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INLEIDING FEESTZITTING 

Graaf Maurice Lippens 
Voorzitter Compagnie Het Zoute 

Geachte heer Minister, 
Geachte heer Gouverneur, 
Geachte dames en heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren, 
Geachte leden van de Bestendige Deputatie, 
Geachte heer burgemeester, 
Geachte Schepenen, 
Geachte Mandatarissen, 
Geachte dames en heren, 

Toen wij verleden jaar in dezelfde periode het feestjaar ter gelegenheid van de 50'1e 

verjaardag van het Zwin hebben ingezet, bevonden wij ons in een eerste fase van de 
voorbereidingen voor de toekomst van dit zo belangrijke natuurreservaat. 

Er is een jaar voorbijgegaan in hetwelk veel werd gepresteerd . 

Ten eerste heeft het Zwin een inhoudelijke verandering ondergaan . Inderdaad is het Zwin 
een nieuwe richting uitgegaan waarbij meer dan ooit aandacht besteed wordt aan actieve 
deelname van de bezoeker aan de boodschap die wij wensen te brengen. Het Zwin zoals 
het 50 jaar geleden (nu 51) door mijn vader werd gesticht was gebaseerd op een vrij 
passieve benadering die bestond uit het bezichtigen van de vogels die men anders in de 
vrije natuur zo moeilijk kan waarnemen. De wensen van de bezoeker zijn echter 
geëvolueerd. Daarom is het zo prettig te kunnen vaststellen hoe positief de bezoeker 
reageert op initiatieven zoals de biobelletax, de week van de zee, de stiltewandelingen, de 
vernieuwde presentatie van het ringwerk, de nestkastacties, enz... En dit is nog maar een 
begin. Die enkele initiatieven geven slechts een idee van de diverse mogelijkheden die 
zullen ontstaan eenmaal het Zwin zijn broodnodige facelift zal hebben ondergaan. 

Met betrekking tot die renovatie kan ik u meedelen dat het MER inmiddels zijn voltooiing 
nadert zodat wij hopen tegen de herfst de definitieve bouwplannen voor dit grootse project 
te kunnen opmaken. In dat verband dank ik de positieve medewerking die wij hebben 
mogen genieten vanwege alle mogelijke overheidsinstanties. 

Wij gaan ervan uit dat eenzelfde benadering eveneens zal gegeven worden aan de 
definitieve fase van de vergunningsaanvragen . 

De verbouwingswerken die wij in het Zwin wensen door te voeren zijn noodzakelijk voor de 
verdere uitbouw van het vogelpark tot een modern bezoekerscentrum met internationale 
allure . Daarom ook is de Compagnie het Zoute bereid meerdere miljoenen euro te 
investeren in dit project. Men mag immers niet ve rgeten dat duurzaamheid op gebied van 
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natuurbescherming eveneens bestaat uit het feit dat een entiteit self-supporting moet 
kunnen zijn . Dan pas heeft men natuurbescherming waar geen speld tussen te steken is. 

Dit alles doet mij denken aan de dreigingen die kunnen ontstaan ten gevolge van 
verontreiniging, zoals enkele weken geleden is gebeurd. Het getouwtrek dat gepaard is 
gegaan met de bescherming van het Zwin tegen olieverontreiniging was ons inziens geen 
voorbeeld van degelijkheid en van grensoverschrijdend natuurbeheer. Men heeft het Zwin 
zware risico's doen lopen . Zoiets kan men niet dulden. Niettegenstaande de terechte 
frustraties die bij sommigen zijn ontstaan betekent dit echter niet dat niet verder gewerkt 
moet worden aan de problematiek van de verzanding. Er worden echter lessen getrokken 
uit de ervaringen te velde_ 

In dat verband is het belangrijk de evolutie van de werking van de Internationale 
Zwincommissie te volgen die zich voornamelijk bezighoudt met de 
verzandingsproblematiek van het reservaat. Daarbij valt het op dat de werking van deze 
commissie de voorbije jaren voornamelijk gericht was op het zoeken van oplossingen voor 
de ontwatering van West Zeeuws Vlaanderen en het noorden van West-Vlaanderen. De 
eigenlijke problematiek, namelijk het verder verzanden van het Zwin, dreigde een 
bijkomende materie te worden. Gelukkig is de Compagnie het Zoute erin geslaagd om 
het eerste probleem terug op de voorgrond te krijgen . 

De Technische Werkgroep van de Internationale Zwincommissie heeft lijvige rapporten 
geschreven die oplossingen aanbrengen met prijskaartjes er aan gekleefd die doen 
duizelen. 

Eén van die oplossingen bestaat erin honderden hectare te onteigenen, te ontpolderen en 
zo het Zwin op een totaal onnatuurlijke manier te vergroten. 

Het is inderdaad gemakkelijk op papier oplossingen uit te werken met een budget van 
54.000.000 euro, een andere zaak is het deze budgetten daadwerkelijk vrij te krijgen. 
Verder is het mooi plannen uit te werken die uitgaan van proper polderwater terwijl alle 
partijen het er over eens zijn dat het nog jaren zal duren voordat het zover is. Kortom, 
men dreigt te gaan dromen terwijl het Zwin nood heeft aan een snelle en pragmatische 
aanpak. In dit verband zijn alle partijen het erover eens dat het Zwin gedeeltelijk zal 
dienen afgeplagd te worden teneinde de komberging ervan te verhogen. Waarom dit niet 
nu onmiddellijk doen? Waarom uitstellen tot men die tientallen miljoenen euro zal 

gevonden hebben? 

Bovendien is de belangrijkste les die wij moesten onthouden uit de recente oliecrisis het 
feit dat plannen er op papier misschien mooi kunnen uitzien maar dat de uitvoering 
uiteindelijk het enige echte belangrijke doel kan zijn. Laat ons met beide voeten terug op 
de grond terechtkomen en oplossingen uitwerken die uitvoerbaar zijn. 

De Compagnie het Zoute heeft het Zwin gered . Meer nog, de Compagnie het Zoute heeft 
op deze gronden en errond nooit wensen te bouwen, terwijl dat indertijd als logisch zou 
ervaren zijn . Daarbij heeft deze vastgoedonderneming, uit eigen vrije wil, een belangrijk 
onderdeel van haar vastgoedpatrimonium onttrokken aan bebouwing. Velen wensen dit 
historische gegeven te vergeten; het is echter belangrijk nooit te vergeten dat, als we hier 
vandaag samen zijn, dit te danken is aan de Compagnie, en aan niemand anders. 
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Dat sommigen kritiek hebben op het sinds 50 jaar gevoerde beleid is begrijpelijk. Daarbij 
durf ik te stellen dat de perceptie van sommige beslissingen in de loop van de jaren is 
geëvolueerd. Het is dan ook gemakkelijk kritiek te uiten op hetgeen de Compagnie heeft 
gedaan. De Compagnie het Zoute heeft met de toenmalige kennis terzake een voorbeeld 
opgericht dat wereldwijd als dusdanig wordt erkend en heeft aldus bijgedragen tot het 
natuurbewustzijn van velen onder ons. Alleen dat al is op zich een enorm succes te 
noemen. 

Vandaag denken wij eveneens specifiek aan Guido Burggraeve. Gedurende zoveel jaren 
heeft Guido, eerst samen met mijn vader, de verantwoordelijkheid gedragen voor het 
Zwin. Het is vandaag dan ook passend om, ter gelegenheid van zijn opruststelling, Guido 
te danken. 

Gedurende verschillende tientallen jaren is Guido de figuur geweest van het Zwin. Op 
zijn gekende manier, en op een steeds joviale en sympathieke manier, heeft Guido 
duizenden mensen doen kennismaken met de pracht van dit unieke natuurreservaat. 
Wanneer men hem hoort spreken over het Zwin kan je slechts één conclusie trekken, 
Guido houdt van het Zwin, of, meer nog, Guido is één met het Zwin . Als je aan hem 
denkt kom je uit bij het Zwin, als je aan het Zwin denkt kom je uit bij Guido. Het is dan 
ook begrijpelijk dat Guido Burggroeve in de toekomst nog veel in het Zwin zal te zien zijn, 
althans dat hoop ik. 

We mogen echter iemand niet vergeten die evenzeer als Guido aan de natuur en aan het 
Zwin verknocht is en die hem al die jaren heeft gesteund op haar eigen zo sympathieke 
manier. Magda, menig uurtje heeft u eveneens in het Zwin doorgebracht, en ook dankzij 
u hebben zovele mensen kunnen kennismaken met dit stukje schitterende natuur. U hebt 
al die jaren aan de zijde van Guido gestaan en wij weten dat uw steun hem zo waardevol 
is geweest en nog steeds is, dank u. 

Andere sprekers zullen ongetwijfeld pittiger anekdotes in hun gedachten hebben dan ikzelf, 
maar dat laat ik dan liever aan die anderen over. Guido, ik kan het niet voldoende 
herhalen, vanwege mijzelf en vanwege de Compagnie het Zoute, maar vooral ook 
namens de zovele duizenden die het Zwin al die jaren hebben bezocht: bedankt voor 
alles en het ga iullie goed. 

Ondertussen is het aan Kris Struyf om de opvolging te verzekeren. Zoals u allen weet 
loopt hij reeds enige tijd mee in het Zwin en heeft reeds bewezen wat hij in zijn mars heeft. 
Op zijn schouders rust de zware verantwoordelijkheid om het Zwin voor te bereiden op de 
éénentwintigste eeuw. Het is inderdaad geen sinecure om het concept van het Zwin zoals 
het 50 jaar geleden werd gecreëerd te hervormen, rekening houdend met de nog steeds 
goede elementen die er in zitten en met het oog op de nieuwe wensen van het publiek. 

Ik wens hem dan ook alle geluk toe en hoop dat het Zwin een mooie toekomst kan 
beleven, zodat men zich ook binnen de volgende 50 jaar kan verheugen op een boeiend 
en leerrijk Zwin, waar het goed is om te toeven. 
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NATUURWAARDEN VAN HET ZWIN {KNOKKE) 

Eekhart Kuijken 

Instituut voor Natuurbehoud 
Kliniekstraat 25, B-1 070 Brussel 
E-mail : eckhart.kuijken@instnat.be 

De betekenis van het Zwin voor het natuurbehoud kan moeilijk onderschat worden . Een 
halve eeuw reservaat, van pionier tot gevestigd begrip, maar altijd een buitenbeentje 
gebleven . 

De geschiedenis van het Zwin gaat uiteraard véél verder terug, de zuidelijkste inham van 
de dynamische Delta, waar land en zee in wisselend patroon elkaar ontmoetten . De hele 
opkomst, glorietijd en ondergang van Brugge als haven en hanzestad, de opeenvolgende 
inpolderingen, oorlogen en alle andere ingrepen die tot op vandaag de sporen nalaten in 
dit unieke Zwinlandschap. Hier zijn natuur en cultuur nog intens met elkaar verweven rond 
het grensoverschrijdende reservaat als kern. 

Het reservaat 

De ecologische situering van het Zwin als getijdengebied in contact met de Noordzee en 
de dynamische processen die daarmee gepaard gaan, is een essentieel kenmerk. 
Sedimentatie en verzanding, erosie van kreken en duinvorming of -afslag zijn fysische 
gegevenheden die vaak onvoorspelbare trends vertonen. De vegetatiesuccessie van slikken 
tot rijpe schorren met de habitatvorming voor tal van specifieke flora- en fauna-elementen 
van het zoute milieu is dan weer een klassiek en beter gekend fenomeen. Dit buitendijkse 
gebied sluit naadloos aan op het achterliggende polderland met resterende brakke kreken 
en historische graslanden van de vroegere Zwingeul. Naar het westen zijn er het voormalig 
vliegveld en de beroemde Zwinbosjes. Deze hebben niet alleen een intrinsieke 
natuurwaarde maar ze vormen tevens de onmisbare buffer voor het reservaat en zijn 
tegelijk als geheel een voorbeeld van uitzonderlijke landschapsecologische diversiteit. 

Toen naar aanleiding van de Deltawerken na de watersnood in 1953 ook de 
internationale dijk diende opgehoogd, kon graaf Léon Lippens 'werk met werk maken' en 
liet hij in de schorren grote plassen uitgraven met eilandjes voor broedvogels. Hierdoor 
stegen de ornithologische waarden spectaculair en kreeg het pas opgerichte reservaat 
volle aandacht. De bergeend werd het logo van het Zwin; de kluut werd het symbool van 
de mede door graaf Lippens in 1951 opgerichte 'Belgische Natuur- en Vogelreservaten'. 
Door de bekendheid van Lippens als pionier van natuurbehoud wereldwijd werd het Zwin 
van in den beginne opgegeven als een van de waterrijke gebieden in België van 
internationale betekenis. 
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Vooral de slikken langs de open Zwingeul en de kreekjes, de schorren met spectaculaire 
bloei van de lamsoor ('Zwinnebloem'), met broedvogels als tureluur en scholekster en met 
de grote kolonies van sterns en meeuwen of pleisterplaatsen van duizenden watervogels 
zoals ganzen en eenden zijn van oudsher bekend. Het Zwin werd een publiekstrekker, niet 
in het minst dankzij de niet aflatende inzet van conservator Guido Burggroeve die 
gedurende ruim 35 jaar met zijn geleide wandelingen bij bezoekers tot ver over de 
grenzen een onvergetelijke uitstraling realiseerde van het Zwin en zijn vogels. Generaties 
van schoolkinderen tot universiteitsstudenten hebben hier een uitstap met bijhorende uitleg 
van een legertje natuurgidsen meegemaakt of onderzoek verricht naar de processen en 
kenmerkende flora en fauna van een zout getijdengebied . Een openluchtmuseum van 
hoogste klasse, een favoriete plek voor natuurliefhebbers op zoek naar speciale 
waarnemingen . 

Fietsten Guido Burggroeve en ondergetekende in 1956/57 naar het Zwin om er de eerste 
Turkse tortels van ons land te gaan bekijken, nu flitsen de GSM-berichten langs de 
vogellijn om elke nieuwe dwaalgast te signaleren en met telescopen op vensterstatieven 
van terreinwagens te begluren en via digitale foto's wereldwijd op diverse websites te 
plaatsen. 

Tijden veranderen, het Zwin zelf ook, tot zorg van velen . De gegraven plassen 
veroorzaakten een stromingswijziging in de schorren, met aanzuiging van zand uit de 
Zwingeul; de kunstmatige kreken en sloten om het publiek te kanaliseren en de met 
sluisjes opgestuwde voorste plassen waren voortdurend aan dynamiek onderhevig en 
moeilijk te stabliliseren . De toeloop van bezoekers - tot 400.000 per jaar, wie doet dat 
na? - veroorzaakte zware betreding van de vegetatie van schorren, vloedmerken en lage 
duinen en dempte er de soortenrijkdom; en vooral de verstoring door badgasten van over 
de grens zijn voor de beheerder permanente knelpunten gebleven. 

Introductie van soorten als publiekstrekker 

Omwille van het publiek werden in het Zwin vogels geïntroduceerd die met succes tot 
broeden kwamen en door hun vrije vluchten in de directe omgeving grote indruk maken 
op de bezoeker: ooievaars en grauwe ganzen. De dagelijkse voederbeurten van eenden, 
ganzen, aalscholvers en ooievaars met wijlen Robert Trio zullen velen zich herinneren . De 
inrichting van vogelkooien met tal van soorten in gevangenschap had en heeft vooral een 
educatieve bedoeling, die op heden misschien eerder achterhaald is en niet door iedereen 
verenigbaar wordt geacht met natuurbehoud in de strikte zin. Van sommige succesvolle 
broedsels, denk aan de kwak, werden na verloop van tijd de jongen uit de overvolle 
kooien vrijgelaten, zodat een grote concentratie aan bezienswaardigheden ontstond voor 
eenieder die in vogels was geïnteresseerd. Succes verzekerd, het grote publiek liet zich 
boeien en een bezoek aan het Zwin werd vanaf de jaren zeventig een 'must' voor de 
vakantiegangers aan de Belgische kust. 

Louter ecologisch gezien groeide hier echter een haard van geïntroduceerde of handtam 
gemaakte vogelsoorten die een groot aandeel hadden in de ongewilde 
faunaverschuivingen in de hele regio . Met name de introductie van de vrij broedende 
grauwe ganzen medio jaren vijftig, helaas vertrekkende van de oostelijke ondersoort, is 
een bicgeografische vergissing geweest. Na een halve eeuw is er nog steeds 
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onduidelijkheid over de genetische status en zuiverheid van deze broedvogels. 
Ondertussen zijn vooral hun aantallen zo sterk toegenomen dat een uitzwerming over 
grote delen van Oost en West-Vlaanderen en van Zeeland gebeurde. Daarbij worden als 
broedgebieden dikwijls de kleinere natuurgebieden gekozen, met vaak waardevolle maar 
zeer kwetsbare drijftil-vegetaties, waarvan de draagkracht gauw wordt overschreden. Dat 
ondertussen ook brandganzen, canadaganzen en tal van andere soorten verwilderde 
broedpopulaties opbouwen in heel Vlaanderen is een fenomeen waarmee het 
natuurbehoud zal moeten leren leven gezien aantalsregulaties te velde nauwelijks 
realiseerbaar zijn- als men die keuze al zou maken. 

Een reservaat staat niet alleen, beheer is essentieel 

De samenhang van het eigenlijke Zwin met de omgevende natuurgebieden en 
landschappen houdt tal van ecologische waarden en potenties in. Deze dienen door 
gebalanceerd beheer tot hun recht te kunnen komen om optimaal plaats te bieden aan de 
streekeigen en vaak zeldzame flora en fauna. De graslanden van de huidige Zwinbosjes 
en op het voormalige vliegveld (de Kleine vlakte) hielden een tijd lang stand, een 
schitterende gradiënt van zilt naar zout, van droog naar nat milieu. De eertijds vooral 
kalkrijke duingraslanden werden helaas deels met naaldhout beplant of gingen 
verstruwelen door afwezigheid van beheer. De poeltjes met boomkikkers werden 
overschaduwd, de groeiplaatsen met zeldzame paddestoelen, vooral kleurrijke wasplaten, 
verruigden of verdwenen onder een te zware begrazingsintensiteit. 

Terecht zijn er de groene bestemmingen als reservaatgebied op het gewestplan, versterkt 
door de rangschikking als beschermd landschap en de aanwijzingen als speciale 
beschermingszones voor de EU-Vogelrichtlijn en -Habitatrichtlijn, én de afbakening als 
waterrijk gebied van internationale betekenis onder de Ramsar-conventie. 

Toch takelde ook in deze regio de gaafheid af door toenemende omgevingsdruk. 
Bebouwing en recreatie rukken op vanuit Knokke én Cadzand; plannen voor marina of 
golfterrein, congrescentrum of Finis terroe enerzijds, 'Sluis aan zee' anderzijds illustreren 
een niet aflatende drang om vooral ook de natuur als groen kader een economische 
functie te geven. Of dergelijke toekomstmodellen een duurzame instandhouding van het 
gehele landschap inclusief natuur en cultuur juist mogelijk maken, dan wel hypothekeren 
verdient grondig en voorafgaand onderzoek. 

De gestage verzanding van de Zwingeul en van het reservaat zelf is vooral een direct 
gevolg van menselijke ingrepen met economische motieven: havenuitbreiding en 
strandsuppleties voor strandrecreatie. Misschien zijn mogelijke alternatieven voor 
verjonging van de slikken en schorren wel technisch uitvoerbaar, maar maatschappelijk
economisch niet aanvaardbaar of haalbaar. 

Ook voor de beheerskeuzen van de eindelijk echt reservaat geworden Zwinbosjes zullen 
gebalanceerde keuzen nodig zijn, met oog voor zowel ecologische als sociale functies; tal 
van aanwezige gradiëntmilieus zijn immers bijzonder kwetsbaar en herbergen een 
bijzondere biodiversiteit. Misschien komen hier straks - zoals in Cadzand - de Schotse 
hooglanders voor de nodige begrazing en extra-natuurbeleving zorgen? 
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Hoe dan ook, de toekomstige optimalisatie van de grote ecologische potenties in deze 
uithoek van Vlaanderen is een uitdaging. Hier wenkt een samenwerkingsverband tussen de 
overheden en de grote fusieorganisatie die Natuurpunt geworden is om het 
maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in deze jonge eeuw verdere impulsen te 
geven. 
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BIJLAGEN 

1. AANTAL PLANTENSOORTEN VAN ZWIN, ZWINBOSJES & KLEINE VLAKTE 

Rode lijst categorie Aantal soorten 
Met uitsterven bedreigd 2 
Bed reigd 19 
Kwetsbaar 1 1 
Zeer zeldzaam 33 
Zeldzaam 24 
f'/rij zeldzaam 20 
~chteruitgaand 24 
Criteria niet van toepassing 43 
Momenteel niet bedreigd 271 

Onvoldoende gekend 7 

rt'otaal 454 

Gesteelde zoutmelde Halimione pedunculata (L.) Aell. met uitsterven bedreigd 
Kwelderzegge Carex extenso Good. met uitsterven bedreigd 

Gegevens : Wouter Van Landuyt, Instituut voor Natuurbehoud & FLO.WER. 

2. VEGETATIE VAN ZWIN, ZWINBOSJES, KLEINE VLAKTE, GOLF & ZWINPOLDER 

rv' eg etatietypes Opp. (ha) 

Kaal zand 0,3 
Vloedmerk I embryonaal duin 0,8 
Kaal slik 28,9 
Schorre 115,8 
Helm 33,0 
Helm I rijshoutaanplant 11,6 
Mosduin 34,1 
Duingrasland * 157,4 prioritair habitat 

Vervilt grasland 1,2 
Golf** 68,4 roughs : prioritair habitat 

Jonge duinvallei 1, 1 
Open water I oever 20,9 
Duindoornstruweel 26,9 
Gemengd struweel 21,0 
Bosaanplant 38,9 
Bosaanplant met verjonging 72,2 
Spontaan bos 10,0 
~kker 520,4 
Cultuurgrasland 76,5 

Ref.: Provoost S. & M. Hoffmann (red .).1996. Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust. Universiteit 
Gent en Instituut voor Natuurbehoud i.o.v. AMINAL, afdeling Natuur, Brussel. 
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3. ZELDZAME SPINNEN EN MIERENSOORTEN IN HET ZWIN EN DE ZWINBOSJES 

Rode Lijst - categorieën Aantal soorten spinnen 

1 = Met uitsterven bedreigd 4 
2 = Sterk bedreigd 24 
3 = Kwetsbaar . 16 
4 =Zeldzaam 

Nederlandse naam Wetenschappelijke Rode lijst Aantal UTM hokken 
naam categorie (5x5km} in 

Vlaanderen 
SPINNEN 
Kwelderkaarderfje Argenna patulo 1 3 
Klokspinnetje Baryphyma duffeyi 1 3 
iSchorrewolfsE_in Pardesa purbeckensis 1 4 
Elegant putkopje Silometopus ambiguus 1 2 

MIEREN 
Buntgrasmier Lasius psammophilus 4 19 
Duinsteekmier Myrmica specioides 4 

Gegevens: Jean-Pierre Maelfait, Instituut voor Natuurbehoud, i.s.m. KBIN. 
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4. AVIFAUNA 

Visdief 
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320500 t -------------------- --------- r---- --- ------ --- - - ---- --

t .. ---- ----------- .... -" ------------
200 1--- t--- .--- .------ - - - ---- - ----- --------- - - - ------ - -·--- -

150 1-- " 1--------.. ---·-

100 1---- - . - r--- -- '" ·- - ··- - - -- - --

50 f-- - ·- -

0 I M n n 

Evolutie van het aantal broedparen van de Visdief in het Zwin sinds 1960. Kolonie 
ontstaan na uitgraven van aantal vijvers en eilandjes . Afname eind de jaren '60 door 
begroeid raken eilandjes en erosie, daarna weer toename door uitvoeren 
beheerswerken. Recente afname wellicht door verplaatsing naar Zeebrugge. 

Dwergstern: evolutie aantal broedparen vanaf 1932 

In de duinen van het Zwin Op eilandjes in het Zwin 

1932:20 1959:3 
1937: 75 1960:2 
1939:30 1 961 : 12 
1949:40 1962: 15 
1950:40 1963:8 
1952:20 1964:4 
1953:20 1965-72: 0 
1956:4 1973: 1 

Gegevens : L. Lippens, Koen Devos, Watervogeldatabank Instituut voor Natuurbehoud 
i.s.m. Vogelwerkgroep NW-VIaanderen, G. Burggraeve, F. De Scheemaecker 
(MERGUS), P. Lust e.a. 
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Status van de broedvogels in het Zwin 

Categorieën * #soorten 

~chteruitgaand 1 1 o.a . Veldleeuwerik, Patrijs 

Bedreigd 5 
Kwetsbaar 13 
Met uitsterven 5 o.a . Kuifleeuwerik 
bedreigd 

Zeldzaam 10 o .a . Lepelaar, Koereiger, Kleine zilverreiger 

* naar Devos et al. : 'Voorlopige Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen'. 

Broedvogelatlas Atlashokken 5 x 5 km 
Categorieën Zwinbosjes+polder Zwin West Zwin Oost 
~lgemene I zeer algemene 

broedvogel 57 39 14 
Bijzondere broedvogel 28 8 10 
Schaarse broedvogel 42 1 1 8 
lrotaal aantal soorten 127 58 32 

Gegevens : Atlas in voorbereiding : Glenn Vermeersch et al.; Instituut voor Natuurbehoud m.m.v. 
G . Burggraeve, P. Lust e.a. 
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HET TOERISTISCHE BELANG VAN HET ZWIN IN DE CONTEXT VAN DE 
VLAAMSE KUST 

Paul Boerjan 

Westtoer 
Koning Albert I-laan 120 
B-8200 Sint-Michiels 
E-mail: paul.boerjan@westtoer.be 

De kust als toeristisch- recreatief systeem 

Anderhalve eeuw al heeft het toerisme een diepe en blijvende invloed uitgeoefend op de 
Vlaamse kust. Het is echter in de tweede helft van de 20e eeuw dat de kust zich ontwikkeld 
heeft tot een massatoeristische bestemming, zij het op veel plaatsen op een ongeordende 
wijze. De Vlaamse kust vormt een smalle strip van 65 km, die, onder de toeristische 
vraagdruk, zich een sterk versteend en verstedelijkt uitzicht heeft aangemeten . 

Maar, hoe dan ook, de kust blijft - in een Europese context - een uitzonderlijk druk 
bezocht toeristisch-recreatief gebied met een belangrijke sociaal-economische betekenis _ 
Enkele cijfergegevens moeten dit duidelijk maken: 

• De kust biedt een toeristische logiescapaciteit voor een half miljoen personen. 
• Het jaarlijks aantal overnachtingen (inclusief deze in tweede verblijven) wordt op 33 

miljoen geraamd. 
• Het aantal dagtrips moet de grootte-orde van 20 miljoen benaderen op jaarbasis . 
• De jaarlijkse bestedingen van de dag- en verblijfstoeristen benaderen de grootte-orde 

van de 2 miljard Euro. 

Enkele afgeleide bedenkingen terzake: 

De hoge vraagdruk op de Vlaamse kust wordt in de hand gewerkt door de nabijheid van 
een sterk verstedelijkt woongebied met een bevolking met een sterk koopkrachtniveau en 
met een behoorlijk stressgehalte . 

Er gaat blijkbaar een magische aantrekkingskracht uit van de combinatie zee - strand -
duinen - polders . Zo zijn blijkbaar heel wat Belgen onvoorwaardelijk bereid om, op 
topdagen, meerdere uren in file te staan om een dagje aan zee door te brengen. 

Voor een korte afstands-dagtrip of (korte) vakantie blijft de doorsnee Belg zeer sterk 
georiënteerd op onze kustzone. Onze kust telt . . . 

42 %van de binnenlandse dagtrips van de Belgen 
39 %van de binnenlandse korte vakanties van de Belgen 
52 %van de binnenlandse langere vakanties van de Belgen . 
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De aantrekkingskracht van de Vlaamse kust blijft zeer hoog, ondanks de nabijheid van 
kustzones met een beduidend sterkere natuurbelevingswaarde, in concreto de Opaalkust 
in Noord-Frankrijk en de Zeeuwse kust in Nederland. 

Drie verklarende elementen dringen zich op: 

• De aantrekkingskracht van onze kust is niet enkel gebaseerd op het natuurlijk systeem, 
maar ook op het erop geënte sociaal systeem : de kustambiance is bijzonder belangrijk 
en blijkbaar trekken mensen mensen aan. 

• Ook de kwantiteit, kwaliteit en variatie van de logies- en commerciële voorzieningen 
oefenen een aantrekkingskracht uit. 

• Belgen vertonen een vrij traditioneel reisgedrag qua bestemmingskeuze. 

De magie van de kust 

Volgens vele cultuuranalytici verkeert de westerse cultuur in crisis . Nooit was de welvaart 
zo hoog en de tevredenheid van het individu zo laag. De weste rse mens zit voor een 
belangrijk gedeelte van zijn tijd gevangen in gefixeerde gedragspatronen, waarop het 
individu geen vat heeft. Economie en technologie zijn dominante systemen geworden, 
aangedreven door de motor van de rationele efficiëntie. De behoefte aan individualiteit zit 
gevangen in de door de genoemde systemen gecreëerde strakke kaders . Veel mensen 
hollen hun eigen schaduw na . Vervreemding, stress, burn-out vallen steeds meer mensen 
te beurt die niet aan de hoge systeemeisen kunnen blijven voldoen . 

Een belangrijke motivotor achter de vrijetijdsbesteding van de moderne westerse mens is 
het terugtreden uit deze strakke kaders. De magie van de kust schuilt hierin dat zij een 
ideale scène vormt om dit te realiseren . Dit is op het eerste gezicht verbazingwekkend. De 
kust stelt in principe niet zoveel voor: strand met daarachter de zee. T ezelfdertijd is de kust 
ook alles . De kust vormt een ongrijpbaar, steeds veranderlijk decor waarin de recreant 
onbewust uit zijn maatschappelijk gefixeerde kaders kan treden . 

Kijkend naar de zee kan men de oneindige ruimte ervaren . Maar hoe oneindig de zee ook 
is, aan de kustlijn vindt ze haar einde. De zee lijkt eeuwig, maar tezelfdertijd is ze ook 
veranderlijk. Door de golven, de getijden, de lichtgevoeligheid verandert de zee 
permanent van uiterlijk. De zee is bedreigend, maar tezelfdertijd aantrekkelijk. Men 
ondervindt aan de kust allerlei chaotische prikkels zoals het voelen van zand, zonlicht, 
water en wind. De kust zet tevens aan om onbeschroomd de gefixeerde sociale kaders 
terug te dringen. De kust zet zelfs volwassenen aan tot uiteenlopende, ook kinderlijke 
activiteiten. Het kustkader lokt tevens permissief gedrag uit. 

De conclusie lijkt alvast dat de kustzone - veel meer dan wat men bewust denkt - een 
magisch kader vormt om uit de dagdagelijkse gefixeerde en frustrerende economische en 
sociale omgevingskaders te stappen. Hierbij lijkt de kust een ruimte van uiteenlopende, 
onvoorspelbare mogelijkheden te bieden . 

Bi j de planning en het beleid voor het kustgebied moet er rekening mee worden gehouden 
dat er fysieke ruimte wordt gereserveerd die de gelegenheid biedt tot het beleven van de 
aangegeven uiteenlopende en niet-progra mmeerbare ervaringen . 
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Een visie op de Vlaamse kust 

Uit het voorgaande betoog volgen twee stellingen: 

a . De Vlaamse kust is een 'key tourist area' bij het invullen van het toeristisch-recreatief 
behoeftepatroon van vooral de Belgen. 
Als spreekbuis van de toeristisch-recreatieve sector ben ik absoluut voorstander van 
een beleid dat veel meer dan voorheen, het ruimtelijk gebruik aan de kustzone 
reguleert en waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van het 
gebied. 
Voor mij is het evenwel duidelijk dat bij deze planning dient te worden uitgegaan van 
de toeristisch-recreatieve behoeften, waarbij tevens wordt aandacht gegeven aan 
verantwoorde invalshoeken m.b.t. de ecologische draagkracht. 
Een unilaterale ecologische dominantie is sowieso onaanvaardbaar voor de 
toeristisch-recreatieve sector aan de kust 

Door gebrek aan visie kwamen in het verleden de toeristisch-recreatieve belangen 
nauwelijks aan bod bij het bepalen van het beleid inzake ruimtelijke ordening . Sedert 
zijn oprichting (1 mei 2001) heeft Westtoer terzake het voortouw genomen door zijn 
afdeling Strategische Planning (die o .m. verantwoordelijk is voor het 
beleidsvoorbereidend werk inzake toerisme/recreatie en ruimtelijke ordening) te 
bestaffen met twee senior-specialisten inzake ruimtelijke ordening . 

Verder heeft Westtoer recentelijk stellingen geponeerd m.b.t. het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor strand- en dijkconstructies, de windmolenproblematiek aan de 
kust, het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Westkust en Zwinstreek, de problematiek 
van de kampeerwagens en het hoeve- en plattelandstoerisme. 
ledereen weet hoe belangrijk het Vlaams niveau is bij beslissingen m.b.t. de 
ruimtelijke ordeningsproblematiek. Een kwalitatieve bestaHing van Toerisme 
Vlaanderen m.b.t. ruimtelijke ordening lijkt mij een prioriteit van eerste orde. 

Terugkerend naar de context van de kust, wordt erop gerekend dat de toeristisch
recreatieve sector als volwaardige partner kan onderhandelen bij de afwikkeling van 
de ruimtelijke ordeningsproblematiek aan de kust. 

b. Het blijkt evident dat de toeristisch -recreatieve sector een dominante drager is van de 
sociaal-economische ontwikkeling aan de kust. Hieruit volgt dat het op lange termijn 
veiligstellen van de socio-economische positie van de toeristisch-recreatieve sector 
aan de Vlaamse kust een essentieel gegeven vormt wegens het belang van het 
toerisme voor de steekeconomie en voor de werkgelegenheid in deze regio. 

Voorgaande stellingen zijn samengevat in de visie voor het toeristisch-recreatief beleid aan 
de kust, zoals dit werd verwoord in het door de Provincieraad West-Vlaanderen 
goedgekeurde 'Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie voor de kust' (2002): "Het 
kusttoerisme moet op een duurzame manier én de maatschappelijke recreatieve behoefen 
van de Vlamingen/Belgen opvangen én de socio-economische positie van het toerisme in 
de regio veiligstellen". 
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Het toeristische belang van het Zwin in de context van de Vlaamse kust 

De sterk geürbaniseerde Vlaamse kust wordt aan beide uiteinden afgerond door het 
Vlaams Natuurreservaat De Westhoek in de Panne en het natuurgebied het Zwin in 
Knokke-Heist. Beide grote duincomplexen hebben een belangrijk structuurbepalend 
karakter voor het geheel van de kustzone. 

Structurerende projecten komen niet zelden tot stand door sterke persoonlijkheden met 
visie en doorzettingsvermogen. In 1924 werd het Zwin aan de Compagnie du Zoute, 
onder leiding van de familie Lippens overgedragen. Alles werd in het werk gesteld om het 
Zwin met zijn fauna en flora ongeschonden te bewaren. De gronden konden best worden 
ingedijkt en voor landbouwdoeleinden worden gebruikt. Dit is - doelbewust - niet 
gebeurd. Op het einde van de jaren twintig werd de Koninklijke Baan aangelegd. In 1930 
kwam het stuk Heist-Knokke klaar. Het ontwerp van de regering was de Koninklijke Baan 
doorheen het huidige Zwin door te trekken, richting Breskens. De visie en doortastendheid 
van de familie Lippens gaf hier weer de doorslag.T enslotte stichtte Léon Lippens het 
allereerste natuurreservaat in ons land in 1952. 

Om het toeristisch belang van het Zwin aan te tonen kunnen meerdere invalshoeken 
worden aangewend. Eén ervan zou een louter economische benadering kunnen zijn: 
bezoekersaantallen, gegenereerde directe, indirecte en geïnduceerde omzet en 
tewerkstelling. Hierbij worden dan door studiebureaus gesofistikeerd lijkende technieken 
als de reiskostenmethode, multipliereffecten, etc. ten tonele gevoerd, die me even doen 
glimlachen. Het Zwin vertoont een uniek natuurhistorisch kader en is door zijn uniciteit 
verheven tot een toeristisch attractiepunt van primair belang . Punt uit. "Pièces uniques" zijn 
naar waarde nauwelijks in te schatten en we weten alleen dat de waarde ervan met de tijd 

toeneemt. 

Structurerende toeristische projecten zoals het Zwin hebben uiteraard een direct 
economisch belang, maar het afgeleide effect is veel ingrijpender naar het imago van de 
bestemming (in casu Knokke-Heist/De Vlaamse kust) toe. Automerken, modefabrikanten 
en andere 'merkproducten' besteden fortuinen aan imagovorming. 

Het Zwin is een bijzonder zwaarwegend imago-element voor de bestemming Knokke
Heist. In een door het WES in 1998 uitgevoerd onderzoek bij de verblijfstoeristen te 
Knokke-Heist werd gepeild naar de meerwaarde van de kustgemeente t.a .v. concurrente 
badplaatsen . Het karakter en de mooie omgeving van Knokke-Heist worden hierbij op de 
eerste plaats vermeld door 40 % van de verblijfstoeristen. Bijzonder opvallend is de 
vaststelling dat het Zwin afgetekend op de tweede plaats volgt, vermeld door 30% van de 
verblijfstoeristen. De meerwaarde van het Zwin wordt vermeld door 27% van de Belgen, 
maar stijgt naar 40% bij Nederlanders en Luxemburgers en zelfs tot 45% bij de Duitsers. 

Het Zwin is ontegensprekelijk een oorspronkelijk natuurhistorisch project, met een afgeleid 
sterke toeristische potentie . Bovendien wordt de potentiële markt gedreven door een 
verhoogde belangstelling voor de natuur. 
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Zo blijkt uit een onderzoek bij de West-Vlaamse bevolking {in 1997 uitgevoerd door de 
toenmalige provinciale Dienst Toerisme en Recreatie, nu opgegaan in Westtoer) dat circa 
één vijfde van de West-Vlamingen in de loop van het jaar minstens één trip had 
ondernomen met als hoofddoel het observeren van de natuur. Men moet hier wel enige 
nuance aan de dag leggen : tussen het observeren van fauna en flora en het wandelen in 
de natuur situeert zich een onduidelijke schemerzone. 

Ondanks de gunstige marktomstandigheden stellen we vast dat het bezoekersaantal van 
het Zwin teruggelopen is van circa 300.000 in 1991 naar 175.000 een decennium later, 
hetzij een terugloop met 42 %. Toch een duidelijk teken dat het Zwin, naar de behoefte 
van de moderne recreant toe, absoluut nood heeft aan sterke, modern ingerichte 
toeristische voorzieningen . Natuurbehoud en toerisme kunnen mekaar in dit opzicht slechts 
versterken. 
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Wat is het Zwin? 

Voor de meeste aanwezigen op deze feestzitting slaat de benaming 'het Zwin' zonder 
enige twi jfel op het getij-onderhevig gebied dat zich uitstrekt tussen de Internationale dijk 
en het Noordzeestrand . Echter worden door menig Knokkenaar en toerist ook de duinen 
ten oosten van Knokke, de zogenaamde Zwinbosjes, en de omliggende polders, historisch 
niet helemaal onterecht, tot 'het Zwin' gerekend. Deze vaststelling leidt ons tot de 
semantische vraag wat onder 'het Zwin' moet worden verstaan . Het van Dale
woordenboek van de Nederlandse taal definieert het algemeen zelfstandig naamwoord 
'zwin' als een 'natuurlijke geul of kreek in buitendijkse gronden'. In de Middeleeuwen 
bevond zich in het noordoostelijk deel van de Vlaamse kustvlakte een marien 
overstromingsgebied van variërende vorm en uitgestrektheid dat eerst 'Sindal' en later 
'Zwin' werd genoemd. Deze overstromingsvlakte kende een hoogtepunt na de stormvloed 
van 1134 (Ryckaert, 1 985) en kromp in de daaropvolgende eeuwen geleidelijk in 
naarmate door indijkingen meer polderland werd gewonnen. De inpolderings- en 
occupatiegeschiedenis van de Zwinstreek vormt ongetwijfeld een van de boeiendste en in 
het landschap voorlopig nog gemakkelijkst te lezen hoofdstukken van de historische 
geografie van Vlaanderen. De laatste fase van de inpoldering, die uit een ander 
perspectief ook kan beschouwd worden als de inkrimping van de kreken, slikken en 
schorren van het Zwin, bestond uit het opwerpen omstreeks 1872 van de Internationale 
dijk. Uit historische kaarten van Mercator (16de eeuw) tot Ferraris (tweede helft 18de eeuw) 

blijkt hoe het Zwin, in de eeuwen die deze finale indijking voorafgingen via verscheidene 
grote kreken verbonden was met de Westersehelde en tevens ook het water van de 
waterlopen uit de omliggende polders opving . Immers was Cadzand tot halfweg de 19de 
eeuw nog een eiland ... Het Zwin was dus van oudsher een onderdeel van het estuarium 
van de Schelde. Sinds tijdens de 1 9de eeuw de Belgische en Nederlandse 
polderafwateringen werden omgeleid naar andere mondingspunten en de Internationale 
dijk werd opgeworpen, is het Zwin verworden tot een van zijn hinterland geïsoleerde 
relictuele zeeinham waarvoor zich inmiddels een duinengordel heeft ontwikkeld, een 
zogenaamde 'slufter' die, zoals alle slufters in steeds toenemende mate onderhevig is aan 
verzanding. 
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Juridische en planologische statuten 

Als waterweg tot de havensteden Damme en Sluis, was het Zwin ooit een voorname 'poort 
van Vlaanderen' avant la lettre, zodat het sinds de Middeleeuwen nauw verbonden is met 
de geschiedenis van ons land . Zowel dit historisch belang als de schaarsheid in 
Vlaanderen van de natuurlijke habitat van zoute slikken en schorren verklaren de aandacht 
die van oudsher vanwege Vlaamse wetenschappers en beleidsvoerders geschonken is aan 
dat natuurgebied . Het met een oppervlakte van slechts een 150-tal hectare (waarvan 
125 ha op Belgisch grondgebied) vrij kle ine Zwin hoort nochtans naast de Westhoek 
(359 ha), de Kalmthoutse heide (1 .032 ha) en de Waalse Hoge Venen (ruim 4.500 ha) tot 
de door bijna alle Vlamingen gekende klassiekers van de Belgische 'natuurlijke 
landschappen' . Het hedendaags getij-onderhevig gebleven relict van het Zwin werd dan 
ook reeds bij Koninklijk Besluit van 7 april 1939 beschermd als landschap in het kader 
van de toen nog recente wet van 7 augustus 1 931 op het behoud van de Monumenten en 
Landschappen (op heden vervangen door het decreet van 1 6 april 1996 houdende 
bescherming van landschappen). 

In 1 952 richtte Graaf Léon Lippens het Belgisch gedeelte van het Zwin in als een 
particulier natuur- en vogelreservaat. Deze heel verdienstelijke daad berust volledig op de 
vrijwilligheid en het eigendomsrecht van de particuliere eigenaar van het gebied (de 
naamloze vennootschap Compagnie Het Zoute), maar heeft geen fo rmele rechtsgrond in 
het kader van de natuurbehoudwetgeving . Het Zwin is dus geen natuurreservaat in de zin 
van artikel 32 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu of in de zin van de voorgaande wet op het natuurbehoud . Juridisch moet 
het Zwin dus omschreven worden als een niet-erkend particulier natuurdomein. Sinds de 
oprichting van het bij dat natuurdomein horend vogelpark werd de naambekendheid van 
het Zwin zo mogelijk nog groter dan voordien en leerden er zoniet de meeste, dan toch 
zeer vele Belgische ornithologen de vogels herkennen. Graaf Léon Lippens leerde zijn volk 
naar de vogels kijken (Duo, 2002) . Andere verdiensten van Graaf Léon Lippens zijn onder 
andere zijn succesvolle acties tegen het naar aanleiding van de overstromingen van 1953 
afdammen van de Zwinmonding door de Nederlandse overheid en voor de verbanning 
van de jacht op de Belgische stranden . 

Het Zwin werd door het bij Koninklijk Besluit van 7 april 1977 goedgekeurd gewestplan 
Brugge-Oostkust bestemd als 'R : natuurgebied met wetenschappelijke waa rde of 
natuurreservaat'. Ook een belangrijk deel van de rond het Zwin overblijvende duinen en 
van de in de achterliggende polders resterende kreekgeulen, oude forten en andere 
ecologisch waardevolle polderweiden werden op dat gewestplan groen ingekleurd . 

In het kader van de decreten van 14 juli 1993, 21 december 1994 en 29 november 1995 
werden het in de Zwinbosjes gelegen voormal ig zwemdokterrein, de Zouteduinen en de 
binnenduinen van de Oude Hazegraspolder {die door het gewestplan Brugge-Oostkust 
nog als respectievelijk recreatiegebied, woongebied en agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde waren bestemd), aangeduid als beschermd duingebied en voor 
het duingebied belangrijk landbouwgebied . De binnenduinen en duinzoom van de Oude 
Hazegraspolder bezitten een hoge intrinsieke actuele en potentiële natuurwaarde en 
vormen een ruimtelijke verbinding tussen de door het gewestplan vastgelegde 
groengebieden 'Zwin-Zwinbosjes' enerzi jds en 'Biinkaartbos' anderzi jds . 
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In uitvoering van de Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis 
zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels, opgemaakt te Ramsar (Iran) op 2 
februari 1971, werden het Zwin, de Zwinduinen, de achterliggende brakke kreken 'het 
Dievengat' en 'de Reygaertsvliet' bij Koninklijk Besluit van 27 september 1984 
afgebakend als watergebied van Internationale betekenis overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 2 § 1 van de bovenvermelde internationale Ramsar-Conventie. 

Een meer verstrekkende juridische draagwijdte heeft de aanduiding van het Zwin, een 
(groot) deel van de Zwinduinen en van de Zwinpolders bij besluit van de Vlaamse regering 
van 1 7 oktober 1 988 als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4 van de 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand (de zogenaamde Europese Vogelrichtlijn). Tenslotte 
werd het Zwin ook opgenomen in het bij besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 
2002 in uitvoering van artikel 4 lid 1 van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de zogenaamde Europese Habitatrichtlijn) 
aangemelde speciale beschermingszone 'Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin'. 
Dit laatste besluit hield een correctie en formalisering in van de beslissing van de Vlaamse 
regering van 14 februari 1 996 waarbij het Zwin en zijn omgeving al eerder was 
opgenomen in het bovenvermeld kandidaat-Habitatgebied. 

Het valt op dat niet enkel het actueel resterend slikken- en schorrenrelict van het Zwin in 
de bovenvermelde (kandidaat-) beschermingszones werd opgenomen, maar telkens ook 
het grootste gedeelte van de omliggende duinen en polders, uiteraard omwille van het 
(ook) in die gebieden voorkomen van: 

• vogelsoorten uit de bijlage 1 van de Europese Vogelrichtlijn of van belangrijke 
(overwinterende) aantallen van trekvogelsoorten (voornamelijk ganzen) en 

• van natuurlijke habitats uit de bijlage 1 en soorten uit de bijlagen 2 en 4 van de 
Europese Habitatrichtlijn (o.m. Kamsalamander, Rugstreeppad en Boomkikker). 

Deze vaststelling brengt ons terug tot het feit dat er zich rond het hedendaags Zwinrelict 
een hele Zwinstreek uitstrekt waarin een netwerk van grote en kleine natuurgebieden en 
landschapselementen enerzijds als leefgebied van o.a . vogels één geheel vormen met dat 
Zwinrelict en anderzijds herinneren aan de historische zee"mham die ooit tot Damme reikte 
en die via verscheidene grote kreken, waaronder de Passegeule, verbonden was met de 
monding van de Westerschelde. Het Zwin is bovendien één van de weinige plaatsen aan 
de (Belgische) Vlaamse kust waar nog het natuurlijk continuüm van kustbanken in de 
ondiepe zee, strand, slikken en schorren, duinen en tenslotte polders nagenoeg 
ononderbroken voorkomt. In het kader van de eerste fase van de afbakening van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) in uitvoering van artikel 1 7 en volgende van het 
natuurbehouddecreet van 21 oktober 1997 werden alle op het vigerend gewestplan 
voorkomende R- en N-gebieden en in uitvoering van de 'Duinendecreten' aangeduide 
'beschermde duingebieden' in de Zwinstreek opgenomen in de gelijknamige Grote 
Eenheid Natuur (GEN). Deze GEN ziet er op heden eerder uit als een lappendeken van 
groengebieden dan als een coherent blok robuuste natuur... Het in 1997 door de 
Vlaamse regering goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen legt echter voor het 
hele Vlaams grondgebied een toename van 38.000 hectare natuur- en reservaatgebied 
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op. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen biedt op die manier de mogelijkheid om het 
GEN 'Zwinstreek' tot een ruimtelijk en functioneel samenhangend geheel uit te bouwen 
door via gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de planologische bestemmingen van 
sommige deelgebieden in groene zin te wijzigen. 

Beheer 

In de jaren 1950-1960 had de 'mainstream' van het natuurbehoud een iets naïeve 
perceptie van de kustduinen en aanverwante milieus zoals zilte schorren als natuurlijke 
landschappen die door natuurlijke processen in een nagenoeg onveranderlijke optimale 
toestand werden gehouden. In de jaren 1970-1 980 brachten een aantal dramatische 
veranderingen in die landschappen, zoals de verstruweling en vergrassing van de 
duinvalleien en de versnelde verzanding van slufters waaronder het Zwin, het inzicht dat 
een actief natuurtechnisch beheer noodzakelijk is om die landschappen in een qua 
biodiversiteit en kenmerkendheid bevredigende toestand in stand te houden of te 
herstellen. Het resterend natuurareaal aan de Vlaamse (en de meeste andere) kust(en) is 
immers te beperkt in oppervlakte en te versnipperd om nog zelfregulerend te kunnen zijn: 
er is onvoldoende onbewoonde ruimte om onbeperkt grootschalige natuurlijke processen 
zoals zandverstuivingen en zeedoorbraken (die eventuele nieuwe slufters zouden kunnen 
doen ontstaan) onbeperkt toe te laten, wilde grote grazers (die verstruweling en 
vergrassing zouden kunnen terugdringen) zijn al lang verdwenen en de aanwezigheid van 
uitgestrekte bebouwde kommen die de natuurgebiedjes nagenoeg omringen leiden tot 
storende randeffecten zoals verdroging, proliferatie van exoten en al dan niet verwilderde 
huisdieren, overbetreding en rustverstoring door een te intensieve recreatie enz.. Die 
algemene vaststelling geldt uiteraard ook voor het Zwin, dat sinds de jaren 1970 
onderhevig is aan een, al dan niet onder de invloed van de uitbouw van de Zeebrugse 
voorhaven en/of de strandsuppleties voor Knokke-Heist, versnelde verzanding en 
vergrassing met Strandkweek. 

Het Zwin zou door een verdergaande verzanding, mits het treffen van een aantal 
begeleidende natuurbeheersmaatregelen zoals begrazing, wellicht evolueren tot een 
waardevol en boeiend milieu van een geleidelijk ontziltende primaire duinvallei dat echter 
zowel qua samenstelling van (avi-)fauna en flora als qua landschappelijk uitzicht drastisch 
zou verschillen van de huidige slufter met zijn getij -onderhevige zoute slikken en schorren. 
Een totaal verzand en ontzilt Zwin zou dus op zich nog altijd waardevol, maar toch minder 
specifiek ten opzichte van andere natuurgebieden langs de Vlaamse kust zijn. De evolutie 
van het Zwin naar een weliswaar waardevol duinlandschap zou niettemin op het niveau 
van de gehele Vlaamse kust een verlies aan diversiteit betekenen. Zelfs op internationaal 
niveau zijn, tengevolge van de in de afgelopen decennia verstrengde kustverdediging en 
toegenomen havenuitbreidingen, zilte slikken en schorren, al dan niet in estuariene 
milieus, schaars geworden. Van de Westerseheldemonding tot diep in Noord-Frankrijk zijn 
er over een kustlengte van ruim 150 km op heden, benevens het Zwin, slechts een vijftal 
locaties waar zoute schorren (nog) voorkomen: 

• de (ook al verzande) Verdronken Zwarte polder, te Nieuwvliet-Bad (op 5 km afstand van 
het Zwin); 

• de (vrij zandige) Baai van Heist (op 8,5 km afstand van het Zwin); 
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• de IJzermonding, te Nieuwpoort (op 47 km afstand van het Zwin); 
• Le Platier d'Oye, te Gravelines (op 98 km afstand van het Zwin) en 
• La Slack, te Ambleteuse (op 140 km afstand van het Zwin) . 

Vandaar dat het wetenschappelijk referentiedocument van het Vlaams natuurbeleid voor 
de kust, met name de 'Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust' (Provoost & Hoffmann 
(reds.), 1996) onder meer de volgende opties aanbeveelt: 

• als mogelijkheden voor meer dynamische kustgebonden geomorfologische processen: 
'duurzame duin-schorre-overgangen'; 

• als potenties voor natuurontwikkeling: halofiele vegetatie; 
• en als prioritair te versterken ecologische relaties en gradiënten: versterking van de 

mariene invloed. 

Geomorfologen hebben echter vastgesteld dat slufters onvermijdelijk verzanden en van 
hun verbinding met de zee door duinenvorming afgesnoerd worden ... tenzij op plaatsen 
waar de duinengordel wordt onderbroken door de monding van een waterloop. De enige 
duurzame manier om het Zwin aan de mariene invloed blijvend onderworpen te houden is 
dus het te herstellen als een monding van waterlopen, zoals dit nog tot in de 19de eeuw 
het geval was. Het laten uitmonden van de polderafwatering van Zeeuws Vlaanderen en 
van een deel van de regio Brugge-Oostkust in het Zwin zou wellicht de verzanding niet 
(volledig) tegenhouden maar wel op zijn minst de mondingsgeul van het Zwin 
openhouden. Het herstel van het estuarien karakter van het Zwin zou ook nog de 
natuurlijke zoet-zout-gradiënt en de eraan verbonden levensgemeenschappen en 
migratiemogelijkheden voor vissen en kreeftachtigen die typisch zijn voor riviermondingen 
herstellen. Dat een omkering van de afwatering van de polders van de Zwinstreek naar het 
Zwin toe ook nog voordelen biedt op het vlak van de waterbeheersing en het voorkomen 
van overstromingen in de regio is meegenomen. Binnen afzienbare tijd zouden drastische 
wijzigingen in de waterafvoer van de polders aan beide zijden van de grens kunnen 
plaatsvinden; deze historische kans om 'werk met werk' te verrichten en hierbij het Zwin als 
estuarien gebied te herstellen mag niet gemist worden . Met het door stromend polderwater 
open houden van de mondinggeul van het Zwin is de gebiedsdekkende verzanding echter 
nog niet overwonnen. Het periodisch over grote oppervlakten afgraven van het gebied lijkt 
ecologisch en op langere termijn ook budgettair weinig duurzaam. Het uitbreiden van het 
overstroombaar gebied van het Zwin zou de komberging en spuiwerking vergroten en ook 
het met het zeewater binnenstromend zand over een grotere oppervlakte uitspreiden, zodat 
indien de verzanding dan al niet volledig verhinderd zou kunnen worden, het dan toch 
aanzienlijk vertraagd zou worden. De 'Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust' voorziet dan 
ook de mogelijkheid om ter hoogte van het noordelijk deel van de 19de eeuwse Willem
Leopoldpolder slik en schor te herstellen door een gecontroleerde uitbreiding van de 
komberging van het Zwin . Voor welke maatregelen de Vlaamse en Nederlandse 
overheden ook zullen opteren om de verzanding en verduining (sic) van het Zwin tegen te 
gaan, dan zullen die maatregelen die onvermijdelijk de waterhuishouding van het gebied 
zullen beïnvloeden (gelet op de groene planologische bestemmingen en Europese 
beschermingstatuten aan beide zijden van de rijksgrens) moeten onderworpen worden aan 
een internationale milieu-effectenrapportering . 
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Ook de geplande vrij drastische omvorming van het Vogelpark van het Zwin moet, gelet 
op het statuut van Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied, onderworpen worden aan 
een passende beoordeling overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de Europese 
Habitatrichtlijn . De ervaring leert immers dat dergelijke voorzieningen ook belastend 
kunnen zijn voor de natuurlijke omgeving, denken we maar aan de risico's op het 
ontsnappen van (half-)exotische vogelsoorten en de generatie van autoverkeer. Hier werd 
door de eigenaars van het gebied geopteerd om deze beoordeling eveneens via een 
milieu-effectenrapport te laten uitvoeren . 

We moeten eventjes terugkeren naar de beschouwing dat ook al zou het Zwin volledig 
verzanden, het een natuurwetenschappelijk zeer waardevol natuurgebied zal bl i jven, om 
vast te stellen dat in feite het 'gewoon' natuurtechnisch beheer van dat gebied bijna 
belangrijker is dan de structurele maatregelen tegen de verzanding . Welk 
toekomstscenario voor het Zwin ook gekozen wordt: herstel van een estuarien slikken- en 
schorrengebied, instandhouding van een slufter of verzanding tot een duinvallei , in elk 
geval moet de landschapsevolutie planmatig voorbereid en begeleid worden . Hiervoor is 
een beheersplan nodig dat zowel het patroon- en het procesbeheer als het natuureducatief 
en recreatief medegebruik regelt. Uiteraard dient zo'n beheersplan weer de doelstellingen 
van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te implementeren. Een dergelijk beheersplan 
zou het best kunnen opgemaakt worden in het kader van een erkenning van het Zwin als 
natuurreservaat in de zin van artikel 33 van het natuurbehouddecreet van 21 oktober 
1997. Voor de uitvoering van de door het beheersplan voorgeschreven 
beheersmaatregelen kunnen mits erkenning als natuurreservaat door de beheerder 
subsidies van de Vlaamse overheid bekomen worden . 

Naar meer grensoverschriidende samenwerking? 

Alleszins moet ook voor ogen gehouden worden dat het Zwin en de Zwinstreek 
grensoverschrijdende gebieden zijn . Hoe moeilijk het soms ook is om verschillen in 
nationale of gewestelijke wetgevingen en in bestuurlijke cultuur te overbruggen, dan toch 
is en blijft een grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen zoniet 
wenselijk dan wel noodzakelijk en onvermijdeli jk. Totnogtoe bleven de contacten tussen de 
Nederlandse en Vlaamse beheerders van het Zwin en de Nederlandse en Vlaamse 
overheden beperkt tot de werkzaamheden van de Internationale Zwincommissie die zich in 
de afgelopen jaren concentreerden op het verzandingprobleem. Het is aangewezen dat 
die contacten tussen beheerders vaker zouden plaatsvinden en ook zouden handelen over 
het algemeen beheer van het Zwin . Bovendien kunnen we, de kaarten van Mercator en 
Ferraris indachtig, naar het voorbeeld van de Kalmthoutse Heide-De Zoom, ook dromen 
van een integratie inzake afbakening en beheer aan beide zijden van de grens van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk en van de (Nederlandse) Ecologische Hoofdstructuur tot een 
grensoverschrijdend natuurpark van de Zwinstreek in het kader van de BENELUX als een 
concrete stap tot de Eu ropese integratie . 
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32 JAAR CONSERVATOR IN HET ZWIN- EEN TERUGBLIK 

Guido Burggroeve 

Bezoekerscentrum 't Zwin 
Graaf Leon Lippensdreef 8 
B-8300 Knokke-Heist 

In juni 1970 vroeg Graaf Léon Lippens me persoonlijk om Thierry Robyns de Schneidauer 
op te volgen als conservator van het toen al bekende Zwin-natuurreservaat. Hij belde me 
op naar aanleiding van een uniek broedgeval voor België dat ik in mei 70 had 
vastgesteld, nl. een Kemphaan . Hij vroeg me of hij dat mocht publiceren in zijn nieuw 
boek 'De vogels van België en West-Europa' . Dat boek zou trouwens tientallen jaren hét 
standaardwerk van Ornithologie voor ons land blijven . Mijn vrouw en ikzelf werden 
uitgenodigd bij hem ten huize, op Den Hul, voor een gesprek. De Gravin en hijzelf 
interviewden me als het ware over mijn hobby's en hoe ik de toekomst van het Zwin zag. 
Alles gebeurde in vier talen . Na het gesprek zei hi j me: 'je bent de geknipte persoon: 
viertalig en met een grote belangstelling voor de natuureducatie' . 

Ik kende de Graaf reeds meer dan 20 jaar en had een grenzeloze bewondering voor deze 
grote persoonlijkheid en pi onier van de natuurbescherming voor ons land . Zo fietste ik in 
1959 van St. Michiels naar Knokke om hem te vragen Erevoorzitter te worden van de 
nieuwe natuurvereniging die Eekhart Kuijken en ikzelf pas hadden opgericht : de West
Vlaamse afdeling van de BJN. Hij aanvaardde prompt; we kregen een fikse financiële 
steun . De eerste excursie ging naar het Zwin; hij leidde ons persoonlijk rond en alle 13 
leden (toen) kregen zijn boek 'Les oiseaux d'eau de Belgique' . Eind 1959 fietste ik weer 
naar Knokke voor een onderhoud. Kuijken en ik gingen 's winters zowat wekelijks naar 
Damme om er wilde ganzen te observeren. Doch in 't weekend werd er gejaagd en zo 
bleven de meeste ganzen bij de Braakman. Nu werd dit jaar het ganzenreservaat daar 
bedreigd door een vakantiedorp. We vroegen Léon Lippens om raad . Hij besprak de 
situatie met de jagers ter plaatse (o.a. met Notaris Edouard van Caillie). De jagers 
kwamen overeen niet meer op wilde ganzen te jagen . Zo ontstond het intussen beroemde 
ganzenreservaat van Damme. Op 1 oktober 1970 startte ik als Conservator in het Zwin en 
zou er 32 prachtige jaren beleven. Ik heb er heel wat beroemde ornithologen rondgeleid . 
Want het Zwin, hoe klein het ook is, is een reservaat met wereldfaam . Ik werd zeer goed 
bevriend met de beroemde Franstalige schrijfster Morguerite Yourcenar (MY). In mijn 
2PK'tje toerde ik rond in de mooie Zwinstreek die zij een der mooiste landschappen van 
Europa vond . Ik zetel o .a. in het Comité d'Honneur van het Centre International de 
Documentation MY en in het Organisatiecomité van de Fandation MY. Ik ontmoette er 
interessante en uiteraard ook minder interessante politici uit binnen- en buitenland. 
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Natuureducatie 

De mooiste taak van een conservator bestaat er m.i. in zoveel mogelijk groepen en ook 
individuen de natuur te leren benaderen . Met het C.V.N . en zijn voorzitter, mijn goede 
vriend Guido Van Steenbergen, kwamen we tot een stevige onderbouw van degelijk 
gevormde Zwin-natuurg idsen . In 1970 waren er in het Zwin zo'n 100 geleide 
wandelingen; in 2000 liep dat op tot ongeveer 1500. Schoolreizen van vroeger 
evolueerden aldus tot lessen in natuurbescherming, Ecologie en Ethologie. 

32 jaar lang leidde ik persoonlijk de intussen nationaal bekende vroege morgenwandeling 
van 1 mei. Om 5u. 's morgens staan er op 1 mei meestal meer dan 150 mensen klaar 
om er in de Zwinbosjes de Nachtegaal en andere zangvogels te gaan beluisteren . 

Tot op de laatste zondag van december 2002 leidde ik persoonlijk (en dat elke zondag 
van het jaar) de individuele bezoekers rond in de mooiste hoekjes van het reservaat. Dat 
zijn dan vooral de échte slikken tegenaan de Nederlandse grens. Al deze geleide 
zondagmorgen wandelingen waren te lkens weer het hoogtepunt van mijn mooie job. Rita 
en Lena (mijn medewerksters) berekenden dat ik in deze 32 jaar ongeveer 3500 geleide 
wandelingen heb gepleegd. 

Ik verzorgde een 500-tal spreekbeurten en sprak over het Zwin op gerenommeerde 
congressen : 'Hommage au Comte Léon Lippens' (door mijn vriend Professor Ruwet in de 
Aula van de Université de Liège georganiseerd); Internationaal Congres in de Po-Delta te 
Ferrara; Internationaal Congres Université de Montpellier, e.a . 

Wetenschappeliik werk 

Sinds het ontstaan van het Zwin (50 jaar geleden) werden hier meer dan 400 000 vogels 
geringd . We kregen terugmeldingen uit Zuid-Afrika, Barbados en Oost-Siberië. 

Om de twee weken organiseerden we een telling waarbij de slaaptrek soms 
indrukwekkend is : in december soms meer dan 30 000 vogels in dat kleine reservaat. 

Omwille van de grote inzet voor natuureducatie bleef er weinig tijd over voor 
wetenschappelijke publicaties . Daar maak ik nu wel tijd voor. Het laatste jaar kwamen er 
reeds vijf en er volgen nog meer publicaties . 

Problemen 

Niet alles verliep echter steeds even rooskleurig . Ik zette me keihard in voor de enorme 
verzandingsproblematiek van het Zwin . De toekomst van de grote natuurwaarden zijn in 
grote mate afhankelijk van de oplossing van dat immense probleem . De discussies in de 
Technische Werkgroep van de Internationale Zwincommissie waren soms vrij hard . 

Toch waren de diverse leden na een tijdje goede vrienden geworden. 
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Ik kende nooit het probleem van stookolie die het Zwin rechtstreeks bedreigde. Wel het 
terugkerende probleem van met olie besmeurde vogels . 

Er was ook heel wat administratie. 

Dank 

We zijn de familie Lippens zeer dankbaar en erkentelijk voor deze mooie boeiende 
carrière. 

Er wordt wel eens uit het oog verloren dat dit reservaat nog bestaat uitsluitend door de 
inzet van deze natuur-minded familie. 

Ik had ook een mooie vriendschap met Robert Trio die 1ammer genoeg vorig jaar 
overleed. 

Uiteraard kom ik nog steeds graag naar het Zwin o.a. voor tellingen doch vooral om er 
van dit mooie landschap te genieten, vooral bij valavond. Of ook met een of meer van 
mijn zes kleinkinderen waarvan de twee zoontjes van 4 en 3 trouwens reeds vrij behoorlijk 
vogels kennen. En dat zijn leuke dingen voor de mens. 
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HET NIEUWE PLAN VOOR HET ZWIN- STAND VAN ZAKEN MET HET MILIEU 
EFFECTRAPPORT 

Kris Struyf 

Het Zwin 
Graaf Leon Lippensdreef 8, B-8300 Knokke-Heist 
E-mail: kris .struyf@zwin .be 

Inleiding 

Ooit was Brugge via een geul en de Zwinmonding rechtstreeks met de zee verbonden. Als 
gevolg van verzanding en inpoldering, kromp gans het zoutwatergetijdengebied tot een 
buitendijkse vlakte van 150 ha, waarvan 25 ha op Nederlands grondgebied . 

In 1952 werd het Zwin onder impuls van Graaf Léon Lippens het eerste grote (privé) 
natuurreservaat in België en werd het behoed voor ophoging, verkaveling en de verdere 
opmars van bouwprojecten voor toerisme en havenactiviteiten. Op zich reeds een unieke 
situatie. Maar Graaf Léon Lippens en de Compagnie het Zoute gingen nog verder. Hij 
besefte dat het gebied niet enkel op het vlak van vogels en planten unieke waarden 
bevatte maar dat het ook voor natuureducatie heel veel te bieden had. 

Hij besloot het Zwin open te stellen voor bezoekers. Vlak tegen de dijk rond het reservaat 
richtte hij de voormalige koninklijke tuin in als een vogelpark, waar mensen van dichtbij 
kennis konden maken met allerlei vogels die ze later tijdens hun wandeling in het reservaat 
konden ontmoeten. In die tijd was een natuurreservaat op zich reeds een uitzonderlijk 
gegeven; de combinatie van een reservaat met een educatief vogelpark was als concept 
helemaal vernieuwend uniek. 

Natuurwaarden om te koesteren en educatieve troeven verdienen 
eigentiidse vormgeving 

Door zijn unieke ligging langsheen de kust is het Zwin uitzonderlijk waardevol als 
rustplaats, foerageergebied, broedgebied en ruiplaats voor vele soorten watervogels, 
steltlopers en andere typische vogelsoorten van intergetijdengebieden. Het is ook een 
belangrijk 'stapsteengebied'- om te rusten en bij te tanken- voor trekvogels die pendelen 
tussen hun overwinteringsgebieden in het zuiden en hun broedgebieden in het noorden. 
Maar het gebied herbergt naast avifauna nog veel meer belangrijke natuurwaarden, zoals 
typische planten, insecten, wormen, schelpdieren, .. . 

Duizenden schoolgroepen en tientallen miljoenen andere bezoekers hebben het Zwin in de 
voorbije 50 jaar bezocht. Zowel door zijn natuurwaarden als door zijn educatief aanbod, 
heeft het Zwin een stevige reputatie opgebouwd, zowel nationaal als internationaal en was 
het concept een voorbeeld bij de oprichting van andere bezoekerscentra in binnen- en 
buitenland. 
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Door omstandigheden is het park niet met zijn tijd geëvolueerd en is de oorspronkelijke 
voortrekkersrol op de achtergrond geraakt. 

Daarom dringt een vernieuwing zich op en heeft de CHZ een nieuw plan laten 
ontwikkelen. Dit ambitieus plan moet van het Zwin een modern Natuurcentrum maken dat 
opnieuw een sterk en belangrijk baken in het NME-Iandschap aan onze kust kan vormen. 
Een belangrijk uitgangspunt bij dit nieuwe plan is een duurzaam beleid ('sustainability'). 
Want enkel door zelf op een duurzame manier het bezoekerscentrum te organiseren, 
kunnen we op zinvolle manier een voorbeeld betekenen voor onze bezoekers. Daarom 
worden begrippen zoals waterzuivering, groene energie, duurzame materiaalkeuze en 
afvalbeheer van bij de planning tot de realisatie van het plan op een realistische manier 
concreet ingevuld. Bovendien wordt het nieuwe plan gedragen door een uitgebreid 
samenwerkingsverband met overheidsinstanties, wetenschappelijke instellingen, 
natuurbeschermingsorganisaties, en verenigingen voor natuur- en milieueducatie. 

Het nieuwe plan 

Het huidige vogelpark zal volledig heringericht worden . Dit houdt onder meer in dat de 
accommodaties voor bezoekers zullen worden uitgebreid met ontvangst- en 
presentatieruimten, uitkijkmogelijkheden, een educatieve speeltuin, enz. De kleine 
vogelkooien zullen plaats maken voor grote doorwandelvolières, waarin de vogels volgens 
landschapstype zullen gepresenteerd worden. Dat zal gebeuren volgens een logische 
wandelroute, zodat de bezoekers de overgang van strand naar duinen, en van slikke naar 
schorre en ingepolderde schorre (=polder) zelf kunnen ervaren. Een permanente 
tentoonstelling over geschiedenis, landschap en flora en fauna, zal hen een uitnodigend 
beeld geven van het reservaat, zodat ze gestimuleerd zullen zijn om ook daar te gaan 
wandelen of om vanuit de observatieplaatsen een kijkje te nemen. 

Zo wil het nieuwe bezoekerscentrum een venster zijn op de Zwinstreek met zijn rijke 
natuur- en cultuurgeschiedenis. De bonte vogelwereld die zo typisch is voor het reservaat 
blijft echter een belangrijk onderdeel van het verhaal. 

Het geheel van gegevens over getijden, weersomstandigheden en de aankomst en het 
vertrek van vogels in en rond het reservaat, willen we op een originele en aantrekkelijke 
wijze presenteren in de vorm van een 'Internationale Luchthaven voor Vogels'. 

Allerlei verschillende begeleide activiteiten voor bezoekers zullen erop gericht zijn de 
natuurbeleving te vergroten zodat een bezoek aan het park en het reservaat een unieke 
ervaring wordt, inspirerend en stimulerend om de natuur in de ruime omgeving verder te 
verkennen, beter te leren kennen en er meer van te houden. 

Vernieuwing vraagt meer tiid dan gedacht 

Hoewel vele bezoekers de geplande vernieuwing geen ogenblik in vraag stellen, is deze 
binnen de huidige context van lokale en nationale wetgeving en Europese richtlijnen niet 
zo evident. 
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'Het Zwin', inclusief het vogelpark, is juridisch en planologisch immers veelvoudig 
beschermd, namelijk: 

• als beschermd landschap in uitvoering van het decreet van 1 6 april 1996 houdende 
bescherming van de landschappen; 

• door het gewestplan Brugge-Oostkust bestemd als 'R: natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaat'; 

• aangewezen als watergebied van internationale betekenis 'het Zwinreservaat', te 
Knokke-Heist, krachtens artikel 2, § 1 van de overeenkomst inzake watergebieden van 
internationale betekenis als woongebied voor vogels, zogenaamde 'Conventie van 
Ramsar (Iran)' van 2 februari 1971 (Koninklijk Besluit van 27 september 1984}; 

• aangeduid als speciale beschermingszone 'Het Zwin' in de zin van artikel 4 van de 
Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Besluit van de Vlaamse regering 
van 17 oktober 1988}; 

• opgenomen in het habitatgebied 'Duingebieden met inbegrip van IJzermonding en 
Zwin' dat in uitvoering van de Europese 'Habitat' -richtlijn 79/409/EEG werd 
voorgesteld; 

• opgenomen in het VEN. 

Milieu-effectrapport vormt het basisdocument 

Waarom een MER voor het nieuwe Zwinplan 

In het na jaar van 2001 hadden we over het nieuwe plan een eerste bespreking met 
minister Vera Duo . Zij heeft kennis genomen van de nieuwe plannen en haar administratie 
AMINAL de opdracht gegeven om ons te helpen in de te volgen procedure. 

De basis voor een uiteindelijke toekenning van milieuvergunning en bouwvergunningen 
voor de geplande vernieuwingen, is een Milieu-effectrapport (MER). Dat voor de 
vernieuwing van het vogelpark van het Zwin een MER-plicht geldt, staat beschreven in de 
Besluiten van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 en 1 0 maart 1998. Daarin 
worden in totaal een 20-tal categorieën onderscheiden waarvoor een MER-plicht geldt. 
Categorie 11 en 15 zijn deels van toepassing op het projectgebied van het nieuwe 
Zwinplan. 

• Categorie 11 omvat de aanleg van een recreatieve of toeristische voorziening die : 
• ofwel een verkeersaantrekkende werking van gemiddeld 1 000 voertuigen of meer 

per dag van openstelling kan meebrengen; 

• ofwel betrekking heeft op een oppervlakte van 50 ha of meer; 
• ofwel een volledig golfterrein kan omvatten. 

Of de verkeersaantrekkende werking gemiddeld meer dan 1 000 voertuigen per dag kan 
teweegbrengen staat voor dit project lang niet vast, maar wordt in het MER grondig 
geëvalueerd . De richtlijnenboeken van AMINAL vermelden in dit verband dat het 
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voldoende is dat het project 1 000 voertuigen kan aantrekken en dat het niet vereist is dat 
het ook effectief 1 000 voertuigen per dag aantrekt_ 

• Categorie 15 omvat waterhuishoudingsprojecten die het waterregime beïnvloeden in 
één of meer van de volgende gebieden : 

• ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld natuur- en of reservaatgebied; 
• ofwel een volgens het gewestplan ecologisch waardevol gebied; 
• ofwel een vogelbeschermingsgebied vastgesteld in toepassing van de EG-richtlijn van 

2/4/1979 en/of Ramsargebied . 

Het vogel- en wandelpark is gesitueerd in een gebied op het gewestplan aangeduid als 
natuurreservaat met een totale oppervlakte van 12,9 ha. Het aanpalende reservaat 
(waarin geen ingrepen worden voorzien) heeft een oppervlakte groter dan 50 ha. 

De cel MER bepaalt dat waterhuishoudingsprojecten die gelegen zijn in één of meer van 
de bedoelde gevoelige gebieden, steeds aan de MER-plicht onderworpen zijn . 

De MER-procedure 

Ook de MER-procedure is wettelijk vastgelegd in de zes Besluiten van 1989 en de 
aanvullende MER-Besluiten. Om deze procedure te volgen zijn er een aantal 
administratieve geplogenheden, met name voor wat betreft de concrete vormgeving, de 
inhoudstafel en de bespreking van het MER. 

1 .1 College van deskundigen 
Het M ilieueffectrapport wordt gecoördineerd door een erkend MER-deskundige. Zij zorgt 
voor de samenstelling op basis van de gegevens van de interne deskundigen, de 
opdrachtgevers (teksten, cijfermateriaal, plannen}, op basis van de in de literatuur 
opgenomen gegevens én kennis- en ervaringsgegevens van externe deskundigen voor 
volgende disciplines: 

• Bodem en grondwater 
• Water en mens 
• Fauna en Flora 
• Monumenten en Landschappen 

1.2 Overeenkomst 
Vervolgens sluit de intitiatiefnemer met de erkende deskundigen een overeenkomst af. 
• de datum waarop de overeenkomst werd gesloten; 
• de handtekeningen van de contracterende partijen. 

1 .3 Kennisgeving 
Dan richt de initiatiefnemer in eerste instantie, per aangetekend schrijven, een 
kennisgeving aan de Cel MER met een summiere omschrijving en situering van het 
vooropgestelde project; een 'voorlopige' inhoudstafel van het MER, waaruit ook duidelijk 
bl i jkt welke disciplines erin aan bod zullen komen en wat, in grote li jnen, in deze 
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deelstudies precies zal worden behandeld en een afschrift van de overeenkomst die de 
initiatiefnemer heeft gesloten met de deskundigen die het MER-rapport zullen opstellen . 

1 .4 Vooronderzoek en beslissing AMINAL 
De Cel MER gaat vervolgens na, in functie van de aard, de omvang en de ligging van het 
voorgenomen project, of de vereiste disciplines (en/of subdisciplines) in het college van 
deskundigen zijn vertegenwoordigd, en of de kennisgeving alle noodzakelijke stukken 
bevat. 

Zodra de Cel MER haar goedkeuring heeft verleend aangaande de keuze van de 
deskundigen, kan het opstellen van het MER-rapport definitief van start gaan. Er zijn 
wettelijk geen termijnen bepaald binnen dewelke het MER-rapport moet worden 
uitgevoerd . Het MER voor het nieuwe Zwinplan zit in deze fase. Het MER over de 
bestaande toestand is voltooid en op dit ogenblik wordt het rapport over de geplande 
toestand uitgewerkt. 

1 .5 Conformiteitsverklaring 
Wanneer de Cel MER het MER-rapport in overeenstemming acht met de inhoudelijke en 
procedurele vereisten, kent zij een conformiteitscode toe aan het rapport en levert een 
voor conform verklaard exemplaar af aan de initiatiefnemer. Indien de Cel MER oordeelt 
dat het rapport niet in overeenstemming is, motiveert het deze bevinding aan de 
initiatiefnemer. In dit geval zal het rapport moeten aangevuld of gewijzigd worden. 

1.6 MER-rapport en milieuvergunningscanvraag 
De aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning verloopt volgens de bepal ingen 
opgenomen in VLAREM Titel I. Art. 5 (en art.6), waarin staat welke documenten bij de 
vergunningscanvraag moeten worden gevoegd. Voor MER-plichtige bedrijven is dit onder 
meer het MER-rapport. Dit impliceert meteen dat het rapport moet klaar zijn én conform 
verklaard vooraleer de vergunningsaanvraag wordt ingediend. 

1. 7 Openbaarmaking milieuvergunningsaanvraag en MER 
Ongeacht de klasse waartoe de inrichting behoort, wordt de aanvraag met de bijlagen 
(MER) gedurende 30 dagen ter inzage gelegd van het publiek bij de diensten van het 
gemeentebestuur van de gemeente waarin het project is gesitueerd. Gedurende dit 
openbaar onderzoek kunnen eventueel bezwaarschriften worden ingediend . Bij 
grensoverschrijdende effecten geldt er binnen de Europese Unie een wederzijdse 
informatieplicht. 
Het MER voor het Zwin zal binnenkort afgewerkt zijn. We verwachten dat tegen de grote 
vakantie de conclusies van de Cel MER zullen bekend zijn en wij na eventuele 
aanpassingen de nodige vergunningen bij de bevoegde diensten zullen kunnen 
aanvragen . In het meest gunstige geval kan de real isatie van het nieuwe plan dan gestart 
worden in het najaar van 2004. 
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In afwachting is de vernieuwing van het Zwin reeds gestart 

De vernieuwing van het Zwin zal echter niet tot dan op zich laten wachten. Via tal van 
kleinere initiatieven zijn we inmiddels reeds met vernieuwing gestart. 

Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek werken we met AMINAL, Planekendoel en 
Natuurpunt vzw samen aan het project 'Ooievaars zonder Grenzen' . Dankzij de methode 
om ooievaars met satellietzenders tijdens de trek te volgen, hebben we kunnen aantonen 
dat jonge Zwinooievaars een natuurlijk trekpatroon vertonen. 

Met het KBIN en de UCL werken we aan een nieuwe onderzoeksmethode voor de studie 
van de vogeltrek, waarbij uit analyse van de bouw van vogelveren mogelijk zal kunnen 
vastgesteld worden op welke plaatsen de vogel tijdens de trek voedsel heeft opgenomen . 

Op educatief vlak hebben we ook verschillende kleine initiatieven gestart. Een voorbeeld is 
de biobelletax. We hebben de achterbank van een voor onze kust zo typische belletax 
vervangen door een koffer met allerlei schuiven en kastjes . Een gids of jobstudent geeft 
bezoekers de kans kennis te maken met allerlei vondsten uit het reservaat en van op het 
strand. Verschillende bezoekers komen na hun wandeling langs het strand terug langs om 
uitleg te vragen over hun eigen vondsten. 

Een ander publiekgericht project is alvast uniek voor ons land. Vanaf half augustus tot eind 
september- de vogeltrek is dan volop aan de gang - brengen we het ringwerk onder de 
aandacht van onze bezoekers. Jaarlijks worden er in het Zwin duizenden vogels geringd . 
Vroeger gebeurde dat meestal ergens achter de schermen. Nu halen de ringers de vogels 
op de vangstplaats op en brengen ze naar een soort veldstation in het vogelpark. Daar 
kunnen de bezoekers van heel dichtbij kennis maken met een hele reeks zangvogelsoorten 
en met professioneel ringwerk. 

En tenslotte is het Zwin sinds vorig jaar ankerplaats voor 'de week van de zee', een 
initiatief van de provincie West-Vlaanderen en een samenwerking met Horizon Educatief, 
Sincfala en de gemeente Knokke-Heist. Zo kwam een uitgebreid en vernieuwend aanbod 
van een 20-tal educatieve activiteiten tot stand. Vorig jaar was de reactie op dit aanbod 
reeds erg groot. Aan de Week van de Zee, deden toen zowat 3750 kinderen mee, en op 
het ogenblik lopen ook weer heel wat inschrijvingen binnen. 

Besluit 

Wij hopen dat het MER voor de vernieuwing van het Zwin op een vlotte wijze zal 
behandeld worden en spoedig als basis zal kunnen dienen voor het bekomen van de 
nodige vergunningen om de realisatie effectief te kunnen starten. Op die manier zal het 
Vogelpark kunnen omgevormd worden tot een eigentijds en volwaardig 
bezoekerscentrum, een natuurcentrum dat de uitstraling en voorbeeldfunctie van het 
oorspronkelijke Zwin en zijn oprichters eer zal aandoen. Het zal opnieuw voor vele l 000-
den bezoekers een bron van informatie en inspiratie betekenen en aldus bijdragen tot een 
groeiende interesse en respect voor natuur en cultuur in de Zwinstreek. 
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NAAR EEN OPLOSSING VAN HET VERZANDINGSPROBLEEM? 

Peter de Wolf 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling 
Waterwegen Kust, Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 3, B-8400 Oostende 

Het Zwin 

Het Zwin natuurreservaat strekt zich uit over een kustlengte van ongeveer 2,3 km in het 
Nederlands-Belgisch grensgebied . Ongeveer 2 km van deze kustlengte ligt op Belgisch 
grondgebied, de rest op Nederlands grondgebied . 

Het reservaat zelf heeft een oppervlakte van 158 ha waarvan 125 ha op Belgisch en 
33 ha op Nederlands grondgebied . Het bestaat uit een duinregel met daarachter zilte 
slikken en schorren. 

Vóór de duinregel strekt zich een droogstrond uit met een breedte van de orde van een 
honderdtal meter. Bij zware storm komt het water tot tegen de duinvoet. 

Ter hoogte van de Belgisch -Nederlandse grens is er een bres in de duinregel over een 
lengte van ongeveer 250 m waardoor zeewater bij vloed het natuurreservaat kan 
binnendringen . 

Het reservaat is een overblijfsel van de zee-inham met de naam Zwin die vroeger Damme 
verbond met de zee. 

Door verzanding en inpoldering bleef in de 2de helft van de 19de eeuw niet veel meer 
over van deze zee-inham dan enkele dichtslibbende resten . Door de bouw van de zgn. 
Internationale Dijk in 18 72 kreeg het Zwin zijn huidige bescheiden omvang [1 ]. De 
Internationale Dijk begrenst het natuurreservaat landwaarts en zijdelings . Deze dijk vormt 
de zeewering in deze kustzone en niet de duinen aan de zeezijde van het reservaat. 

Binnen het natuurreservaat ligt een geul met een stelsel van geulvertakkingen waarlangs 
zeewater tweemaal per dag door de getijwerking het Zwin in- en uitstroomt. Het reservaat 
bevat ook enkele kunstmatig aangelegde vijvers . Door de bres in de duinregel en over het 
strand meandert de Zwingeul naar zijn monding in zee . 

Het Zwin is een intertijdegebied dat bij normaal getij slechts gedeeltelijk onder water loopt. 
Grote delen van het slikken- en schorrengebied komen enkel onder water bij springtij of 
stormvloed en het ganse gebied loopt slechts een paar keer per jaar onder water bij 
uitzonderlijke waterstanden. In het gebied zijn er ook tijdelijke plassen en permanente 
vijvers die veel zeevissen bevatten . Er is een grote variatie van de vegetatie met vooral 
zoutminnende planten en een grote rijkdom aan biotopen voor vele soorten vogels . 
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Het Zwin natuurreservaat heeft daardoor een hoge landschappelijk en ecologische 
waarde. Het natuurgebied is uniek in België en is ook internationaal belangrijk. 

Echter ook morfologisch is het Zwin een bijzonder interessant gebied. Het Zwin is immers 
een volledig ontwikkelde slufter met getijgeul. In de Lage Landen is er enkel op het eiland 
Texel nog een dergelijke slufter aanwezig . 

De verzanding van het Zwin 

Een slufter is gekarakteriseerd door zijn vergankelijkheid . Zonder menselijk ingrijpen zal 
het Zwin onvermijdelijk volledig afgesnoerd worden op langere termijn door de 
ontwikkeling van een zeereep ter plaatse van de huidige bres en uiteindelijk evolueren 
naar een systeem van zoetwatermoerassen met rietvelden en wilgenstruwelen en duin- en 
binnenduingraslanden. 

Nochtans bestaat in eerste instantie de wens langs Nederlandse en Vlaamse kant om het 
zout intertijdegebied en de bijhorende natuurwaarden zo lang mogelijk te behouden en zo 
mogelijk te ontwikkelen . 

Vermeldenswaard is dat in 1 950 de Belgisch-Nederlandse Internationale Zwincommissie 
werd opgericht die als taak kreeg erop toe te zien dat de natuurwaarden van het Zwin 
maximaal behouden bleven . In 1987 werd door deze commissie ook een Technische 
Werkgroep opgericht. 

Er stellen zich hoofdzakelijk twee problemen met het Zwin. 

De stabiliteit van de getii-inlaat 
De stabiliteit van een getij-inlaat kan gedefinieerd worden door de verhouding P/Q 
waarin: 

P (m3) : getijdeprisma (= komberging), de hoeveelheid zeewater die bij een 
jaargemiddelde getijcond itie in de vloedfaze het intertijdegebied kan intrekken. 
Q (m3/jaar) : het resulterend brandingstransport van sedimenten . 

De getij-inlaat is instabiel en zal zich op termijn sluiten als de verhouding P/Q kleiner is 

dan 20. 

Voor het Zwin geldt: 

P = 355.000 m3 [4] . Het betreft hier geen jaargemiddelde conditie, maar een 
meting bij springtij, weliswaar bij kalm weer. 
Q = 130.000 m3/jaar. Deze waarde moet well icht als een minimum voor het 
brandingstransport worden beschouwd [2] . 

De verhoud ing P/ Q wordt aldus maximaal : 

P/Q max = 355.000/ 130.000 = 3 < 20 
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De Zwin getij-inlaat is dus morfologisch niet stabiel en zal zich zonder menselijk ingrijpen 
op termijn onvermijdelijk sluiten. 

Een probleem dat hiermede verband houdt is de neiging van de inlaatgeul om zich naar 
het oosten te verplaatsen onder invloed van het langstransport dat een resultante in 
oostelijke richting heeft. Dit vereist regelmatig ingrijpen om de geul terug naar het westen 
te verleggen omdat anders de geul naast het uiteinde van de Nederlandse duinregel zal 
komen te liggen en die sterk zal eroderen. 

Vermeldenswaard is dat in 1993 een campagne in opdracht van AWZ-afdeling 
Waterwegen Kust werd uitgevoerd om de sedimentbewegingen en in het bijzonder ook het 
zandtransport op de vooroever ter hoogte van het Zwin te bestuderen [3] . 

De verzanding in het Zwin 

In het Zwin is er via de inlaatgeul een resulterend inwaarts gericht transport van zand en 
fijnere deeltjes [4]. 

De verklaring hiervoor is dat de geul zeewaarts een drempel vertoont die pas overstroomd 
wordt wanneer het zeewaterpeil bij vloed voldoende hoog is gestegen. Dan stroomt 
evenwel in korte tijd een grote hoeveelheid water het reservaat binnen. In de ebfaze 
stroomt het water terug weg uit het reservaat, echter over een veel langere periode en met 
kleinere stroomsnelheden dan tijdens de vloedfaze. Na elke getijcyclus blijft daardoor een 
deel van het zand en het slib die met de vloedstroom werden binnengebracht, achter in 

het reservaat. 

De zandsuppleties op de stranden te Knokke-Heist en Cadzand vergroten het aanbod van 

zand . 

Om deze verzanding tegen te gaan werd in 1990 door de Technische Werkgroep van de 
Internationale Zwincommissie beslist stroomopwaarts van de monding voorbij de duinregel 
een proefzandvang te graven tot op ongeveer het peil TAW -2,00. De capaciteit van deze 
proefzandvang was ongeveer 33.000 m3 . De zandvang werd een eerste maal geledigd in 
1991, tevens werd de capaciteit uitgebreid tot ongeveer 90.000 m3 hetgeen het maximale 
haalbare is rekening houdende met de beschikbare ruimte. Leegmaken en onderhoud van 
de zandvang gebeurde ondertussen ook reeds in 1992, 1994, 1997 en 2001. 

Deze zandvang vertraagt sterk de verzanding van de Zwingeul en van de plassen en 
kreken waar de Zwingeul in uitmondt. De zandvang heeft echter weinig invloed op de 
verzanding en aanslibbing van de schorren die bij springtij en stormvloed worden 

overspoeld. 

Alhoewel de zandvang zich in het ecologisch minst kwetsbare gebied van het Zwin bevindt, 
brengt de noodzaak de zandvang leeg te halen en te onderhouden een regelmatig 
weerkerende verstoring van het reservaat met zich mee. Door de Technische Werkgroep 
werd dan ook in 2001 aan de Internationale Zwincommissie voorgesteld de zandvang 
vanaf 2002 niet meer periodiek uit te graven in afwachting van de uitvoering van 
structurele maatregelen. 
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Vermelden we nog dat het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen en AWZ-afdeling Waterwegen 
Kust een dynamisch kustbeheer toepassen voor de zeereep ter hoogte van de 
Zwinmonding. Dit houdt in dat elke vorm van zeewering ter hoogte van de zeereep 
achterwege wordt gelaten en grootschalige verzandings- en verstuivingsprocessen vrij spel 
krijgen [5] . 

Structurele aanpak van de problemen van het Zwin 

Om de problemen van het Zwin structureel aan te pakken werd door de Internationale 
Zwincommissie, op voorstel van haar Technische Werkgroep, gekozen voor een 
combinatie van grootschalige maatregelen die vooral de komberging vergroten en de 
afvoer van sedimenten naar zee bevorderen 

Onderzoek van het effect van talrijke scenario's om de verzanding van het Zwin tegen te 
gaan of te vertragen heeft immers aangetoond dat voor het duurzaam in stand houden 
van het natuurgebied het Zwin, grootschalige ingrepen de beste waarborg bieden . 

Deze combinatie van grootschalige maatregelen (een synthese van zgn. KomBerging 
Extern of KBE en KomBerging Intern of KBI scenario's) wordt hieronder opgesomd [6J]. 

Vergroting van de komberging 'extern' 

De exacte grootte en begrenzing van de externe komberging dienen nog bepaald te 
worden . Deze maatregel vereist ook dat een nieuwe waterkering wordt aangelegd. 

Vergroting van de komberging 'intern' 
Dit kan worden verwezenlijkt door grootschalig afgraven van hoog opgeslibdedelen in het 
huidige Zwin met evenwel behoud van standplaatsen van zeldzame plantensoorten. 

Verhoging van de stroomsnelheden van de ebstroom 

• Door het verbreden en verdiepen van de hoofdgeul en het aanleggen van een nieuwe 
geul in de nieuwe kombergingsgebieden. 

• Door extra spuiwerking door het afwateren van het polderwater langs het Zwin. Extra 
spuiwerking zal op termijn een bijdrage leveren aan het openhouden van de hoofdgeul. 
Verwacht wordt dat extra spuiwerking ook tot een toename van de natuurwaarden zal 
leiden wegens het ontstaan van een complete zout-zoet gradiënt. Randvoorwaarde voor 
deze extra spuiwerking is wel een verbetering van de kwaliteit van het polderwater. 
De maatregel kan leiden tot het herstel van een deel van de oorspronkelijke natuurlijke 
afwatering van het polderwater via het Zwin en bijdragen tot een verbetering van de 
waterhuishouding in de Zwinstreek. De realisatie van de maatregel is evenwel 
afhankelijk van de resultaten van de studies inzake waterhuishouding die heden aan 
beide zijden van de grens worden uitgevoerd. 
Extra spuiwerking zal de bouw van een nieuw pompgemaal vereisen. Of ook de aanleg 
van een waterbekken nodig is zal afhangen van de resultaten van de studies inzake 
waterhuishouding. 
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Vermelden we nog dat de grondspecie die vrijkomt door voornoemde maatregelen in de 
mate van het mogeliike verwerkt zal worden in de nieuwe waterkering . 

Gedacht wordt ook aan aanvullende maatregelen : 

• zo mogeliik een beperking van het langstransport van zand in de omgeving van de 
Zwinmonding . Hierdoor kan de verhouding P/Q worden verhoogd en dus de stabiliteit 
van de Zwin getij-inlaat worden verbeterd. 

• in samenhang met maatregelen om het langstransport te beperken : een herlocalisatie 
van de Zwinmonding meer westeliik nabij het eerste strandhoofd te Knokke-Heist 
kijkend vanaf de huidige Zwinmonding . Een dergelijke maatregel kadert dan in een 
dynamisch kustbeheer van de Zwinmonding waarbij de Zwinmond ing vrij spel wordt 
gelaten, de Zwinmonding niet regelmatig meer naar het westen moet worden 
teruggelegd of met vreemde materialen vastgelegd . Nadeel is dat de duinen aan 
Vlaamse kant worden aangetast en dat de oriëntatie van het geulenstelsel in het Zwin 
moet worden gewijzigd . 

Deze twee mogelijke aanvullende maatregelen zullen in de loop van 2003 door het 
Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout meer in detail bestudeerd worden. 

Vooraleer uitvoering van al deze maatregelen kan overwogen worden, zal de impact ervan 
in een grensoverschrijdend milieu-effectenrapport (MER) moeten worden onderzocht. 
Naast de hierboven beschreven combinatie van maatregelen zullen in dit MER in ieder 
geval ook nog volgende alternatieven al dan niet in combinatie met extra spuiwerking 
worden uitgewerkt: 

• spontane ontwikkeling (nulscenario: er worden geen maatregelen genomen om de 
Zwingeul open te houden en de verzanding tegen te gaan zodat natuurlijke processen 
hun gang kunnen gaan) 

• grootschalig afgraven van het huidige Zwin en verbreden en verdiepen van de 
bestaande hoofdgeul zonder vergroting van de komberging 'extern' (het zgn. 
KomBerging Intern-e scenario of KBI-c scenario) . 

De resultaten van de studie van het Waterbouwkundig Laboratorium en ook de resultaten 
van de studies inzake waterhuishouding zullen in het MER moeten worden meegenomen. 

Het voorgestelde pakket aan maatregelen biedt de mogelijkheid om een overwegend zout 
intertijdegebied zo lang mogelijk te behouden en te ontwikkelen. Er moet evenwel 
benadrukt worden dat geen enkele structurele maatregel of combinatie van maatregelen 
de natuurwaarden van het Zwin als intertijdegebied voor altijd veilig kan stellen . 

Het voorstel van de Technische Werkgroep is het resultaat van complex studiewerk. De 
maatregelen dienden immers niet alleen onderzocht te worden voor wat betreft de 
waterbouwkundige, technische, ecologische en budgettaire aspecten, maar ook voor. wat 
betreft hun maatschappelijke, planologische en bestuurlijk-juridische haalbaarheid, de 
mogelijkheden voor de afvoer van polderwater, de impact op landbouw en toerisme en 



De Wolf Peter. 2003. Naar een oplossing van het verzandingsprobleem? 6 pp. In: Mees et al. (eds). Feestzitting ter 6 
afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Zwin - Het Zwin: van gisteren naar morgen. Knokke-Heist (B) , 21 maart 2003. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)- Compagnie Het Zoute. VLIZ Special Publication, 13 : Oostende, Belgium. 

recreatie, de inpasbaarheid in de bestaande toeristisch-recreatieve gebiedsvisie voor de 
Zwinstreek. 

De Internationale Zwincommissie dient nu nog over de gekozen aanpak te rapporteren 
aan de Nederlandse en Vlaamse regeringen . 
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Als Bruggeling en West-Vlaming hecht ik veel belang aan de kust. Maar ook als Vlaams 
minister van Werkgelegenheid en Toerisme is de kust voor mij een essentieel goed. Het is 
een plek bij uitstek voor toeristen en voor natuurliefhebbers. 

Onze kust kende een ware metamorfose gedurende de afgelopen vijftig jaar. Dankzij het 
duinendecreet hebben we de al te grote bouwwoede aan de kust tijdig een halt kunnen 
toeroepen. Ontwikkeling mag en moet, maar wellicht zijn we aan de kust soms wat te ver 
gegaan. Met mijn actieplan 'Kust 2006' wil ik in nauwe samenwerking met de l 0 
gemeenten en de provincie, de kust aantrekkelijker maken voor iedereen. Centraal hierbij 
staat de ontwikkeling van een duurzaam kusttoerisme. Duurzaamheid betekent onder meer 
dat we respect hebben voor de natuur. Daarom dat we gebieden zoals het Zwin en de 
Zwinbosjes, maar ook de IJzermonding in Nieuwpoort, moeten koesteren. Het zijn 
overblijfselen van een stuk authentieke kust die we op een verantwoorde manier moeten 
kunnen beheren, aanbieden aan de toeristen en vooral vrijwaren voor de volgende 
generaties. 

Een duurzaam toerisme vormt de rode draad doorheen mijn toeristisch beleid. 

Natuur en toerisme lijken op het eerste zicht misschien een gevaarlijke combinatie maar 
kunnen perfect samengaan en tot een win-win situatie leiden. Een mooi voorbeeld is de 
aanleg van fiets- en wandelpaden. Ze gelden als groene poorten tot onze waardevolle 
landschappen. Ook aan de kust wordt momenteel de kustfietsroute uitgebouwd van De 
Panne tot in Knokke-Heist en zelfs grensoverschrijdend langs de kust van Zeeuws
Vlaanderen. De Kustfietsroute loopt langs duinen, dijken en polders en doet de 
belangrijkste bezienswaardigheden aan. 

Om de principes van het duurzaam toerisme daadwerkelijk ingang te doen vinden heb ik 
met Toerisme Vlaanderen Reiswijzer en het WES het 'I nfopunt Duurzaam Toe ris me' 
opgericht. Het Infopunt informeert en sensibiliseert de reizigers, overheden, onderwijs en 
de toeristische industrie op vlak van duurzaam toerisme. 

De huidige toerist en recreant is bovendien veeleisender geworden en heeft een groeiende 
behoefte aan vriendelijke vormen van recreatie en toerisme. Natuurgerichte recreatie is 
een nieuwe groeimarkt. In die zin is het belangrijk aandacht te schenken aan 
kindvriendelijkheid, interactie en attractiviteit. ledereen moet kunnen genieten van de 
natuur: jong of oud, dik of dun en ook personen met een handicap mogen we niet 
vergeten. Vandaar dat ik een beleid heb uitgestippeld dat gericht is op 'Toerisme voor 
Allen' . 

De toerist van vandaag is ook op zoek naar afwisseling. Een bezoek aan een stad wil men 
vaak combineren met een natuurwandeling. Door het inrichten van fiets- en wandelroutes 
in de groene regio's wil ik mensen overtuigen om op een natuurvriendelijke manier te 



genieten van de vele landelijke gebieden die Vlaanderen rijk is. Bovendien gaan dergelijke 
toeristische projecten gepaard met heel wat jobcreatie. Verschillende natuurgebieden 
worden momenteel onderhouden door kansengroepen zoals langdurige en 
laaggeschoolde werklozen. Deze nieuwe vorm van tewerkstelling is de afgelopen drie jaar 
in Vlaanderen met bijna l 000 jobs gegroeid. 

Ook aan de kust lopen toeristische werkgelegenheidsprojecten. Een aantal mensen 
houden, tijdens de zomer, en sinds kort ook in de winter, de stranden afvalvrij . Zo kan de 
kust het ganse jaar door aantrekkelijk blijven voor iedereen . Ook voor het onderhoud van 
toegankelijke natuurgebieden werden recent extra arbeidskrachten ingezet. 

Centraal bij de ontwikkeling van natuurgebieden als het Zwin staat ook de educatieve 
invulling. Op die manier maken we bezoekers bewust van de noodzaak van 
natuurgebieden. De grote verdienste van het Zwin is dat er in de loop van 50 jaar 
miljoenen mensen voor het eerst leerden naar vogels kijken, planten waarderen en de zee 
als natuurfenomeen ontdekken. De stichters van het Zwin verdienen dan ook een pluim 
voor hun vooruitstrevende visie op het vlak van natuurbehoud en op het vlak van 
toeristische beleving. Vandaag biedt het Zwin dan ook samen met het vogelpark de ideale 
formule voor een daguitstap doorheen een prachtig stukje natuur. 

Even belangrijk als de start van het Zwin is het behoud van het gebied. Daarvoor moeten 
we ons richten tot conservator Guido Burggraeve. Hij wees ons dertig jaar lang de weg 
naar de meest interessante plekjes. Als Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme 
is het mijn taak om mensen als Guido Burggroeve een welverdiende rust te gunnen en 
dankbaar te zijn voor zoveel jaren inzet. Als vogelkenner en natuurbeschermer in de 
Brugse regio is hij steeds een altijd sprekend voorbeeld geweest voor veel mensen. Door 
zijn vele dienstjaren heeft hij een ervaring en expertise opgebouwd die van onschatbare 
waarde bleken voor de verdere ontwikkeling van het Zwin. En dankzij de nieuwe 
conservator, Kris Struyf, is een goeie opvolging alvast verzekerd . 

Een totale visie en een globale benadering van de evolutie van het Zwingebied zal 
ongetwijfeld zowel de natuur als het toerisme ten goede komen. Samen met de 
verschillende partners op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, Vlaams, federaal en zelfs 
Europees niveau moeten we in staat zijn unieke natuurgebieden als het Zwin te behouden. 
Als Vlaams minister van Toerisme ben ik alvast bereid om nieuwe duurzame plannen voor 
de toekomst mee te ondersteunen. 
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Het Zwin te Knokke-Heist (België) is niet alleen het best gekende natuurgebied van 
Vlaanderen. Het is ook een plek met zoveel facetten, een zo rijke geschiedenis, en zoveel 
mogelijkheden voor onderzoek, dat het vrijwel onmogelijk is deze rijkdom aan gegevens in 
één literatuurlijst te vatten. Voorliggende bibliografie is daarom slechts een aanzet tot het 
opstellen van een volledige publicatielijst over het Zwin. In deze eerste fase werd vooral 
getracht de makkelijkst bereikbare literatuur samen te brengen. Algemene monografieën, 
veel geschiedkundige titels en ornithologische overzichtswerken zijn dan de voor de hand 
liggende voorbeelden. Ook ondersteunende literatuur voor gids- en veldwerk in het 
reservaat zijn goed voorhanden . Het Zwin-reservaat is blijkbaar ook een aantrekkelijke 
plek voor toekomstige leerkrachten, wat blijkt uit een vrij groot aantal referenties van 
graduaatthesissen over het Zwin . Zelfs vanuit het buitenland is er aandacht geweest voor 
dit mooie reservaat en de specifieke morfodynamiek van de Zwinmonding, getuige een 
tweetal lsraelische publicaties over dit onderwerp . 

Er is echter veel meer, en verder speurwerk vanuit de VLIZ-mediatheek zal moeten leiden 
tot een uiteindelijk volledig overzicht van wetenschappelijke, historische, beleidsgerichte en 
vulgariserende literatuur over het Zwin. We worden daarom graag op de hoogte gebracht 
van alle referenties rond het Zwin, waar u weet van hebt en die niet in deze lijst 
opgenomen werden. Uw suggesties, tips, bronnen etc. zijn zéér welkom bij de auteur. 
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