
Zwintocht 30 juli 2016 

Zoals de naam reeds vermeld loopt onze eerstvolgende wandeling richting het Zwin. Op deze tocht 

maken we kennis met de verschillende gebieden in en rond het Zwin. In het eerste deel van de 

Zwintocht stappen we door het Vlaamse natuurreservaat ‘De Zwinduinen en -polders’. Dit reservaat 

bestaat uit een 222 ha groot duin-, bos- en weidegebied dat zich uitstrekt tussen de Knokse wijk “Het 

Zoute” en het eigenlijke Zwin. 

In de loop der tijd had de mens hier duidelijke sporen nagelaten. Voordat dit gebied in 2003 

bescherming kreeg als Vlaams natuurreservaat, gebruikte men het voor uiteenlopende doeleinden. In 

de vorige eeuw legde men er wegen, bunkers, een jumpingterrein, een vliegveld, een golfterrein, 

jachtbosjes, een karting, een zwembad enz… aan. Het was dus hoog tijd dus om de natuur weer op de 

eerste plaats te zetten en de opgelopen schade aan te pakken. Het ZENO-project had in de periode 

2007-2010 als doel de beschadigde natuur in de duinen en de overgang tussen duinen en polders te 

herstellen. Het Agentschap Natuur en Bos was verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

herstelwerken. Bij de uitvoering van het beheerplan verloor men ook de recreatieve waarde van het 

gebied niet uit het oog en werden alle paden vervangen. Het resultaat kan u onderweg bewonderen. Zo 

begint de wandeling op een houten wandelpad dat er vooral in de winter nodig is om de voetgangers 

geen natte voeten te bezorgen. De tocht vervolgt door de Groenpleinduinen. Wat verder stappen we 

rond het Noordelijk begrazingsblok. Stillaan gaan we richting Noordzee. Hier splitst de 6 km af en keert 

via de Zeedijk terug richting aankomst. De overige afstanden volgen de Zeedijk richting Nederland 

tussen de Zeereepduinen tot helemaal op het eindpunt van de verharde dijk. Daar hebben we naast de 

“Haas van Flanagan” een uniek uitzicht op de Zwinvlakte. Vanaf dit punt hebben we langs de zeezijde 

ook een mooi uitzicht op de Zwinmonding, Cadzand Bad en wat verder ook de Scheldemonding, de 

haven van Vlissingen en het Nederlandse Schiereiland Walcheren. 

De Zwinvlakte komt regelmatig bij storm of springtij deels onder water te staan en maakt deel uit van 

het eigenlijke natuurreservaat “Het Zwin”. De Zwinvlakte is samen met het voormalige vogelpark de 

voorbije 2 jaar door de Provincie West-Vlaanderen grondig omgebouwd tot een nieuw en eigentijds 

toeristisch-educatief natuurcentrum, onder het motto ‘het Zwin, internationale luchthaven voor vogels’. 

De opening van dit nieuw centrum is voorzien in juni 2016. 

Na het uitzichtpunt gaan we terug de 

“Zwinduinen” in. Wat verder komen 

we aan een nieuw begrazingsblok 

waar we naast de vele vogels – ook 

allicht de alom bekende ooievaars – 

de Poolse paarden en Schotse 

runderen kunnen bewonderen. Tijd 

voor onze eerste rustpost, eveneens 

met zicht op het vernieuwde 

begrazingsblok. 

  



De 10 km wandelaars keren hier terug richting Knokke-Oosthoek. Ook de 15 km vangt de terugtocht aan 

maar wel doorheen de Zwinpolders en de Hazegraspolder. 

 

 

 

De afstanden van 21 en 32 gaan van hieruit richting Nederland via de Internationale Dijk. Deze dijk 

vormt nu nog de afscheiding tussen de Zwinvlakte en de polders. Het wordt onze allerlaatste 

wandeltocht over de Internationale Dijk. Deze dijk wordt namelijk vanaf 15 augustus afgesloten voor 

nog eens ingrijpende werken. Om de verdere verzanding van de Zwingeul tegen te gaan wordt het 

natuurgebied uitgebreid en wordt zo’n 120 ha poldergrond terug natuurgebied. De Zwingeul zelf wordt 

hierdoor vergroot. Na de werken komt er een volledig nieuw wandel- en fietspad op dijk rondom de 

vergrootte Zwinvlakte. 

Op het einde van de Internationale Dijk stappen de grootste afstanden de grens over en wordt de tocht 

verdergezet op Nederlands grondgebied. In Cadzand-Bad gaan we terug een dijk op. Hier stappen we 

echt langs de Zwinkreek en hebben een prachtig zicht op de monding van het Zwin. Na een rust in het 

Strandpaviljoen De Zeemeeuw gaat het via een duinpad en het afwateringskanaal richting rustpost in 

het Retranchement. Dit Nederlands dorpje werd in de 17e eeuw volledig omwald om de oever van het 

Zwin, destijds een belangrijke vaarroute, te verdedigen en te beschermen. 

De 32 km maakt een extra lus door de polders rondom Retranchement. Op de terugweg zien we net 

over de Belgische grens aan de rechterzijde de Willem-Leopoldpolder. Het is deze polder die over enkele 

jaren terug door het Zwin en de zee zal overspoeld worden. 

Via de Hazegraspolder eindigt de wandeling voor de allerlaatste keer in het schooltje van Zevenkote. Het 

gemeenteschooltje is namelijk eind juni gesloten en de kinderen kunnen vanaf september terecht in de 

gloednieuwe gemeenteschool. 


