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Hoe ver staan de uitbreidingswerken?
In de zomermaanden lag de werf even stil tijdens het bouwverlof maar
ervoor en erna werd er hard verder gewerkt aan de grachten rondom de
nieuwe dijk. Ook de aanleg van de uitkijkpunten en het vlonderpad is
gestart.
Met de zwinuitbreiding wordt ook de kustveiligheid verhoogd. De nieuwe
dijk is bestand tegen een 4000-jarige storm. In een nieuw filmpje kom je
hier meer over te weten.

Twee beheerplannen voor de Zwinstreek
in openbaar onderzoek

Net voor de zomer werden 2 beheerplannen afgewerkt voor gebieden die
aansluiten bij het Zwin. Een 3de beheerplan - voor het Zwin Park (16 ha) wordt eind dit jaar verwacht.
Het beheerplan voor de Joséphinekreek ligt ter inzage van 1 september
2017 tot 1 oktober 2017. De inrichting en het beheer is gericht op de
ontwikkeling van grasland en rietmoeras als leefgebied voor de bruine
kiekendief, blauwborst, boomkikker en kamsalamander. Lees meer >
De gebiedsvisie en beheerplan voor de Binnenduinen van Knokke ligt ter
inzage van 11 september 2017 tot 14 oktober 2017. Op dinsdag 26
september om 18 uur is er daarom een infowandeling in het gebied.
Deze start ter hoogte van het Hof van Vlaanderen, Oosthoekplein 14 8300 Knokke-Heist. Met het beheerplan wordt een afwisselend landschap
nagestreefd van bos, graslanden, poelen en vochtige valleien waarbij
zowel de biodiversiteit als de beleving zal toenemen. Lees meer >

26 SEPTEMBER 2017 - 18 UUR:
INFOWANDELING OVER DE
GEBIEDSVISIE EN BEHEERPLAN
VOOR DE BINNENDUINEN VAN
KNOKKE - AFSPRAAK AAN HET HOF
VAN VLAANDEREN

Vogelringdemo's

Early Bird Run

Elk weekend in september

Zondag 8 oktober

Het Zwin is een ‘hotspot’ voor
trekvogels. Dat is
wetenschappers natuurlijk niet
ontgaan. Daarom worden al
tientallen jaren vogels geringd in
het Zwin.

Onder het motto ochtendstond
heeft goud in de mond laten we
de deelnemers op de Early Bird
Run bij het krieken van de dag
een unieke loopervaring beleven.
Met een parcours doorheen de
Zwinduinen en -polders en de
start aan het vernieuwde Zwin
Natuur Park kan men genieten
van een unieke locatie.

Bij vogelringdemonstraties geeft
een ringer deskundige uitleg bij
de vogel die geringd wordt. In
september kan je hiervoor elk
weekend terecht in het Zwin
Natuur Park. Een unieke
gelegenheid om heel wat over
het leven van vogels te weten te
komen en ze van dichtbij te zien.

De deelnemers starten tussen
8.00 en 9.00 uur, individueel om
de tien seconden. Inschrijving
verplicht!
Meer info >

Meer info >

Keert de rugstreeppad terug in de
Zwinstreek?
De rugstreeppad komt al tientallen jaren niet meer voor in de Zwinstreek.
Na grondig vooronderzoek, werd deze zeldzame soort in de
zomermaanden opnieuw uitgezet in de Zwinstreek. In het voorjaar werden
daarvoor eisnoeren verzameld aan de Westkust die vervolgens werden
opgekweekt in aquaria. Eind juli - begin augustus werden de bijna 5000
jonge padjes uitgezet in de Zwinduinen en -polders. In 2018 wordt deze
actie herhaald om de kans op een blijvende populatie te verhogen. Duimen
maar…

Hoe ver staat het landinrichtingsplan
Nieuwe Watergang?
Na het openbaar onderzoek in maart, heeft de planbegeleidingsgroep het
landinrichtingsplan op 13 juni 2017 gunstig geadviseerd. Dit najaar wordt
het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. De procedure voor
de omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure is voorzien in
september-oktober zodat de werken in het voorjaar van 2018 kunnen
starten. Alle info >

Monitoring
In juni kwam de begeleidingsgroep voor de grensoverschrijdende
monitoring van het Zwin samen. Naar aanleiding van de uitbreiding van het

zwin wordt de evolutie van het natuurgebied gedetailleerd opgevolgd door
verschillende wetenschappers. Zo kunnen we leren van de werken en
goed opvolgen hoe het gebied zich ontwikkeld. Alle rapportages zijn terug
te vinden op http://zwininverandering.eu/opvolging/.

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