
Via deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle veranderingen en 
ingrepen in en rond het Zwin. De Vlaamse en Nederlandse partners  
stellen er hun inspanningen en resultaten in voor.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar alle mogelijke geïnteresseerde  
kennissen en vrienden. Deze kunnen zich inschrijven via de eenvoudige  
tool in het menu op de website www.zwininverandering.eu.

NIEUWSBRIEF
 ZWIN IN VERANDERING

02 - september 2015

http://zwininverandering.us9.list-manage.com/track/click?u=edec76334b9ddaddeab046a4d&id=e308f43408&e=f71b9ab99d
http://eepurl.com/7JCx9
http://us9.campaign-archive2.com/home/?u=edec76334b9ddaddeab046a4d&id=bc67ae55ed
http://us9.campaign-archive2.com/feed?u=edec76334b9ddaddeab046a4d&id=bc67ae55ed


Filmpje Zwinuitbreiding
Vers van de spreekwoordelijke pers
 Om het zwinuitbreidingsproject visueel te kunnen kaderen werd een  
introductiefilmpje gemaakt. Het geeft aan de hand van prachtige  
luchtopnames een idee van de omvang en het belang van de uitbreiding 
en de natuurherstelwerken. 
 Het filmpje wordt in avant-première getoond op de ZTAR conferentie en is 
vanaf donderdag 17 september ook te bekijken op
 www.zwininverandering.eu.

 "DIT FILMPJE ZOU ZELFS NIET MISSTAAN 

OP NATIONAL GEOGRAPHIC", ALDUS HANNAH 

VAN  NIEUWENHUYSE, PROJECTLEIDER BIJ HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

http://www.zwininverandering.eu/


ZTAR conferentie
(16-18 september 2015)

Vandaag start de internationale
conferentie “Dunes & Estuaries  
2015” in Brugge. Tijdens deze  
3 dagen durende conferentie  
zullen specialisten ervaringen  
uitwisselen omtrent het beheer  
van estuariene milieus. Naast  
een aantal lezingen mag een  
excursie naar de Zwinvlakte  
uiteraard niet ontbreken!

Meer info

Broedvogeltelling "Zwineiland"

Begin juni gingen onder andere Eric Stienen (INBO) en de twitterende  
ANB-boswachter Koen Maréchal op stap in de Zwinvlakte en ze deden er 
samen tellingen naar broedvogels op het in 2013 aangelegde  
broedvogeleiland.

http://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/programme_by_day.pdf
http://www.natuurenbos.be/projecten/west-vlaanderen/ztar/conference-dunes-estuaries-2015


Er was een duidelijke toename ten opzichte van vorig jaar. Het eiland zag 
er optimaal uit voor kustbroedvogels met een goede afwisseling tussen  
vrijwel kale stukken (randen en schelpenbanken) waar vooral dwergstern  
en visdief broeden en de iets ruigere delen voor kokmeeuw en  
zwartkopmeeuw.

Hierbij een aantal cijfergegevens: kluut 14, kokmeeuw 182,  
zwartkopmeeuw 7, visdief 121, dwergstern 50, scholekster 2, 
bontbekplevier 1, kleine mantelmeeuw 1

Tijdens de Zwinuitbreiding wordt nog een broedvogeleiland aangelegd. 
Dat beloofd!

Tentoonstelling 
"Zin in Zwin?" in 
het Belfort van  
Sluis

Stedenbouwkundige
vergunning en  
aanbesteding  
werken

De stedenbouwkundige 
vergunning voor de 
Zwinuitbreiding werd verleend  
in juni. Daarna volgde de  
ondertekening van het  
bouwdossier door de bevoegde 
ministers Joke Schauvliege en  
Ben Weyts en de start van de  
aanbestedingsprocedure. De 
opening van de verschillende 
offertes vindt nu vrijdag
(18 september) plaats.
We houden jullie uiteraard op  
de hoogte van de vorderingen.

Op zaterdag 12 september werd 
de tijdelijke tentoonstelling ‘Zin 
in Zwin’ geopend in het Belfort 
van  Sluis. 
De tentoonstelling licht niet 
alleen een tipje van de sluier 
van wat  het nieuwe Zwin 
Natuurcentrum  zal bieden, 
maar geeft eveneens  een 
overzicht van alle  
natuurwerkzaamheden in de  
Zwinvlakte. 

De tijdelijke tentoonstelling loopt
tot en met 22 november.



OP 1 JANUARI 2011 STARTTE HET ANB MET HET EUROPESE LIFE

 NATUURPROJECT ‘ZTAR’ (ZWIN TIDAL AREA RESTORATION).

 HET ANB EN DE PROVINCIE ZEELAND WILLEN ZO DE NATUUR IN

 HET BESTAANDE ZWIN EEN TWEEDE KANS GEVEN EN DE

 SOORTENRIJKE SLIKKEN EN SCHORREN HERSTELLEN.

 HET VERBREDEN EN VERDIEPEN VAN DE ZWINGEUL, WORDT VOLGEND

 JAAR UITGEVOERD ALS ONDERDEEL VAN DE ZWINUITBREIDING.

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

http://www.zwininverandering.eu/partners
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