
Tweede nieuwsbrief Zwaakse Weel

Op het hoogtepunt stonden er zeven kranen te draaien, met een 

stuk of negen dumpers om de grond af te voeren. “Op 15 maart was 

al het werk bij de kreken klaar”, zegt René Wink tevreden. “Een 

meevaller was dat de natuur ook laat was. In zo’n koud voorjaar 

hebben de vogels in maart nog geen trek om te gaan broeden. Dat 

gaf ons wat extra ruimte.” 

Niet alleen is het water zelf breder geworden, maar er zijn ook 

interessante overgangsmilieus langs de oevers ontstaan. De oever 

is verbreed en loopt flauwtjes omhoog. Er zijn laagtes ontstaan, die 

interessant zijn voor weidevogels. Als het fluitenkruid bloeit en de 

boomgaarden in bloesem staan, is het hier schitterend. Er zitten heel 

veel vogels langs de kreek, zoals blauwborsten, wintertalingen en 

bergeenden. Diverse oude wilgen zijn door vrijwilligers geknot. De 

steenuil, die hier nog voorkomt, broedt graag in zulke knotbomen.

Groots aangepakt
Een maand na het laatste graaf- en plagwerk loopt het jonge riet al 

uit en scharrelen de tureluurtjes langs de oevers, op zoek naar voed-

sel. Ook allerlei andere vogels hebben het nieuwe krekengebied ont-

dekt en beginnen hier te nestelen. Wink: “Dit wordt echt een uniek 

natuurgebied! Vorig jaar stonden hier nog aardappels en bieten. Nu 

zie je hier die prachtige kreekoevers en het moeras.  

Natuurmonumenten krijgt er dan ook heel veel positieve reacties op. 

Mensen vinden het fantastisch dat hier zoiets moois wordt gemaakt. 

Sommige natuurgebieden zijn van die bloempotjes. De Zwaakse 

Weel wordt nu eens groots aangepakt! Dat is echt geweldig.”

Half april is de actie verplaatst naar de Boonepolder. Op een terrein 

van 10 hectare wordt  een weel, die tot voor kort als afvoersloot 

voor polderwater diende, opnieuw ingericht. De waterloop wordt 

verbreed en langs de oevers komt een mooie, geleidelijke over-

gang van rietlanden op de laagste, natste plekken naar natuurlijke 

graslanden. “We hebben het terrein eerst grondig nagelopen om te 

zien of er al broedvogels zaten, maar dat bleek nog niet het geval”, 

zegt René Wink. “En zolang het werk op het land blijft doorgaan, 

gaan ze daar ook niet nestelen. Dan zoeken ze wel een ander plekje 

uit.” De uitgegraven grond wordt over de hoger gelegen terreindelen 

uitgespreid en afgevlakt en daarna wordt het grasland ingezaaid. Er 

worden rasters geplaatst voor de grazers die hier straks gaan lopen. 

Rond de Zwaakse Weel zijn de afgelopen maanden bergen werk verzet. De natuurontwikkeling maakt flinke vorde-
ringen. Er is al 100 hectare voormalige landbouwgrond op de schop gegaan. “Bij de start in februari was het erg nat. 
Dat hadden we graag anders gezien,” vertelt boswachter René Wink van Natuurmonumenten. “Maar de aannemer 
heeft dat goed opgepakt. Er is met man en macht gewerkt om alle werkzaamheden rond de kreken op tijd klaar te 
krijgen vòòr het begin van het vogelbroedseizoen. En dat is gelukt!”
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hield bijna elk Zeeuws gezin op 

het platteland één of twee van 

deze schapen om de melk, de 

wol en het vlees. Er werd ook 

schapenkaas van gemaakt. De laatste 50 jaar is het ras sterk achter-

uit gegaan. In 2000 waren er nog maar 1200 Zeeuwse melkschapen 

over. Sinds kort neemt de belangstelling weer toe. Vanaf zes tot acht 

weken na de geboorte van de lammeren kunnen de schapen gemol-

ken worden. In een half jaar tijd geeft een melkschaap ongeveer 500 

liter melk, die 80 kilo kaas oplevert. De melkschapen bij de Roode 

Hoeve zijn van schapenmelkerij “de Zwaakse Weel”, die onlangs in 

Kwadendamme van start is gegaan. Naast verschillende schapen-

kazen wordt hier ook schapenijs gemaakt. 

Samen met de Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland gaat  

Natuurmonumenten Zeeuwse Trekpaarden inzetten. Deze fraaie 

paarden grazen aan de Lange Mairedijk. Ze worden voor de ploeg 

gespannen om een akker van één hectare, gelegen langs het spoor-

lijntje van de stoomtrein Goes-Hoedekenskerke, op de ouderwetse 

manier te bewerken. Hier kun je straks veldjes rogge en haver 

zien, met klaprozen, korenbloemen en andere ouderwetse akker-

onkruiden. 

 

Zestig oude fruitrassen
In een stuk grasland tegen de Vleugeldijk aan is een traditionele 

hoogstamboomgaard aangeplant. Er staan 130 fruitbomen van 60 

verschillende rassen, waaronder tien verschillende soorten peren, 20 

verschillende soorten appels en verder ondermeer kersen, pruimen 

en noten. Bij elk oud fruitras komt een bordje met tekst en uitleg. 

De Stichting Landschapsbeheer Zeeland betrekt deze vruchtbomen 

van gespecialiseerde kwekerijen en gaat de boomgaard samen met 

een groep vrijwilligers onderhouden. “Wandelaars mogen er gerust 

van plukken, zolang ze tenminste vlugger zijn dan de vogels”, zegt 

René Wink. “Voor de kersen zul je wel snel moeten zijn. En als de 

boomgaard in bloei staat is dat niet alleen een mooi gezicht, maar er 

komen ook heel veel bijen en andere insecten op af en die trekken 

weer allerlei vogels aan.”

 “Behoud van  
 een stukje   
 cultuurhistorie. ”

Steun Natuurmonumenten!

De natuurontwikkeling langs de Zwaakse Weel is maar één van de vele 

projecten van Natuurmonumenten. Want we doen meer! Natuurmonu-

menten zet zich, vaak samen met andere partijen, al ruim honderd jaar 

in voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Mede dankzij Natuur-

monumenten kunnen we in Nederland nog volop genieten van natuur 

dichtbij huis. Ook in Zeeland vormen al die prachtige, afwisselende land-

schappen het bewijs dat onze aanpakt werkt. Maar het landschap staat 

bijna overal onder druk. Er is veel geld nodig om nieuwe gebieden aan te 

kopen en  veilig te stellen voor de toekomst, zodat ook onze kleinkin-

deren daar nog van kunnen genieten. Spreekt dat u aan? Steun dan ons 

werk! Wordt vandaag nog lid van Natuurmonumenten. Bel 0900-8335 of 

ga naar www.natuurmonumenten.nl/lidworden. Daarmee geeft u ons de 

kans om dit werk te blijven doen. Tot ziens langs de Zwaakse Weel!

Roerdomp gesignaleerd!
De rietmoerassen worden een prachtig leefgebied voor moeras-

vogels. Dit voorjaar werd voor het eerst sinds vijftien jaar weer 

een roerdomp langs de Zwaakse Weel gezien. “Eerst zagen we hem 

vanuit ons kantoortje in de verte over de rietkraag vliegen”, vertelt 

René Wink. “We konden het nauwelijks geloven. Maar een dag of 

wat later, juist toen ik  ’s avonds wat liep te mijmeren over hoe mooi 

het hier ging worden, stond ik ineens oog in oog met hem. Vlak 

voor me, op nog geen tien meter afstand, er was geen vergissing 

mogelijk. Hij ging meteen op de wieken want hij schrok natuurlijk 

nog meer van mij dan ik van hem. Het zal wel een wintergast zijn 

geweest. Maar die heeft dan toch in de gaten dat dit een aantrek-

kelijk gebied begint te worden. Dus wie weet komen ze straks met 

zijn tweeën terug en gaan ze hier broeden, als de rietkragen nog wat 

breder zijn. Dan hoor je hem ’s avonds hoempen in het riet.” 

  

Witrikken, melkschapen en Zeeuwse trekpaarden
In het nieuwe natuurgebied grazen straks zwartbonte koeien of 

vleeskoeien van boeren uit de buurt. Daarnaast kiest Natuurmonu-

menten voor de inzet van allerlei zeldzame huisdierrassen. “Daar-

mee dragen we bij aan het behoud van een stukje cultuurhistorie”, 

zegt René Wink.

Naast de boerderij van Natuurmonumenten aan de Zwaaksedijk 

graast de Zeeuwse witrik, herkenbaar aan de witte streep over zijn 

rug (‘rik’ betekent ‘rug’). Dit klassieke Zeeuws runderras is tamelijk 

zeldzaam geworden. In 2004 stonden bij stichting “De witrik” 260 

dieren geregistreerd. Het zijn prachtige dieren, die het in deze malse 

kruidenweitjes prima naar hun zin hebben.   

Bij de Roode Hoeve, eveneens langs de Zwaaksedijk, zijn Zeeuwse 

Melkschapen te zien. Melkschapen zijn grote, wollige, witte 

 schapen, zo’n 75 kilo zwaar. Ze hebben dunne pootjes en een kale 

kop, een lange hals, flinke 

oren en een lichtgebogen 

neus. De kale staart reikt 

tot de hak. Het melkschaap 

wordt al zeker 1000 jaar in 

Zeeland gehouden. Vroeger 

“  Een prachtig  
leefgebied voor 
moerasvogels.”

Zeeuws wmelkschaap


