
Natuurmonumenten kan al op 100 hectare aan de slag.

Natuurherstel Zwaakse Weel krijgt vorm 

Boon: “Als eerste stap gaan we de overgang van de Weel naar de 

weilanden natuurlijker maken door de oevers verder af te graven. 

Wij willen de kreek meer ruimte geven. Op luchtfoto’s kun je zien 

dat die Weel nu echt in een soort korset zit, ingesnoerd tussen de 

hoger gelegen landbouwgronden.” Er komt een meer geleidelijke 

overgang van water naar land. Sommige planten en dieren houden 

van natte voeten, andere zitten liever wat hoger en droger. Straks 

vinden ze allemaal een plekje naar hun zin.  

Kreeknatuur krijgt weer kansen
De Zwaakse Weel, een vroegere getijdengeul, ligt ten zuiden van 

’s Gravenpolder in de om zijn natuurschoon beroemde Zak van 

Zuid-Beveland. In de loop der eeuwen is de oude stroomgeul van 

Het Zwake geleidelijk dichtgeslibd. Tussen de 15e en de 17e eeuw 

zijn steeds meer polders bedijkt. Het resultaat is een landschap 

met talloze kronkeldijkjes, monumentale boerenhoeven, akkers en 

boomgaarden. In de loop der eeuwen is alle landbouwgrond langs 

de kreek benut en het kreekwater is erg troebel geworden. Veel 

bijzondere planten- en diersoorten zijn uit het gebied verdwenen. 

Natuurmonumenten wil deze mooie kreek weer de ruimte geven in 

het landschap en het water weer gezond maken.

Boon: “We gaan nu eerst aan de slag in de meest kwetsbare gebie-

den. Half maart stoppen we daar vanwege het vogelbroedseizoen. 

Dan gaan we intussen verder op plekken waar de natuur minder 

kwetsbaar is. Alle afgegraven grond wordt verwerkt binnen het 

plangebied. Voorafgaand aan de uitvoering is het gebied uitgebreid 

geïnventariseerd om bestaande natuurwaarden straks tijdens de 

uitvoering zo goed mogelijk te ontzien.”

Straks genieten
Voor de aanleg van nieuwe fiets- en wandelroutes heeft de  

Provincie Zeeland vorig jaar nog eens 100.000 euro extra beschik-

baar gesteld in de vorm van een “Natuurcadeau” bij het honderd-

jarig bestaan van Natuurmonumenten. Gedeputeerde Thijs Kramer 

sloeg vorig jaar persoonlijk de eerste paal voor een vissteiger. Boon: 

“We willen het hier niet alleen mooier maken, maar mensen daar 

ook meer van laten genieten. Vanaf het eerste begin houden we 

volop rekening met recreanten. Er is ook uitgebreid met omwonen-

Deze week is de eerste fase van het natuurplan Zwaakse Weel in uitvoering gegaan. Bulldozers 
en kranen gaan aan de slag langs de Baarlandse Zandweg tussen ’s Gravenpolder en Lange-
weegje. “Na jarenlang touwtrekken kunnen we nu eindelijk echt beginnen!” zegt  
Arjan Boon van Natuurmonumenten enthousiast. “De rijplaten zijn  
uitgelegd en de machines zijn aan de slag!”
Rond de Zwaakse Weel liggen plannen voor in totaal 200 
hectare - ofwel 400 voetbalvelden - aan nieuwe natuur. 
Daarvan zijn al diverse stukken verworven, samen 
goed voor 100 hectare. In de loop van dit jaar worden 
deze voormalige landbouwgronden opnieuw ingericht 
om ruimte te maken voor nieuwe natuur.
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den overlegd. Er zijn rond-

leidingen geweest. Op onze 

jaarlijkse Zwaakse Weeldag, 

begin september 2004, zijn 

billboards neergezet waarop mensen inspraak konden uitoefenen. 

De plannen zijn heel positief ontvangen. Ook tijdens de uitvoering 

gaat Natuurmonumenten extra excursies houden.”

Roerdompriet
Nu steeds meer landbouwgronden langs de Zwaakse Weel beschik-

baar komen voor natuurontwikkeling, liggen hier prachtige kansen. 

Volgens het inrichtingsplan komt er een halfopen landschap, waarin 

de oude kreek straks weer prominent aanwezig is. Er komen brede, 

glooiende kreekoevers, omzoomd door moeras. Op de natste plek-

ken wisselen natte graslanden, wilgenbosjes en rietruigte elkaar af. 

Op de hogere gronden ontstaat een mozaïek van bloemrijk grasland, 

droge ruigte en bos. 

Het riet zal vanzelf verschijnen. De rietvelden zuiveren niet  

alleen het water, maar bieden ook broedgelegenheid voor allerlei 

bijzondere moerasvogels, zoals de roerdomp en de bruine kieken-

dief. Sommige stukken rietveld zullen elk jaar worden gemaaid, op 

andere plekken blijft het riet overstaan om schuil- en broedgelegen-

heid aan de vogels te bieden.

Een groot deel van het gebied wordt omgrensd door de kenmerken-

de bloemdijken van de Zak van Zuid-Beveland. Het halfopen kreek-

landschap vormt straks een mooie overgang tussen het weidse, 

open Westerscheldelandschap in het oosten en het meer besloten, 

knusse heggenlandschap aan de westkant, bij Nisse. 

Natuurlijk waterpeil
“Door de afgravingen krijgt het gebied een betere doorstroming”, 

zegt beheerder Arjan Boon. “De kreek wordt uit zijn korset  

gehaald. Er zal minder stagnatie optreden.” Omdat alleen de direct 

aangrenzende gronden afwateren op de Zwaakse Weel kan men 

zonder problemen overstappen op een natuurlijker, beter op de  

natuur afgestemd waterpeil met een betere doorstroming. ’s Winters 

zal het kreekgebied natter worden,’s zomers juist wat droger. 

rietorchis: een soort van het veenmosrietland

Dat komt de natuur ten goede. “Als het water beter doorstroomt en 

schoner wordt, wordt het verruigde rietland weer vitaal. En dat riet 

heeft zelf ook een waterzuiverende functie”, zegt Boon. “Schoon 

water en een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer is de motor achter 

de natuurontwikkeling. Het is de basis van een gezond, compleet 

ecosysteem langs de Zwaakse Weel. Het hele plan komt tot stand in 

nauw overleg met het Waterschap Zeeuwse Eilanden.”  

Brede samenwerking
De monumentale Roode Hoeve, inmiddels eigendom van Natuur-

monumenten, wordt op  termijn in oude glorie hersteld en krijgt een 

nieuwe bestemming. Boon: “Die restauratie zal nog een behoorlijke 

klus zijn. Maar de Roode Hoeve is een mooi stukje cultureel erfgoed 

langs de Zwaakse Weel.”

De plannen passen perfect in het natuurbeleid van de Provincie 

Zeeland. Het kreekgebied van de Zwaakse Weel maakt deel uit 

van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur, het toekomstige 

netwerk van natuurgebieden. Hoofdsubsidiënt is het ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en 

Voedselkwaliteit. Het project 

wordt deels betaald uit de bud-

getten van het natuurcompen-

satieprogramma Westerschelde. 

Het natuurherstelplan Zwaakse 

Weel betreft overwegend 

zoetwaternatuur. “Oorspronke-

lijk zette Natuur monumenten 

vooral in op zilte natuur”, zegt 

Arjan Boon. “Maar het bleek gigantisch kostbaar en ingrijpend te 

zijn om van deze kreek weer een echte, stromende getijdengeul te 

maken. Je zou die hoog opgeslibde polders meters moeten afgraven 

en dan nog zou de natuurwinst twijfelachtig zijn. Bij de Zwaakse 

Weel zetten we liever in op de ontwikkeling van veenmosrietlanden.  

Dat is op zich heel interessante, waardevolle natuur. Nieuwe zout-

waternatuur kun je beter en goedkoper elders in Zeeland inrichten, 

zoals bijvoorbeeld langs de zuidkust van Schouwen, waar ook  

Natuurmonumenten gronden in beheer heeft.”

Voor nadere informatie
Vereniging Natuurmonumenten eenheid Schelde

Zwaaksedijk 5

4434 RD Kwadendamme

tel (0113) 644044

De kranen gaan aan de slag

“  We houden
 volop rekening
 met recreanten.”

 “Er komen   
 brede glooiende   
 kreekoevers   
 omzoomd  
 door moeras .”


