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2600 brullende mannetjes
Zoals altijd heb ik het gesprek voorbereid aan de hand van websites en brochures. Toch gaat 
het pas leven als je er midden in loopt. Het is begin november, en ik ben afgereisd naar het 
meest zuidwestelijke deel van ons land: Zeeuws-Vlaanderen. Ik loop met Fred Schenk, boa 
voor het Zeeuwse Landschap door de Kievittepolder, onderdeel van het Zwin. We hadden 
afgesproken in het onbemande informatiecentrum bij Cadzand, vandaar loop je zo het pol-
dertje in. Het Zwin is het bekendste natuurreservaat langs de Nederlandse en Vlaamse kust. 
213 hectare groot, en voor 80 procent Belgisch. Fred vertelt al lopend en ik probeer hem bij 
te houden, aantekeningen te maken en zelfs nog af en toe een fotootje te knippen. 

Zwyn wordt Zwin
“Als je iets over het Zwin wilt schrijven 
moet je terug naar het begin van onze 
jaartelling”, aldus Fred. En hij vertelt hoe 
de zee in die tijd ver het land binnendrong. 
Zo ontstond er een binnenzee met een 
uitgebreid stelsel van geulen en kreken. In 
de 13e en 14e eeuw werd deze zeearm (’t 
Zwyn) zelfs een belangrijke vaarweg naar 
Brugge. De steden aan het Zwyn, Brugge 
en Sluis, werden bloeiende handelscentra. 
Helaas verzandde de geul. Hij werd steeds 
ondieper en uiteindelijk onbevaarbaar. 
Later werd een deel van het Zwin, zoals 
het ging heten, ingepolderd. Fred legt uit 
dat het Zwin een slufter is; een zandvlakte 
achter de duinen met een open verbinding 
met de zee waardoor verderop slikken 
en schorren zijn ontstaan. Twee keer per 
dag stroomt het zeewater de Zwinvlakte 
binnen en komt een deel onder water te 
staan. 

Fred Schenk (59) is 30 jaar geleden 
begonnen bij Het Zeeuwse Landschap hier 
in Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit zijn geboor-
teplaats Den Haag gestart met werken op 
Schouwen-Duiveland waar hij een enthou-
siast vogelwachter was in de Grevelingen. 

Hij had aanvankelijk weinig fiducie in 
de vogelwereld van Zeeuws-Vlaanderen 
en dat was wel een beetje terecht, zeker 
vergeleken bij Schouwen. Hij is inmiddels 
Districtshoofd Zuid en behalve het Zwin 
behoort zo’n beetje heel Zeeuws-Vlaan-
deren tot zijn werkgebied. Het boa-schap 
is bijna een neventaak. Op papier kan hij 
slechts 15 tot 20 % van zijn uren boa zijn. 
Gelukkig wordt er goed samengewerkt 
met collega’s van Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en de omgevingsdienst 

Zeeland (de RUD). Ze doen een paar keer 
per maand gezamenlijk een ronde. 
Hieronder valt ook het toezicht op de 
Westerschelde, waar bijvoorbeeld gecon-
troleerd wordt bij de rustgebieden van 
zeehonden en het toezicht op belangrijke 
kustbroedvogelkolonies op de Hooge 
Platen. Hij vertelt enthousiast over de 
grote stern die hier al 40 jaar intensief 
beschermd wordt, wat geresulteerd heeft 
in een aantal van 2500 broedparen in 
2017. 

Grootschalige natuurherstelprojecten
Het is dus wel goed gekomen met de 
vogels in dit gebied. Dat komt vooral door 
grootschalige natuurherstelprojecten die 
in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en 
dat is de aanleiding voor mijn bezoek aan 
het Zwin. Het werd in de jaren 80 al steeds 
duidelijker dat de verzanding van het Zwin 
doorging en dat dit waardevolle slikken- 
en schorrengebied voor altijd verloren zou 
gaan. Daarom werd er een grootschalig 
plan ontwikkeld om dat te voorkomen  
(zie kader “Het nieuwe Zwin 2019”, op  
pagina 19).  
 
Van 2011 tot 2015 is het LIFE+ natuurher-
stelproject ZTAR (Zwin Tidal Area Restora-
tion) uitgevoerd. Het doel van ZTAR is om 
de specifieke schorrenplanten en dieren 
terug naar het Zwin te halen, door ervoor 
te zorgen dat het zeewater vlotter in en 
uit het Zwin kan stromen. Projectpartners 
zijn het Vlaamse Agentschap voor Natuur 
en Bos en de Provincie Zeeland, die finan-
ciële steun krijgen van de Europese Unie. 
De eerste twee ZTAR-acties aan Vlaamse 
zijde, het herstellen van de Zwinlagune 
en van de slikken, werden uitgevoerd in 
2012-2013. 

Fred Schenk, boa voor het Zeeuwse Landschap
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De lagune werd uitgediept, er werden 
geulen gedempt en er kwam een nieuwe 
controleerbare stuw. Er werden eilanden 
hersteld voor broedvogels en van het hoge 
schor werd de toplaag weggegraven om 
slikken te herstellen. De geleverde inspan-
ningen hadden in het voorjaar 2014 al het 
gewenste resultaat: vogels zoals de Kluut 
en het Visdiefje kwamen weer tot broeden 
en de typische zeldzame planten van de 
slikken voelen zich al weer thuis in het 
Zwin.

Het nieuwe Zwin 2019
Het verzanden van de getijdengeul hoort bij de natuurlijke dynamiek van zandige 
kusten. Alleen lijkt het erop dat menselijke ingrepen zoals strandsuppletie het proces 
versterken. Getijden en zeestromingen veroorzaken transport van losgewoeld zand 
en slib langs de kust. Bij vloed komt dit sediment ook in de monding van rivieren en 
geulen terecht. Omdat de stroomsnelheden bij vloed aan onze kust iets sterker zijn 
dan bij eb komt er meer sediment binnen dan er weer uit gaat. Dit fenomeen staat 
bekend als ‘tidal pumping’. Sinds het ontstaan van de huidige Zwinvlakte door de 
aanleg van de Internationale Dijk (1872) werden diverse pogingen ondernomen om 
de Zwingeul onder controle te krijgen. Die grensoverschrijdende dynamische geul 
was ook de aanleiding voor een structurele samenwerking tussen Vlaanderen en 
Nederland. In 1950 vormde de Zwingeul een bedreiging voor de duinvoet in Cadzand 
en wilde Nederland de duinenrij sluiten. België sloeg alarm en de Internationale 
Zwin Commissie (IZC) zag het levenslicht. Deze moest erop toezien dat het Zwin als 
getijdengebied behouden bleef. Na de beruchte stormvloed van 1953 verhoogde en 
versterkte men de Internationale Dijk met zand uit het Zwin. Daartoe werden een 
aantal meertjes gegraven die de daaropvolgende decennia als zandvang fungeerden. 
Hierdoor verdween het probleem van de verzanding tijdelijk naar de achtergrond. 
Maar tegen eind jaren ‘80 was de verzanding weer helemaal terug en besloot men de 
geul een eind westwaarts te verleggen en aan de monding een zandvang te graven. 
In 1987, intussen al dertig jaar geleden, kwam een uitbreiding van het Zwin voor 
het eerst als duurzame oplossing voor de verzanding op de agenda (Coosen et al. 
1987). Vlaanderen en Nederland groeven beurtelings en in afwachting van een meer 
duurzame oplossing, een zandvang om zo de verzanding te vertragen. En na heel 
wat voorbereidend werk formuleerde de IZC in 2003 inrichtingsvoorstellen om de 
getij-afhankelijke natuur in het Zwin echt duurzaam te behouden. De voornaamste 
aanbeveling was het Zwin uit te breiden met een deel van de Belgische Willem 
Leopoldpolder. Dit voorstel vormde de basis voor de Zwinuitbreiding die momenteel 
vorm krijgt. Door de lagere ligging van de Willem Leopoldpolder wordt verwacht 
dat er de eerste jaren in het uitgebreide Zwin vooral open water met enkele tijdelijk 
droogvallende slik- en zandplaten zullen ontstaan. Door natuurlijk aanzanden van het 
getijdengebied zal zich geleidelijk een slikke en lage schorre ontwikkelen.
Uit het artikel “Het nieuwe Zwin 2019” in het informatietijdschrift over kust en zee 
voor de regio Vlaanderen en omstreken, “De Grote Rede”.

Recreatiedruk
We klimmen via het poldertje naar de 
kruin van het duin. Vandaar hebben we 
een indrukwekkend uitzicht op de slufter 
en het Nederlandse stukje Zwin. Goed 
is te zien tot waar het zeewater komt. 
Daar groeit o.a. het lamsoor, helaas nu 
niet in bloei, maar je kunt de restanten 
ervan nog goed zien. Er loopt een fietspad 
over de kam van het duin en overal zijn 
uitkijkpunten gemaakt. Links wijst Fred 

komt deels door het mooie weer, maar 
ook omdat er in Duitsland nog een extra 
vakantieweekje schijnt te zijn. Fred vertelt 
dat er af en toe problemen zijn met kite 
surfers. Hij wijst op de gele ballen in 
het water: “Daar mogen ze niet voorbij, 
maar helaas komen ze nogal eens buiten 
de vakken. Dan onderschep ik ze aan de 
andere kant, gewoon de kleur van het 
zeiltje onthouden. Vaak hebben ze het niet 
eens door dat ze in verboden gebied zijn. 
Ik ben niet een fanatieke bonnenschrijver. 
Het gaat mij veel meer om de correctie, en 
dan kan een waarschuwing al voldoende 
zijn. We zijn toch vooral gastheer. Er komt 
ook af en toe een drone boven het gebied. 
Met name in de broedtijd is dat natuurlijk 
absoluut verboden. Helaas is de wetgeving 
nog altijd niet goed geregeld. Er was wet-
geving in ontwikkeling dat je boven een 
Natura 2000 gebied niet mocht vliegen 
met een drone, maar een handtekeningen-
actie van dronevliegers heeft succes gehad 
en voorlopig is dat wetsvoorstel weer van 
de baan”, aldus Fred.  

Ik vraag hem hoe de samenwerking met de 
Belgische collega’s gaat. "Prima, maar we 
werken slechts af en toe samen." We zijn 
inmiddels op de grens van het Nederlandse 
en het Vlaamse Zwin beland. Het Vlaamse 
deel is veel groter dan het Nederlandse en 
het is ook veel toegankelijker gemaakt. Er 
lopen paden en loopbruggen door, er zijn 
vogelhutten en er is een Zwin Natuurpark 
in Knokke Heist ontstaan, www.zwin.be. 
Op de site heb ik gelezen dat, parallel met 
de uitbreidingswerken van de Zwin-
vlakte, aan Vlaamse kant inspanningen 
zijn gedaan om de natuurbeleving in het 
gebied te verbeteren. Kijken, luisteren, 
voelen, ruiken, proeven, ervaren: bezoe-
kers moeten met al hun zintuigen kunnen 
genieten van het Zwin. Het nieuwe houten 
vlonderpad bij Retranchement, de Bril-

Oprukkende recreatiewoningenme op een naderend vakantiepark, dat 
wil zeggen, er wordt steeds meer recre-
atief gebouwd en die bebouwing raakt 
praktisch de duinenrij. In de verte zijn 
de bouwkranen van Cadzand Bad te 
zien; waarschijnlijk voor het zoveelste 
luxe hotel. De toeristische druk op het 
gebied wordt steeds groter. Zelfs op deze 
novemberdag zijn er nog veel mensen 
op het fietspad en op het strand. Dat 
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lenroute, het Blotevoetenpad en het pad 
voor blinden en slechtzienden beloven 
verrassende ervaringen voor iedereen. 
Het infocentrum Zwin in Cadzand waar 
we vanmorgen begonnen zijn, zal worden 
verbonden met dat fraaie Natuurpark 
in Knokke door middel van grensover-
schrijdende fiets- en wandelpaden op de 
nieuwe dijken. Dankzij het kralensnoer 
van in de dijken geïntegreerde uitkijk-
punten krijgen fietsers en wandelaars een 
prachtig zicht op het getijdengebied en 
de polder. Tot zover de speciale website 
“Zwin, gevoelsstreek”. Deze website geeft 
uitgebreid informatie over het herstelplan. 
http://zwininverandering.eu
 
Zeegroentensnijders
Een drijflijn over de geul geeft aan dat je 
vanaf daar het Nederlandse gebied niet 
in mag lopen of varen. De schorren en 
geulen zijn verboden terrein. Af en toe 
moet Fred er wel een zeegroentensnijder 
uithalen. Dat is een nieuw woord voor me, 
maar het slaat op mensen die zeekraal 
en lamsoor (zeeaster) snijden voor eigen 
consumptie, of zelfs voor de verkoop. Het 
blijkt dat toprestaurants hier komen om 
speciale zeegroenten te vinden voor hun 
exclusieve gerechten. Soms slechts voor de 
decoratie; het bloempje van de watermunt 
blijkt daar zeer geschikt voor. Ik krijg een 
kort lesje zeegroente. De eetbare lamsoor 
heet eigenlijk zulte, of zeeaster. Daarnaast 
is er de echte lamsoor, de Belgen noemen 
hem de Zwinblomme en die is niet eetbaar. 
Ingewikkeld, maar eigenlijk wel eenvoudig 
te handhaven, want in het schorrengebied 
waar de echte lamsoor groeit mag je niet 
komen. Als we via de zeewering terug-
lopen wijst Fred me op de zeevenkel en 
de zeekool die zomaar tussen de stenen 
groeien; er lijkt wel aan gesneden te zijn …

Zeevenkel Zeekraal

Over zeegroenten
Op internet vind je veel informatie over het eten van zeegroenten. Hieronder 
enkele citaten: 
“De firma XX brengt al vele jaren zeegroenten en zeewieren direct van de Zeeuwse 
kust en wereldwijd tot in de keuken van uw restaurant, uw winkel en zelfs tot in 
de schappen van uw supermarkt. Zeegroenten zijn anders dan andere groente, ze 
eisen zeer veel zorg. De planten zijn veelal zilt en zijn daardoor uiterst kwetsbaar. 
Het oogsten van wilde zeegroenten is zwaar en arbeidsintensief. Het sorteren en 
verpakken en controleren is veelal handwerk. De teelt van zeegroenten is complex 
en staat nog voor een groot gedeelte in de kinderschoenen. Veel zeegroenten zijn 
schaars en zeldzaam, maar zeegroenten zijn onze passie. 
“De liefde voor zeegroente is mij met de paplepel ingegoten. Mijn opa sneed in de 
jaren dertig al zeegroenten. Mijn moeder leurde als klein meisje van deur tot deur 
met de groente. Sinds mijn elfde ging ik samen met mijn broer op pad op zoek 
naar zeekraal en lamsoor. En nog steeds werken verschillende familieleden mee in 
het bedrijf. Met zoveel decennia aan kennis en ervaring kunnen wij met zekerheid 
zeggen dat de kwaliteit van onze producten iets is dat ons aan het hart gaat”. 

Lamsoor, “Zeespinazie” 
“Lamsoor is de Zeeuwse naam voor de Zeeaster. De lamsoor bestaat uit lancet-
vormige mild zilte blaadjes die in rozetten groeien. Lamsoor is een zeegroente die 
groeit op de hoger gelegen delen van het schor. De groente wordt bij hoogtij over-
spoeld met zeewater. De Lamsoor is nog steeds voornamelijk een echte ongetemde 
wilde groente. Het seizoen van lamsoor loopt van april tot eind oktober.
Lamsoor heeft een zachte zilte smaak. Rauw heeft de ze iets weg van worteltjes.
Wanneer de groente wordt geblancheerd of geroerbakt lijkt lamsoor op spinazie, 
maar dan met een echte “zeesmaak”. Lamsoor is een bron van ijzer”.

Lamsoor

Een 4000-jarige storm
Fred wijst me op de internationale dijk 
uit 1872 die in de komende jaren voor 
een deel wordt verlegd en verbreed. In 
Vlaanderen vormen de geplande werken 
tegelijk een onderdeel van het Masterplan 
Kustveiligheid. In combinatie met een 
duurzaam kustbeheer zal de uitbreiding 
van het Zwin de Vlaamse kustlijn op lange 
termijn beschermen tegen erosie en over-
stromingen vanuit zee. De nieuwe dijk zal 
bescherming bieden tegen een 4000-jarige 
storm: een superstormvloed die gemid-
deld eens in de 4000 jaar voorkomt (www.
kustveiligheid.be). 

Door de dijkverlegging wordt het Neder-
landse deel van het Zwin groter en 
kunnen er dus meer schorren en slikken 
ontstaan. 
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Voor we teruglopen werp ik een laatste 
blik op de glinsterende zee. Een gigantisch 
containerschip komt langzaam om het 
duin varen. Vanuit de Westerschelde kiest 
hij het ruime sop, zoals dat heet. We lopen 
via de onderkant van de duinen door het 
Kievittepoldertje terug. Fred vertelt over 
de vogels in zijn werkgebied. “Ik kan hier 
inmiddels mijn hart wel ophalen. Het is 
een echt vogelparadijs geworden. Trek-
vogels vetten hier op tijdens hun tocht 
naar het zuiden en er zijn steeds meer 
broedvogels te vinden”. Later lees ik op de 
site dat het Zwin op Europees niveau een 
onmisbare schakel vormt in het Natura 
2000-netwerk van Europese natuurge-
bieden (www.natura2000.nl).
 

Een gigantisch containerschip komt langzaam om het 
duin varen.

Dit jaar zijn er 2600 roepende boomkikkermannetjes 
geteld

Tekst en foto’s: Wil Kroon

Fred wijst me terloops op de Schotse 
hooglanders, eigendom van particulieren, 
maar aan het werk voor het Zeeuwse 
Landschap. We passeren een paar 
poeltjes, waarin tegenwoordig weer de 
zeldzame kamsalamander te vinden is. 
Zijn telefoon gaat. De ringtoon is de roep 
van de zeldzame boomkikker. Een van 
de Zwinbewoners die na de herstelwerk-
zaamheden in grote getale in het terrein 
te vinden is.  
In 1990 waren er nog drie losse popula-
ties van elk ongeveer 50 paren. Dit jaar 
zijn er 2600 roepende boomkikkerman-
netjes geteld. In de toptijd, april/mei, is er 
geen moment dat je geen kikkertje hoort. 

Hij laat me zien hoe je ze dan tussen de 
braamstruiken kunt vinden. 

Ze zitten dus helemaal niet in bomen maar 
gewoon op een braamblad, op ooghoogte 
zelfs, maar wel een beetje verscholen. 
Kikkers houden wel van de volle zon, maar 
ze worden natuurlijk niet graag gezien 
door een mogelijke vijand. 

Een dag na onze mooie wandeling 
ontvang ik een paar prachtige foto’s van 
boomkikkers van Fred. Super bedankt voor 
je tijd Fred en ik kom volgend voorjaar 
naar de roepende mannetjes luisteren. 

Het Zwin 
(foto: Waterbouwkundig 
Laboratorium Antwerpen)


