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Apotheker-scheikundiqe 

Men zegt en schrijft soms. dat er in het Zwin planten groeien. die nergens anders 
te vinden zijn. Niets is minder waar. 

De grote betekenis van het Zwin. als natuurreserv~at ligt voor den plantkundige 
en den bioloog. over het algemeen, in het feit dat er langs de Belgische kust. 
practisch gesproken maar twee plaatsen zijn, waar de zogenaamde zoutplanten 
te vinden zijn. nl. de smalle terreinen. rechts van de havengeul van den IJzer bij 
Nieuwpoort (waar een schijnreservaat geschapen werd) en die van het Zwin. die 
veel uitgestrekter en derhalve belangrijker zijn. 

Dergelijke terreinen. die nog regelmatig (bij springvloed) door de zee overstroomd 
worden, noemt men " s c h o r r e n " • Men vindt er veel in Europa : langs de 
Franse kust (b.v. in de baai van Authie), vooral in Holland (b.v. de Braakman en 
het Verzonken Land van Saaftingen~ langs de Schelde in Zeeland), in Engeland 
en elders. Deze schorren ziin gewoonlijk in verbinding mét de zee. via een net 
van geulen en geultjes. die bij iedere vloed met zeewater bespoeld worden en 
die men s I i k k e n noemt. Op de schorren en in de iets lager gelegen slikken. 
worden planten gevonden. die tegen het zoutwater bestand zijn. de z.g. h a 1 o -
p h y I e n of z o u I p I a n I e n • Ze worden tegen het uitdrogen en tegen een te 
hoog zoutgehalte in de weefsels beschermd, meestal door het vormen van dikke 
bladeren en hebben derhalve het uilzicht van vetplanten. Men noemt ze daarom 
soms "physiologisch droog". 
De aanwezigheid van niet-aangepaste planten is er uilgesloten en bovendien 
worden de zoutplanten elders dan op de schorren en in de slikken. door de sterkere 
vitaliteit der andere planten verdrongen. zodat de zoutplanten bijna uitsluitend 
slikken en· schorren begroeien en er in iéder· geval als alleenheersers optreden. Het 
spreekt bijna vanzelf. dat er in deze omgeving ook dieren (schaal-dieren. insecten, 
vogels e.a.) leven die speciaal in dit midden passen. 
Voor den bioloog is het Zwin nu in België nagenoeg de énigste gelegenheid om 
deze verschijnselen te bestuderen. Er komt nog bij, dat iedere schorre een eigen 
karakter heeft. in verband met de vele factoren. die ze p I a a t s e I i i k beheersen 
(klimaat. bodem. plantenmosaïek etc ... ) ln het Zwin is het o.a. de omstandigheid 
dat de verzanding en de duinvorming reeds op vele plaatsen is ingezet. dat het 
natuurlijk verzoetingsproces ook ver gevorderd is. zodat de natuurlijk gevormde 
grote geul niet meer bij iedere vloed zeewater kreeg (zoals men weet. werd deze 
geul onlangs geheel door den beruchten dijk afgesloten. en last but nol least dat de 
vlakte gekenmerkt wordt door een gro!e hoeveelheid L a m s o o r (Limonium vulgare 
Mill.)(l). de bekende blauwe "Zwinblommetjes" die er massaal in gesloten for
maties optreden. waarvan de aanblik ons ieder jaar, in Juli-Augustus. onvergetelijk 
betovert. 
Het bestuderen van dergelijke omstandigheden op het veld zelf is natuurlijk niet 
te vervangen door laboraloriumproeven, die toch altijd iets kunstmatigs hebben en 
ook de leek zal aanvoelen van welk belang deze studie kan zijn voor de kennis 
van de levensverschijnselen· (physiologie, phytosociologie •. bodemkunde. hydrobio
logie. oecologie, plantenaardrijkskunde enz ..• ) en voor land- en tuinbouw. zowel hier 
te lande als in onze kolonie van onschatbare betekenis is. Zelfs indien deze ver
schijnselen reeds in alle bijzonderheden bekend waren - wat lang niet het geval 

(1) In Zeeland noemt het volk '"lamsoor'" ( = volksnaam) de jonge blaadjes van de 
Zeeaster (Aster Tripoliurn L.). Deze zijn eetbaar en niet te verwarren met de 
echte Lamsoor ( = officiële naam) of Limoenkruid, waarvan hierboven spraak is. 
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is - dan nog zou men deze in België zeldzame terreinen toch moeten beschermen 
niet alleen omdat zij voor de jonge, nog niet geschoolde biologen, een énige gele
genheid zijn om zich in de natuur zelf te oefenen en de bevindingen van hun 
voorgangers en leraren aan de werkeliikheid te toetsen, maar vooral misschien 
omdat deze formaties ongemeen dynamisch, aan een voortdurende jaarlijkse wisse
ling onderhevig zijn en zeer dikwijls de laatste vluchtplaatsen vormen van vele 
zeldzame dieren of planten, die op dergelijke verlaten vlakten een voor zichzelf 
en tevens voor de biologen laatste toevluchtsoord gevonden hebben. 
Enkele voorbeelden mogen dit illustreren. 
In !935 deelde Th. 0 u de mans in de Nederlandse Entomologische Vereniging 
de vondst mede van de rups van een vlindertje, dat tot dan toe uitsluitend in 
Engeland ge vonden was. Deze rups was gevonden op het lamsoor (Limonium 
·;ulg .) van de Zw inschorre . 
!n 1947 rich tte de Société Royale de Botanique d e Belgique haar jaariijkse 
e xcursie o .m. naar het Zwin. Tijdens deze excu rsie werd er de zeer ze ldzame 
R u p p i a :n a r i t i m a s s p . r o s t e 11 a t a teruggevonden, een waterplant, die 
w at le ve ns w ijze e n sys tematiek betreft. interessante aspecten b iedt e n die men, in 
ons la nd je c::!een kc:n bestuderen langs de havengeul -;an Nieuwpoor t en in :tel 
Zwin. 
Meteen w as een der deelnemers , j . J. S y m o e n s zo ge lukkig e r twee : outmin
:lend e Schizoph ycee ën te v inden n .l. L y n g b y a a e s t u ar i i e n Mi cro co · 
l e us C h t o nop 1 as t e s , w aarvan de e ers te pas twee kere n in België gevon
den was en d e tweede een viertal keren, maar geen van beide was ooit in het 
Zwin gesignaleerd. 

Wij zelf werden verleden jaar verrast door de vondst van de G e 1 e Hoorn 
p a p a v e r i.Glaucium flavum Cr.), een p ra cht van een p lant. die la ngs onze kust 
:eer sporadisch e n als een zigeuner :l.U ee ns hier, dan eens daar verschij nt e n 
tha ns op de jonge duintjes, die midden in het Zw in aan het g roeien zijn, een 
gesch ikte rustplaats gevonden had. Zoiets is altijd het noteren waard, omdat deze 
: werver in Noord-Nederland bij Zandvoort zi jn noo rderg.rens. schijnt Ie bereiken, 
crihoewel h ij vroeger in Texel g ezien werd. Het is mogelijk d at kle ine klimaat
wisselingen inv loed uitoefenen op het a reaal van deze grillige gast e n er is h ier 
dan w eer ruim gelegenheid tot studie. 
l\1aar vooral op het gebied van de vogelstudie is het Zwin een echt dorado voor 
ornithoiogen. 
Wi j ku nne n ons verheugen in het feit dat de gemeente Knokke, w aarvan het Zwin 
::Uhangt. bes tuu rd wordt door een u its tekende vogelkenner als Burgemeester L e o n 
:. i p p e n s , die d an ook een overtu igd en tevens deskundig besche rmer ·;an dit 
: eservaat is . Dank zij zijn p rachtige boeken over de vog e ls in België (vooral over 
de ·.vatervoge !s ), dank zij zijn a rtikels in "Le Ger!aut" e n " De W ie lewaal" w e ten 
wi j, dat er in het Zwin niet minder dan 19 soorten van vogels b roeden of gebroed 
he bben, nl. de graspieper, d e ve ld leeuwerik, d e tapuit, de koekoek, de steenuiL 
de grauwe kiekendief. d e bergeend, de wilde eend, de holenduif. de bontbekple vier, 
de s trandplev ier, de kievit, d e ture luur, de kluut. de grutto, de scholekster, de 
dwerqs!e rn, de stormmeeuw e n de patrijs. Daarenboven is het mogeli jk, naar een 
:nedede ling van dhr. L. L i p p e n s . in het Zwin ongeveer 200 soorten van vogels 
w aar te nemen. Bijna alle soorten v an België, zowel watervogels als roofvogels en 
bosvogels zi jn er o;> trek waar te nemen. Er is binst de trektijd een s tuwingsbewe
qing va n de s oo rten, die uit het Noorden iangs de kust afzakke n. Enke le steken 
de zee over ::1aar Engeland maar d e meeste komen terecht in de trech ter (" bo ttle
neck" zoa ls de Engelsen dat noemen) die hier door het kustverioop gevormd wordt. 
zodat w ij een buitengewoon grote densiteit van trekkers te genieten krijgen. 

De ·; lak te van het Zwin is dan ook een ·togelreservaat v an grote betekenis en het 
is =eer toe ie juichen, dat ook de jonge duinformaties, àie zich vóór het Zwin 
ontwikkeld hebben tot een dergelij k reservaat ve rklaard w erden. De vogels spele n 
inàe ràaad in onze economie een enorme rol (verdelging van insecten b.v . en andere 
evenw ichtsconstanten) die te dikwijls wordt onderschat e n h ier weerom biedt het 
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Zeealsem (Artemisia maritima L.). plant die !:>ij voorkeur groeit in slikken en 
schorren. 

Kluutkuikentie ( f~tc Léon Lipperts) 



Zwin bescherming en mogelijkheid tot studie. Wij mogen in dit verband niet verge
ten. dat de schorre niet op zich zelf staat en geen troosteloze eenvormigheid biedt. 
zoals sommigen schijnen te denken. Er is in en rond het Zwin een complex van 
duinen, jonge duinen en aanstuivingen. van dijken. grachten, omringende velden 
en struikgewas, die voor het broedende volkje en alles wat er bij hoort grote 
afwisseling vertoont en het leven in al zijn vormen bevordert. 

En hier past het dan ook nog een woordje te zeggen over de duinvorming, die in 
e n om het Zwin in de beste voorwaarden te vervolgen is. 

Het is de zoon van een Amsterdamse arts. de jonge veelbelovende, maar jammer 
genoeg ook vroeg gestorven. bioloog. Dr. r. w. V a n Dieren. die voor het 
eerst in een beroemd geworden proefschrift '"Organogene duinvorrning"" aange
toond heeft hoe de duinenembryo 's op de vloedlijn geboren worden. dank zij 
enkele eéniarige gewassen als ze e rak e t (Cakile maritima) e .a.. hoe ze dan 
bli jvend en meerjarig worden. dank zij de stevige fundaties van het wortelsysteem 
van bies tarwe g r as (Agriopyrum junceum) dat :1og in zoutrijk midden leven 
kan en tevens een zandliefhebber en zandvanger is en hoe ze daarna pas door de 
h e 1 m (Ammophila arenarial tot secundaire volwassen duinen aangroeien. dank 
: ij periodische zandaanvoer. die onder etagevorming door deze duinvormende 
plantengemeenschappen a is bouwmateriaal gebruikt wordt. V a n Di ere n heelt 
ook duidelij k de verdere evolutie van het verouderende duin aangetoond met de 
bi jna normale reeks van wind Ie u i 1 d u in over het r i n g d u i n naar de 
;> ar a b o o 1 d u in of h oe I i i z e r duin. drie vormen van wandelduinen. en het 
ontstaan van I a I a 1 duin e n en andere erosievormen beschreven, evenals de 
periodische verjonging der zoëven genoemde wande 1 duin e n . 

Welnu. gedeeltelijk in het Zwin. maar vooral aan de monding van het Zwin is 
een iong du inlandschap ontstaan. dat een prachtige gelegenheid geelt om de theo
rieën v an v a n Diere n • die op het ailand Terscheiling werden opgebouwd, 
ook eens hier te lande aan de werkeliikheid te toetsen. Deze studie is van het 
h oogste belang voor onze duinaanplantingen en voor onze duinbescherming, die 

zo broodnodig gewo=den is. 
Het merkwaardige is nu. dat ten gevolge van het aanleggen van de berucht 
geworden Hollandse dijk, dezelfde vergissing begaan werd. die reeds zo dikwijls 
m i e geschiedenis van het Zwin gebeurde : de oude natuurlijk gevormde geul 
:of bedding) werd afgedamd en men is nu bezig een nieuwe geheel kunstmatige 
geul ~e graven, :oals men vroeger het Nieuwe Zwin, naast het Oude Zwin groef. 
~oen de verzanèing noq in e en aanvangstadium verkeerde. Of zoiets in een vroeger 
staéium misschien technisch te verantwoorden was, wensen wij hier in het midden 
:e !eten. maa= onze herhaalde waarnemingen ter p laats. laten ons toe te -,erklaren. 
dat de nieuwe kuns tmatige geul. die men thans gegraven heeft. een terrein door
_oo;ot. waar de natuurlijke duinformatie =eeès krachtig was ingezet en het is o.i. 
ci an ook ~e verwach~en~ dat deze !'lieuwe geul a ls het ~~~are een strijd zal worden 
:ussen :nens en duin en dat de mens "-et !lier waarschijnlijk :naar :al kunnen 
winnen. dank :ij herhaalde en zeer kostelij ke onderhoudswerken. 
In een =eserv a at was ltet gewenst de natuurlijke gang van zaken. in dit geval. 
!:le t ;,a tuurli jk ve rzandingsproces. :e eerbiedigen. Een i<unstmatig ingrijpen a is de 
:1ieuwe geul is o.i. foutiei. 

To~h heelt dit alles nog zijn interessante zijde, omdat :1u allerwegen de vraag 
zai gesleid ·narden : Zal het fatale verzandi;tgs;oroces geremd of zal het bespoe
èiad wo:den ? Het zal een boeiende geschiedenis worden van jaar ' ot jaar de 
in~es te !de eYolutie !e vo lgen e n ook deze strijd tussen :nens e n duin :al voor den 
:'laiuurlie fhebber en voor den bio ~ooq kansen le veren v an v errassende waarnemin
gen~ ciie ons elders ten goede kunnen komen. 

Oo~ de " Atlantikwal" heeft ons bewezen. dat de mens inderdaad heel veel schoons 
:<an ve rknoeien e n dat vele ;aren lang, :naar dat de oerkrachten de r natuur het 
o p den duur toch veelal winnen is vooral aan de kust een niet !e :oochenen en 
soms verheugend lei!. 


