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IN LE ID IN G  FEESTZITTING

G raa f M aurice Lippens 
Voorzitter C om pagnie Het Zoute

G eachte heer M inister,
G eachte heer Gouverneur,
G eachte dames en heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren,
G eachte leden van de Bestendige Deputatie,
G eachte heer burgemeester,
Geachte Schepenen,
Geachte Mandatarissen,
Geachte dames en heren,

Toen wij verleden jaar in dezelfde periode het feestjaar ter gelegenheid van de 5 0 ste 
verjaardag van het Zwin hebben ingezet, bevonden wij ons in een eerste fase van de 
voorbereid ingen voor de toekomst van dit zo belangrijke natuurreservaat.

Er is een jaar voorb ijgegaan 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 oo it aandacht besteed wordt aan actieve 
deelnam e van de bezoeker aan de boodschap die wij wensen te brengen. Het Zwin zoals 
het 5 0  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 m oeilijk  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 d it is nog m aar een 
begin. Die enkele initiatieven geven slechts een idee van de diverse m ogelijkheden die 
zullen ontstaan eenm aal het Zwin zijn broodnodige face lift zal hebben ondergaan.

Met betrekking to t 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 opm aken. In dat verband dank ik de positieve medewerking die w ij hebben 
mogen genieten vanwege alle mogelijke overheidsinstanties.

W ij 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 d o o r te voeren zijn noodzakelijk voor de 
verdere uitbouw van het vogelpark tot een modern bezoekerscentrum met internationale 
allure. Daarom  ook is de Com pagnie het Zoute bereid meerdere m iljoenen euro te 
investeren in d it project. Men mag immers niet vergeten dat duurzaamheid op gebied van
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natuurbescherming eveneens bestaat uit het feit dat een entite it self-supporting moet 
kunnen zijn. Dan pas heeft men natuurbescherming w aar geen speld tussen te steken is.

Dit alles doet m ij denken aan de dreigingen die kunnen ontstaan ten gevolge van 
verontrein ig ing, zoals enkele weken geleden is gebeurd. Het getouwtrek dat gepaard is 
gegaan met de bescherming van het Zwin tegen o lieverontre in ig ing 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. N iettegenstaande de terechte 
frustraties die bij sommigen zijn ontstaan betekent d it echter niet dat niet verder gewerkt 
moet worden aan de problem atiek 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 voornam elijk  bezighoudt met de 
verzandingsproblem atiek van het reservaat. Daarbij valt het op dat de werking van deze 
commissie de voorbije  jaren voornam elijk gericht was op het zoeken van oplossingen voor 
de ontwatering van West Zeeuws Vlaanderen en het noorden van W est-Vlaanderen. De 
eigenlijke problem atiek, nam elijk het verder verzanden van het Zwin, dreigde een 
bijkomende materie te worden. Gelukkig is de C om pagnie het Zoute erin geslaagd om 
het eerste probleem  terug op de voorgrond te krijgen.

De Technische W erkgroep 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 m on ie rte  vergroten.

Het is inderdaad gem akkelijk op papier oplossingen uit te werken met een budget van 
5 4 .0 0 0 .0 0 0  euro, een andere zaak is het deze budgetten daadwerkelijk vrij te krijgen. 
Verder is het m ooi 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 drom en terwijl het Zwin nood heeft aan een snelle en pragmatische 
aanpak. In d it verband zijn alle partijen het erover eens dat het Zwin gedeeltelijk zal 
dienen afgeplagd te worden teneinde de komberging ervan te verhogen. W aarom  dit niet 
nu onm idde llijk  doen? W aarom  uitstellen to t men die tientallen m iljoenen euro zal 
gevonden hebben?

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

De C om pagnie het Zoute heeft het Zwin gered. M eer nog, de Com pagnie het Zoute heeft 
op deze gronden en errond nooit wensen te bouwen, terwijl dat indertijd ais logisch zou 
en/aren zijn. Daarbij heeft deze vastgoedondernem ing, uit eigen vrije wil, een belangrijk 
onderdeel van haar vastgoedpatrim onium  onttrokken aan bebouw ing. Velen wensen dit 
historische gegeven te vergeten; het is echter belangrijk noo it te vergeten dat, ais we hier 
vandaag samen zijn, dit te danken is aan de Com pagnie, 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 ¡aren is 
geëvolueerd. Het is dan ook gem akkelijk kritiek te uiten op hetgeen de Com pagnie heeft 
gedaan. De C om pagnie het Zoute heeft met de toenm alige kennis terzake een voorbeeld 
opgericht dat wereldwijd ais dusdanig w ordt erkend en heeft aldus bijgedragen to t het 
natuurbewustzijn van velen onder ons. Alleen dat al is op  zich een enorm succes te 
noemen.

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

Gedurende verschillende tientallen ¡aren is G u ido  de figuur geweest van het Zwin. O p  
zijn gekende manier, en op een steeds joviale en sympathieke manier, heeft G uido 
duizenden mensen doen kennismaken met de pracht van d it unieke natuurreservaat. 
W anneer men hem hoort spreken over het Zwin kan je slechts één conclusie trekken, 
G u ido  houdt van het Zwin, of, meer nog, G uido  is één met het Zwin. Ais je aan hem 
denkt kom je uit bij het Zwin, ais je aan het Zwin denkt kom je uit bij G uido. Het is dan 
ook  begrijpe lijk dat G u ido  Burggraeve in de toekomst nog veel in het Zwin zal te zien zijn, 
althans dat hoop ik.

W e mogen echter iemand niet vergeten die evenzeer ais G u ido  aan de natuur en aan het 
Zwin verknocht is en die hem al die ¡aren heeft gesteund op haar eigen zo sympathieke 
manier. M agda, menig uurtje heeft u eveneens in het Zwin doorgebracht, en ook dankzij 
u hebben zovele mensen kunnen kennismaken met d it stukje schitterende natuur. U hebt 
al die ¡aren aan de zijde van G uido  gestaan en wij weten dat uw steun hem zo waardevol 
is geweest en nog steeds is, dank u.

Andere sprekers zullen ongetw ijfe ld p ittiger anekdotes in hun gedachten hebben dan ikzelf, 
m aar dat laat ik dan liever aan die anderen over. G u ido , ik kan het niet voldoende 
herhalen, vanwege mijzelf en vanwege de Com pagnie het Zoute, m aar vooral ook 
namens de zovele duizenden die het Zwin al die ¡aren hebben bezocht: bedankt voor 
alles en het ga jullie goed.

Ondertussen is het aan Kris Struyf om de opvolg ing 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. 
O p  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 V A N  HET Z W IN  (KNOKKE)

Eckhart 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 m oeilijk  onderschat worden. Een 
halve eeuw reservaat, van p ionier tot gevestigd begrip, m aar a ltijd  een buitenbeentje 
gebleven.

De geschiedenis van het Zwin gaat uiteraard véél verder terug, de zuidelijkste inham van 
de dynamische Delta, w aar land en zee in wisselend patroon e lkaar ontmoetten. De hele 
opkom st, g lorie tijd  en ondergang van Brugge ais haven en hanzestad, de opeenvolgende 
inpolderingen, oorlogen en alle andere ingrepen die to t op vandaag de sporen nalaten in 
d it unieke Zwinlandschap. H ier zijn natuur en cultuur nog intens met e lkaar verweven rond 
het grensoverschrijdende reservaat ais kern.

H et reservaat

De ecologische situering van het Zwin ais getijdengebied in contact met de Noordzee en 
de dynamische processen die daarm ee gepaard gaan, is een essentieel kenmerk. 
Sedimentatie en verzanding, erosie van kreken en duinvorm ing o f -afslag zijn fysische 
gegevenheden die vaak onvoorspelbare trends vertonen. De vegetatiesuccessie van slikken 
to t rijpe schorren met de habitatvorm ing voor tai van specifieke flo ra - en fauna-elementen 
van het zoute m ilieu is dan weer een klassiek en beter gekend fenom een. Dit buitendijkse 
gebied sluit naadloos aan op het achterliggende polderland met resterende brakke kreken 
en historische graslanden van de vroegere Zwingeul. N aa r het westen zijn er het voormalig 
vliegveld en de beroemde Zwinbosjes. Deze hebben niet alleen een intrinsieke 
natuurwaarde m aar ze vormen tevens de onm isbare buffer voo r het reservaat en zijn 
tegelijk  ais geheel een voorbeeld van uitzonderlijke landschapsecologische diversiteit.

Toen naar aanle id ing van de Deltawerken na de watersnood in 1953 ook de 
internationale d ijk  diende opgehoogd, kon graaf Léon Lippens 'w erk met werk maken' en 
liet hij in de schorren grote plassen uitgraven met eilandjes voor broedvogels. H ierdoor 
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'. 
D oor de bekendheid van Lippens ais p ionier van natuurbehoud wereldw ijd werd het Zwin 
van in den beginne opgegeven ais een van de waterrijke gebieden in België van 
internationale betekenis.

mailto:eckhart.kuijken@instnat.be
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Vooral de slikken langs de open Zwingeul en de kreekjes, de schorren met spectaculaire 
bloei van de lam soor ('Zw innebloem '), met broedvogels ais tu re luu r en scholekster en met 
de grote kolonies van sterns en meeuwen o f 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 G u ido  Burggraeve die 
gedurende ruim 35 jaar met zijn geleide wandelingen bij bezoekers to t 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 m eegem aakt o f 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 
waarnem ingen.

Fietsten G u ido  Burggraeve en ondergetekende in 1 9 5 6 /5 7  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 d ig ita le  foto 's wereldw ijd op diverse websites te 
plaatsen.

Tijden veranderen, het Zwin zelf ook, to t zorg van velen. De gegraven plassen 
veroorzaakten een stromingswijziging in de schorren, met aanzuiging van zand uit de 
Zw ingeul; de kunstmatige kreken en sloten om het publiek te kanaliseren en de met 
sluisjes opgestuwde voorste plassen waren voortdurend aan dynam iek onderhevig en 
m oeilijk  te stabliliseren. De toe loop van bezoekers -  to t 4 0 0 .0 0 0  per jaar, wie doet dat 
na? -  veroorzaakte zware betreding van de vegetatie van schorren, vloedmerken en lage 
duinen en dem pte er de soortenrijkdom ; en vooral de verstoring doo r badgasten van over 
de grens zijn voor de beheerder permanente knelpunten gebleven.

In troductie van  soorten ais p u b lieks trekker

O m w ille  van het publiek werden in het Zwin vogels geïntroduceerd die met succes tot 
broeden kwamen en doo r hun vrije vluchten in de directe om geving grote indruk maken 
op de bezoeker: ooievaars en grauwe ganzen. De dagelijkse voederbeurten van eenden, 
ganzen, aalscholvers en ooievaars met w ijlen Robert Trio zullen velen zich herinneren. De 
inrichting van vogelkooien met tai van soorten in gevangenschap had en heeft vooral een 
educatieve bedoeling, die op heden misschien eerder achterhaald is en niet door iedereen 
verenigbaar w ord t 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 ¡aren zeventig een 'm ust' voor de 
vakantiegangers aan de Belgische kust.

Louter ecologisch gezien groeide hier echter een haard van geïntroduceerde of handtam 
gem aakte vogelsoorten die een g root aandeel hadden in de ongewilde 
faunaverschuivingen in de hele regio. M et name de introductie van de vrij broedende 
grauwe ganzen medio jaren vijftig , helaas vertrekkende van de oostelijke ondersoort, is 
een biogeografische 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 toegenom en dat een uitzwerming over 
grote delen van O ost en W est-Vlaanderen en van Zeeland gebeurde. D aarbij worden ais 
broedgebieden dikwijls de kleinere natuurgebieden gekozen, met vaak waardevolle m aar 
zeer kwetsbare d rijftiI-vegetaties, waarvan de draagkracht gauw wordt overschreden. Dat 
ondertussen ook  brandganzen, canadaganzen en tai van andere soorten verwilderde 
broedpopulaties opbouwen in heel V laanderen is een fenom een waarmee het 
natuurbehoud zal moeten leren leven gezien aantalsregulaties te velde nauwelijks 
realiseerbaar zijn -  ais men die keuze al zou maken.

Een reservaa t s taat niet a lle e n , b eh eer is essentieel

De sam enhang van het eigenlijke Zwin met de omgevende natuurgebieden en 
landschappen houdt tai van ecologische waarden en potenties in. Deze dienen door 
gebalanceerd beheer tot hun rech tte  kunnen komen om optim aal plaats te bieden aan de 
streekeigen en vaak zeldzame flora en fauna. De graslanden van de huidige Zwinbosjes 
en op het voorm alige  vliegveld (de Kleine vlakte) hielden een tijd lang stand, een 
schitterende gradiënt van zilt naar zout, van droog naar nat m ilieu. De eertijds vooral 
kalkrijke duingraslanden werden helaas deels met naa ldhout beplant o f gingen 
verstruwelen d o o r afwezigheid van beheer. De poeltjes met boomkikkers werden 
overschaduwd, de groeiplaatsen met zeldzame paddestoelen, vooral kleurrijke wasplaten, 
verruigden o f verdwenen onder een te zware begrazingsintensiteit.

Terecht zijn er de groene bestemmingen ais reservaatgebied op het gewestplan, versterkt 
doo r de rangschikking ais beschermd landschap en de aanwijzingen ais speciale 
beschermingszones voor de EU-Vogelrichtlijn en -H abita trichtlijn , én de afbakening ais 
waterrijk gebied van internationale betekenis onder de Ramsar-conventie.

Toch takelde ook  in deze regio de gaafheid a f doo r toenem ende omgevingsdruk. 
Bebouwing en recreatie rukken op vanuit Knokke én Cadzand; plannen voor marina of 
golfterre in, congrescentrum o f Finis temae enerzijds, 'Sluis aan zee' anderzijds illustreren 
een niet aflatende drang om vooral ook de natuur ais groen kader een economische 
functie te geven. O f dergelijke toekom stm odellen een duurzame instandhouding van het 
gehele landschap inclusief natuur en cu ltuur juist m ogelijk  maken, dan wel hypothekeren 
verdient grond ig  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 m ogelijke alternatieven voor 
verjonging van de slikken en schorren wel technisch uitvoerbaar, m aar m aatschappelijk- 
economisch niet aanvaardbaar of haalbaar.

O o k  voor de beheerskeuzen van de eindelijk echt reservaat geworden Zwinbosjes zullen 
gebalanceerde keuzen nodig zijn, met oog voor zowel ecologische ais sociale functies; tai 
van aanwezige gradiëntm ilieus zijn immers b ijzonder 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 optim alisatie van de grote ecologische potenties in deze 
uithoek van V laanderen is een uitdaging. Hier wenkt een samenwerkingsverband tussen de 
overheden en de grote fusieorganisatie die N atuurpunt geworden is om het 
m aatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in deze jonge eeuw verdere impulsen te 
geven.
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BIJLAGEN

1. AANTAL PLANTENSOORTEN VAN ZW IN, ZWINBOSJES & KLEINE VLAKTE

Rode lijst categorie Aantal soorten
Met uitsterven bedreigd 2
Bedreigd 19
Kwetsbaar 11
Zeer zeldzaam 33
Zeldzaam 24
Vrij zeldzaam 20
Achteruitgaand 24
Criteria niet van toepassing 43
Momenteel niet bedreigd 271
Onvoldoende gekend 7
Totaal 454

Gesteelde zoutmelde Halim ione pedunculata (L.) Aell. met uitsterven bedreigd
Kwelderzegge Carex extensa G ood. met uitsterven bedreigd

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

2. VEGETATIE VAN ZW IN, ZWINBOSJES, KLEINE VLAKTE, GOLF & ZWINPOLDER

Vegetatietypes Opp. (ha)
Kaal zand 0 ,3
V lo e d m e rk / embryonaal duin 0 ,8
Kaal slik 2 8 ,9
Schorre 115,8
Helm 33 ,0
Helm /  rijshoutaanplant 11,6
Mosduin 34,1
Duingrasland * 157,4 prio rita ir habitat
Vervilt grasland 1,2
G o lf ** 68,4 roughs : p rio rita ir habitat
Jonge duinvallei 1,1
O pen w a te r /  oever 20 ,9
Duindoornstruweel 26 ,9
Gem engd struweel 2 1 ,0
Bosaanplant 3 8 ,9
Bosaanplant met verjonging 72,2
Spontaan bos 10,0
Akker 520 ,4
Cultuurgrasland 76,5

Ref.: Provoost S. & M. Hoffmann (red.).l 996. 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 ZW IN 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
naam

Rode lijst 
categorie

Aantal UTM hokken 
(5x5km) in 

Vlaanderen
SPINNEN
Kwelderkaardertje 4 rgenna patula 1 3
Klokspinnetje Baryphyma duffeyi 1 3
Schorrewolfspin Pardosa 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 
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Evolutie van het aantal broedparen van de Visdief in het Zwin sinds I9 6 0 . Kolonie 
ontstaan na uitgraven van aantal vijvers en eilandjes. A fname eind de jaren '6 0  door 
begroeid raken eilandjes en erosie, daarna weer toenam e door uitvoeren 
beheerswerken. Recente afname wellicht doo r 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 I9 6 0 :  2
1939: 30 1961: 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, W atervogeldatabank Instituut voor Natuurbehoud 
i.s.m. Voqelwerkqroep NW-Vlaanderen, G. Burqqraeve, F. De Scheemaecker 
(MERGUS), P. Luste.a.
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Kuijken Eckhart. 20 03 . Natuurwaarden von Het Zwin (Knokke). 4 pp. In: Mees et al. (eds). Feestzitting ter afsluiting van het
jubileum jaar 50 jaar Zwin -  Het Zwin: van gisteren naar morgen. Knokke-Heist (B), 21 maart 2 0 03 . Vlaams Instituut voor
de Zee (VLIZ) -  Compagnie Het Zoute. VLIZ Special Publication, 13: Oostende, Belgium.

9

Status van de broedvogels ín het Zwin

Categorieën * #  soorten
Achteruitgaand 1 1 o.a. Veldleeuwerik, Patrijs
Bedreigd 5
Kwetsbaar 13
Met uitsterven 
bedreigd

5 o.a. Kuifleeuwerik

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
Algemene /  zeer algemene 

broedvogel 57 39 14
Bijzondere broedvogel 28 8 10
Schaarse broedvogel 42 11 8
Totaal 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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De kust ais 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 vorm t een smalle strip van 65 km, die, onder de toeristische 
vraagdruk, zich een sterk versteend en verstedelijkt uitzicht heeft aangemeten.

M aar, hoe dan ook, de kust blijft -  in een Europese context -  een uitzonderlijk druk 
bezocht toeristisch-recreatief gebied met een belangrijke sociaal-econom ische betekenis. 
Enkele cijfergegevens moeten dit duide lijk  maken:

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

m iljoen geraam d.
■ Het aantal dagtrips moet de grootte-orde van 20  m iljoen benaderen op jaarbasis.
■ De jaarlijkse bestedingen van de dag- en verblijfstoeristen benaderen de grootte-orde

van de 2 m iljard Euro.

Enkele afgeleide bedenkingen terzake:

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

Er gaat b lijkbaar een magische aantrekkingskracht uit van de com binatie  zee -  strand -  
duinen -  polders. Zo zijn b lijkbaar heel wat Belgen onvoorwaardelijk bereid om, op 
topdagen, meerdere uren in file te staan om een dagje aan zee doo r te brengen.

V oor een korte afstands-dagtrip o f (korte) vakantie b lijft de doorsnee Belg zeer sterk 
georiënteerd op onze kustzone. Onze kust te lt...

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.

mailto:paul.boerjan@westtoer.be
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De aantrekkingskracht van de Vlaamse kust b lijft zeer hoog, ondanks de nabijheid van 
kustzones met een beduidend sterkere natuurbelevingswaarde, in concreto de O paalkust 
in N oord-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, 
m aar ook op het erop geënte sociaal systeem: de kustambiance is b ijzonder belangrijk 
en b lijkbaar trekken mensen mensen aan.

■ O o k  de kwantiteit, kwalite it en variatie van de logies- en commerciële voorzieningen 
oefenen een aantrekkingskracht uit.

■ Belgen vertonen een vrij traditioneel reisgedrag qua bestemmingskeuze.

De m ag ie  van  de kust

Volgens vele cultuuranalytici verkeert de westerse cu ltuur in crisis. N oo it was de welvaart 
zo hoog en de tevredenheid van het individu zo laag. De westerse mens zit voor een 
belangrijk gedeelte van zijn tijd  gevangen in gefixeerde gedragspatronen, waarop het 
individu geen vat heeft. Economie en technologie zijn dom inante systemen geworden, 
aangedreven doo r de m otor van de rationele efficiëntie. De behoefte aan individualite it zit 
gevangen in de doo r de genoem de 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 m otivator achter de vrijetijdsbesteding van de m oderne westerse mens is 
het terugtreden uit deze strakke kaders. De magie van de kust schuilt hierin dat zij een 
ideale scène vorm t om d it te realiseren. Dit is op het eerste gezicht verbazingwekkend. De 
kust stelt in principe niet zoveel voor: strand met daarachter de zee. Tezelfdertijd is de kust 
ook alles. De kust vorm t een ongrijpbaar, steeds veranderlijk decor waarin de recreant 
onbewust uit zijn m aatschappelijk gefixeerde kaders kan treden.

Kijkend naar de zee kan men de oneindige ruimte ervaren. M aar hoe oneindig de zee ook 
is, aan de kustlijn vindt ze haar einde. De zee lijkt eeuwig, m aar tezelfdertijd is ze ook 
veranderlijk. D oor de golven, de getijden, de lichtgevoeligheid verandert de zee 
permanent van uiterlijk. De zee is bedreigend, m aar tezelfdertijd aantrekkelijk. Men 
ondervindt aan de kust a llerle i chaotische prikkels zoals het voelen van zand, zonlicht, 
water en wind. De kust zet tevens aan om onbeschroom d de gefixeerde sociale kaders 
terug te dringen. De kust zet zelfs volwassenen aan to t 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 vorm t om uit de dagdagelijkse gefixeerde en frustrerende economische en 
sociale omgevmgskaders te stappen. Hierbij lijkt de kust een ruim te van uiteenlopende, 
onvoorspelbare m ogelijkheden te bieden.

Bij de planning en het beleid voor het kustgebied moet er rekening mee worden gehouden 
dat er fysieke ruimte wordt gereserveerd die de gelegenheid biedt to t het beleven van de 
aangegeven uiteenlopende en niet-program m eerbare ervaringen.
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Een visie op de V laam se kust

Uit het voorgaande betoog volgen twee stellingen:

a. De Vlaamse kust is een 'key tourist area1 bij het invullen van het toeristisch-recreatief 
behoeftepatroon van vooral de Belgen.
Ais spreekbuis van de toeristisch-recreatieve sector ben ik abso luut voorstander van 
een beleid dat veel meer dan voorheen, het ruim telijk gebru ik aan de kustzone 
reguleert en waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van het 
gebied.
V oor mij is het evenwel du ide lijk  dat bij deze planning dient te worden uitgegaan van 
de toeristisch-recreatieve behoeften, waarbij tevens w ordt aandacht gegeven aan 
verantwoorde invalshoeken m .b.t. de ecologische draagkracht.
Een unilaterale ecologische dom inantie is sowieso onaanvaardbaar voor de 
toeristisch-recreatieve sector aan de kust

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

Verder heeft W esttoer recentelijk stellingen geponeerd m.b.t. het provinciaal ru im telijk 
uitvoeringsplan voor strand- en dakconstructies, de w indm olenprob lem atiek aan de 
kust, het ontwerp ruim telijk uitvoeringsplan Westkust en Zwinstreek, de problem atiek 
van de kampeerwagens en het hoeve- en plattelandstoerisme.
Iedereen weet hoe belangrijk het Vlaams niveau is bij beslissingen m.b.t. de 
ruim telijke ordeningsproblem atiek. Een kwalitatieve bestaffing van Toerisme 
V laanderen m.b.t. ruim telijke ordening lijkt mij een priorite it van eerste orde.

Terugkerend naar de context van de kust, wordt erop gerekend dat de toeristisch- 
recreatieve sector ais vo lwaardige partner kan onderhandelen bij de afwikkeling van 
de ruim telijke ordeningsproblem atiek aan de kust.

b. Het b lijkt evident dat de toeristisch-recreatieve sector een dom inante drager is van de 
sociaal-econom ische ontw ikkeling aan de kust. H ieruit volgt dat het op lange termijn 
veiligstellen van de socio-econom ische 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 doo r de Provincieraad West-Vlaanderen 
goedgekeurde 'Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie voor de kust' (2002): "Het 
kusttoerisme moet op  een duurzame m anier én de maatschappelijke recreatieve behoefen 
van de V lam ingen/Belgen opvangen én de socio-econom ische positie van het toerisme in 
de regio veiligstellen".
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H et toeristische be lang  van  het Zw in  in de context van  d e  V laam se kust

De sterk geürbaniseerde Vlaamse kust w ordt 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 to t stand door sterke persoonlijkheden met 
visie en doorzettingsvermogen. In 1924 werd het Zwin aan de C om pagnie du Zoute, 
onder le iding van de fam ilie  Lippens overgedragen. Alles werd in het werk gesteld om het 
Zwin met zijn fauna en flora ongeschonden te bewaren. De gronden konden best worden 
inged ijkt en voor landbouwdoeleinden worden gebruikt. D it is -  doelbewust -  niet 
gebeurd. O p  het einde van de jaren tw intig 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 doo r te trekken, richting Breskens. De visie en doortastendheid 
van de fam ilie  Lippens gaf hier weer de doorslag.Tenslotte stichtte Léon Lippens het 
allereerste natuurreservaat in ons land in 1952.

O m  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 doo r studiebureaus gesofistikeerd lijkende technieken 
ais de reiskostenmethode, muitipliereffecten, etc. ten tonele gevoerd, die me even doen 
g lim lachen. Het Zwin vertoont een uniek natuurhistorisch kader en is doo r zijn uniciteit 
verheven tot een toeristisch attractiepunt van prim air 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, m aar het afgeleide effect is veel ingrijpender naar het im ago van de 
bestemming (in casu Knokke-Heist/De Vlaamse kust) toe. Automerken, modefabrikanten 
en andere 'm erkproducten' besteden fortuinen aan im agovorm ing.

Het Zwin is een bijzonder zwaarwegend im ago-elem ent voor de bestemming Knokke- 
Heist. In een doo r 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 om geving van Knokke-Heist worden hierbij op de 
eerste plaats vermeld doo r 40  % van de verblijfstoeristen. Bijzonder opvallend is de 
vaststelling dat het Zwin afgetekend op de tweede plaats volgt, vermeld doo r 30  % van de 
verblijfstoeristen. De meerwaarde van het Zwin w ordt vermeld doo r 27  % van de Belgen, 
m aar stijgt naar 40  % bij Nederlanders en Luxemburgers en zelfs to t 45 % bij de Duitsers.

Het Zwin is ontegensprekelijk een oorspronkelijk natuurhistorisch project, met een afgeleid 
sterke toeristische potentie. Bovendien w ord t de potentiële markt gedreven door een 
verhoogde belangstelling v o o rd e  natuur.
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Zo b lijk t uit een onderzoek bij de West-Vlaamse bevolking (in 1997  uitgevoerd doo r de 
toenm alige provinciale Dienst Toerisme en Recreatie, nu opgegaan in Westtoer) dat circa 
één vijfde van de W est-Vlamingen in de loop van het jaar minstens één trip  had 
ondernom en met ais hoofddoel het observeren van de natuur. Men moet hier wel enige 
nuance aan de dag leggen: tussen het observeren van fauna en flo ra  en het wandelen in 
de natuur situeert zich een onduidelijke schemerzone.

O ndanks de gunstige m arktomstandigheden stellen we vast dat het bezoekersaantal van 
het Zwin teruggelopen is van circa 3 0 0 .0 0 0  in 1991 naar 1 75 .00 0  een decennium later, 
hetzij een te rug loop met 42 %. Toch een duide lijk  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 m ekaar in dit opzicht slechts 
versterken.
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W a t is het Zwin?

V oor de meeste aanwezigen op deze feestzitting slaat de benam ing 'het Zw in ' zonder 
enige twijfel op het getij-onderhevig gebied dat zich uitstrekt tussen de Internationale dijk 
en het Noordzeestrand. Echter worden doo r menig Knokkenaar en toerist ook de duinen 
ten oosten van Knokke, de zogenaam de Zwinbosjes, en de om liggende polders, historisch 
niet helemaal onterecht, to t 'he t Zw in ' gerekend. Deze vaststelling leidt ons tot de 
semantische vraag wat onder 'he t Zw in ' moet worden verstaan. Het van Dale- 
w oordenboek van de Nederlandse taal definieert het algemeen zelfstandig naamwoord 
'zw in ' ais een 'natuurlijke geul o f kreek in buitendijkse gronden '. In de Middeleeuwen 
bevond zich in het noordooste lijk  deel van de Vlaamse kustvlakte een marien 
overstrom ingsgebied van variërende vorm en uitgestrektheid dat eerst 'S incfal' en later 
'Z w in ' werd genoem d. Deze overstrom ingsvlakte kende een hoogtepunt na de stormvloed 
van 1134 (Ryckaert, 1985) en krom p in de daaropvolgende eeuwen geleidelijk in 
naarm ate door indijkingen m eer polderland werd gewonnen. De inpolderings- en 
occupatiegeschiedenis van de Zwinstreek vormt ongetw ijfeld een van de boeiendste en in 
het landschap voorlop ig  nog gem akkelijkst te lezen hoofdstukken van de historische 
geogra fie  van Vlaanderen. De laafste fase van de inpoldering, die uit een ander 
perspectief ook kan beschouwd worden ais de inkrim ping van de kreken, slikken en 
schorren van het Zwin, bestond uit het opwerpen omstreeks 1872 van de Internationale 
d ijk. Uit historische kaarten van M erca tor ( l ó de eeuw) tot Ferraris (tweede helft 1 8de eeuw) 
b lijk t hoe het Zwin, in de eeuwen die deze finale indijking voorafg ingen via verscheidene 
grote kreken verbonden was met de Westerschelde en tevens ook  het water van de 
waterlopen uit de om liggende polders opving. Immers was Cadzand to t halfweg de 1 9de 
eeuw nog een e iland ... Het Zwin was dus van oudsher een onderdeel van het estuarium 
van de Schelde. Sinds tijdens de 19de eeuw de Belgische en Nederlandse 
polderafwateringen werden om gele id  naar andere mondmgspunten en de Internationale 
d ijk  werd opgeworpen, is het Zwin verworden tot een van zijn hinterland geïsoleerde 
relictuele zeeinham w aarvoor zich inmiddels een duinengordel heeft ontwikkeld, een 
zogenaam de 'slufter' die, zoals alle slufters in steeds toenemende mate onderhevig is aan 
verzanding.

mailto:Jeanlouis.herrier@lin.vlaanderen.be
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Juridische en planologische statuten

Ais waterweg tot de havensteden Dam m e en Sluis, was het Zw in oo it een voornam e 'poort 
van V laanderen ' avant la lettre, zodat het sinds de M iddeleeuwen nauw verbonden is met 
de geschiedenis van ons land. Zowel dit historisch belang ais 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-ta l hectare (waarvan 
125 ha op Belgisch grondgebied) vrij kleine Zwin hoort nochtans naast de Westhoek 
(359 ha), de Kalmthoutse heide (1 .032  ha) en de Waalse Hoge Venen (ruim 4 .5 0 0  ha) tot 
de doo r 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 ais landschap in het kader 
van de toen nog recente wet van 7 augustus 1 931 op het behoud van de Monum enten en 
Landschappen (op heden vervangen d o o r het decreet van 16 april 1996 houdende 
bescherming van landschappen).

In 1952 richtte G raa f Léon Lippens het Belgisch gedeelte van het Zwin in ais een 
particu lier natuur- en vogelreservaat. Deze heel verdienstelijke daad berust volledig op de 
vrijw illigheid en het eigendomsrecht van de particuliere e igenaar van het gebied (de 
naamloze vennootschap Com pagnie Het Zoute), m aar heeft geen formele 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  m ilieu of in de zin van de voorgaande wet op het natuurbehoud. Juridisch moet 
het Zwin dus omschreven worden ais een niet-erkend particulier natuurdom ein. Sinds de 
oprichting van het bij dat natuurdom ein horend vogelpark werd de naambekendheid van 
het Zwin zo m ogelijk  nog groter dan voordien en leerden er zoniet de meeste, dan toch 
zeer vele Belgische orn ithologen de vogels herkennen. G raaf Léon Lippens leerde zijn volk 
naar de vogels kijken (Dua, 2002). Andere verdiensten van G raa f Léon Lippens zijn onder 
andere zijn succesvolle acties tegen het naar aanle id ing van de overstrom ingen van 1953 
afdam m en van de Zw inm onding doo r de Nederlandse overheid en voor de verbanning 
van de jacht op  de Belgische stranden.

Het Zwin werd doo r het bij Koninklijk Besluit van 7 april 1977 goedgekeurd gewestplan 
Brugge-Oostkust bestemd ais 'R: natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat'. O o k  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 1 993 , 21 december 1994 en 29 november 1 995 
werden het in de Zwinbosjes gelegen voorm alig  zwemdokterrein, de Zouteduinen en de 
binnenduinen van de O ude Hazegraspolder (die doo r het gewestplan Brugge-Oostkust 
nog ais respectievelijk recreatiegebied, woongebied en agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde waren bestemd), aangeduid ais beschermd duingebied en voor 
het duingebied belangrijk landbouwgebied. De binnenduinen en duinzoom van de O ude 
Hazegraspolder bezitten een hoge intrinsieke actuele en potentiële natuurwaarde en 
vormen een ruim telijke verbinding tussen de doo r het gewestplan vastgelegde 
groengebieden 'Zw in-Zw inbosjes' enerzijds en 'B linkaartbos' anderzijds.
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In uitvoering van de Overeenkom st inzake watergebieden die van internationale betekenis 
zijn, in het b ijzonder ais woongebied voor watervogels, opgem aakt te Ramsar (Iran) op 2 
februari 1971, werden het Zwin, de Zwinduinen, de achterliggende brakke kreken 'het 
D ievengat' en 'de  Reygaertsvliet' bij Koninklijk Besluit van 27  september 1984 
afgebakend ais 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 17 oktober 1988  ais speciale beschermingszone in de zin van artikel 4 van de 
Richtlijn 7 9 /4 0 9 /E E G  van de Raad van de Europese Gem eenschappen van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand (de zogenaam de Europese Vogelrichtlijn). Tenslotte 
werd het Zwin ook  opgenom en in het bij besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 
2 00 2  in uitvoering van artikel 4 lid 1 van de Richtlijn 92 /4 3 /E E G  van de Raad van de 
Europese Gem eenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de w ilde flora en fauna (de zogenaam de Europese Habitatrichtlijn) 
aangem elde speciale beschermingszone 'D uingebieden inclusief IJzermonding en Zwin'. 
Dit laatste besluit hield een correctie en form alisering in van de beslissing van de Vlaamse 
regering van 14 februari 1996 waarbij het Zwin en zijn om geving al eerder was 
opgenom en in het bovenvermeld kandidaat-Habitatgebied.

Het va lt op dat niet enkel het actueel resterend slikken- en schorrenrelict van het Zwin in 
de bovenvermelde (kandidaat-) beschermingszones werd opgenom en, m aar telkens ook 
het grootste gedeelte van de om liggende duinen en polders, uiteraard om wille van het 
(ook) in die gebieden voorkom en van:

■ vogelsoorten uit de bijlage 1 van de Europese Vogelrichtlijn  of van belangrijke 
(overwinterende) aantallen van trekvogelsoorten (voornam elijk ganzen) en

■ van natuurlijke habitats uit de bijlage 1 en soorten uit de bijlagen 2 en 4 van de 
Europese H ab itatrich tlijn  (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 ais leefgebied van o.a. vogels één geheel vormen met dat 
Zw inrelict en anderzijds herinneren aan de historische zeei'nham die oo it to t Damme reikte 
en die via verscheidene grote kreken, waaronder de Passegeule, verbonden was met de 
m onding van de Westerschelde. Het Zwin is bovendien één van de weinige plaatsen aan 
de (Belgische) Vlaamse kust w aar nog het natuurlijk continuüm van kustbanken in de 
ondiepe zee, strand, slikken en schorren, duinen en tenslotte polders nagenoeg 
ononderbroken voorkom t. In het kader van de eerste fase van de afbakening van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) in uitvoering van artikel 17 en volgende van het 
natuurbehouddecreet van 21 oktober 1997 werden alle op het vigerend gewestplan 
voorkom ende R- en N -gebieden en in uitvoering van de 'Duinendecreten ' aangeduide 
'beschermde du ingebieden ' in de Zwinstreek opgenom en in de gelijknam ige Grote 
Eenheid N atuur (GEN). Deze GEN ziet er op heden eerder uit ais een lappendeken van 
groengebieden dan ais een coherent b lok robuuste natuur... Het in 1997 door de 
Vlaamse regering goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen legt echter voor het 
hele Vlaams grondgebied een toename van 3 8 .0 0 0  hectare natuur- en reservaatgebied
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op. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen biedt op die m anier de m ogelijkheid om het 
GEN 'Zwinstreek' to t een ruim telijk en functioneel sam enhangend geheel uit te bouwen 
d o o r via gewestelijke ruim telijke uitvoeringsplannen de p lanologische bestemmingen van 
sommige deelgebieden in groene zin te wijzigen.

B eheer

In de ¡aren 1 9 5 0 -1 9 6 0  had de 'm ainstream ' van het natuurbehoud een iets naïeve 
perceptie van de kustduinen en aanverwante milieus zoals zilte schorren ais natuurlijke 
landschappen die doo r natuurlijke processen in een nagenoeg onveranderlijke optimale 
toestand werden gehouden. In de ¡aren 1970 -1980  brachten een aantal dramatische 
veranderingen in die landschappen, zoals de verstruweling en vergrassing van de 
duinvalleien en de versnelde verzanding van slufters w aaronder 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 g rootschalige natuurlijke processen 
zoals zandverstuivingen en zeedoorbraken (die eventuele nieuwe slufters zouden kunnen 
doen ontstaan) onbeperkt toe te laten, w ilde grote grazers (die verstruweling en 
vergrassing zouden kunnen terugdringen) zijn al lang verdwenen en de aanwezigheid van 
uitgestrekte bebouwde kommen die de natuurgebiedjes nagenoeg om ringen leiden tot 
storende randeffecten zoals verdroging, proliferatie van exoten en al dan niet verwilderde 
huisdieren, overbetreding en rustverstoring doo r een te intensieve recreatie enz.. Die 
algemene vaststelling geldt uiteraard ook voor het Zwin, dat sinds de ¡aren 1970 
onderhevig is aan een, al dan niet onder de invloed van de uitbouw van de Zeebrugse 
voorhaven e n /o f de strandsuppleties voor Knokke-Heist, versnelde verzanding en 
vergrassing met Strandkweek.

Het Zwin zou doo r een verdergaande verzanding, mits het treffen van een aantal 
begeleidende natuurbeheersm aatregelen zoals begrazing, w ellicht evolueren tot een 
waardevol en boeiend milieu van een geleidelijk ontziltende prim aire duinvalle i dat echter 
zowel qua samenstelling van (avi-)fauna en flora ais qua landschappelijk uitzicht drastisch 
zou verschillen van de huidige slufter met zijn getij-onderhevige zoute slikken en schorren. 
Een totaa l verzand en ontzilt Zwin zou dus op zich nog a ltijd  w aardevol, m aar 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 
toegenom en havenuitbreidingen, zilte slikken en schorren, al dan niet in estuariene 
milieus, schaars geworden. Van de W esterscheldemonding tot d iep in N oord-Frankrijk zijn 
er over een kustlengte van ruim 150 km op heden, benevens het Zwin, slechts een vijftal 
locaties waar zoute schorren (nog) voorkom en:

■ de (ook al verzande) Verdronken Zwarte polder, te N ieuwvliet-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 Uzermonding, te N ieuw poort (op 47  km afstand van het Zwin);
■ Le Platier d 'O ye , te Gravelines (op 98 km afstand van het Zwin) en
■ La Slack, te Ambleteuse (op 1 4 0  km afstand van het Zwin).

V andaar dat het wetenschappelijk referentiedocument van het Vlaams natuurbeleid voor 
de kust, met name de 'Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust' (Provoost & Hoffmann 
(reds.), 1 996) onder meer de volgende opties aanbeveelt:

■ ais m ogelijkheden voor meer dynamische kustgebonden geom orfo logische processen: 
'duurzam e duin-schorre-overgangen';

■ ais potenties voor natuurontw ikkeling: halofie le vegetatie;
* en ais p rio rita ir te versterken ecologische relaties en gradiënten: versterking van de 

m ariene invloed.

G eom orfo logen hebben echter vastgesteld dat slufters onverm ijdelijk  verzanden en van 
hun verbinding met de zee doo r duinenvorm ing afgesnoerd w orden ... tenzij op plaatsen 
w aar de duinengordel wordt onderbroken doo r de m onding van een waterloop. De enige 
duurzam e m anier om het Zwin aan de mariene invloed blijvend onderworpen te houden is 
dus het te herstellen ais een m onding van waterlopen, zoals d it nog to t in de 1 9de 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 m aar wel op zijn minst de m ondingsgeul 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 
m igratiem ogelijkheden 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 overstrom ingen in de regio is meegenomen. Binnen afzienbare tijd  zouden drastische 
w ijz ig ingen 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 ais 
estuarien gebied te herstellen mag niet gemist worden. M et het doo r stromend polderwater 
open houden van de m ondinggeul van het Zwin is de gebiedsdekkende verzanding echter 
nog niet overwonnen. Het periodisch o ve rg ro te  oppervlakten afgraven van het gebied lijkt 
ecologisch en op langere term ijn ook budgetta ir weinig duurzaam. Het uitbreiden van het 
overstroom baar gebied van het Zwin zou de kom berging 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 
aanzien lijk  vertraagd zou worden. De 'Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust' voorziet dan 
ook  de m ogelijkheid om ter hoogte van het noorde lijk  deel van de 1 9 d8 eeuwse W illem- 
Leopoldpo lder slik en schor te herstellen doo r een gecontroleerde uitbreiding van de 
kom berging van het Zwin. V oor 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 onverm ijdelijk  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 m ilieu-effectenrapportering.
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O o k  de geplande vrij drastische om vorm ing van het Vogelpark van het Zwin moet, gelet 
op het statuut van Europees Vogel- en H abitatrichtlijngebied, 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 om geving, denken we m aar aan de risico's op het 
ontsnappen van (half-)exotische vogelsoorten en de generatie van autoverkeer. H ier werd 
doo r de eigenaars van het gebied geopteerd om deze beoordeling eveneens via een 
m ilieu-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 blijven, om 
vast te stellen dat in feite het 'gew oon ' 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 o f verzanding to t een duinvalle i, in elk 
geval moet de landschapsevolutie p lanm atig voorbereid en begeleid worden. H iervoor is 
een beheersplan nodig dat zowel het patroon- en het procesbeheer ais het natuureducatief 
en recreatief m edegebruik regelt. U iteraard dient zo 'n beheersplan weer de doelstellingen 
van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te implementeren. Een dergelijk beheersplan 
zou het best kunnen opgem aakt worden in het kader van een erkenning van het Zwin ais 
natuurreservaat in de zin van artikel 33 van het natuurbehouddecreet van 21 oktober 
1997. Voor de uitvoering van de doo r het beheersplan voorgeschreven 
beheersmaatregelen kunnen mits erkenning ais natuurreservaat door de beheerder 
subsidies van de Vlaamse overheid bekomen worden.

N a a r  m eer grensoverschrijdende sam enw erking?

Alleszins moet ook voor ogen gehouden worden dat het Zwin en de Zwinstreek 
grensoverschrijdende gebieden zijn. Hoe m oeilijk  het soms ook is om verschillen in 
nationale of gewestelijke wetgevingen en in bestuurlijke cultuur te overbruggen, dan toch 
is en b lijft een grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen zoniet 
wenselijk dan wel noodzakelijk en onverm ijdelijk. Totnogtoe bleven de contacten tussen de 
Nederlandse en Vlaamse beheerders van het Zwin en de Nederlandse en Vlaamse 
overheden beperkt to t 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 M ercator 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 to t een 
grensoverschrijdend natuurpark van de Zwinstreek in het kader van de BENELUX ais een 
concrete stap to t de Europese integratie.
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32 JAAR CONSERVATOR IN  HET Z W IN  -  EEN TERUGBUK

G u ido  Burggraeve

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

In juni 1970  vroeg G raa f Léon Lippens me persoonlijk om Thierry Robyns de Schneidauer 
op te volgen ais conservator van het toen al bekende Zwin-natuurresen/aat. Hij belde me 
op naar aanle id ing van een uniek broedgeval voor België dat ik in mei 70 had 
vastgesteld, nl. een Kemphaan. Hij vroeg me o f hij dat mocht publiceren in zijn nieuw 
boek 'D e  vogels van België en W est-Europa'. Dat boek zou trouwens tientallen jaren hét 
standaardwerk van O rn itho log ie  voor ons land blijven. M ijn  vrouw en ikzelf werden 
u itgenodigd bij hem ten huize, op Den Hui, voo r een gesprek. De Gravin en hijzelf 
interviewden me ais het ware over mijn hobby's en hoe ik de toekom st van het Zwin zag. 
Alles gebeurde in vier talen. Na het gesprek zei hij me: 'je  bent de geknipte persoon: 
vierta lig en met een grote belangstelling voor de natuureducatie '.

Ik kende de G raa f reeds meer dan 20  ¡aar en had een grenzeloze bewondering voor deze 
grote persoonlijkheid en pionier van de natuurbescherm ing voor ons land. Zo fietste ik in 
1959 van St. M ichiels naar Knokke om hem te vragen Erevoorzitter te worden van de 
nieuwe natuurvereniging die Eckhart Kuijken en ikzelf pas hadden opgericht: de West- 
V laamse afdeling van de BJN. Hij aanvaardde prom pt; 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 
Dam m e om er w ilde ganzen te observeren. Doch in 't  weekend werd er gejaagd en zo 
bleven de meeste ganzen bij de Braakman. Nu werd d it ¡aar het ganzenreservaat daar 
bedreigd doo r 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. O p  1 oktober 1 9 70  startte ik ais Conservator in het Zwin en 
zou er 32 prachtige jaren beleven. Ik heb er heel wat beroemde orn ithologen rondgeleid. 
W ant het Zwin, hoe klein het ook is, is een reservaat met wereldfaam. Ik werd zeer goed 
bevriend met de beroemde Franstalige schrijfster M arguerite 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 Com ité d 'H onneur van het Centre International de 
D ocum entation MY en in het O rganisatiecom ité van de Fondation MY. Ik ontmoette er 
interessante en uiteraard ook minder interessante politic i uit binnen- en buitenland.
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N atuureducatie

De mooiste taak van een conservator bestaat er m.i. in zoveel m ogelijk groepen en ook 
individuen de natuur te leren benaderen. Met het C .V .N . en zijn voorzitter, mijn goede 
vriend G uido  Van Steenbergen, kwamen we tot een stevige onderbouw van degelijk 
gevorm de Zw in-natuurgidsen. In 1970 waren er in het Zwin zo'n 100 geleide 
w andelingen; in 2 0 0 0  liep dat op tot ongeveer 1500. Schoolreizen van vroeger 
evolueerden aldus to t lessen in natuurbescherming, Ecologie en Ethologie.

32 jaar lang leidde ik persoonlijk de intussen nationaal bekende vroege morgenwandeling 
van 1 mei. O m  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 
zondagm orgen wandelingen waren telkens weer het hoogtepunt van mijn m ooie job. Rita 
en Lena (mijn medewerksters) berekenden dat ik in deze 32 jaar ongeveer 3 5 0 0  geleide 
wandelingen heb gepleegd.

Ik verzorgde een 500 -ta l spreekbeurten en sprak over het Zwin op gerenommeerde 
congressen: 'H om m age au Comte Léon Lippens' (door m ijn vriend Professor Ruwet in de 
Aula van de Université de Liège georganiseerd); Internationaal Congres in de Po-Delta te 
Ferrara; Internationaal Congres Université de M ontpe llie r, e.a.

W etenschappelijk  w e rk

Sinds het ontstaan van het Zwin (50 jaar geleden) werden hier m eer dan 4 0 0  0 00  vogels 
geringd. We kregen terugm eldingen uit Zuid-Afrika, Barbados en Oost-Siberië.

O m  de twee weken organiseerden we een te lling waarbij de slaaptrek soms 
indrukwekkend is: in decem ber soms meer dan 30  0 00  vogels in da t kleine reservaat.

O m w ille  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.

Problem en

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

Toch waren de diverse leden na een tijd je 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 adm inistratie.

D an k

We zijn de fam ilie  Lippens zeer dankbaar en erkentelijk voo r deze mooie boeiende 
carrière.

Er w ordt wel eens uit het oog verloren dat dit reservaat nog bestaat uitsluitend door de 
inzet van deze natuur-m inded fam ilie .

Ik had ook een m ooie vriendschap met Robert Trio die jam m er genoeg vorig jaar 
overleed.

Uiteraard kom ik nog steeds graag naar het Zwin o.a. voor te llingen doch vooral om er 
van d it mooie landschap te genieten, vooral bij valavond. O f ook met een o f 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 V O O R  HET Z W IN  -  STAND VA N  ZAKEN MET HET MILIEU  
EFFECTRAPPORT

Kris Struyf 

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

In le id ing

O o it was Brugge via een geul en de Zwinm onding rechtstreeks met de zee verbonden. Ais 
gevolg van verzanding en inpoldering, kromp gans het zoutwatergetijdengebied to t een 
buitendijkse vlakte van 150 ha, waarvan 25 ha op Nederlands grondgebied.

In 1952 werd het Zwin onder impuls van G raaf 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. O p  zich reeds een unieke 
situatie. M aa r G raa f Léon Lippens en de C om pagnie  het Zoute gingen nog verder. Hij 
besefte dat het gebied niet enkel op het vlak van vogels en planten unieke waarden 
bevatte m aar dat het ook voor natuureducatie heel veel te bieden had.

Hij besloot het Zwin open te stellen voor bezoekers. V lak tegen de d ijk rond het reservaat 
richtte hij de voorm alige  koninklijke tuin in ais een vogelpark, w aar mensen van dichtbij 
kennis konden maken met allerlei vogels die ze later tijdens hun wandeling in het reservaat 
konden ontm oeten. In die tijd  was een natuurreservaat op zich reeds een uitzonderlijk 
gegeven; de com binatie  van een reservaat met een educatief vogelpark was ais concept 
helemaal vernieuwend uniek.

N atu u rw aard en  om te  koesteren en educatieve troeven verd ienen  
eigentijdse vorm geving

D oor zijn unieke ligg ing langsheen de kust is het Zwin uitzonderlijk waardevol ais 
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. 
M aar het gebied herbergt naast avifauna nog veel m eer belangrijke natuurwaarden, zoals 
typische planten, insecten, wormen, schelpdieren,...

Duizenden schoolgroepen en tientallen m iljoenen andere bezoekers hebben het Zwin in de 
voorbije 50  jaar bezocht. Zowel doo r zijn natuurwaarden ais doo r zijn educatief aanbod, 
heeft het Zwin een stevige reputatie opgebouwd, zowel nationaal ais internationaal en was 
het concept een voorbeeld bij de oprichting van andere bezoekerscentra in binnen- en 
buitenland.

mailto:kris.struyf@zwin.be
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D oor om standigheden 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 NM E-landschap aan onze kust kan vormen. 
Een belangrijk uitgangspunt bij d it nieuwe plan is een duurzaam beleid ('sustainability'). 
W ant enkel doo r zelf op een duurzame m anier het bezoekerscentrum te organiseren, 
kunnen we op zinvolle m anier een voorbeeld betekenen voor onze bezoekers. Daarom 
worden begrippen zoals waterzuivering, groene energie, duurzame materiaalkeuze en 
afvalbeheer van bij de planning to t de realisatie van het plan op  een realistische manier 
concreet ingevuld. Bovendien w ordt het nieuwe plan gedragen doo r een uitgebreid 
samenwerkingsverband met overheidsinstanties, wetenschappelijke instellingen, 
natuurbescherm ingsorganisaties, en verenigingen voor natuur- en m ilieueducatie.

H et nieuwe p lan

Het huidige vogelpark zal volledig heringericht worden. D it houdt onder meer in dat de 
accom modaties voor bezoekers zullen worden uitgebreid met ontvangst- en 
presentatieruimten, u itk ijkm ogelijkheden, 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 (^p o ld e r) 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 
b lijft 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 orig inele  en aantrekkelijke 
wijze presenteren in de vorm van een 'In ternationale Luchthaven vo o r Vogels'.

A llerlei 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 om geving verder te 
verkennen, beter te leren kennen en er meer van te houden.

Vern ieuw ing v ra a g t m eer tijd  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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'H e t Zw in ', inclusief het vogelpark, is juridisch en p lanologisch immers veelvoudig 
beschermd, namelijk:

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

■ doo r het gewestplan Brugge-Oostkust bestemd ais 'R: natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde o f natuurreservaat';

■ aangewezen ais watergebied van internationale betekenis 'he t Zwin reserva a t', te 
Knokke-Heist, krachtens artikel 2, § 1 van de overeenkomst inzake watergebieden van 
internationale betekenis ais woongebied voor vogels, zogenaam de 'Conventie van 
Ramsar (Iran)' van 2 februari 1 971 (Koninklijk Besluit van 27 september 1 984);

■ aangeduid ais speciale beschermingszone 'H et Zw in ' in de zin van artikel 4 van de 
Richtlijn 79 /4 09 /E E G  (Vogelrichtlijn) van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 2 april 1 979 inzake het behoud van de vogelstand (Besluit van de Vlaamse regering 
van 1 7 oktober 1 988);

■ opgenom en in het habitatgebied 'Duingebieden met inbegrip van IJzermonding en 
Zw in ' dat in uitvoering van de Europese 'H ab ita t'-rich tlijn  79 /4 09 /E E G  werd 
voorgesteld;

■ opgenom en in het VEN.

M ilieu -e ffec trap p o rt vorm t het basisdocument

W aarom een MER voor het nieuwe Zwinplan

In het najaar van 2001  hadden we over het nieuwe plan een eerste bespreking met 
m inister Vera Dua. Zij heeft kennis genomen van de nieuwe plannen en haar administratie 
AM INAL de opdracht gegeven om ons te helpen in de te volgen procedure.

De basis voor een uiteindelijke toekenning van m ilieuvergunning en bouwvergunningen 
voor de geplande vernieuwingen, is een M ilieu-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 m aart 1989 en 10 maart 1998. Daarin 
worden in totaal een 20-ta l categorieën onderscheiden waarvoor een MER-plicht geldt. 
Categorie 11 en 15 zijn deels van toepassing op het projectgebied van het nieuwe 
Zwinplan.

■ Categorie 1 1 om vat de aanleg van een recreatieve o f toeristische voorziening die:
•  ofwel een verkeersaantrekkende werking van gem iddeld 1 0 0 0  voertuigen of meer 

per dag van openstelling kan meebrengen;
•  ofwel betrekking heeft op een oppervlakte van 50  ha o f meer;
•  ofwel een volledig golfterrein kan omvatten.

O f de verkeersaantrekkende werking gem iddeld meer dan 1000 voertuigen per dag kan 
teweegbrengen staat voor d it project lang niet vast, m aar wordt in het MER grondig 
geëvalueerd. De richtlijnenboeken van AMINAL vermelden in d it verband dat het
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vo ldoende is dat het project 1 0 0 0  voertuigen kan aantrekken en dat het niet vereist is dat 
het ook effectief 1 0 0 0  voertuigen per dag aantrekt.

■ Categorie 15 om vat waterhuishoudingsprojecten die het waterregim e beïnvloeden in 
één o f meer van de volgende gebieden :

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

2 /4 /1  979  e n /o f Ramsargebied.

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

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

De MER-procedure

O o k  de MER-procedure is wettelijk vastgelegd in de zes Besluiten van 1989 en de 
aanvullende MER-Besluiten. O m  deze procedure te volgen zijn er een aantal 
adm inistratieve geplogenheden, met name voor wat betreft de concrete vormgeving, de 
inhoudstafel en de bespreking van het MER.

1.1 C ollege van deskundigen
Het M ilieueffectrapport wordt gecoördineerd doo r een erkend MER-deskundige. Zij zorgt 
voor de samenstelling op basis van de gegevens van de interne deskundigen, de 
opdrachtgevers (teksten, cijferm ateriaal, plannen), op basis van de in de literatuur 
opgenom en gegevens én kennis- en ervaringsgegevens van externe deskundigen voor 
volgende disciplines:

■ Bodem en grondwater
■ W ater en mens
■ Fauna en Flora
■ M onum enten en Landschappen

1.2 Overeenkom st
Vervolgens sluit de intitiatiefnem er met de erkende deskundigen een overeenkomst af.
■ de datum  w aarop de overeenkomst werd gesloten;
■ de handtekeningen van de contracterende partijen.

1.3 Kennisgeving
Dan richt de in itiatiefnem er in eerste instantie, per aangetekend schrijven, een 
kennisgeving aan de Cel MER met een summiere omschrijving en situering van het 
vooropgeste lde project; een Voorlopige' inhoudstafel van het MER, waaruit ook duidelijk 
b lijk t welke disciplines erin aan bod zullen komen en wat, in grote lijnen, in deze
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deelstudies precies zal worden behandeld en een afschrift van de overeenkomst die de 
in itiatiefnem er 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 om vang en de ligging van het 
voorgenom en project, o f de vereiste disciplines (en /o f subdisciplines) in het college van 
deskundigen zijn vertegenwoordigd, en o f 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 defin itie f van start gaan. Er zijn 
wettelijk geen term ijnen bepaald binnen dewelke het MER-rapport moet worden 
uitgevoerd. Het MER voor het nieuwe Zw inplan zit in deze fase. Het MER over de 
bestaande toestand is vo ltoo id  en op d it ogenblik  w ord t het rapport over de geplande 
toestand uitgewerkt.

1.5 Conform iteitsverklaring
W anneer de Cel MER het MER-rapport in overeenstemming acht met de inhoudelijke en 
procedurele vereisten, kent zij een conform iteitscode toe aan het rapport en levert een 
voor conform verklaard exem plaar af aan de in itiatiefnem er. 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 o f gewijzigd worden.

1 .6 MER-rapport en m ilieuvergunningsaanvraag
De aanvraag to t het bekomen van een m ilieuvergunning verloopt volgens de bepalingen 
opgenom en in VLAREM Titel I. Art. 5 (en a rt.6 ), w aarin staat welke documenten bij de 
vergunningsaanvraag moeten worden gevoegd. V oo r MER-plichtige bedrijven is dit onder 
meer het MER-rapport. Dit impliceert meteen dat het rapport m oet klaar zijn én conform 
verklaard vooraleer de vergunningsaanvraag wordt ingediend.

1.7 O penbaarm aking m ilieuvergunningsaanvraag en MER
O ngeacht de klasse waartoe de inrichting behoort, w ordt 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 pro ject is gesitueerd. Gedurende dit 
openbaar onderzoek kunnen eventueel bezwaarschriften worden ingediend. Bij 
grensoverschrijdende effecten geldt er binnen de Europese Unie een wederzijdse 
inform atieplicht.
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 realisatie van het nieuwe plan dan gestart 
worden in het najaar van 2004 .
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In afw achting is de  vern ieuw ing  van  het Zw in reeds gestart

De vernieuwing van het Zwin zal echter niet to t dan op zich laten wachten. Via tai van 
kleinere initiatieven zijn we inm iddels reeds met vernieuwing gestart.

O p  het vlak van wetenschappelijk onderzoek werken we met AMINAL, Planckendael en 
Natuurpunt vzw samen aan het project 'O oievaars zonder G renzen'. Dankzij de methode 
om ooievaars met satellietzenders tijdens de trek te volgen, hebben we kunnen aantonen 
dat jonge Zwinooievaars een natuurlijk trekpatroon vertonen.

M et het KBIN en de UCL werken we aan een nieuwe onderzoeksmethode voor de studie 
van de vogeltrek, w aarbij uit analyse van de bouw van vogelveren m ogelijk zal kunnen 
vastgesteld worden op welke plaatsen de vogel tijdens de trek voedsel heeft opgenom en.

O p  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 a llerlei schuiven en kastjes. Een gids o f jobstudent geeft 
bezoekers de kans kennis te maken met a llerlei 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 d ichtb ij 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 
in itia tief van de provincie W est-Vlaanderen en een samenwerking met Horizon Educatief, 
Sincfala en de gemeente Knokke-Heist. Zo kwam een uitgebreid en vernieuwend aanbod 
van een 20-ta l educatieve activiteiten tot stand. Vorig jaar was de reactie op d it aanbod 
reeds erg groot. Aan de W eek van de Zee, deden toen zowat 3 7 5 0  kinderen mee, en op 
het ogenblik lopen ook  weer heel wat inschrijvingen binnen.

Besluit

W ij hopen dat het MER voor de vernieuwing van het Zwin op  een vlotte wijze zal 
behandeld worden en spoedig ais basis zal kunnen dienen vo o r het bekomen van de 
nodige vergunningen om de realisatie effectief te kunnen starten. O p  die m anier zal het 
Vogelpark kunnen om gevorm d 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 1 000- 
den bezoekers een bron van inform atie en inspiratie betekenen en aldus bijdragen to t een 
groeiende interesse en respect voor natuur en cultuur in de Zwinstreek.
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NAAR EEN OPLOSSING V A N  HET VERZANDINGSPROBLEEM?

Peter de W olf

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

Het Zw in

Het Zwin natuurreservaat strekt zich uit over een kustlengte van ongeveer 2 ,3  km in het 
Nederlands-Belgisch grensgebied. O ngeveer 2 km van deze kustlengte lig t 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 droogstrand uit met een breedte van de orde van een 
honderdtal meter. Bij zware storm komt het water to t tegen de duinvoet.

Ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens is er een bres in de duinregel over een 
lengte van ongeveer 2 50  m w aardoor 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.

D oor verzanding en inpoldering bleef in de 2de helft van de 19de eeuw niet veel meer 
over van deze zee-inham dan enkele dichtslibbende resten. D oor de bouw van de zgn. 
Internationale Dijk in 1872 kreeg het Zwin zijn huidige bescheiden omvang [1], De 
Internationale D ijk begrenst het natuurreservaat landwaarts en zijdelings. Deze d ijk vormt 
de zeewering in deze kustzone en niet de duinen aan de zeezijde van het reservaat.

Binnen het natuurreservaat lig t een geul met een stelsel van geulvertakkingen waarlangs 
zeewater tweemaal per dag d o o r de getijwerking het Zwin in- en uitstroomt. Het reservaat 
bevat ook  enkele kunstmatig aangelegde vijvers. D oor 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. 
G rote 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 
zoutm innende planten en een grote rijkdom aan biotopen voor vele soorten vogels.
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Het Zwin natuurreservaat heeft daa rdoor een hoge landschappelijk en ecologische 
waarde. Het natuurgebied is uniek in België en is ook in ternationaal belangrijk.

Echter ook m orfologisch 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 verzand ing  van  het Zw in

Een slufter is gekarakteriseerd doo r zijn vergankelijkheid. Zonder menselijk ingrijpen zal 
het Zwin onverm ijdelijk vo lled ig  afgesnoerd worden op langere term ijn doo r de 
ontw ikkeling van een zeereep te r 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 m ogelijk  te behouden en zo 
m ogelijk  te ontwikkelen.

Vermeldenswaard is dat in 1950 de Belgisch-Nederlandse Internationale Zwincommissie 
werd opgericht die ais taak kreeg erop toe te zien dat de natuurwaarden van het Zwin 
maximaal behouden bleven. In 1987 werd door deze commissie ook een Technische 
W erkgroep opgericht.

Er stellen zich hoofdzakelijk twee problem en met het Zwin.

De stabiliteit van de getij-inlaat
De stabiliteit van een ge tij-in laa t kan gedefinieerd worden doo r de verhouding P /Q  
waarin:

P (m3): getijdeprisma (=  kom berging), de hoeveelheid zeewater die bij een 
jaargem iddelde getijconditie  in de vloedfaze het intertijdegebied kan intrekken. 
Q  (m3/jaa r): het resulterend brandingstransport van sedimenten.

De getij-in laat is instabiel en zal zich op term ijn sluiten ais de verhouding P /Q  kleiner is 
dan 2 0 .

Voor het Zwin geldt:

P =  3 5 5 .0 0 0  m3 [4], Het betreft hier geen jaargem iddelde conditie , m aar een 
meting bij springtij, weliswaar bij kalm weer.
Q  =  1 3 0 .0 0 0  m3/ja a r. Deze waarde moet wellicht ais een m inim um  voor het 
brandingstransport worden beschouwd [2 ],

De verhouding P /Q  wordt aldus maximaal:

P /Q  max -  3 5 5 .0 0 0 /1 3 0 .0 0 0  -  3 <  20
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De Zwin getij-in laat is dus m orfologisch niet stabiel en zal zich zonder menselijk ingrijpen 
op term ijn  onverm ijdelijk sluiten.

Een probleem  dat hiermede verband houdt is de neiging van de in laatgeul om zich naar 
het oosten te verplaatsen onder invloed van het langstransport dat een resultante in 
ooste lijke richting heeft. Dit vereist regelmatig ingrijpen om de geul terug naar het westen 
te verleggen om dat 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 cam pagne in opdracht van AW Z-afdeling 
W aterwegen Kust werd uitgevoerd om de sedimentbewegingen en in het bijzonder ook het 
zandtransport op de vooroeve rte r hoogte van het Zwin te bestuderen [3],

De verzanding in hef Zwin

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

De verklaring h iervoor is dat de geul zeewaarts een drempel vertoont die pas overstroomd 
w ordt 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 
stroom t 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.

O m  deze verzanding tegen te gaan werd in 1990 doo r de Technische W erkgroep van de 
Internationale Zwincommissie beslist stroom opwaarts van de m onding voorbij de duinregel 
een proefzandvang te graven tot op ongeveer het peil TAW -2 ,00 . De capacite it van deze 
proefzandvang was ongeveer 3 3 .0 0 0  m3. De zandvang werd een eerste maal geledigd in 
1 991 , tevens werd de capacite it uitgebreid tot ongeveer 9 0 .0 00  m3 hetgeen het maximale 
haalbare is rekening houdende met de beschikbare ruimte. Leegmaken en onderhoud van 
de zandvang gebeurde ondertussen ook reeds in 1 992 , 1994, 1 997  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.

A lhoewel 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 W erkgroep 
werd dan ook in 2001 aan de Internationale Zwincommissie voorgesteld de zandvang 
vanaf 2 0 0 2  niet meer periodiek uit te graven in afwachting van de uitvoering van 
structurele maatregelen.
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Vermelden we nog dat het W aterschap Zeeuws-Vlaanderen en AW Z-afdeling Waterwegen 
Kust een dynamisch kustbeheer toepassen voor de zeereep ter hoogte van de 
Zwinm onding. Dit houdt in dat elke vorm van zeewering ter hoogte van de zeereep 
achterwege w ordt gelaten en grootschalige verzandings- en verstuivingsprocessen vrij spei 
krijgen [5],

Structurele a a n p a k  van  de problem en van  het Zw in

O m  de problem en van het Zwin structureel aan te pakken werd doo r de Internationale 
Zwincommissie, op  voorstel van haar Technische W erkgroep, gekozen voor een 
com binatie van grootschalige maatregelen die vooral de kom berging vergroten en de 
afvoer van sedimenten naar zee bevorderen

O nderzoek van het effect van talrijke scenario's om de verzanding van het Zwin tegen te 
gaan o f te vertragen heeft immers aangetoond dat voor het duurzaam in stand houden 
van het natuurgebied het Zwin, grootschalige ingrepen de beste w aarborg bieden.

Deze com binatie  van grootschalige maatregelen (een synthese van zgn. KomBerging 
Extern o f KBE en KomBerging Intern of KBI scenario's) wordt h ieronder opgesom d [6,7].

Vergroting van de komberging 'extern'

De exacte grootte en begrenzing van de externe kom berging dienen nog bepaald te 
worden. Deze m aatregel vereist ook dat een nieuwe waterkering w ordt aangelegd.

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

Verhoging van de stroomsnelheden van de ebstroom

■ D oor het verbreden en verdiepen van de hoofdgeul en het aanleggen van een nieuwe 
geul in de nieuwe kombergingsgebieden.

■ D oor extra spuiwerking doo r het afwateren van het polderwater langs het Zwin. Extra 
spuiwerking zal op term ijn een bijdrage leveren aan het openhouden van de hoofdgeul. 
Verwacht wordt dat extra spuiwerking ook tot een toenam e 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 to t 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 pom pgem aal vereisen. O f ook de aanleg 
van een waterbekken nodig is zal afhangen van de resultaten van de studies inzake 
waterhuishouding.
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Vermeiden we nog dat de grondspecie die vrijkom t d o o r voornoem de maatregelen in de 
mate van het mogelijke verwerkt zal worden in de nieuwe waterkering.

G edacht wordt ook aan aanvullende maatregelen:

■ zo m ogelijk een beperking van het langstransport van zand in de omgeving van de 
Zw inm onding. H ierdoor kan de verhouding P /Q  worden verhoogd en dus de stabiliteit 
van de Zwin getij-in laat worden verbeterd.

■ in samenhang met m aatregelen om het langstransport te beperken: een herlocalisatie 
van de Zwinm onding meer westelijk nabij het eerste strandhoofd te Knokke-Heist 
kijkend vanaf de huidige Zw inm onding. Een dergelijke m aatregel kadert dan in een 
dynamisch kustbeheer van de Zwinm onding waarbij de Zw inm onding vrij spei wordt 
gelaten, de Zw inm onding niet regelmatig meer naar het westen moet worden 
teruggelegd o f met vreemde materialen vastgelegd. Nadeel is da t 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 
W aterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout meer in detail bestudeerd worden.

Voora leer uitvoering van al deze maatregelen kan overwogen worden, zal de impact ervan 
in een grensoverschrijdend m ilieu-effectenrapport (MER) moeten worden onderzocht. 
Naast de hierboven beschreven com binatie van m aatregelen zuilen in dit MER in ieder 
geval ook nog volgende alternatieven al dan niet in com binatie  met extra spuiwerking 
worden uitgewerkt:

■ spontane ontw ikkeling (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 kom berging 'extern' (hetzgn. 
KomBerging lntern-c scenario o f KBI-c scenario).

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

Het voorgestelde pakket aan maatregelen biedt de m ogelijkheid om  een overwegend zout 
intertijdegebied zo lang m ogelijk  te behouden en te ontwikkelen. Er moet evenwel 
benadrukt worden dat geen enkele structurele maatregel o f com binatie  van maatregelen 
de natuurwaarden van het Zwin ais intertijdegebied voor a ltijd  veilig kan stellen.

Het voorstel van de Technische W erkgroep is het resultaat van complex studiewerk. De 
m aatregelen dienden immers niet alleen onderzocht te worden voor wat betreft de 
waterbouwkundige, technische, ecologische en budgettaire aspecten, m aar ook voor wat 
betreft hun m aatschappelijke, p lanologische en bestuurlijk-juridische haalbaarheid, de 
m ogelijkheden voor de afvoer van polderwater, de im pact op landbouw en toerisme en
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recreatie, de inpasbaarheid in de bestaande toeristisch-recreatieve gebiedsvisie voor de 
Zwinstreek.

De Internationale Zwincommissie d ient nu nog over de gekozen aanpak te rapporteren 
aan de Nederlandse en Vlaamse regeringen.
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Ais Bruggeling en W est-V lam ing hecht ik veel belang aan de kust. M aa r ook  ais Vlaams 
minister van W erkgelegenheid en Toerisme is de kust voor mij een essentieel goed. Het is 
een plek bij uitstek voo r toeristen en voor natuurliefhebbers.

Onze kust kende een ware metamorfose gedurende de afge lopen vijftig ¡aar. Dankzij het 
duinendecreet hebben we de al te grote bouwwoede aan de kust tijd ig  een halt kunnen 
toeroepen. O ntw ikkeling  mag en moet, maar wellicht zijn we aan de kust soms wat te ver 
gegaan. M et m ijn actieplan 'Kust 2 0 0 6 ' wil ik in nauwe samenwerking met de 10 
gemeenten en de provincie, de kust aantrekkelijker maken voor iedereen. Centraal hierbij 
staat de ontw ikkeling 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, m aar ook  de IJzermonding in N ieuw poort, moeten koesteren. Het zijn 
overblijfselen van een stuk authentieke kust die we op een verantwoorde m anier moeten 
kunnen beheren, aanbieden aan de toeristen en vooral vrijwaren voor de volgende 
generaties.

Een duurzaam toerisme vorm t de rode draad doorheen mijn toeristisch beleid.

N atuur en toerisme lijken op het eerste zicht misschien een gevaarlijke com binatie  maar 
kunnen perfect samengaan en to t een win-win situatie leiden. Een m ooi voorbeeld is de 
aanleg van fiets- en wandelpaden. Ze gelden ais groene poorten to t onze waardevolle 
landschappen. O o k  aan de kust wordt momenteel de kustfietsroute uitgebouwd van De 
Panne to t in Knokke-Heist en zelfs grensoverschrijdend langs de kust van Zeeuws- 
V laanderen. De Kustfietsroute loopt langs duinen, dijken en polders en doet de 
belangrijkste bezienswaardigheden aan.

O m  de principes van het duurzaam toerisme daadwerkelijk ingang te doen vinden heb ik 
met Toerisme V laanderen Reiswijzer en het WES het 'In fopunt Duurzaam Toerisme' 
opgericht. Het Infopunt inform eert 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 groeim arkt. In die zin is het belangrijk  aandacht te schenken aan 
kindvriendelijkheid, interactie en attractiviteit. Iedereen moet kunnen genieten van de 
natuur: jong o f oud, d ik o f dun en ook personen met een handicap mogen we niet 
vergeten. Vandaar dat ik een beleid heb uitgestippeld dat gericht is op  'Toerisme voor 
A llen'.

De toerist van vandaag is ook op zoek naar afwisseling. Een bezoek aan een stad wil men 
vaak combineren met een natuurwandeling. D oor het inrichten van fiets- en wandelroutes 
in de groene regio 's wil ik mensen overtuigen om op een natuurvriendelijke m anier te
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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 doo r kansengroepen zoals langdurige en 
laaggeschoolde werklozen. Deze nieuwe vorm van tewerkstelling is de afgelopen drie ¡aar 
in Vlaanderen met bijna 1000  jobs gegroeid.

O o k  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 doo r aantrekkelijk  blijven voor iedereen. O o k  voor het onderhoud van 
toegankelijke natuurgebieden werden recent extra arbeidskrachten ingezet.

Centraal bij de ontw ikkeling van natuurgebieden ais het Zwin staat ook de educatieve 
invulling. O p  die m anier maken we bezoekers bewust van de noodzaak van 
natuurgebieden. De grote verdienste van het Zwin is dat er in de loop van 50  jaar 
m iljoenen mensen voor het eerst leerden naar vogels kijken, planten waarderen en de zee 
ais 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 b iedt het Zwin dan ook samen met het vogelpark de ideale 
form ule  voor een daguitstap doorheen een prachtig stukje natuur.

Even belangrijk ais de start van het Zwin is het behoud van het gebied. Daarvoor moeten 
we ons richten to t conservator G u ido  Burggraeve. Hij wees ons dertig jaar lang de weg 
naar de meest interessante plekjes. Ais Vlaams minister van W erkgelegenheid en Toerisme 
is het mijn taak om mensen ais G u ido  Burggraeve een welverdiende rust te gunnen en 
dankbaar te zijn voor zoveel jaren inzet. Ais vogelkenner en natuurbeschermer in de 
Brugse regio is hij steeds een a ltijd  sprekend voorbeeld geweest voor veel mensen. Door 
zijn vele dienstjaren heeft hij een ervaring en expertise opgebouw d die van onschatbare 
waarde bleken voor de verdere ontw ikkeling van het Zwin. En dankzij de nieuwe 
conservator, Kris Struyf, is een goeie opvolg ing alvast verzekerd.

Een tota le  visie en een g loba le  benadering van de evolutie van het Zwingebied zal 
ongetw ijfe ld zowel de natuur ais het toerisme ten goede komen. Samen met de 
verschillende partners op gem eentelijk, provinciaal, gewestelijk, V laams, federaal en zelfs 
Europees niveau moeten we in staat zijn unieke natuurgebieden ais het Zwin te behouden. 
Ais Vlaams minister van Toerisme ben ik alvast bereid om nieuwe duurzame plannen voor 
de toekom st 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 onm ogelijk  is deze rijkdom  aan gegevens in 
één literatuurlijst te vatten. Voorliggende b ib liografie  is daarom  slechts een aanzet tot het 
opstellen van een volledige publicatie lijst over het Zwin. In deze eerste fase werd vooral 
getracht de makkelijkst bereikbare literatuur samen te brengen. A lgem ene monografieën, 
veel geschiedkundige titels en ornithologische overzichtswerken zijn dan de voor de hand 
liggende voorbeelden. O o k  ondersteunende literatuur voor gids- en veldwerk in het 
reservaat zijn goed voorhanden. Het Zwin-reservaat is b lijkbaar ook  een aantrekkelijke 
plek voor toekomstige leerkrachten, wat b lijkt uit een vrij g root aantal referenties van 
graduaatthesissen over het Zwin. Zelfs vanuit het buitenland is er aandacht geweest voor 
d it mooie reservaat en de specifieke m orfodynam iek van de Zw inm onding, getuige een 
tweetal Israelische publicaties over d it onderwerp.

Er is echter veel meer, en verder speurwerk vanuit de VLIZ-mediatheek zal moeten leiden 
to t 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, w aar u weet van hebt en die niet in deze lijst 
opgenom en werden. Uw suggesties, tips, bronnen etc. zijn zéér welkom bij de auteur.
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8670 Oostduinkerke.
E-mail: Jan.Loones@vlaamsparlement.be

Maelfait Jean-Pierre, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, B-l 070 Brussel.
E-mail: jean-pierre.maelfait@instnat.be

Maertens Michiei, Senator, Schoorbakkestraat 73, B-8600 Pervijze.
E-mail: michiel.maertens@agalev.be
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Malherbe Bernard, Hoofd Dept Baggerwerken, Geologie en Milieu, Haecon NV (HAECON NV), 
Deinsesteenweg 1 10, B-9031 Drongen.
E-mail: bernard.malherbe@haecon.be

Maly Denis, Directeur-ingenieur Havenbestuur, Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 
nv (MBZ), Isabellalaan 1, B-8380 Zeebrugge.
E-mail: denis.maly@mbz.be

Malysse Rita, Provincieraadslid, Neerstraat 15, B-8980 Zonnebeke.

Maréchal Koen, Natuurwachter, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL), Administratie 
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Afdeling Water West-Vlaanderen, Zandstraat 255 
bus 1, B-8200 Brugge.
E-mail: koenraad.marechal@lin.vlaanderen.be

Marsham Daniël Frank, Technisch assistent Stad Oostende, Irisstraat 1 6, B-8400 Oostende.

Martens Els, Adjunct van de directeur, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL),
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Afdeling Natuur, Graaf de Ferraris- 
gebouw, 4de Verd., Koning Albert II laan 20 bus 8, B-l 000 Brussel.
E-mail: els.martens@lin.vlaanderen.be

Martens Marie-José, Seniorenraad Knokke-Heist, Steenbakkersstraat 7, B-8300 Knokke-Heist.

Mees Jan, Directeur, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 
Oostende.
E-mail: ¡an.mees@vliz.be

Mergaert Koenraad, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Waterwegen en
Zeewezen, Afdeling Maritieme Toegang, Tavernierkaai 3, Loodsgebouw, B-2000 Antwerpen. 
E-mail: koenraad.mergaert@lin.vlaanderen.be

Mertens Marie-Claire, Gids, Vogelzanglaan 6, B-8500 Kortrijk.

Mesuere Martin, Celhoofd Nautisch Beheer, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Scheepvaartbegeleiding - Schelde 
Coördinatie Centrum, Nieuwstraat 129, NL-4381 BH Vlissingen, Netherlands.
E-mail: martin.mesuere@lin.vlaanderen.be

Milh Dominique, Administratief medewerker, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Vismijn,
Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende.
E-mail: dominique.milh@vliz.be

Monbaliu Hélène, Raadslid gemeente Knokke-Heist, Kragendijk 102, B-8300 Knokke-Heist.

Mostaert Frank, Afdelingshoofd, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (WLH), Administratie 
Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch 
Onderzoek, Berchemlei 115, B-2140 Borgerhout.
E-mail: Frank.Mostaert@lin.vlaanderen.be

Muylle Philippe, directeur, Compagnie Het Zoute, Prins Filiplaan 53, B-8300 Knokke-Heist.
E-mail: phm@zoute.be

Neyts F rank, M a ritie m  jo u rn a lis t, O o s te n h e m  14 , B -8301  K nokke-H eis t.
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Nolf Dirk, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Departement Paleontologie, 
Vautierstraat 29, B-1000 Brussel.
E-mail: Dirk.Nolf.Pal@naturalsciences.be

Nollet Stefaan, ir., afdeling Zeeschelde, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Zeeschelde, Copernicuslaan 1 bus 13, B-2018 
Antwerpen.
E-mail: stefaan.nollet@lin.vlaanderen.be

Ockier Martin, Directeur Benelux Divisie, Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), 
Dredging International NV, Haven 1025, Scheldedijk 30, B-2070 Zwijndrecht.
E-mail: ockier.martin@dredging.com

Orbie Guido, Ere-voorzitter Wielewaal Brugge/Natuurpunt, Rietlaan 33, B-8200 St-Michiels.

Peckelbeen Rita, Museum Sincfala - Coördinator, Graaf Jansdijk 258, B-8300 Knokke-Heist.

Peters Jean Jacques, Hoogleraar VUB; Raadgevend ingenieur, Philippe de Champagnestraat 44, 
B-l 000 Brussel.
E-mail: ¡jpeters@skynet.be

Phernambucq Anja, Coördinator Schelde InformatieCentrum, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(RIKZ), Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (Middelburg), 
Grenadiersweg 31, Postbus 8039 /  Postbus 5014, NL-4330 EA Middelburg, Netherlands. 
E-mail: A.J.W.Phernambucq@rikz.rws.minvenw.nl

Pieters Trees, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Deinsesteenweg 23, B-8700 Tielt.

Pollentier Joseph, Provincieraadslid, Dullaeriweg 83, B-8470 Gistel.

Pruuost Dirk, Consultant Westtoer, Westtoer, Koning Albert l-laan 1 20, B-8200 Sint-Michiels. 

Ramon Sabine, Ijzerdijk 81, B-8600 Diksmuide.

Rappé Omer, Natuurgids, Krommedijk 66, B-8300 Knokke-Heist.

Roels Michel, Technisch adviseur, Wezellaan 4, B-8400 Oostende.

Rondas Jos, Zwingids, Avignonlaan 44, B-831 0 Sint-Kruis.

Schaltin Eric, Dierenarts-inspecteur, Instituut voor Veterinaire Keuring Brugge, L. Bauwensstraat 
1 0 /1 , B-8200 Brugge.

Schram Daniëlle, Universiteit Gent (RUG), Vakgroep Biologie, Afdeling Mariene Biologie, Campus 
De Sterre, s8, Krijgslaan 281, B-9000 Gent.
E-mail: Danielle.Schram@rug.ac.be

Schram Harry, Lid Dierentuinencommissie; Coördinator EHA, Schijfwerpersstraat 107, B-2020 
Antwerpen 2.

Segers Karei, Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw, Meerlaan 32, B-8300 Knokke-Heist.
E-mail: cultuur@knokke-heist.be

Selen M a rie -P a u le , N a tu u rg id s , K euve lhoeks traa t 3 8 , B -8 3 0 0  K nokke-H eist.

mailto:Dirk.Nolf.Pal@naturalsciences.be
mailto:stefaan.nollet@lin.vlaanderen.be
mailto:ockier.martin@dredging.com
mailto:jpeters@skynet.be
mailto:A.J.W.Phernambucq@rikz.rws.minvenw.nl
mailto:Danielle.Schram@rug.ac.be
mailto:cultuur@knokke-heist.be


Seys Jan, Verantwoordelijke Informatie en Communicatie, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), 
Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende.
E-mail: jan.seys@vliz.be

Smol Nicole, Coordinator Nematology Course, Universiteit Gent (RUG), Vakgroep Biologie, 
Afdeling Nematologie, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent.
E-mail: nicole.smol@rug.ac.be

Stevens Mare, Persdienst, Radio Melinda, Torhoutsesteenweg 4b, B-8432 Leffinge.

Storme Annie, Gids Lange Nelle en Horizon Educatief, Orchideeënlaan 5, B-8400 Oostende.

Strobbe Marika, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AROHM), Afdeling Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Monumenten en 
Landschappen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge.

Struyf Kris, Hoofd Departement 'Nieuwe Projecten', Bezoekerscentrum 't Zwin, België, Graaf Leon 
Lippensdreef 8, B-8300 Knokke-Heist.
E-mail: kris.struyf@zwin.be

Taecke Daniël, Adjunct houtvester afdeling Bos en Groen, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Afdeling Bos en 
Groen West-Vlaanderen, Zandstraat 255, Bus 3, B-8200 St-Andries.
E-mail: daniel.taecke@lin.vlaanderen.be

Taes Isabella, Wetenschappelijk medewerker, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AWZ- 
WWK), Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust, Administratief 
Centrum, Vrijhavenstraat 3, B-8400 Oostende.
E-mail: isabella.taes@lin.vlaanderen.be

Tavernier Jan, Eerste technicus dervorsing, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN), Departement Educatie en Natuur, Afdeling Biologische Evaluatie, Vautierstraat 29, B- 
1000 Brussel.
E-mail: ¡an.tavernier@natuurwetenschappen.be

Thomas Frederik, Directeur, VBRO Brugse Radio, Jan Miraelstraat 22-24, B-8000 Brugge.
E-mail: frederik@vbro.be

T'Jampens Roeland, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 
Oostende.
E-mail: roeland@vliz.be 

Trio Rik, St Niklaasstraat 1 3, B-8300 Knokke-Heist.

Trouw Koen, Projectingenieur, International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), 
Wilrijkstraat 37 (bus 4), B-2140 Borgerhout - Antwerp.
E-mail: ktr.imdc@technum.be

Van Belle Boudewijn, Cursus 'Zicht op 't Zwin', Hofstraat 1 35, Bus 3B, B-9000 Gent.

Van de Wal Stefaan, Raadslid gemeente Knokke-Heist, Dorpsstraat 73, B-8300 Knokke-Heist.

Van den Balck Els, Econnection, Tentoonstellingslaan 1 37, B-9000 Gent.
E-mail: els.vandenbalck@econnection.be
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Van Den Berge Koen, Wildbioloog, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Gaverstraat 4, B-9500 
Geraardsbergen.
E-mail: Koen.Vandenberge@lin.vlaanderen.be

Van den Eynde Hilde, De Standaard, Gossetlaan 28, B-1702 Groot-Bijgaarden.
E-mail: hvde@vum.be

Van der Bruggen Geert, Raamstraat 1 7, B-8000 Brugge.

van der Hooft Kathleen, Provincieraadslid /  OCMW  Voorzitter /  Raadslid gemeente Knokke-Heist, 
Meerlaan 1 13, B-8300 Knokke-Heist.

Van derVetJ.A., Provincie Zeeland, Postbus 165, NL-4330AD Middelburg, Netherlands.

Van Eeckhoutte Yvonne, Zwingids - Lector KHBO-Brugge, Lange Vesting 9/2 , B-8200 Brugge.

Van Helleputte Jeannine, Natuurgids, Ooievaarslaan 12, B-9060 Zelzate.

Van Hoorebeke Kristien, Educatief Medewerker CVN, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie 
(CVN), Brugge, Ganzenplein 5a, B-8000 Brugge.
E-mail: cvn.westvlaanderen@belgacom.net

Van Krunkelsven Ellen, Scheldefonds, Vismijn, Pakhuizen 45-52, 8400 Oostende.
E-mail: ellen.vankrunkelsven@vliz.be

Van Lancker Vera, Universiteit Gent (RCMG), Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Renard Centre 
of Marine Geology, Krijgslaan 281 (S8), B-9000 Gent.
E-mail: vera.vanlancker@rug.ac.be

Van Liefferinge Jules, Directeur-generaal, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Land- en Tuinbouw, Leuvenseplein 4, B-1000 Brussel.
E-mail: ¡ules.vanliefferinge@ewbl.vlaanderen.be

Van Nieuwenhove Bart, Steenweg 48, B-9661 Brakel.

Van Nieuwkerke André, Vlaams Volksverteqenwoordiqer /  Raadslid stad Bruqqe, p./a. Steenstraat 
96, B-8000 Brugge.

Van Rie Christine, Provincie West-Vlaanderen, Dienst NME, Provinciehuis Boeverbos, Koning 
Leopold lll-laan 41, B-8200 Brugge.
E-mail: christine.van_rie@west-vlaanderen.be

Van Steeke-Masschelein Irene, Provincieraadslid, Frezenbergstraat 12, B-8900 leper.

Van Strydonck Diane, Universiteit Antwerpen (RUCA), Departement Biologie, Onderzoeksgroep 
Ecofysiologie, Biochemie en Toxicologie, Groenenborgerlaan 171, Gebouw U, B-2020 
Antwerpen.
E-mail: divas@ruca.ua.ac.be

Vanalderweireldt Marcel, Voorzitter & directeur duikprojecten, ARCHEON vzw, Archeologisch 
Onderzoek Noordzee, Ter Zwaanhoek 43, B-8400 Oostende (Zandvoorde).
E-mail: seaquest@skynet.be
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Vancoillie Michel, Gids, Tijl Uilenspiegelstraat 51, B-8000 Brugge.

Vancraeynest Dirk, Zwinpolder, Arendstraat 34, B-8000 Brugge.
E-mail: zwinpolder@skynet.be

Vanden Berghe Edward, Manager Flanders Marine Data and Information Centre, Vlaams Instituut 
voor de Zee (VLIZ), Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende.
E-mail: Wardvdb@vliz.be

Vandenbroucke Guido, Provinciaal Coördinator, Natuurpunt, Bezoekerscentrum De Blankaart, 
lepersesteenweg 56, B-8600 Woumen-Diksmuide.
E-mail: guido@deblankaart.be

Vandenbussche Annie, Raadslid gemeente Knokke-Heist /  Politieraadslid, Graaf Jansdijk 42, B- 
8300 Knokke-Heist.

Vandepitte Jean, Dijkgraaf Zwin-Polder /  Raadslid gemeente Knokke-Heist, Hazegrasstraat 61, B- 
8300 Knokke-Heist.

Vandermeulen Anne, Regiomanager Kust Westtoer, Westtoer, Koning Albert l-laan 120, B-8200 
Sint-Michiels.
E-mail: Anne.Vandermeulen@westtoer.be

Vandewalle Marleen, Milieuambtenaar, Gemeentebestuur Knokke-Heist, Milieudienst, A. 
Verweeplein 1, B-8300 Knokke-Heist.
E-mail: marleen.vandewalle@knokke-heist.be

Vandewynckel Geert, Schepen van Toerisme & Cultuur, Gemeentebestuur Heuvelland, Seulestraat 
73, B-8950 Heuvelland.

Vanhecke Pierre, Natuurgids, Lalouxlaan 45, B-8670 Koksijde.

Vanhoutte Norbert, Luitenant Brandweer, Schildeken 1 8, B-8300 Knokke-Heist.

Vanleenhove R., Seniorenraad, Lispannenlaan 23, B-8300 Knokke-Heist.

Vanlierde Elin, Kammenstraat 7, B-9308 Hofstade.

Vanpraet Jurgen, Adjunct-Kabinetchef Toerisme - Minister Landuyt, Kabinet van de Vlaams minister 
van Werkgelegenheid en Toerisme, Koolstraat 35, B-1000 Brussel.
E-mail: ¡urgen.vanpraet@vlaanderen.be

Vansteenkiste Hugo, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AWZ-WWK), Administratie 
Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust, Administratief Centrum, 
Vrijhavenstraat 3, B-8400 Oostende.

Vansteenkiste Wilfried, Natuurgids, Dudzeelsesteenweg 696, B-8380 Dudzele.

Velter Claude, Marien Ecologisch Centrum - Vogelopvangcentrum Oostende (MEC-VOC), 
Langestraat 99, B-8400 Oostende.
E-mail: claude.velter@lin.vlaanderen.be

Verbauwhede J., Directeur-generaal, Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne- 
Ambacht (IWVA), Doornpannestraat 1, B-8670 Koksijde.
E-mail: johan.verbauwhede@iwva.be
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Verbeke Dominique, Natuurgids, Pastoriestraat 1 30, B-8200 St-Andries.

Verbouw Ivan, Diensthoofd TD Afdeling Onderhoud, A. Verweeplein 1, B-8300 Knokke-Heist. 

Verhaeghe H., Gemeentesecretaris Knokke-Heist, Keuvelhoekstraat 168, B-8300 Knokke-Heist. 

Verhoeven Marleen, Elisabethlaan 157 D l,  B-8300 Knokke.

Verlinde Patrick, Natuurgids, Ontmijnersstraat 65, B-8370 Blankenberge.

Verlinden Monique, Philippe de Champagnestraat 44, B-l 000 Brussel.

Vermeersch René, Gidsenkring Sincfal, Keuvelhoekstraat 43, B-8300 Knokke-Heist. 

Vermeersch-Devriese , Ere-Hoofdconservator Brugge, Gemeenteplein 24, B-8300 Knokke-Heist.

Verscheure Christine, Natuurpunt, Lindeveld 4, B-8730 Beernem.

Vertriest Isabel, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Sint-Baafskouterstraat 56, B-9040 Sïnt- 
Amandsberg.
E-mail: isabel.vertriest@skynet.be

Vervarcke-Pattyn Anne, Raadslid gemeente Knokke-Heist, Lippenslaan 207, B-8300 Knokke-Heist.

Verwaest Toon, Projectingenieur Cel Kust, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AWZ-WWK), 
Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Waterwegen Kust, Administratief Centrum, 
Vrijhavenstraat 3, B-8400 Oostende.
E-mail: toon.verwaest@lin.vlaanderen.be

Vyvey Jean, Provincieraadslid, Alfons Pieterslaan 68, B-8400 Oostende.

Wardenier D., Stationsweg 11, B-8380 Dudzele.

Wardenier Doretti, Stationsweg 1 1, B-8380 Dudzele.

Waüters Frederik, Projectmanager, Belconsulting nv, Oude Stationsstraat 144, B-8700 Tielt.

Weyembergh Gisèle, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, B-l 070 Brussel.
E-mail: gisèle.weyembergh@instnat.be

Willems Mare, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (WLH), Administratie Waterwegen en 
Zeewezen, Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek,
Berchemlei 1 15, B-2140 Borgerhout.
E-mail: MarcL.Willems@lin.vlaanderen.be

Willems Maxim, Eerste schepen, Gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, B-8300 
Knokke-Heist.

Willems Siska, Administratief medewerker Natuur & NME, Gemeentebestuur Knokke-Heist, 
Milieudienst, A. Verweeplein 1, B-8300 Knokke-Heist.
E-mail: siska.willems@knokke-heist.be

Wintein Willy, Geograaf, Voorzitter werkgroep Historische Geografie Zwinstreek, Burggraafstraat 
5, B-831 0 Brugge.

Ziegeler Claire, Natuurgids, Zeedijk-Knokke 639/47, B-8300 Knokke.
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VERONTSCHULDIGDEN

Boutmans Eddy, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Minister 
van Buitenlandse Zaken, Kabinet van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, 
Regentlaan 45-46, B-1000 Brussel.
E-mail: cabos@badc.fgov.be

Caluwé Ludwig, Senator, Kloosterstraat 61, B-2910 Essen.

Cambien Karei, Tarweveld 11, 8500 Kortrijk.

Claes Hilde, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Maastrichtersteenweg 84, B-3500 Hasselt.

Colleqe van Burqemeester en Schepenen, Gemeentebestuur Wervik, Sint-Maartensplein 16, B- 
8940 Wervik.

de Bethune Jean, Voorzitter Provincieraad, Van Belleghemdreef 27, B-851 0 Marke.

De Coninck Guy, Schepen stad Blankenberqe, Stadsbestuur Blankenberqe, J.F. Kennedyplein 1, B- 
8370 Blankenberge.
E-mail: guy.deconinck@blankenberge.be

De fauw Dirk, Gedeputeerde, Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning 
Leopold lll-laan 41, B-8200 Sint-Andries/Brugge.
E-mail: dirk.defauw@west-vlaanderen.be

De Gucht Karei, Volksvertegenwoordiger, Hoogstraat 9, B-9290 Berlare.

Dewael Patrick, Minister-president Vlaamse regering; Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, Kabinet van de Vlaams minister van 
Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, Martelaarsplein 19, 
B-l 000 Brussel.
E-mail: kabinet.dewael@vlaanderen.be

Duquesne Antoine, Minister van Binnenlandse Zaken, Kabinet van de Minister van Binnenlandse 
Zaken, Koningsstraat 60-62, B-l 000 Brussel.

Durnez Jan, Gedeputeerde, Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold 
lll-laan 41, B-8200 Sint-Andries/Brugge.
E-mail: Jan.Durnez@west-vlaanderen.be

Gabriels Jaak, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, Kabinet van 
de Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, Wetstraat 34-36, B- 
1 000 Brussel.
E-mail: kabinet.gabriels@vlaanderen.be 

Gatz Sven, Volksvertegenwoordiger, Grondwetlaan 90, B-l 090 Brussel.

Guns Dominique, Volksvertegenwoordiger, Kasteelstraat 58, B-l 790 Affligem.

M a tth ijs  Erik, V o lksve rte g e n w o o rd ig e r, K on ing  A lb e rts tra a t 15 , B -9 9 0 0  Eeklo.
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