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Landschapsplan Voormalig Eiland van Cadzand 

West Zeeuwsch-Vlaanderen tekent zich scherp af als groene oase te midden van een sterk verstedelijkte delta. Het gebied ten 

noorden van de Vlaamse stedenrij onderscheidt zich door relatieve rust en ruimte en een rijkdom aan landschappelijke en 

cultuurhistorische relicten. Het landschap is getekend door een eeuwenlange strijd met de zee. Een strijd met vele erfenissen, 

zo ook het voormalig Eiland van Cadzand. 
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Ten opzichte van de veel jongere, rationeel apgezetue Renaissanc_epolders leent dit voormalige eiland zich uitstekend voet. een vergaande menging van 
functies. Het eiland kan zich onwikkelen van looter een productîe-landschap naar een landschap met ru ime vaar recreatie, natuur en landbouw, teza- 
men de motw van de West Zeeuwsch-Vlaamse economie. Met een integrale aanpak, waarbij wordt gezocht naar combinaties van landbouw, recreatie, 
natuuranfwikhling en ruimte voor water kan de attractiviteit van het gebied sterk worden verhoogd. 

Met k e t  plan voor het vaorrnalig Wand van Cadrand komen geschiedenis en toekomst in elkaars verlengde te liggen. Vandaag de dag is nauwelijks 
zichtbaar dat het vsormalige eiland k(on wan de oudste polderlandschappen van West Europa vormt. Schaalvergroting in  de landbouw, de daarmee 
samenhangende ontvrcatering van gronden en het verdwilnen van beplanting heeft het gebied historisch gezien geen gecd gedaan. Hetzelfde geldt woar 
recreatieve ontwikkelingen aan die kust en de vaak daarmee samenhangende uitbreiding wan dorpen. Er is een schril contrast ontstaan tussen het beeld 
vanuit de lucht en de beleving van het landschap op o~ghoegts. Vanuit de lucht is de rijke geschiedenis van kleine vrcreg middeleecawse pslders tot 
de recente polders uit de vorige eeuw nag goed herkenbaar. Op oirghoqte zijn de oudste sporen nagenoeg onzichtbaar en dreigt het landschap haar 
kenmerken van een eeuwenlange strijd tegen de zee zienderogen te verliezen. Alleen nog de namen in het landschap herinneren aan de oude zeearmen, 
geuten en zandbanken. 

Het West Zeeuwsch-Vlaamse landschap wordt gerevitaliseerd door hedendaagse wensen ten aanzien van gebruik en beleving van het landschap te 
verbinden met de kwaliteiten wan het landschap als herinnering. Structuren die in de loop van de eeuwen hun waarde hebben bewezen warden drager van 
het landschap. Een sterk kader waarin belangrijke historische aspecten zijn opgenomen biedt tevens ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en i s  de: garantie 
voor een duurzaam landschap. Aan de hand van de lanélsckapsopbouw wordt een aanpak voorgesteld in vier onderdelen: de vroeg-middeleeuwse kern 
van de oude eilanden, de laat-middeleeuwse schillen, het assenkruis en de rand wan het vaormalige eiland. 



Toekomstbeeld 



Assenkruis 

Re schaal van de polders. uit ds verige eeuw contrasteert sterk met de middeleeuwse structuur van min af meer tancentrisehe ringen. De hoofdwegen 
o.narekken zich aan deze ringen en vormen een functianeel assenkruis. Ze bepalen vo%rr een belangrijk deel de beleving van het larsdschap ap het voormaltge 
eiland. De leesbaarheid van het landschap wordt sterk vergroot wanneer het aansnijden van de oude dijken doar de hoofrlwqen duideiijk zichtbaar wordt 
gemaakt. Om die reden wordt het eontraat tussen de acutaroidte en de structuur van het oude landschap aangezet. 
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Een even groot contrast tuswn de oude poldera en de ingrepen uit de tweedei tielfl van vorige eeuw wordt gevormd door het ahateringskanaal dat 
dwars over het hoogste gedeelte van het eiland Is gegraven. Wat bietrefl het totale watersysteem in het gebied is het devies: met het water mee afwateren. 
Met dit devies in het achterhoafd Ss het afwateringskanaal over ki~t Eiland van tadzend niet meer functioneel. Lij kan warden omgevormd tot een lijn 
die zich onderscheidt in het landschap: een lineaire reeks met visvijvers. Het blijft daarmee een streep over ket eiland, maar krijgt een nieuwe functie. 
Het wordt zelfs een attractie. 

Ook duisternis i s  in een dergelijk landschap een worm van kwaliteit. Met het 's  nachts verlichten van de stilte wegen Is aan die kwaliteit vaorbijgegaan. 
Hét stille landschap kan weer donker worden door over te schakelen ap 'verlichting op aanbod'. 

De rand van het voormalige elland 

Extra aandacht is nodig om het voormalige eiland ten opzichte van de 
overige eilanden tts positioneren. Met eiland dat vroeger - als vanzelfspre- 
kend - werd omringd doar water wordt weer herkenbaar gemaakt door 
de polders die tussen de oude zeedijken liggen herkenbaar te maken ten 7 opzichte wan de apen podeis op het eiland ielf. De auer het algemeen 
iets hoger gelegen rand van het eiland wordt verdicht. De verdichting 
krijgt vorm in een schakering van bebouwing, beplante en apen ruimtes. 
In deze zone i s  ruimte vaar de ~ntwikkeiling van 'boerenbascampings' 
en 'Iandsehaps-campings' met vijf hectare natuurlijk gebied of bos. De 
gralene gardel met plantages, praducaizebios en recreatie vormt een aan- 
trekkelijke verbinding tussen kust en het binnenland. De gordel i s  niet 
overal even dicht. Ze strekt zith in een omtrekkende beweging uit van 
het natuurgebied Het Zwin naar ket natwurreseruaat De Zwarte Pelder, 
De westni]de van de rand van het vsarrnalige eiland -waaronder de meer 
recente en griatere Zwinpalders - blijft veel opener dan de oastzijde van 
de rand wan het eiland. In de none tussen Sluis, Retranchement en Cad- 
rand-Bad is het belangrijk de huidige boomklbkerbistop;en te handhaven 
en waar mogelijk voorzieningen te treffen voor een aaneenschakelingen 
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Wet pr~jert urrordt mede ~ f i n a n r i e d  door de Eurapesc Commisie, Df regio. 




