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Ook in 2016 meer broedsucces in het Zwin!
Sinds de aanleg van de broedvogeleilanden in 2013 neemt het aantal
broedparen van zeevogels (o.a. sternen en meeuwen) en steltlopers
duidelijk toe in het Zwin. In 2014 en 2015 kwamen op de westelijke
broedvogeleilanden de Scholekster, Kluut, Kleine plevier, Kokmeeuw,
Dwergstern en Visdief tot broeden.
In 2016 is het aantal broedende Kokmeeuwen (830 broedparen),
Zwartkopmeeuwen (190 broedparen) en Visdiefjes (366 broedparen) sterk
gestegen. Er waren wel minder dwergsterns dan in 2014 en 2015.
De tweede groep broedvogeleilanden, de aanleg van slikken en schorren
en de aanleg van hoogstrand door de uitbreidingswerken zullen vanaf 2018
ongetwijfeld voor een verdere toename zorgen.

Vordering van de werken
De werken aan de monding zijn bijna voltooid. Het westelijk duin is zo goed
als volledig afgegraven. Er wordt hard gewerkt aan het verder uitdiepen en
verbreden van de Zwingeul zodat deze fase van de werken tegen het
voorjaar 2017 afgerond kan worden. De klei en het zand worden naar de
Willem-Leopoldpolder gebracht voor de opbouw van de dijk. Deze krijgt
stilaan vorm en de aanleg van de kleiteen is bijna afgerond. Het
pompgebouw is al goed gevorderd. Tegen eind dit jaar zullen de
betonwerken achter de rug zijn. Vanaf januari start de binnenafwerking van
het pompgebouw.

> Je kan de vooruitgang van de werken steeds volgen op onze tijdslijn.

DE ZEE IS SCHOR,
ALS JE GOED LUISTERT.
DE ZEE SLIKT,
ALS JE GOED KIJKT.
EN OP DIE SCHORREN
EN DIE SLIKKEN
ZIE JE VOGELS ZITTEN.
ALS JE GOED TURELUURT …
GEERT DE KOCKERE –

WWW.FACEBOOK.COM/GEERTDEKOCKERE

Wetenschappelijke
opvolging van het
project
In september verscheen het
volgende rapport van de
grensoverschrijdende monitoring
van de Zwin Uitbreiding. Hierin kom
je te weten wat ze er zo allemaal
wetenschappelijk zullen opvolgen
en is de ecologische
uitgangssituatie van het
projectgebied neergeschreven.
Een volgend rapport is voorzien in
het voorjaar van 2017 en focust op
het benthos en nekton. Dit zijn de
diertjes die op of in de bodem en in
het zeewater leven.
> Lees het rapport

Oorlog in het Zwin?
Tijdens de graafwerken voor de uitbreiding van het Zwin, wordt in een
aantal zones archeologisch onderzoek uitgevoerd. Eén van die zones is

het ‘Stützpunkt Flugplatz’ bij de Zwinmonding. Dit dateert uit de Tweede
Wereldoorlog.
Het schietpunt bevond zich op het uiteinde van de duingordel voor het Zwin
aan Belgische zijde, dat sinds augustus wordt afgegraven om de geul
breder te maken.
> Lees meer

Opening Zwin
wandelroute

Terugblik op de
eerste spadesteken

Eind oktober werd de Zwin
Wandelroute feestelijk geopend.
Deze route is een initiatief van
Westtoer in samenwerking met
het Zwin Natuur Park, de
gemeente Knokke-Heist en het
Agentschap voor Natuur en Bos.
De route werd gerealiseerd met
steun van de Provincie WestVlaanderen.

In maart 2016 doken kranen en
bulldozers op in de WillemLeopoldpolder om de Zwingeul te
verlengen en de nieuwe dijk aan
te leggen. In augustus startten de
werken in de Zwinvlakte zelf. Hier
wordt de Zwingeul verbreed en
verdiept.

De Zwinwandelroute laat je
kennismaken met de natuur
en landschappen in KnokkeHeist. Vanuit het Zwin Natuur
Park of de Oosthoek struin je
door de Zwinduinen en –polders,
verken je de Hazegraspolder en
krijg je een grandioos uitzicht
over de Zwinvlakte. Afstand: 12
km - Start aan het Zwin Natuur
Park.
> Lees meer

Naar aanleiding daarvan vond op
maandag 22 augustus 2016 de
officiële eerste spadesteek plaats
in het bijzijn van onder meer de
bevoegde Vlaamse ministers Ben
Weyts en Joke Schauvliege en
Carla Schönknecht, gedeputeerde
van Zeeland.
De persbelangstelling was groot!
> Lees meer

Partners
Dit project is mede tot stand gekomen dankzij de volgende
partners.

