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Stand van zaken werken uitbreiding
Zwin!
Eind februari werden de werken in de Zwinvlakte beëindigd
en werd met de aanleg van het groendak het pompgebouw
afgewerkt. De komende maanden wordt er gefocust op de
verdere afwerking van de dijk en de aanleg van het
grachtenstelsel rondom de nieuwe dijk.
Intussen zijn ook de voorbereidingen voor de bouw van een
brug over de nevengeul in de Zwinvlakte en het vlonderpad
ter hoogte van Retranchement gestart.

Virtueel werfbezoek
Kan je er niet bij zijn op de werfwandeling op 11 juni?
Niet getreurd want vanaf nu kan je de spectaculaire ingrepen ook volgen
vanop de computer of op je smartphone. Zet je schrap en klik hier voor een
uniek bezoek.

Vleermuizen in
het Zwin

Sterke stroming
in de Zwingeul

Tijdens een monitoring in
de Zwinduinen werden
eind februari voor het eerst
vleermuizen aangetroffen
in het (in 2009) speciaal
hiervoor ingerichte
ondergrondse tunneltje.
Het ging om drie
baardvleermuizen en een
(vrij zeldzame)
franjestaart. Het uit WO II
daterende tunneltje is
gelegen in het
bosgedeelte van het
natuurgebied (Tobruk).
Deze soorten zijn typerend
voor bosrijke gebieden
met waterpartijen. Alle
vleermuizen waren nog in
winterslaap.

De Zwingeul is het
afgelopen jaar breder en
dieper gemaakt om de
toekomst van het Zwin te
verzekeren. Hierdoor
stroomt nu meer water met
meer kracht het
natuurgebied in en uit.
Wees dus voorzichtig!
Door de sterke stroming is
het immers gevaarlijk om
bij opkomend water in de
geul te zijn. Zwemmen en
kitesurfen in de geul waren
en blijven verboden.
> Lees meer in deze folder

Werfwandeling
Wie liever niet achter het
computerscherm blijft
zitten, kan ook in levende
lijve een update van de
zwinwerken, de nieuwe
dijk en het pompgemaal
krijgen. Op zondag 11 juni
is er een
publiekswandeling.

Speciaal voor vaderdag
kunnen alle papa's, die
mee gaan wandelen,
tijdens de werfwandeling
gratis parkeren aan het
Zwin Natuur Park.

Benieuwd naar de resultaten van het
LIFE-ZTAR project ?

In dit filmpje blikken we alvast even terug op dit project. In
de brochure “Het Zwin herleeft” kom je alles te weten over
het hoe wat en waarom van het project. Deze brochure kan
je downloaden in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en
Engels.

Eerste
ooievaarsjongen
in het Zwin
Natuur Park
geboren

Monitoring
nieuws: 2
nieuwe
rapporten

Het Zwin Natuur Park in
Knokke-Heist, dat in juni
vorig jaar opende,
verwelkomde op zondag 7
mei de eerste
ooievaarsjongen.
De jongen zijn af en toe
zichtbaar vanop de
ooievaarstoren, als ze
even van onder de
vleugels van de
oudervogel tevoorschijn
komen.

Om de invloed van de
uitbreiding van het Zwin op
het grondwater te kennen
werd de situatie (“nulsituatie”) vóór de
uitbreiding in kaart
gebracht en vastgelegd.
Het rapport die de
uitgangssituatie heeft
vastgelegd is nu
beschikbaar.
> Download dit rapport

> Klik hier voor meer info
over het Zwin Natuur Park

In 2016 gebeurde ook een
studie naar het effect van
de saliniteit op de
overleving van het
macrobenthos in het
Zwin.
> Download dit rapport

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