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Verslag daguitstap 

Het Zwin & Zeebrugge 

9 mei & 10 juni 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

Al snel was het middag en tijd om The Shelter op te zoeken voor een lekkere lunch. 

Eerst een glaasje cava, aangeboden door het bestuur. Nadien een soepje en als hoofdgerecht was er 

pladijs of varkenshaasje. Met als afsluiter een tas koffie. 

Dan werden de instapkaarten klaar gehouden om in te checken voor een boeiende vlucht. 

De Zwin-trekvogels namen ons mee op een fascinerende reis naar een verre bestemming. 

Sommigen wilden nog wat genieten van de natuur en trokken opnieuw het park in.  

 

Om 15 uur ging het dan richting Zeebrugge voor een boottocht met de Zephira door de haven. 

Rustig binnen of de zeelucht opsnuivend op het dek, voeren we langs de ankerplaats van 

vrachtschepen, ferries, cruiseschepen, vissersboten, sleepboten, luxe jachten, … op nauwelijks 

enkele passen van elkaar. Onderweg ontdekten we de Belgische marinebasis, de gasterminal, de 

windturbines op de strekdam en het sterneneiland met zeevogels. De tocht met audiovisuele gidsing 

heeft ons na afloop een gans andere kijk gegeven op een wereldhaven. 

Na een gevarieerde broodjesmaaltijd op de boot, werd om 18.30 uur de terugreis naar Aalst en 

Zellik aangevat. 

Nog nagenietend van deze prachtige dagen waren we tegen 20 uur terug op de parking. 

 

Het Bestuur 

 

  

Op 9 mei was het zonnetje van de partij en konden we 

onze uitstap naar Het Zwin en Zeebrugge maken onder 

een stralende hemel. 

Omwille van de grote belangstelling en overboeking werd 

dit bezoek nog eens herhaald op 10 juni. 

Zowel in Zellik als in Aalst kwamen de deelnemers vlotjes 

en goedgezind de parking opgereden. 

De bussen konden tijdig vertrekken en zonder files 

kwamen we rond 9.30 u ter bestemming. 

De gidsen stonden ons al op te wachten, maar wie wilde 

kon nog een koffietje drinken. 

We werden ingedeeld in groepjes van 20 per gids. En dan 

kon de ontdekkingstocht door Het Zwin beginnen. 

Het werd een verrassende wandeling door het 

natuurreservaat; waarbij we vogels konden spotten en  

planten leerden kennen. Het was genieten van één van de 

laatste stukjes ongerepte natuurpracht aan de kust. 

 


