Je kent waarschijnlijk het Zwin wel, maar ken je
ook het aanpalende natuurgebied van 222 hectare?
Samen met grote broer het Zwin vormt het Vlaams
Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders een
aaneengesloten natuurkern in de Zwinstreek.

GESCHIEDENIS
Tot het einde van de 19de eeuw was dit duin-, bos- en weidegebied
nog in constante ontwikkeling onder invloed van de zee. Het zag
eruit als het huidige Zwin, met slikken, schorren en geulen, aan
zeezijde afgesloten door een duinengordel. De Zwinduinen en
–polders kregen hun huidige vorm toen de Internationale Dijk in
1872-1873 werd aangelegd, waardoor het gebied van de zee werd
afgesloten.
De mens heeft sindsdien duidelijke sporen nagelaten in dit jonge
duingebied. Ook de bosjes zijn niet op natuurlijke wijze ontstaan,
maar aangelegd door de mens. Ze werden vooral aangeplant in de
jaren 1960 als jachtbosjes. Spontane bebossing kreeg maar hier en
daar een kans. De allereerste aanplantingen van dennen (zeeden)
dateren al van 1883 in het westen van het gebied.
Tijdens WO I was dit duingebied van groot strategisch belang voor
de Duitse bezetter. In 1916 werd gestart met de bouw van Batterij
Bremen.
De aanleg van een golfterrein had een grote invloed op het
landschap in het noordwesten van het gebied. Vanaf de zomer van
1929 kon er worden gegolfd, tussen de schapen weliswaar want
het terrein bleef gewoon verder dienst doen als weide. In 1929-1930
werd een paardenrenbaan aangelegd. De Paardenmarktbeek werd
daarbij deels gebetonneerd om te dienen als hindernis. Tot de jaren
1960 werden er jaarlijks internationale jumpings georganiseerd.

WELKOM IN DE

ZWINDUINEN
EN -POLDERS

Om het vliegveld in de Kleyne Vlakte en de verde-digingscomplexen
in het noorden van de Zwinduinen en -polders te verdedigen, werd
in het begin van de jaren 1940 een antitankgracht aangelegd
ten westen van het vliegveld, die hier nog steeds zichtbaar is.
Ook in het weiland in de Kleyne Vlakte kan je de sporen van de
antitankgracht nog zien.
In 2002 werd het gebied aangekocht door de Vlaamse overheid.
Na de goedkeuring van het beheerplan onderging het tussen 2004
en 2013 een ware metamorfose dankzij twee Europese projecten.

Begin jaren 1930 werd in de Kleyne Vlakte een vliegveld van 40
hectare aangelegd. Bij de start van WO II kwam het terrein in
handen van de Belgische luchtmacht. Na Duitse luchtaanvallen
in mei 1940 veroverden de Duitsers enkele dagen later het
vliegveld en breidden het in westelijke richting uit tot 150 hectare.
Tijdens WO II werd er ook een uitgebreid netwerk van betonwegen
aangelegd in de duinen.

IN KNOKKE

boomkikker
kleine zilverreiger

MEER INFORMATIE

EUROPESE TOPNATUUR!

Natuur en Bos

Door de overgang van zee, strand, bos en polder is dit een uniek
gebied in België en Europa voor heel wat planten en dieren.

anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/zwinduinen




Je vindt er Europees beschermde habitats met zeldzame
planten zoals de slanke gentiaan, sierlijk vetmuur en parnassia,
bijzondere varens waaronder twee soorten addertong. De
schrale duingraslanden vormen een geschikt biotoop voor bruin
blauwtje en blauwvleugelsprinkhaan.

www.facebook.com/natuurenbos
www.twitter.com/natuurenbos
www.instagram.com/natuurenbos

bruin blauwtje

De Kleyne Vlakte is een belangrijk overwinteringsgebied voor
heel wat steltlopers, reigerachtigen, meeuwen en eenden. Door
het herstel van de typische duinbiotopen in de Zwinduinen
en –polders hopen we dat kleine zilverreiger, kluut, visdiefje,
lepelaar, wespendief, boomleeuwerik en blauwborst er een
geschikte broedplaats mogen vinden. Velduil, kolgans en blauwe
kiekendief zijn belangrijke overwinteraars.

kamsalamander

De voormalige zandwinningsputten van Tobruk zijn van belang
voor de Europees beschermde kamsalamander en we hopen op een
terugkeer van de rugstreeppad en de boomkikker.
Sinds de grote herstelwerken zorgen de boswachter en zijn ploeg
voor het onderhoud van de herstelde natuur. Ze worden daarbij
bijgestaan door koniks, Schotse hooglandrunderen, Shetlandpony’s,
Vlaamse schapen en zelfs echte duingeiten.

slanke gentiaan
schotse hooglanders

Uitgave: mei 2020
Foto’s: cover - Hannah Van Nieuwenhuyse ; boomkikker - Bart Heirweg ;
kamsalamander - Vilda / Yves Adams ; bezoekers, bruin blauwtje,
kleine zilverreiger, Schotse hooglanders - Misjel Decleer ; slanke gentiaan Marc Leten
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Zwinvlakte

15Strand | Plage | Strand | Beach
Slikken en Schorren | Slikkes et Schorres |

Infocentrum
Bos | Bois | Wald | Wood
Zwin Cadzand

G

D ievegat

Wandelpad | Sentier balisé | Wandern | Footpath

Vlonderpad | Chemin en bois |
Holzweg | Wooden path

Ruiterpad | Sentier équestre |
Reitweg | Horseriding path

Onverharde weg | Chemin de terre |
Feldweg | Dirt road

Bebouwing en tuinen | Terrain remplayé |
Bebautes Gebiet | Urban area

Grasland | Prairies | Grasflächen | Grassland

Schlik und Groden | Mud flat and Salt Marsh
Oudelandse
polder
Struiken | Broussailles | Gesträuch | Thicket
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Duinen | Dune | Dunes | Dune

Noordzee, water | Mer, Eau |
Meer, Wasser | Sea, Water

Kievittepolder

Groenpleinpad

13

Pompgebouw | Pompe épuisement |
Pumpstation | Pump station

Begrazingszone | Zone de pâturage |
Abgrasungszone | Grazing area

Vrij toegankelijke zone | Aire de libre accès|
Frei zugängliche Zone | Freely accessible area

Camping | Camping | Camping | Camping

Parking | Parking | Parkplätze | Parking

Toegang voor fietsers en wandelaars naar de dijk |
Accès pour les cyclistes et les marcheurs de la digue |
Zugang für Radfahrer und Wanderer zum Deich |
Access for cyclists and walkers to the dike |

Kijkcentrum | Cabane d’observation |
Vogelbeobachtungsplattform | Bird watching shed

Uitkijkpunt | Point d’obeservation |
Aussichtpunkt | Viewpoint

Bezoekerscentrum | Centre d’accueil |
Besucherzentrum | Visitor centre

Infobord | Information | Information | Information

Fietsroutenetwerk met knooppunt | Point-noeuds
cyclistes | Knotenpunkte | bicycle junctions

Zwinpad

Retranchement

Mascotte Zeno, de kleine zilverreiger, een typische
vogelsoort voor de Zwinstreek, verwelkomt
iedereen. Dit waardevolle natuurgebied staat open
42
voor alle vormen van (niet-gemotoriseerde)
recreatie.
Ruiters, wandelaars en fietsers kregen er ge-scheiden
paden, zodat ze elkaar niet hinderen. Niet ver van
de zee is er een30
15 hectare grote struinzone waarin
47 vrij mag rondlopen om de natuur nóg
de bezoeker
beter te kunnen beleven. Je kunt er ook al eens een
flink duin beklimmen, met een uniek zicht op zee
als beloning. Op de verharde paden is een volledige
rondwandeling met de rolstoel mogelijk. Vanaf twee
uitkijkpunten heb je een prachtig zicht op het gebied
en zijn omgeving. Er is een wandelpad voor blinden
dat ook voorzien is van een bronzen maquette
waar je de Zwinstreek kan voelen. Alle paden zijn
bewegwijzerd, en verspreid in het gebied vind je
Fort weetjes
van over de geschiedenis
infopanelen met leuke
Nassau
van het gebied en het
natuurbeheer. Het nabijgelegen
Zwin Natuurcentrum is vanaf 2015 de onthaalpoort
43 recreatieve aanbod dat
voor het grensoverschrijdende
ook de Zwinduinen en -polder doorkruist. Je kunt hier
31
vertrekken op de grensoverschrijdende Kustfietsroute
of op het grensoverschrijdende wandelnetwerk Zwin.

WELKOM

D
AN
Ë
GI
EL

Willem-Leopoldpolder

46

41
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Verschepolder

Dijkpad
Yourcenarpad (rolstoeltoegankelijk, accessible aux
fauteuils roulants, für Rollstuhlfahrer zugänglich,

Wiedauwpad

Huttenparcours (€ ) (rolstoeltoegankelijk, accessible aux
fauteuils roulants, für Rollstuhlfahrer zugänglich,
wheelchair accessible)

Ztarpad (€ )

29 12

Guido Burggraevepad (€ )

Keunepad

Startplaats Blindenpad | Sentier pour malvoyants |
Blindenpfad | Path for visually impaired people

Startplaats Blotenvoetenwandeling (€ ) | Marcher pieds
nus | Barfuss Spaziergang | Barefoot walk

Wandelroutenetwerk met knooppunt |
Point-nœuds pédestres | Knotenpunkte | Junctions

Fietspad en wandelpad | Sentier et piste cyclable |
Wandern- und Radfahren | Foot- and bike path

S

11

Zenopad (rolstoeltoegankelijk, accessible aux
fauteuils roulants, für Rollstuhlfahrer zugänglich,
wheelchair accessible)

wheelchair accessible)
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