
Klassieker in een nieuw jasje
Vlaanderen is heel w at opvallende, hedendaagse architectura le 
pareltjes rijk. En vanaf 2012 schiet er nog één uit de  startblokken: 
het Zwin. Een mooi voorbeeld van nederigheid ten opzichte van 
de natuur. We lichten alvast een tipje van de sluier op.



W a a r zag jij voor de allereerste keer een 
ech te  oo ievaar? Het Zwin Is al m eer 
dan 3 generaties dé  klassiekeronderde 
school-, g roeps-en  gezinsuitstappen ... 

En ais w e de p lannen  van de provincie  
W est-Vlaanderen en het A gen tschap  voor Natuur 
en Bos m ogen geloven, b lijft d a t nog lang zo.

VAN LUCHTHAVEN NAAR VOGELGEBIED
Het Zwin of ‘tsw in’ zoals het in de  m idde leeuw en 
w erd genoem d, is de  naam  van het uitgestrekte 
slikken- en schorrengeb ied  in het uiterste oosten 
van onze kustlijn. Bij hoog  w a te r verdw ijnt het onder 
de zeespiegel. Bij laag  w a te r kleurt het p rach tig  
paars onde r een b e d  van w ee lde rig  b loe iende  
zw inneblom m etjes. In de  m idde leeuw en kon je nog 
via een d iepe  vaargeu l doo r het Zwin tot in Brugge 
varen. M aar die geul verzandde en het Zwin w erd 
met inpo ldering  bed re igd . Tot er In de  loop  van de 
20e eeuw  achtereenvo lgens een villa voor Koning 
Leopold III, een vliegve ld  voor lijnvluchten naar 
Engeland en Duitse bunkers w erden gebouw d. 
Ingrijpende veranderingen, m aar toch  lieten ze 
toe een deel van het w aardevo lle  landschap  te 
bew aren.
En zo komt het d a t men In 1952 Het Zwin kon 
u itroepen to t het a llereerste natuurreservaat in 
ons land. Gevolg? De Koninklijke villa w erd een 
bezoekerscentrum  en de activ ite iten  op  de 
luch thaven w erden stopgezet. Voor v liegtu igen, 
w elteverstaan. Want w a a r ooit Sabenatoestellen 
opstegen en landden , ontstond van toen a f een 
druk vogelverkeer.

NIEUWE LUCHTHAVEN IN DE STEIGERS
Sindsdien is het Zwin een trekpleister voor vogels 
én nieuwsgierigen d ie  hen van naderb ij w illen 
bespieden. Toch lag  de  laatste jaren ook het 
monster van de vergane g lorie  op  de  loer. Geulen 
verzandden, hele popula ties bezoekers b leven w eg 
en de oude  gebouw en  begonnen  veel van hun

charm e te verliezen. Daarom  w erd beslist to t een 
grootscheepse opknapbeurt.
O p het p rogram m a? Een u itb re id ing  van het 
b ro e d g e b ie d  én van de uitkijkposten In dijken en 
duinen. M aar de  ech te  kroon op het w erk w ord t een 
g loedn ieuw  kijkcentrum  én bezoekerscentrum . Dat 
m oeten ‘de  duurzam e toegangspoorten  w orden 
tot de  In te rnationa le  luch thaven van voge ls ’. Het 
a rch itec tenbureau  Coussée & Goris uit Gent won de 
a rch itectuurw edstrijd . Klaas Goris: “ De ju ry prees ons 
on tw erp  om w ille  van zijn grote in tegra tiekw alite iten  
en om d a t het een landschappe lijke  continuïte it 
creëert tussen w a t voor de  mensen is en w a t voor 
de  natuur.”

DE AFWEZIGE AANW EZIGHEID
Het resultaat? Er komen 2 inp lan tingen  letterlijk In de 
m arge van het landschap: een bezoekerscentrum 
aan  het n ieuwe fie tspad en een kijkcentrum  in de 
In te rnationa le  dijk.

WIE IS KLAAS GORIS?

• Klaas Goris werd geboren In Brussel, m aar verhuisde ais jonge knaap 
naar het rustieke Pajottenland.

• In 1984 voltooide hij zijn archltectuurstudles aan het Slnt-Lucas 
Architectuur Brussel en trok met een studiebeurs landschaps
architectuur naar Milaan.

• Sinds 1992 doceert hij architectuur aan het Sint-Lucas Architectuur 
Gent. Ondertussen richtte hij met Ralf Coussée het Gentse 
architectenbureau Coussée & Goris op. Ze schreven al projecten op 
hun naam In Dubai, Amsterdam, Brussel, Gent, Leuven, Kortrijk, 
Roeselare, Aalter, Moen, Sint-Laureins...

• In 2007 wonnen Coussée & Goris de cultuurprijs voor architectuur van 
de Vlaamse gemeenschap.

• In 2011 wonnen ze de ontwerpwedstrijd voor het Zwin samen met hun 
partners en adviseurs: Gafpa, Grontmij, Rudy J. Luijters, M adoc en 
Koen Van Synghel.



“In de beperktheid toont zich de meester”
De a rch itec t verduidelijkt: “Vissershuisjes stonden 
vroeger toch  ook a ch te r de  du inen om zich te 
bescherm en? Ons idee  is d a t de  gebouw en  een 
plek zijn w a a r je  kennis o p d o e t w a a rn a  je m et 
d ie kennis de  d ingen  zelf g a a t ontdekken. Zonder 
wegwijzers, m et enkel natuurlijke e lem enten. 
Precies daarom  bouw en w e onze gebouw en  niet 
m idden in  het landschap, m aar aan  de rand van het 
na tuu rgeb ied .”
Toch zal je  niet naast de  be ide  gebouw en  kunnen 
kijken. Het bezoekerscentrum  zal van ver te zien 
zijn w anneer je  over het n ieuwe fie tspad of de 
Léon Lippensdreef komt aangefie tst. Binnenin 
w ord je op  een slimme m anier via de  ca fe ta ria  
naa r de  tentoonstellingsruim tes gesluisd. Daar 
vullen klassieke en hedendaagse  installaties elkaar 
aan. A llem aal m oeten ze het zelfstandig leren 
bevorderen: een en cyc lo pe d ie  op  je  sm artphone, 
d ig ita le  scherm en, opgeze tte  vogels en a p p ’s om 
vanop  de grond vogels in de lucht te herkennen. 
Zo nod ig t het bezoekerscentrum  je uit om het 
landschap in het ech t te gaan  ontdekken. Echt ais 
een p o o rt to t het landschap.
Het kijkcentrum doe t het om gekeerde. Want d a a r 
aan de rand van de Zwinvlakte m et zijn gure 
w inden  en wassende w a te r m oet het de  mens juist 
bescherm en tegen  de natuur. Logisch dus d a t de 
a rch itec ten  kozen voor een be tonnen constructie . 
Dat is u iteraard ook een verw ijzing naar de  bekende 
m ilitaire bunkers in de  duinen, m aa r toch  vooral een 
praktische keuze: “ Beton is het en ige  m ateriaa l da t 
bestand is tegen  de  felle w inderosie op  die plek. 
Bovendien g a a t de  bescherm ing ook verder: in het 
on tw erp  is er ook een ruim te voorzien voor kinderen 
om zich om te k leden, een sem inarieruim te en zelfs 
een p lek om te overnach ten .”

EEN W ARM NESTJE VO O R  IEDEREEN
Of d ie overnachtingsm ogelijkhe id  er ook ech t komt, 
is nog niet zeker. De knopen m oeten nog w orden 
doorgehakt. M aar volgens Klaas Goris m oet het

wel kunnen, op  voo rw aarde  d a t het gebeurt in 
het kader van het bestuderen en observeren van 
de natuur. Reden? “Ais het bezoekersaantal in het 
Zwin de  laatste jaren is g e d a a ld , dan  komt d a t 
ook om d a t de  m idde len  ontbraken om het goed  
te kunnen onderhouden . M aar v a n d a a g  de d a g  
w ord t het eco log ische aspect a lsm aar belangrijker. 
W aarom zou een zekere com m erc ië le  u itba ting  dan 
niet kunnen zonder de  frag ilite it van het landschap 
te schaden?”
Precies daa rom  w erden er in zijn on tw erp  ook 
een aan ta l suggesties opgenom en  over hoe die 
eventue le  com m erc ië le  u itba ting  kan gebeuren. 
M et respect voor de  natuur: “ In de  beperk the id  
toont zich de meester. Een a rch itec t is geen 
bee ldhouw er die een a fgew erkt p roduc t aflevert. 
In je  gebouw  m oet w orden ge leefd . Dus m oet je  ais 
a rch itec t een bee tje  van alles zijn: filosoof, strateeg, 
psycho loog en zelfs econoom  ... Je bent de cem ent, 
d ie ervoor m oet zorgen d a t op  het e inde alles m ooi 
sam envalt.” Benieuwd w a t de ooievaars van die 
n ieuwe nestjes zullen denken.

GEZW IND NAAR HET NIEUWE ZWIN?
Op het vo lled ig  vern ieuw de Zwin is het nog 
even w ach ten  tot 2014. M aar tijdens de 
veranderingsw erken b lijft het Provinciaal 
N atuurcentrum  Zwin en de Zwinvlakte wel open 
voor het grote  publiek. Zo kan je de werken 
alvast op  de  voet vo lgen. W aar w a ch t je  nog 
op? Vergeet je  laarzen niet!

Het Zwin
G raaf Léon Lippensdreef 8 
8300 Knokke-Heist 
w ww .zwin.be

http://www.zwin.be

