
Via deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle veranderingen en 
ingrepen in en rond het Zwin. De Vlaamse en Nederlandse partners 
stellen er hun inspanningen en resultaten in voor.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar alle mogelijke geïnteresseerde  
kennissen en vrienden. Deze kunnen zich inschrijven via de eenvoudige 
tool in het menu op de website www.zwininverandering.eu.
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Opening Infocentrum Zwin
Op 10 september 2014 opende het nieuwe Infocentrum Zwin in Cadzand. 
Dit onbemande centrum staat in het teken van zand: zand als 
bescherming tegen het water, maar ook als bron van amusement en 
kunst. Het is aan Nederlandse zijde de ideale uitvalsbasis voor een 
bezoek aan de Zwinstreek. Het Infocentrum Zwin is een initiatief van de 
gemeente Sluis met steun van de Provincie Zeeland en van de Europese 
Unie. 

Eerste steenlegging Zwin Natuurcentrum
Op 27 september 2014 legden de Provincie West-Vlaanderen en het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van het Vlaamse Gewest de eerste 
steen voor het nieuwe Zwin Natuurcentrum.
Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap  
voor Natuur en Bos om in het voorjaar van 2016 het nieuwe Zwin  
Natuurcentrum te openen en de exploitatie ervan te kunnen opstarten.

Blikvangers worden het bezoekerscentrum en het kijkcentrum waarin  
recreatieve en educatieve beleving van de Zwinnatuur, en in het bijzonder 
de vogeltrek, worden aangeboden.
Klik hier voor meer informatie in verband met het Zwin Natuurcentrum.

Gedeputeerde Guido Decorte (Provincie West-Vlaanderen) en  
administrateur-generaal Marleen Evenepoel (ANB) gieten samen de eerste 
betonplaat van het Zwin Natuurcentrum (zie onderstaande foto).

http://zwininverandering.eu/natuur_park


Benieuwd naar de Zwinuitbreiding?

Klik hier voor een simulatiebeeld met een aantal leuke weetjes.

http://zwininverandering.eu/#interactive-map


OPENBAAR ONDERZOEK
Op 28 november startte het openbaar onderzoek voor de

 stedenbouwkundige vergunning in verband met de uitbreiding van het Zwin.
 Dit openbaar onderzoek loopt nog tot 26 januari 2015.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijke mijlpalen (evolutie).

Partners
Dit project is mede tot stand gekomen dankzij de volgende partners.

http://zwininverandering.eu/#interactive-map
http://zwininverandering.eu/evolutie
http://zwininverandering.eu/partners/
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