aandoen of enkel een korte activiteit
uitkiezen. De gast kan zelf bepalen.
De WAAI-ER op uit!
De waaier bestaat uit een ring met allerlei losse
kaarten. Op die kaarten vindt de gast arrangementen
maar ook losse activiteiten. Denk hierbij aan de
paardenmelkerij , een ijsje (streekproduct) eten,
picknicken in fort Berchem, een fietsroute voor/met
kinderen, rondleiding bij de koeien, slapen in een tipi
en nog veel meer!
Hieronder volgen 2 voorbeelden uit de WAAI-er op uit!

Arrangement driedaagse schoolwerkweek:
1e dag
o Aanreizen naar Knokke
o Bezoek aan natuurgebied Het Zwin
o Ingrediënten verzamelen en pannenkoeken bakken op de
paardenmelkerij in Oostburg
o Overnachten in tipi op camping paardenmelkerij Oostburg
2e dag
o Workshop met paarden op paardenmelkerij
o Lunch in de Boerenhoeve te Nieuwvliet
o Adventure Sport Middag Boerenhoeve
o BBQ
o Avondwandeling door bos van Erasmus met verhalenvertelster
o Overnachten op de Boerenhoeve (begin 2014 wordt duidelijk in
welke vorm)
3e dag
o Excursie naar de Blauwe Hoeve te Retranchement: alles over koeien
o Taart eten bij theehuis Juffertje in het Groen Retranchement
o Strandbezoek Cadzand of Knokke-Heist
o Vertrek
Inlichtingen schoolarrangement: a.flikweert3@kpnmail.nl
Arrangement ‘kinderfietsroute Juffertje in het Groen’
Een kinderfietsroute van 17,7 km. Een korte lus van 8,7 km is ook mogelijk. Deze route is te vinden op
http://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/1298946/fietsroute/fietsen/kinderfietsroute-juffertje-in-hetgroen.nl en in bijlage 1 is deze uitgeschreven.
START Theehuis

De ‘WAAI-er op uit!’
Bovenstaande arrangementen bestaan uit losse onderdelen die ook elk afzonderlijk kunnen worden
bezocht. Op de betreffende kaarten vindt de gast informatie over prijzen en mogelijkheden.
Hieronder een overzicht van de kaarten die wij in de ‘WAAI-er op uit’ hebben samengesteld.
Overnachtingen:
o Paardenmelkerij Oostburg: er zin twee tipi beschikbaar voor max. 17 personen, bij grotere groepen
kunnen er kleinere tentjes om de tipi heen geplaatst worden. Een tipi kost 63 euro per nacht.
o Boerenhoeve Nieuwvliet: nog niet duidelijk in welke vorm de overnachting plaats vindt, echter wel
gericht op schoolgroepen.
o Camping De Wachtsluis, Retranchement: schoolgroepen die zelf tentjes
meenemen.
Eten en drinken:
o Avondeten 1e dag pannenkoeken;
o Lunch 2e dag picknick in open veld locatie;
o Avondeten Boerenhoeve. Kleine BBQ 15 euro of groepsmaaltijd met soep, 2
snacks, groene sla en tomatensla aangevuld met eventueel desserts, ook €15
p.p.;
o Taart eten bij Theehuis Juffertje in het Groen, huisbereide taart met 1 consumptie €5,- p.p.
Om te doen:
o Bezoek natuurcentrum Het Zwin, Knokke (rondleiding met gids), €..
o De paardenmelkerij: workshop pannenkoeken bakken van paardenmelk: zelf eieren kopen bij de
boer, melk verzamelen, meel malen en bakken, duur 2 ½ uur, kosten € 6 p.p.
o De paardenmelkerij: Workshop paarden: afhankelijk van karakter van groep wordt gekeken of het
accent komt te liggen op mennen met aansluitend tocht van met boerenkar, of het berijden van
paarden op het outdoorconcours. €..
o Adventure sportochtend/middag bij de Boerenhoeve. Bevat o.a. speleo, touwenpiste, tokkelbaan,
hindernisbaan en boogschieten met gecertificeerde instructeurs. Duur 3 uur, €12,50 p.p.
o Avondwandeling Erasmusbos met verhalenvertelster en gids: duur 2 uur.
€..
o Rondleiding koeien, De Blauwe Hoeve, Retranchement
o Streekprodukt: ijsje bij Hoeve Hazegras, Knokke
o Speeltuin Retranchement (gratis), Noordstraat
o Fort Berchem, Retranchement, picknick meenemen. Educatie StaatsSpaanse linies.
o Theehuis Juffertje in het Groen, huisbereide taart , koffie en thee,
vruchtensappen uit de streek. Streekprodukt: vruchtensap uit Aardenburg en een eigen baksel
‘Juffertje’.

Toekomstige rol gastheren/vrouwen in de Zwinstreek
Je kan als gastheer/vrouw uit de Zwinstreek meedoen in de waaier voor kinderen. Je betaalt eenmalig €..
vanwege ontwikkelkosten van de kaart en je geeft informatie over je activiteit voor kinderen/gezinnen
leeftijd 0-14 jaar. Vergeet de openingstijden van je bedrijf niet. Zodat toeristen zelf kunnen zien wanneer
het open is.

Oplage. Als je meedoet met de waaier kan je ze bestellen bij info@wachtsluis.nl , prijs €….per stuk
(exclusief de bovengenoemde eenmalige ontwikkelkosten). Het is de bedoeling om de waaier gratis aan
gasten te geven. Verspreiding via theehuis & camping De Wachtsluis en B&B Buiten Gewoon en alle
deelnemende gastheren/vrouwen. Ons eigen ambassadeurscircuit! Tevens reclame voor onze eigen
bedrijven.
Inlichtingen: info@wachtsluis.nl

Bijlage 1 Kinderfietsroute uitgeschreven
Start bij Theehuis Juffertje in het Groen / camping De Wachtsluis, Wachtsluis 1, nabij fietsknooppunt 29.
Via schelpenpad naar Retranchement, bruggetje over, klimmetje omhoog, fietspad gaat over in de
Noordstraat naar knooppunt 30 in Retranchement dan bij terras Parlevinker rechtdoor dorpsstraat in, weg
vervolgen met de bocht naar link dan rechtsaf de Killedijk op, weg vervolgen linksaf Terhofstede op. Dan
rechtsaf achterweg in, rechtsaf braamdijk op, linksaf naar de Blauwe hoeve (gastvrouw van de zwinstreek)
voor een rondleiding bij de koeien. Als u van de blauwe hoeve het erf afgaat linksaf de braamdijk op en dan
de eerste rechtsaf de Schenkeldijk op en dan rechtsaf fietspad op, de zeedijk, u komt dan uit bij Fort
Berchem (kruispunt zeedijk, oude zeedijk).
Fort Berchem (loop langs het wandelpaadje) (Staats-Spaanse linies bord lezen educatie). Misschien een
leuke plek voor een picknick.
Na vertrek bij Fort Berchem brug over het kanaal, driekoker. Kanaalweg oversteken fietspad onderlangs de
dijk op rechtsaf richting Retranchement/Knokke.
U kunt nu richting Knokke gaan voor de lange lus of de korte route terug naar Camping De
Wachtsluis/Theehuis Juffertje in het Groen. Voor de korte lus gaat u hier rechtsaf het bruggetje het kanaal
over, Zwinstraat, dan linksaf de Noordstraat in, aan einde van de straat kunt u rechts naar de speeltuin of
blijf rechtdoor rijden heuvel op en dan rechtsaf fietspad naar beneden, bruggetje kanaal over, linksaf
fietspad (schelpenpad) terug naar Camping De Wachtsluis/Theehuis Juffertje in het Groen.
Lange lus:
Linksaf Knokkeweg richting Knokke, steek de Knokkeweg over en rijdt op het fietspad richting Knokke. De
Knokkeweg gaat over in de Retranchementstraat. U bent nu in België. Fietspad buigt af naar rechts,
fietsknp 50, achter boerderij/huizen langs en blijft fietspad volgen, fietsknp 51, ga rechtsaf fietspad op
Hazegrasstraat in. Aan de linkerkant kunt u bij Hoeve Hazegras een ijsje eten (streekproduct en gastvrouw
van de zwinstreek). Er is aan de achterzijde een terras met speeltoestel. Je kijkt er mooi de polder in. In het
seizoen zijn er ook kersen te koop. Vervolg fietspad Hazegrasstraat richting Knokke. Knppunt 46, oosthoek:
Ga rechtsaf de Bronlaan in. Knp 45. Blijf de Bronlaan volgen deze buigt naar links. Blijf vervolgen tot
rechtsaf de Zwinlaan in. Rechtsaf de Camille Lemonnierlaan in. U zou hier nog een uitstapje naar links
kunnen doen naar het strand om haaientanden te zoeken. En een vergezicht over het Zwin vanaf deze
zijde, uitkijkpost. Terug naar/ Vervolgen Camille Lemonnierlaan buigt uiteindelijk naar rechts, dan linksaf
gaat over in Ooiervaarslaan en aangekomen bij natuurcentum Het Zwin. Bezoek en eventuele rondleiding.
Na bezoek Ooievaarslaan vervolgen en linksaf de Internationale Dijk op, een fietspad (schelpenpad). Aan
het einde bij restaurant de Witte Koksmuts linksaf fietspad, Kanaalweg, op richting Cadzand Bad. Einde
fietspad, knppunt 29 rechtsaf de weg oversteken, fietsbruggetje over, linksaf schelpenpad op. En u bent
weer terug bij camping De Wachtsluis & Theehuis Juffertje in het Groen.
Voor GPS of digitaal te volgen:
http://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/1298946/fietsroute/fietsen/kinderfietsroute-juffertje-in-hetgroen.nl

