Leren arrangeren in de Zwinstreek
Ervaringen elders in het land leren dat recreanten van een bijzondere streek ook iets bijzonders, iets
extra's verwachten. De Zwinregio biedt vele kansen daarop in te spelen met bijvoorbeeld het ontwikkelen
van arrangementen op het gebied van natuur- en cultuurgerichte recreatie met oog voor hoeve- en
streekproducten.
Om initiatieven in die richting te stimuleren, zoeken we in het kader van de cursus naar mogelijke
samenwerkingsverbanden en ideeën voor arrangementen.

Naam arrangement: Natuur- beleefarrangement ‘Het Zwin’
Voor wie: Maximaal 25 personen, doelgroep: natuurliefhebbers
Duur: 2,5 dag, te boeken in het voor- en naseizoen
Kostprijs: Voor de gehele groep, uitgaande van 10 personen: €800,Beschrijving:
Natuur- beleefarrangement ‘Het Zwin’
Dag 1:
Aankomst op Camping Schippers in Nieuwvliet.
Nadat de gasten zijn ingecheckt op Camping Schippers volgt er een excursie van circa
anderhalf uur door de Zwarte Polder verzorgd door Het Zeeuws Landschap.
De Zwarte Polder is een slufter (een gebied achter een doorgebroken duinenrij) welke in 1802
is ontstaan na een dijkdoorbraak, waarbij de in 1623 aangelegde Zwarte Polder van 120
hectare overstroomde.
Het betrof een aangelegde dijk waarbij zich spontaan een bescheiden duinenrij ontwikkelde.
Deze damde het resterende deel van het Zwarte Gat af. Het gebied is sindsdien slechts
gedeeltelijk opnieuw ingepolderd. In 1803 werd een gebied van 8 hectare herdijkt,
tegenwoordig bekend als Zwarte Polder en in gebruik als camping. In 1829 werd ten noorden
daarvan nogmaals 23 hectare teruggewonnen, en dit wordt de Herdijkte Zwarte Polder
genoemd. Wel is landinwaarts, om de slufter heen, met al zijn nevengeulen en -slenken, een
dijk die de polder omsloot, opgehoogd tot deltahoogte. Het bergend gebied achter de slufter is
te klein om een gevaar te vormen dat het gat in de duinenrij verder uitschuurt door in- en
uitstromend water.
Na afloop van de excursie kan ieder de namiddag en avond zelf indelen. De overnachting vindt
plaats op Camping Schippers in Nieuwvliet. Er wordt daar geslapen in een luxe blokhut.
Dag 2:
De volgende morgen worden de solexen afgehaald bij Wout Servicepoint in Nieuwvliet.
Wout Servicepoint is nabij Camping Schippers gelegen. Per solex wordt er naar Knokke
gereden waar het natuurcentrum van het Zwingebied bezocht wordt. Aansluitend volgt er een
rondleiding door het natuurgebied.
Het Zwin is ontstaan rond het begin van onze jaartelling. Als gevolg van een rijzing van de
zeespiegel waren er doorbraken in de duinenrij langs de Noordzeekust. Door deze doorbraken
schuurden zich in het achterland diepe geulen uit. De in die tijd ontstane Zwingeul breidde zich

aanzienlijk uit in de twaalfde eeuw, toen er opnieuw grote overstromingen optraden. In het
achterland ontstond een wijdvertakt geulenstelsel, waardoor steden als Damme en Brugge
bereikbaar werden voor de scheepvaart. Vrij spoedig begonnen de geulen ook weer te
verzanden. Ondanks allerlei maatregelen werd de bevaarbaarheid van het Zwin steeds minder.
De aanslibbing bracht ook een aanzienlijk voordeel met zich mee. Steeds grotere delen van het
Zwin konden worden ingepolderd. Doordat de duinen bij Knokke zich in oostelijke richting
uitbreidden, werd inpolderen zelfs in het mondingsgebied mogelijk.
Het Zwin ligt voor 80 procent op Belgisch grondgebied. Het beheer vindt dan ook plaats in
nauwe samenspraak met de Belgische beheerder. Een smalle strook schor langs de zeedijk
wordt in de zomermaanden beweid met schapen.
In het mondingsgebied is nog zo'n 200 hectare schor overgebleven. Dit schor wordt aan de
zeezijde begrensd door een duinenrij, en aan de landzijde door de in 1872 aangelegde
Internationale dijk. De Zwingeul dringt het gebied binnen door een opening in de duinenrij.
Direct achter de geulmonding liggen zandige strandvlakten, die verder landinwaarts overgaan
in meer slibrijke schorren. De schorren zijn belangrijk als broedgebied voor vogels. Onder
meer tureluur, kluut en scholekster broeden er. Vanaf de zeedijk is de kleine zilverreiger bijna
dagelijks waar te nemen tijdens zijn zoektocht naar voedsel in de na vloed achter gebleven
plassen. Op het schor komt erg veel lamsoor voor, in België heet het "Zwinblomme". Ook
talrijk op het schor zijn onder andere strandkweek en zoutmelde. In het vloedmerk komt de
zeldzame zeebiet veel voor en langs de zeedijk is de gele hoornpapaver te vinden.
Na het bezoek aan het natuurgebied staat er een streekproductendiner klaar in Brasserie de
Zwinhoeve. Dit diner bestaat uit mosselen en andere zilte lekkernijen.
Na dit streekproductendiner wordt er geslapen in een chalet op Camping De Zwinhoeve.
Dag 3:
De volgende dag gaan de gasten richting het historisch stadje Sluis en al daar wordt het
Belfort bezocht.
Het Belfort is een in de Middeleeuwen gebouwde toren aan of bij een stadhuis of markthal,
waarin de stadsklokken hingen. Een Belfort was het zinnebeeld van burgertrots en
gemeentelijke zelfstandigheid.
Dit prestigieuze gebouw is in Nederland enig in zijn soort. Het stadhuis is gebouwd in 1375
naar een Vlaams voorbeeld. De klokkentoren waar men de privileges bewaarde, was het
symbool van de handhaving van de stadsvrede.
Vanaf hier hielden ook de stadswachten de vijand in het oog. In 1393 werd het stadhuis
verwoest door een brand. Het jaartal 1396 boven het timpaan aan de voorzijde, geeft de
datum aan van de wederopbouw van het raadhuis. De kunstenaar Jacob van Huse maakte in
1424 een klokkemannetje “Jantje van Sluis”. Dit beeld werd in de toren geplaatst en slaat elk
half uur met een hamer op de klokken. Menig Sluizenaar weet op zijn manier de legende van
Jantje van Sluis na te vertellen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (op 11 oktober 1944) werd het stadhuis verwoest en praktisch
met de grond gelijkgemaakt. Hierna is het in zijn oorspronkelijke staat terug opgebouwd en in
1960 weer in gebruik genomen. De raadzaal is nog steeds in gebruik voor de gemeenteraad,
huwelijksplechtigheden en als ontvangstruimte.
De rest van de dag kan vrij ingedeeld worden en hiermee wordt tevens het arrangement
afgesloten.

