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Hoezo?

www.zwininverandering.eu

Groter risico op verzilting?
Eén van de bezorgdheden is dat de uitbreiding van het 
Zwin het risico op verzilting vergroot. Daarom zijn er 
maatregelen om het zout water in het Zwin te houden.  
➜  In Vlaanderen zorgen pompen en grachten rond  
 de nieuwe dijk ervoor dat doorsijpelend zout water  
 terug naar het Zwin stroomt.
➜  In Nederland worden enkele percelen opgehoogd.  
 Ook komt er een drainagesysteem met buizen en  
 sloten en een infiltratietransportriool.

Wat?
✔ verbreden en verdiepen Zwingeul
✔ aanleg nieuwe dijk
✔ aanplanten struiken en aanleg poelen
✔ nieuwe uitkijkpunten, fiets- en wandelpaden,   
 vlonderpad en brugje
✔ bouw pompgebouw
✔ plaatsen afsluitingen voor begrazing
✔ ophogen grond voor aanleg broedeiland
✔ afgraven internationale dijk en verlengen Zwingeul  
 in Willem-Leopoldpolder
✔ aanleg grachten rond nieuwe dijk

Vragen?
Wil je meer weten over de werken in het Zwin?
Surf dan naar www.zwininverandering.eu voor 
meer info. Schrijf je ook in op de nieuwsbrief en blijf 
op de hoogte!

www.zwininverandering.eu
info@zwininverandering.eu 

kleine zilverreiger

HET ZWIN VERANDERT, HOEZO? 
Uniek natuurreservaat
Het Zwin is ongetwijfeld het bekendste natuurreservaat van de Vlaamse en Nederlandse kust. Het is 
meer dan 300 voetbalvelden (213 ha) groot. Ook binnen Europa is dit natuurgebied een onmisbare 
schakel. Door de Zwingeul stroomt twee keer per dag zeewater de Zwinvlakte binnen. Dat bijzondere 
spel tussen zee en land zorgt voor een uniek landschap met zeldzame fauna en flora. 

Probleem:  verzanding
Het Zwin wordt helaas bedreigd door verzanding van de geul, die het natuurgebied met de Noordzee 
verbindt. Hierdoor verdwijnen waardevolle slikken en schorren, alsook de specifieke dieren en planten 
die er thuishoren.

Oplossing: grootschalige ingrepen
Vlaamse en Nederlandse partners werken samen om het probleem van verzanding aan te pakken. Door 
grote ingrepen, die enkele jaren zullen duren, zal de Zwingeul opnieuw breder en dieper worden en 
wordt het natuurgebied groter. Hierdoor kan de zee de slikken en schorren opnieuw van voldoende 
water voorzien. Zo voelen opmerkelijke vogels en planten, zoals de kluut, de kleine zilverreiger, zeekraal 
en lamsoor er zich ook weer thuis. 

+120 Hectare
Meest opvallende verandering is dat het 
Zwin een stuk groter wordt. Er komt 
120 hectare bij, waarvan 10 hectare 
in Nederland. Dat brengt de totale 
oppervlakte van het grensoverschrijdende 
natuurgebied op 333 hectare. Door het 
Zwin groter te maken, zal er meer water 
in en uit het Zwin stromen. Die hogere 
dynamiek gaat zo de verzanding tegen.

NAVOOR

GROTER

Nieuwe dijk
Door de uitbreiding van het Zwin 
komt er ook een nieuwe, bredere 
dijk van 3,8 km lang en 6 à 7 m 
hoog. Die nieuwe dijk, die de huidige 
internationale dijk vervangt, zal 
ons nog beter beschermen tegen 
overstromingen vanuit zee en de 
zeer zware stormen. 

VEILIGER

nieuwe dijk

Nieuwe dijk
Europese topnatuur
Het Zwin onderging al een opknapbeurt. 
Het eerste broedeiland is een feit en ook 
schorren en slikken werden al hersteld. 
Om dit stukje topnatuur in stand te 
kunnen houden, is de uitbreiding van het 
Zwin essentieel. Ook na de werken gaan 
we resoluut voor duurzaam natuurbeheer. 
Dat gebeurt bijv. door begrazing.  

Internationaal kader:
Met deze ingrepen maken Vlaanderen en 
Nederland werk van enkele bilaterale en Europese 
afspraken. Het gaat hierbij om het verdrag over de 
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de 
Europese natuurdoelstellingen.

www.vnsc.eu
www.natura2000vlaanderen.be
www.natura2000.nl

kluten

WAARDEVOLLER

lamsoor

Bestaande natuurwaarden 
bedreigd?
Om het verlies van de bestaande natuurwaarden te 
beperken, werken we op een ecologische manier. 
Wat verdwijnt, krijgt een nieuwe plek. Deze ingrepen 
zijn net nodig om de bestaande natuur op een 
duurzame manier in stand te houden en meer natuur 
te creëren. De eindbalans is dus meer dan positief.

Verlies erfgoed?
Het Zwingebied kent vier locaties met archeologische 
waarde. Een goede inventarisatie hiervan zorgt ervoor 
dat de historische informatie niet verdwijnt. In het 
zuidelijke deel wordt daarom 15 hectare doorgelicht. 
Zo brengen we de ligging van 18e en 19e-eeuwse 
versterkingen in kaart. Mogelijke schietputten worden 
blootgelegd en geïnventariseerd.  Van de internationale 
dijk wordt eveneens een doorsnede gemaakt. 
Daarnaast worden ook drie grenspalen verzet.

WERF INFO

BEZORGDHEDEN

planning

“MET DE UITBREIDING 
VAN HET ZWIN KOMT 

ER MEER NATUUR 
VOOR IEDEREEN.”

Patrick, Zwingids

“ONS LAND HEEFT 
ENKELE UNIEKE STUKJES 
NATUUR. DIE MOETEN 

KOST WAT KOST 
GEVRIJWAARD BLIJVEN.”

Bart, natuurliefhebber

Duur van de werken? 
3 kalenderjaren (2016-2019)

Hoe? 
Voornamelijk ophogen en afgraven van grond met 
kranen en vrachtwagens binnen de werfzone. 
Werfverkeer buiten de werfzone wordt tot een 
minimum beperkt.

Hinder?
✔ werfverkeer vermijdt woonkernen  
 en recreatieve routes 
✔ fietsverbinding VL-NL blijft gegarandeerd
✔ beperkte visuele verstoring landschap
✔ geluidshinder en trillingen beperkt 
✔ recreatie blijft mogelijk

➜  Voor actuele info over eventuele    
 hinder tijdens de werken, kan je   
 terecht op www.zwininverandering.eu

 

 

 

Lokaal waterbeheer in de Zwinstreek 

O o s t k u s t  
P O L D E R  

START WERKEN
Zwin Natuur Park open

Zwinvlakte afgewerkt Start werkzaamheden in omgeving 
om grachten rond nieuwe dijk van 

water te voorzien

2016 2017 2017-2018 2019

EINDE WERKEN
Zwin duurzaam hersteld

Nieuwe dijk klaar

planning



ZEE

POLDERS

Overzichtskaart Zwin 2019
Het Zwin zal de komende jaren geleidelijk aan veranderen. Op deze kaart zie je alvast de belangrijkste nieuwigheden 
om straks volop van te genieten.

VERBREDEN EN VERDIEPEN 
BESTAANDE GEUL

Wist je dat er na de uitbreiding drie keer zo veel 
water in het Zwin zal kunnen? Goed voor 273 

Olympische zwembaden!

DE NIEUWE DIJK
De internationale dijk wordt vervangen door 
een nieuwe, bredere dijk. Die is 3,8 km lang 
en 6 à 7 m hoog. De dijk zal ons nog beter 

beschermen tegen overstromingen vanuit zee en 
zeer zware stormen. 

De helft van de dijk zal bestaan uit gras en 
struiken waar schapen kunnen grazen.

BEPLANTING
Speciaal voor de boomkikker wordt de dijk 

beplant met struiken en worden poelen 
aangelegd. Zo kunnen deze kikkers zich over de 

grens verplaatsen.

NIEUWE UITKIJKPUNTEN
Er komen vier nieuwe uitkijkpunten in 

zandkleurig beton. Geef je ogen rijkelijk de kost!

NIEUW  VISVRIENDELIJK 
POMPGEMAAL

Pompen houden het zout water in het Zwin 
en zullen ook zorgen voor een verbeterde 

waterhuishouding van de omgeving.

ZWIN NATUUR PARK (vanaf 2016)
Het Zwin Natuur Park is een nieuw en eigentijds 

bezoekerscentrum met een permanente expo over het 
Zwin en een prachtig kijkcentrum. 

zie ook www.zwin.be

Met de uitbreiding van het Zwin wordt de 
beleving alleen nog maar beter! Kijken, luisteren, 
voelen, ruiken, proeven en ervaren. Bezoekers 
kunnen met al hun zintuigen genieten van het 
Zwin. Het Infocentrum Zwin in Cadzand en het 
Zwin Natuur Park in Knokke-Heist vormen de 
toegangspoorten, die met elkaar verbonden worden 
door grensoverschrijdende fiets- en wandelpaden. 

Als bezoeker zal je meer dan ooit van een 
spectaculair zicht kunnen genieten. Het ene 
moment fiets of wandel je op de kruin van 
de dijk, om even later de Zwinvlakte en het 
polderlandschap van iets dichterbij te bewonderen. 
Wie zich op het blotevoetenpad begeeft, zal 
het Zwin letterlijk tussen de tenen voelen. 

In het Zwin kan je je ogen goed de kost geven. 
En waar kan dat beter dan op de vele uitkijkpunten? 
Er komen maar liefst vier nieuwe spots waardoor 
we in het totaal 10 uitkijkpunten tellen. Een dertig-
tal zitbanken laten toe om heerlijk achterover 
te leunen of de benen even los te gooien.

Om nog meer van het Zwin te kunnen genieten, 
staan er altijd gidsen paraat om je doorheen 
het unieke natuurgebied te loodsen. 
➜  meer info op www.zwin.be

Ook de Gastheren uit de Zwinstreek 
ontvangen alle bezoekers met open armen. 
➜  meer info op:
www.zwinstreek.eu/ontdekken/gastheerschap

Vlaanderen
In Vlaanderen is de Zwinvlakte toegankelijk 
via het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. 
Twee wandellussen leiden je door het 
natuurgebied. Met een Zwingids kan je de rest 
van de Zwinvlakte ontdekken. Het volledige 
aanbod vind je terug op www.zwin.be.

BELEVING

UNIEKE ervaring

Nieuwe  uitkijkpunten GIDSEN EN GASThereN TOEGANGSPOORTEN

BEGRAZING
Schrik niet als je een koe of 
schaap tegen het lijf loopt. 

Straks grazen er 42 schapen 
en ongeveer 50 koeien in de 

Zwinvlakte en op de nieuwe dijk.

Knokke-Heist

Damme
Brugge

Zuienkerke

Sluis

Veere

Vlissingen

Middelburg

Zeebrugge

Blankenberge

ZWIN 2019

“DE UITBREIDING 
MAAKT HET STRAKS 

NOG MEER DE MOEITE 
WAARD OM DE REGIO 

TE BEZOEKEN.”
Ina, gastvrouw Zwin

“IK WIL NOG VELE 
JAREN VAN HET 

ZWIN GENIETEN. 
EEN DUURZAAM 

BEHEER ERVAN IS DUS 
CRUCIAAL.”

Kaat, fervente wandelaar

Nederland
In Nederland kan je via het Infocentrum in Cadzand 
het stukje Zwin ten oosten van de Zwingeul 
bezoeken. Langs het educatieve brillenpad kijk je 
alvast met andere ogen naar het landschap. Tijdens de 
zomer vinden hier ook geleide wandelingen plaats.

BRUGJE
Op het onverharde wandelpad 
van ongeveer 3,5 km brengt 
een klein brugje je over een 

zijarm van de Zwingeul.

VERLENGEN ZWINGEUL
De bestaande Zwingeul wordt verder 

doorgetrokken in de Willem-Leopoldpolder 
zodat het zeewater meer ruimte en speling krijgt.

VLONDERPAD
Er komt een nieuw houten vlonderpad van 

56 meter lang ter hoogte van Retranchement. 
Zeker het proberen waard!

TWEEDE BROEDVOGELEILAND
Een tweede broedvogeleiland van 3,5 ha zorgt 

ervoor dat nog meer vogels in alle rust en 
veiligheid een nestje kunnen bouwen.

FIETS- EN WANDELPADEN
Fiets en wandel naar hartenlust over de nieuwe 

fiets- en wandelpaden nabij het Zwin. Goed voor 
5,6 km sportief plezier in een prachtige omgeving.


