
 

Waterdunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De provincie Zeeland heeft een kustlijn van 650 kilometer, het land ligt in zee. In Waterdunen komt 
het samenspel tussen water en land tot uitdrukking. Waterdunen is een icoon voor Zeeland en het 
bewijs dat Zeeland vandaag de dag anders met water omgaat. Waterdunen is een deltawerk. Maar 
wel anders dan de deltawerken die we kennen als grote werken die Zeeland beschermen tegen het 
water. Waterdunen combineert natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve 
kustversterking met veiligheid als randvoorwaarde.  
 
Aanleiding  
In Zeeuws-Vlaanderen tussen Breskens en Groede moest de kust versterkt worden. Maar 
Waterdunen is meer dan alleen kustversterking. Het is een uniek natuur- en recreatiegebied voor 
mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. Waterveiligheid, kustversterking, 
natuur, recreatie en zilte aquacultuur komen hier samen en maken Waterdunen tot een bijzonder 
project. 
 
Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen 
In West-Zeeuws-Vlaanderen neemt door vergrijzing de leefbaarheid af. Ook daalt de 
werkgelegenheid. Het project Waterdunen geeft het gebied nieuwe impulsen. Het stimuleert de 
economie en draagt bij aan natuur, landschap en de leef- en recreatieomgeving.  
Waterdunen geeft daarnaast op een aantrekkelijke manier vorm aan het doel van het project Zwakke 
Schakels. Door kustversterking én verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Ook draagt het bij aan de 
(landelijke) doelstelling voor natuurherstel in de Westerschelde. 
 
Veiligheid, natuur en recreatie 
Waterdunen bestaat uit de voormalige Oud- en Jong Breskenspolder, ten noorden van Groede. Dit 
gebied ligt tussen de Groese Duintjes en Schoneveld. Inmiddels is 350 hectare aan slikken en 
schorren en recreatienatuur gemaakt. Ook zijn er nieuwe en aangepaste wegen, fiets- en 
wandelpaden en parkeervoorzieningen aangelegd. Wandelaars kunnen Waterdunen bezoeken, en 
één van de drie gemarkeerde wandelroutes wandelen. In het voorjaar van 2023 hoopt de 
recreatieondernemer zijn eerste gasten te ontvangen op de duincamping en in de 
recreatiewoningen. 



 

Publiek en privaat 
Binnen het project Waterdunen werken vijf partijen samen: 
 

 Provincie Zeeland 

 Gemeente Sluis 

 Waterschap Scheldestromen 

 Recreatieonderneming Molecaten  

 Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL).  
 
De twee private partijen kwamen met het idee voor Waterdunen. 
 
Financiering 
In totaal kostte het project ongeveer 200 miljoen euro. Het Rijk betaalt het kustversterkingsdeel. 
Molecaten betaalt de verblijfsrecreatie en draagt ook bij aan de uitvoering van de 
natuurontwikkeling. HZL draagt bij aan de vogelkijkvoorzieningen en beheert de aangelegde natuur. 
Verder voert HZL experimenten op gebied van zilte teelt uit op het  Kustlaboratorium binnen 
Waterdunen. Het is een proeftuin voor zilte teelten, waar ze samen met ondernemers en de HZ 
University of Applied Sciences nieuwe ideeën uitproberen. De Provincie en gemeente zijn betrokken 
bij het project vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden zijn 
ruimtelijke ordening en de regionale economie. De Provincie is ook de schakel met het Rijk. 
 
Bijzondere vogels 

Waterdunen is een aantrekkelijk gebied voor kustvogels. 
Door de ligging aan de monding van de Westerschelde is het 
gebied een Europese luchthaven voor trekvogels die hun 
lange reis langs de Noordzeekust maken. Vooral in het 
voorjaar passeren hier grote aantallen van allerlei soorten 
vogels. Op de zeedijk is een vogeltelpost aangelegd, in de 
buurt van de vuurtoren. Hier zijn passerende vogels heel 
mooi te observeren. Waterdunen is door het afwisselende 
landschap, de gunstige ligging en het optreden van eb en 
vloed heel rijk aan voedsel voor passerende vogels. 
Zwaluwen en graspiepers vangen insecten boven en langs 
het water. Steltlopers zoals de scholekster en de kluut 
vinden schelpdieren en wormen in het zachte slib. Ganzen 
en eenden hebben volop mogelijkheden om te grazen. 

 
Zilte natuur 
In Waterdunen bepaalt het getij de natuur. De getijdenduiker vormt 
de verbinding tussen het zilte natuurgebied en de Westerschelde. 
Om getijdenwerking en de vorming van nieuwe natuur mogelijk te 
maken is door waterschap Scheldestromen, in opdracht van de 
Provincie Zeeland, een getijdenduiker aangelegd. Dit is een 
doorlaatmiddel waardoor het water uit de Westerschelde het 
gebied tweemaal per dag in en uit stroomt. Door de constante 
wisseling van hoog en laag water, ziet het landschap van schorren, 
kreken, zand- en slikplaten er ieder uur anders uit. Door het getij 
groeien zoutplanten op de schorren en ontstaan zilte graslanden. 
Dit bijzondere gebied tussen land en zee maakt ook de innovatieve 
teelt van zilte groenten en aquacultuur mogelijk. 
 



 

Recreëren in Waterdunen 
De brede waterkering biedt plaats aan een 
duincamping. In de uitlopers van het duingebied 
komen recreatiewoningen met uitzicht op de 
schorren en kreken. Molecaten is eind 
december 2021 gestart met de bouw van het 
recreatiepark. Als eerste wordt er gestart met 
het bouwen van een centrumgebouw, zo’n 200 
campingplaatsen en de eerste fase van circa 75 
huizen en 38 glamping tenten. Molecaten past 
de recreatiewoningen in Waterdunen zoveel 
mogelijk in het landschap in. Hierbij is 
natuurbeleving een belangrijke waarde. Binnen 
en buiten vloeien in elkaar over. Het geeft een 
gevoel van rust en ruimte midden in de natuur. 
 
Wat kunnen bezoekers verwachten in Waterdunen 
In Waterdunen kunnen bezoekers Zeeland voelen, ruiken en horen. Fietsend langs het gebied of 
wandelend over de paden in het gebied, ontdekken ze de getijdennatuur. Het middenpad langs de 
broedeilanden en struinpaden geven het gevoel één te zijn met de zilte natuur en de vogels. 
Bijzondere vogelkijkhutten en gluurschermen brengen de bezoekers oog in oog met de gevleugelde 
bezoekers in het gebied. 
 


