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De Zwinstreek vertoont een landschap met vele facetten. Er is de natuur, 
er is de mens, elk met hun nooit aflatende activiteit. Elk facet produceert 
andere beelden, die wij als aandachtige waarnemer kunnen opnemen e11 
vastleggen. Enerzijds zijn er de menigvuldige sporen van een nog niet zo 
ver verleden, waarin natuur en mens het gebied vorm en uitzicht hebben 
gegeven. Die sporen vormen het landschappelijk erfgoed van de 
Zwinstreek, het leesbaar verleden. Anderzijds zijn er de uitingen van 
recente tot hedendaagse. activiteit, waardoor het traditionele landschap 
voortdurend aan verandering onderhevig is. Wij beleven nu het huidig 
landschap. Het voorbije landschap was anders. Het toekomstig 
landschap zal ook anders zijn. 
In deze nieuwe reeks 'Beelden van de Zwinstreek' zal regelmatig een 
foto verschijnen, een uitsnit uit het recente landschapsbeeld dat de 
Zwinstreek ons voorhoudt. Bij de foto komt een bondige beschrijving, 
eventueel met een korte duiding. Hier is het eerste beeld. 

Grenspaal 362 (foto W.Wintein) 
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De Zwinstreek is een landschap met grenzen. Het land is bezet met 
dijken. Bij een inpoldering vormde een dijk de grens tussen het te 
ontginnen polderland binnen de dijk en de nog overstroombare schorren 
buiten de dijk. Aldus betekende een dijk de scheiding tussen cultuurland 
en natuurgebied. Naarmate meerdere bedijkingen elkaar opvolgden, 
verschoof die scheidingslijn. De grens werd verlegd. Het 
landbouwgebied, tevens het bewoonde gebied, groeide aan. In het 
huidig landschap zijn de dijken nog nadrukkelijk aanwezig. Veelal 
worden ze benadrukt door de bomenrijen 'die ze dragen. De Zwinstreek 
toont de aandachtige waarnemer duidelijk de ruimtelijke indeling en 
opeenvolgende vorming van haar polderland. 
Maar er zijn ook nog de grenspalen, zoals grenspaal 362, die geplaatst 
werd in 1869. De hele Zwinstreek behoorde tot het Brugse Vrije en het 
graafschap Vlaanderen, tot de Nederlanden in opstand kwamen tegen 
de Spaanse bezetter (de Tachtigjarige oorlog). Het Zwin was frontzone 
en werd bij het vredesverdrag in 1648 grenszone. Sedertdien loopt de 
staatsgrens België - Nederland dwars door de Zwinstreek. 

Nieuws van het Zwin 
20 februari 2002 

Enkele vroege lenteverschijnselen in het Zwin: 

- in een grote zesden, centraal in het educatief vogelpark is een 
aalscholver aan het broeden sinds 10 februari; twee andere partjes zijn 
er hun nest aan het bouwen 

- tengevolge van de uiterst zachte winter overwinterden hier heel wat 
vogels die normaliter naar zuidelijker streken trekken : een vijftigtal 
kluten, één groenpootruiter, een dertigtal kleine zilverreigers, één 
roodborsttapuit en twee ljiftjafs 

- in de reigerskolonie, vlakbij het natuurreservaat, zijn reeds heel wat 
blauwe reigers bezig met de nestbouw. Ze lfs op een twintigtal meter 
van de kolonie (vanaf de weg door de duinbosjes) kan je genieten van 
de rauwe klanken die ze voortbrengen, ter begeleiding van het 
paarritueel of de balts 



- in het educatief park staan de sneeuwklokjes en de winterakoniet in 
volle bloei 

- op 4 februari zagen we in het Zwin de eerste grutto's, die slanke 
steltlopers broeden in de Zwinstreek en overwinteren in Zuidwest-Europa 
en Noord-Afrika. 

Enkele interessante waarnemingen: 

- we observeerden twee exemplaren van de zeldzame ondersoort 
witbuikrotgans van 5 tot 7 januari en één exemplaar van 8 tot 12 februari. 
Die vogels broeden op Spitsbergen en Nova Zembla en overwint~ren 
vooral in Northumberland (NO-Engeland) 

- enkele vrij zeldzame roofvogels die in de Zwinstreek overwinterden zijn: 
3 smelleken, 2 slechtvalken en 3 blauwe kiekendieven 

- enkele relatief zeldzame zangvogeltjes die in het Zwin werden 
waargenomen : 3 ijsgorzen van 6 tot 20 januari en een vijftigtal fraters op 
13 januari 

- geregeld zien we in het vogelpark een zwarte specht 

- deze winter zagen we maximaal 1.380 wulpen op de slaapplaats in het 
reservaat; geregeld ook observeerden we 2 regenwulpen. Die vogels 
overwinteren hoofdzakelijk in Afrika. 

De Conservator 
Guido Burggraeve 
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Hanze@medici.com 
culturen 

Brugge, wisselmarkt van 

Het spreekttot de verbeelding. 
Veertiende en vijftiende eeuw. De stad zoemt van bedrijvigheid. 
Honderden handelaars treffen elkaar in stapelhuizen en op marktpleinen 
om samen te werken en te leven. Ze komen uit de kleine dorpen en 
grotere steden van veschillende Noord- en Zuid-Europese landen 
samen, in Brugge. Talen en culturen botsen en vinden elkaar rond één 
gezamenlijk punt van interesse : handel. 
Brugge stond toen immerrs bekend als een van de meest 
kosmopolitische steden ten noorden van de Alpen, aangezien het de 
draaischijf was van de Internationale handel tussen het Noordelijke 
Hanzebegled en Zuid-Europa. Van die historische erfenis Is veel meer 
bewaard gebleven dan een handvol goed gerestaureerde gevels. 
HANZE@MEDICI.COM , de grote zomertentoonstelling van Brugge 
2002, boort al die bronnen aan voor een ontdekkingstocht die u 
meevoert langs straten, kanalen, pleinljes en historiche gebouwen van 
het vroegere handelskwartier. Een tentoonstelling die over de stad gaat, 
wou ook die stad zelf letterlijk als uitvalsbasis nemen. 
Aan de hand van originele stukken uit belangrijke binnen- en 
buitenlandse musea en archieven en door een aantal evocaties wordt 
het rijke verleden van Brugge terug tot leven gebracht. Een aantal 
onbekende gebouwef! die en belangrijke rol speelden, openen hun 
deuren. Kunst- en gebruiksvoorwerpen vertellen samen een verhaal in 
kleine "exposities-in-de-expositie". En hier en daar wordt er een echte 
stunt gepresenteerd, zoals de beroemde houten stadskraan die op ware 
groote gereconstrueerd wordt door leerlingen van het VTI. 
Vertrekpunt is het Provinciaal Hof, waar de bakens worden uitgezet van 
een evenement dat - in het jaar waarin de komst van de euro ons 
economisch denken een nieuwe impuls geeft - even achterom kijkt. De 
TOB'ers, een vereniging van ondernemers uit Torhout, Oostende en 
Brugge, leveren een multimediale bijdrage die de hedenaagse 
econopische dynamiek duidelijk moet maken. Want dat is waar 
HANZE@MEDICI.COM garant wil voor staan: een lichtvoetig opgevat 
parcours dat een beeld probeert te schetsen van de historische band 
tussen rijkdom en kunst, tussen economie en cultuur, tussen heden en 
verleden. 

Plaats: Provinciaal Hof, Saaihalle, Hof Bladelin e.a. 
Periode: van 24 mei tot 8 september 2002-03-11 
Tentoonstellingscommissaris: André Vandewalle 


