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KLAAR VOOR
MEER ZWIN?

Zon, zee, slik en schor
De ‘zwinnebloemen’ dansen

Vogels vliegen langs
Patrick, Zwingids



Het zWin verandert, 
Hoezo?

Uniek natuurreservaat
Het Zwin is ongetwijfeld het bekendste natuurreservaat van 
de Vlaamse en Nederlandse kust. 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. De zee krijgt meer speling in 
het Zwin waardoor de slikken en schorren blijven bestaan. Tegelijk 
verhogen we de kustveiligheid en zullen bezoekers meer dan ooit 

kunnen genieten van dit prachtige stukje natuur. 
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van 213 ha naar 333 ha = 470 x 

van 270.000 m3 naar 930.000 m3 = 273 x 

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.

GROTER

+120 hectare

VOOR NA

GROTER, VEILIGER EN WAARDEVOLLER
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GROTER, VEILIGER EN WAARDEVOLLER

Door de uitbreiding van het Zwin komt er ook een nieuwe bredere dijk. 
Die nieuwe dijk, die de huidige internationale dijk vervangt, zal ons nog beter 
beschermen tegen overstromingen vanuit zee en de zeer zware stormen. De 
nieuwe infrastructuur bezorgt bezoekers alvast het nodige comfort.

Nieuwe dijk

VEILIGER

     3,8 km lang en 6 à 7 m hoog
           55-70 m breed
    50% begroeid

nieuwe dijk
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Het Zwin onderging al een opknapbeurt. Het eerste broedeiland is een feit en 
ook schorren en slikken werden al hersteld. Maar 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 bv. door 
begrazing. Zo helpen Vlaanderen en Nederland om de natuur in Europa in 
topconditie te houden.

WAARDEVOLLER

10 poelen voor de boomkikker
begrazing door meer dan 40 schapen en bijna 50 koeien

3,5 ha struikgewas

5 hectare broedeilanden

GROTER, VEILIGER EN WAARDEVOLLER
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CONCRETE   INGREPEN
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

Hoe? 

✔ voornamelijk ophogen en afgraven van grond met kranen  
 en vrachtwagens binnen de werfzone
✔ werfverkeer buiten de werfzone wordt beperkt
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START WERKEN
Zwin Natuur Park open 

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

water te voorzien

Afwerken en inrichten dijk

2016 2017 2017-2018 2019

EINDE WERKEN
Zwin duurzaam hersteld

Nieuwe dijk klaar

planning

ZWIN IN VERANDERING 2019

1312



ZWIN IN VERANDERING 2019

1514

POLDERS

ZEE

Ingang
Nederland

Ingang
België

BEPLANTING MET 
STRUIKEN 

en aanleg van poelen voor 

de boomkikker

ZWIN NATUUR PARK
nieuw en eigentijds 

bezoekerscentrum en een prachtig 
kijkcentrum

VERLENGEN
ZWINGEUL

5,6 KM NIEUWE
FIETS- EN WANDELPADENBRUGJE

BEGRAZING
door meer dan 40 schapen en 

bijna 50 koeien in de Zwinvlakte 

en op de nieuwe dijk

TWEEDE 
BROEDVOGELEILAND 

3,5 ha

NIEUW HOUTEN
 VLONDERPAD

56 m lang

INFOCENTRUM
ZWIN

NIEUWE DIJK
3,8 km lang en 

6 à 7 m hoog 

BRILLENPAD
2 km2 WANDELPADEN

3,3 km

BLOTEVOETENPAD
2 km

VERBREDEN EN VERDIEPEN 
BESTAANDE GEUL

Drie keer zo veel water zal in het 

Zwin kunnen stromen! 

overzichtskaart ZWIN 2019 Knokke-Heist

Damme
Brugge

Zuienkerke

Sluis

Veere

Vlissingen

Middelburg

Zeebrugge

Blankenberge

ZWIN 2019

NIEUW  
VISVRIENDELIJK
 POMPGEBOUW

4 NIEUWE 
UITKIJKPUNTEN

met zitbanken

   

 Het  Zwin zal de komende jaren geleidelijk aan veranderen. Op deze kaart zie 
je alvast de belangrijkste nieuwigheden om straks volop van te genieten.
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Hoewel het Zwin toegankelijk blijft tijdens de werken, moeten 
bezoekers in de omgeving hier en daar een omweg maken. 

Vanaf 15 augustus 2016 kan het fietspad langs de Internationale 
Dijk niet worden gebruikt omwille van de veiligheid. Fietsers 

zullen omgeleid worden via de kortst mogelijke route. 
Tijdelijke hinder die nadien dubbel en dik wordt beloond!

Vlaanderen
In Vlaanderen blijft de Zwinvlakte ook tijdens de werken toegankelijk 
via het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Twee wandellussen leiden 
je door het natuurgebied. Met een Zwingids kan je ook de rest van de 

Zwinvlakte ontdekken. Het is mogelijk dat een stukje Zwin tijdelijk eens 
is afgesloten of dat enkele recreatieve routes nabij het Zwin wat lichte 
hinder ondervinden, maar dat wordt uiteraard tijdig bekendgemaakt.

Nederland
In Nederland kan je zoals altijd via het Infocentrum in Cadzand het 

stukje Zwin ten oosten van de Zwingeul bezoeken. Ook het educatieve 
brillenpad blijft toegankelijk om met andere ogen naar het landschap 
te kijken. Hier vinden eveneens geregeld geleide wandelingen plaats.

TOERISME
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Meer fiets- en wandelplezier

Met de uitbreiding van het Zwin wordt de beleving alleen nog 
maar beter! Kijken, luisteren, voelen, ruiken, proeven en ervaren. 
Bedoeling is dat bezoekers met al hun zintuigen kunnen genieten 

van het Zwin. 

Wandelaars en fietsers zullen meer dan ooit aan hun trekken 
komen. 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. Ook op het brillenpad kunnen 

bezoekers het natuurgebied op een aparte manier beleven.

Daar komt straks nog een nieuw houten vlonderpad bij. Langs 
dit pad sta je met de voeten midden in het nieuwe stukje Zwin.

Ontdek het zwin!

ZWIN IN VERANDERING 2019
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V londerpad

Blotevoetenpad

Nieuwe dijk

Vroeger

2019

Zicht op Zwin

Zicht op polder

Fietsplezier



Kostprijs
12,7 miljoen euro€

+ 4 uitkijkpunten
totaal 10 uitkijkpunten

2 bezoekerscentra

2 km
blotevoetenpad

56 m
vlonderpad

5,6 km
nieuw verhard wandel- en fietspad

3,3 km
onverhard wandelpad

Het zwin breidt uit + 11 km wandel- en fietsplezier

+ 120 ha
213 ha ➜ 333 ha

= 300 voetbalvelden

komberging x 3 (+ 660.000 m3)
hoeveelheid water dat bij een getij 

binnenstroomt

+ 3,8 km 
nieuwe dijk

ONTDEK HET ZWIN!ONTDEK HET ZWIN!
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Meer kijkgenot

Er komen straks vier nieuwe 
uitkijkpunten bij, die qua afwerking 
volledig in de lijn van de twee 
bezoekerscentra liggen. Je zal een 
spectaculair zicht krijgen op het 
getijdengebied en op de polder.

Meer vogels

Het Zwin is de internationale luchthaven voor vogels. Door de 
verzanding verdwijnen rustplaatsen en blijven, wegens gebrek aan voeding 
en rust, steeds meer broedvogels weg. Eén broedeiland werd intussen al 
grondig aangepakt en dat werpt zijn vruchten af.  Er werden opnieuw meer 
broedvogels gespot. Dat er nu nog een broedeiland bijkomt, zal nog meer 
trafiek van vogels met zich meebrengen.

ONTDEK HET ZWIN!ONTDEK HET ZWIN!
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KlutenDwergstern
V isdiefje
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Gidsen en gastheren

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 van de Zwinstreek ontvangen alle bezoekers met open armen. 
Je herkent hen aan het label van Zwin ambassadeur dat ze in hun camping, hotel of 
horecazaak duidelijk etaleren. De gastheren wijzen graag de weg naar de leukste 
plekjes in de Zwinstreek, geven de nodige uitleg over de veranderingen in het 
Zwin en verwennen bezoekers ook graag met de lekkerste streekproducten.
➜   meer info op www.zwinstreek.eu/ontdekken/gastheerschap

Bezoekerscentra

Bezoek ook de nieuwe bezoekerscentra

Zwin Natuur Park Infocentrum Zwin 
Graaf Léon Lippensdreef 8 Gerrit van Hoeckestraat 2
B-8300 Knokke-Heist 4525 NH Retranchement
E info@zwin.be E info@hetzeeuwselandschap.nl 
W www.zwin.be W www.hetzeeuwselandschap.nl
T + 32 50 60 70 86 T  + 0113-569110
F + 32 50 62 20 00 

ONTDEK HET ZWIN!ONTDEK HET ZWIN!
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Vlaanderen
In Vlaanderen blijft de Zwinvlakte ook tijdens de werken toegankelijk 

via het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Twee wandellussen 

leiden je door het natuurgebied. Met een Zwingids kan je ook de rest 

van de Zwinvlakte ontdekken. Het is mogelijk dat een stukje Zwin 

tijdelijk eens is afgesloten, maar dat wordt dan tijdig gecommuniceerd.

Nederland
In Nederland kan je zoals altijd via het Infocentrum in Cadzand 

het stukje Zwin ten oosten van de Zwingeul bezoeken. Ook het 

educatieve brillenpad blijft toegankelijk om met andere ogen naar 

het landschap te kijken. Tijdens de zomer vinden hier ook geleide 

wandelingen plaats.

RECREATIE
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➜  Vlaamse overheid
 MDK (Maritieme Dienstverlening en Kust)
 ANB (Agentschap voor Natuur en Bos)
 VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)

➜  Provincie Zeeland

➜  Oostkustpolder

Vragen?
Wil je meer weten over de werken in het Zwin? Surf zeker 
naar onze website en neem vanaf 2017 deel aan het virtuele 

werfbezoek! Geïnteresseerden kunnen trouwens ook deelnemen 
aan de halfjaarlijkse werfwandelingen.

Schrijf je ook in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

www.zwininverandering.eu
info@zwininverandering.eu

 

 

 

Lokaal waterbeheer in de Zwinstreek 

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

opdrachtgevers
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Lokaal waterbeheer in de Zwinstreek 
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