
De Zwaakse Weel nog mooier!

Schoon water
Voor Waterschap Zeeuwse Eilanden kwamen de plannen precies 

op het juiste moment. “De kreekresten waren omstreeks 1993 voor 

het laatst uitgebaggerd, dus dat werd weer tijd”, vertelt opzichter 

Rinus Verdonk. “Destijds hadden we ook snoekjes van 5 centi

meter uitgezet en die zijn nu al bijna een meter groot. De bagger

specie bleek gelukkig weinig vervuild en kon gewoon op de kant 

worden gezet. Dat scheelt flink in de kosten. Het werk is ook heel 

goed voorbereid en uitgevoerd. We hebben het getroffen met deze 

aannemer.” 

Na het baggeren en uitdiepen en niet te vergeten het beëindigen 

van het agrarisch bedrijf op de Roode Hoeve is de waterkwaliteit 

flink verbeterd. Verdonk: “Als dat water weer een meter diep is, 

loopt de temperatuur ’s zomers niet zo op. Ondanks de extreem 

warme julimaand was er dit jaar voor het eerst sinds jaren geen 

vissterfte in de Zwaakse Weel.”

Nu zo’n 30 duikers zijn weggehaald, stroomt het water in de kreek 

veel beter door. Het plan zorgt bovendien voor extra waterberging. 

Daarmee wordt de wateroverlast in de streek teruggedrongen. 

Dankzij nieuwe stuwen wordt in droge tijden meer water vastge

houden. Verdonk: “Als er aan het eind van de week heel veel regen 

wordt verwacht, zetten we de stuwen van te voren in overleg met 

Natuurmonumenten een stukje omlaag en vlak voordat de bui los

barst juist weer omhoog. Daarmee krijg je zo 15 tot 20 centimeter 

extra waterberging. Mede dankzij dit project werken we tegenwoor

dig heel goed samen met Natuurmonumenten, vroeger ging dat wat 

stroever.”

Zelf rijdt Verdonk regelmatig door het gebied. “Het is een prachtig 

stukje natuur. Door je verrekijker zag je al snel nieuwe vogelsoorten 

en zelfs ook de vissen zag je al vlak na het afgraven al weer boven 

het water uitspringen. Die natuur is zo snel, dat is mooi om te zien. 

En in het weekeind doe ik graag eens een rondje Zwaakse Weel met 

mijn vader. Die is al 90, maar volgt de plannen op de voet.” 

Lopen ploeteren 
Voor aannemer Romers was dit het eerste grote natuurontwikke

lingsproject. “Toen we voor het eerst aan kwamen rijden met onze 

groene kranen vonden ze meteen dat we mooi in het landschap 

pasten”, zegt Ronald de Groote lachend. “Het begin viel niet mee, 

het voorjaar was extreem nat. Je kon nauwelijks met de trekkers 

door het terrein. We hebben echt lopen ploeteren. Maar verder is 

alles boven verwachting vlot gegaan. Je maakt zelden mee dat een 

opdrachtgever zò betrokken is. Van Natuurmonumenten kwamen 

ze dagelijks kijken, ze hadden heel veel interesse in het werk. Soms 

wilden ze een oever net iets anders dan op tekening. Als het te nat 

was om de grond naar de afgesproken plek te rijden, verzonnen ze 

een andere oplossing. Dat vond ik erg prettig. En het is echt mooi 

geworden, daar zijn we zelf ook best trots op.” 

“Meestal ben je blij als een werk klaar is. Maar bij de Zwaakse Weel zei iedereen ‘Hè, wat jammer dat het af is’”, zegt 
Ronald de Groote van aannemersbedrijf Romers uit Brielle. “Onze mensen gingen hier elke ochtend echt met plezier 
naar toe. Wij zitten meestal in de tunnelbouw, daar zie je later niet zoveel van terug. Hier zie je resultaat, vooral als 
een paar maanden later alles al weer mooi begroeid is. Daarom was dit ontzettend leuk werk.” Dat geluid klinkt hier 
vaker. Iedereen die aan het natuurplan Zwaakse Weel heeft meegewerkt blijkt tevreden over de samenwerking èn 
het resultaat. “Het is allemaal op rolletjes gelopen” zegt opdrachtgever Arjan Boon. “En nu op naar de tweede fase!”
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Eerste fase van natuurplan Zwaakse Weel voltooid
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veel zin in. Ze hebben heel  

constructief meegedacht, ook 

over toekomstig beheer en onder

houd. We hopen de Ecologische 

Hoofdstructuur, het grote net

werk van natuurgebieden, in 2018 

af te ronden. De Zwaakse Weel is 

tamelijk uniek omdat hier verder 

niet zoveel zoet moerasgebied is. Hier zie je de bruine kiekendief 

en hoor je de waterral krijsen in het riet. En de combinatie met dat 

kleinschalige landschap en die bloemdijken maakt het nog mooier.”

De natuurontwikkeling langs de Zwaakse Weel werd deels betaald uit 

het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde, dat bedoeld is om 

natuurwaarden die bij de verdieping van de vaarweg in de Wester

schelde verloren gaan op andere plekken weer goed te maken. “We 

hebben tientallen van zulke compensatieprojecten, maar de Zwaakse 

Weel sprong er meteen uit, alleen al vanwege de grootte”, zegt 

projectleider Martine Adriaensen van de Dienst Landelijk Gebied. 

“Langs de kreek en op die natte graslanden zullen vogels die ook op 

de Westerschelde zitten zich thuis voelen. Daarom is dit een goed 

project. En hoe meer hectares, hoe meer je voor natuur èn recreatie 

kunt betekenen. Water trekt mensen aan en daar speelt dit plan heel 

mooi op in.” Bij de ‘bouwvergaderingen’ waar de voortgang werd 

besproken, viel haar de grote betrokkenheid van de terreinbeheerder 

op. “Natuurmonumenten was hier zelf de trekker en dat heeft goed 

gewerkt.” 

“Het mooie was dat we dankzij dat NCWprogramma steeds nèt wat 

extra’s voor de natuur konden doen, zoals een extra stuwtje plaatsen 

om het ergens natter te maken”, zegt René Wink van Natuurmonu

menten. Inmiddels is bij ’sGravenpolder in de MiddelZwakepolder 

al weer 15 hectare landbouwgrond aangekocht. Die gaat in 2008 

op de schop. Wink: “Daarmee kunnen we fiets en wandelpaden 

mooi aansluiten op het dorp. En zo werken we gestaag aan onze 200 

hectare natuur. Dit gebied wordt steeds groter en mooier. Je staat er 

verwonderd van hoe de natuur zich herstelt en ontwikkelt. Dit is een 

prachtig project.” 

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. Spreekt dat u aan?  

Steun dan ons werk! Wordt vandaag nog lid van Natuurmonumenten.  

Bel 09008335 of ga naar www.natuurmonumenten.nl/lidworden.  

Tot ziens langs de Zwaakse Weel!

Volgens Adjan Verhage van de Grontmij, die de uitvoering bege

leidde, heeft de aannemer prima werk geleverd. “Natuurontwikke

ling vraagt nou eenmaal een heel andere manier van werken dan de 

aanleg van een parkeerterrein. Als je grond later toch gaat bestraten 

kan de kraanmachinist er rustig overheen rijden. Je kunt die grond 

kneden als kauwgom. En als iets niet gelukt is doe je het nog eens 

over. Maar bij zo’n natuurproject moet je het in één keer goed doen, 

heel voorzichtig, zonder de grond te versmeren, en dan achteruit het 

terrein afrijden, zonder jezelf ergens op te sluiten. Om dat goed te 

doen moet je er echt hart voor hebben.” 

Volop vogels
René Wink van Natuurmonumenten ziet al volop vogels in het 

nieuwe natuurgebied. “Van de zomer hadden we een grote groep 

lepelaars. Er zitten ook veel scholeksters en kieviten en er zijn meer 

rietkragen gekomen voor de bruine kiekendieven. Ook het ijsvogel

tje flitst hier langs, nu het water weer schoon is en er mooie riet

kragen zijn, gaat die hier vast wel broeden.” Niet alleen vogels maar 

ook steeds meer bezoekers hebben, mede dankzij alle publiciteit, de 

Zwaakse Weel ontdekt. “Steeds meer mensen uit Kwadendamme 

hebben hier hun vaste ommetje, maar ze komen ook van verder weg. 

Daar doen we het ook voor!” 

Ook Rozemarie Koole van de Provincie Zeeland is erg tevreden met 

de manier waarop het allemaal gelopen is èn met het resultaat. Zij 

ontwierp het inrichtingsplan. “Moeilijk? Nee, hoor. Die Zwaakse 

Weel lag er immers al. Je had hier al waardevolle natuur, dan heb 

je meer houvast dan wanneer je met een stuk kale landbouwgrond 

begint. Als je die grote graafmachines bezig ziet, denk je ‘Oei, komt 

dat wel goed?’ Maar daarna blijkt alles te kloppen en verschijnt de 

nieuwe natuur heel snel, vooral 

dichtbij de kreek, waar het water 

de processen stuurt. Komend 

voorjaar zal het landschap er echt 

mooi uit zien.” 

Een plan op de groei
Omdat nog niet alle grond voor het natuurplan kon worden verwor

ven is het inrichtingsplan “op de groei” gemaakt. Rozemarie Koole: 

“Je moet goed opletten dat de buurman die nog moet ploegen niet 

in het water terechtkomt en dat zijn boomgaarden niet blank komen 

te staan.” Als er later meer grond kan worden aangekocht, wordt het 

natuurontwikkelingsgebied verder uitgebreid. “De aannemer heeft 

uitstekend werk geleverd”, vindt Rozemarie Koole. “De communica

tie met alle partijen was prima. En ook het waterschap had er heel 

“Ecologische 
Hoofdsctuctuur 

verder in de 
steigers.”

“Het ijsvogeltje 
flits hier langs.”

Dit is de voorlopig de laatste nieuwsbrief over de Zwaakse Weel.  

De eerste fase van het natuurplan is nu afgerond. Zodra er nieuwe 

ontwikkelingen zijn, houden we u graag weer op de hoogte. 


