
Trek er op uit langs de Zwaakse Weel!

Marga Vermue, wethouder van 

de gemeente Borsele, fietste in 

haar vakantie het rondje Zwaak-

se Weel. “Fantastisch, al valt het 

soms niet mee met al dat grind”, 

vertelt ze. “En nu het natuur-

gebied groter wordt krijgt het 

extra aantrekkingskracht, ook 

voor toeristen. Juist omdat het 

zo mooi toegankelijk is gemaakt 

voor wandelaars en fietsers krijg 

je ook meer draagvlak voor die 

natuurontwikkeling. Dat vind ik 

een groot pluspunt van dit plan. 

Als ik de gasten op onze eigen minicamping hier naartoe verwijs, 

komen ze enthousiast terug. Je hoort heel vaak van mensen dat 

ze niet wisten dat de Zak van Zuid-Beveland zo mooi was. Geen 

massatoerisme, originele, rustige dorpjes, lekker rustig fietsen, dat 

spreekt aan. En omdat de grondverwerving hier op vrijwillige basis 

is aangepakt, levert dat ook bij agrariërs weinig weerstand op.” De 

gemeente Borsele draagt bij aan projecten die passen binnen het 

Nationaal Landschap. “Initiatieven rond de Zwaakse Weel kunnen 

daar ook voor in aanmerking komen.”

Vissen, ook vanuit je rolstoel
Deze zomer kwam er een mooie grote vissteiger aan de Zwaakse 

Weel. Dit was een wens van de naaste omgeving voor de jeugd. Het 

blijkt een groot succes, de hele zomer zat hij vol. Kees en Maureen 

Harthoorn uit Schore zitten hier ’s morgens vroeg al op hun vaste 

stekkie. “Kees zei al tien jaar ‘Ga toch eens mee’”, zegt Maureen 

lachend. “Deze zomer ben ik ermee begonnen. In het begin ben je 

bang dat je hengel bij het uitgooien mee het water in vliegt. En je 

moet de goeie loodjes, de goeie korfjes, de goeie onderlijntjes heb-

ben. Maar nou gaat het hartstikke goed, ik heb net nog een karper 

gevangen.” Vis zit hier meer dan genoeg. “Er zijn hier snoeken van 

80 en 84 centimeter lang gevangen en goudwindes zitten er ook”, 

vertelt Kees. “Aan die vis te zien is dit water heel gezond. Die snoe-

ken waren ook echt vet.” 

Het natuurherstelplan langs de Zwaakse Weel is niet alleen voor vogels, bloemen en vlinders bedoeld. “Vanaf dag één 

hebben we bekeken hoe je mensen van al dit moois kunt laten genieten”, zegt beheerder Arjan Boon van  

Natuurmonumenten. “Het is hier prachtig. Maar je zag weinig van de Weel. Als wandelaar kon je haast niet aan het 

water komen. Uit het reguliere budget voor natuurbeheer kan Natuurmonumenten echter geen nieuwe recreatieve 

voorzieningen betalen. Gelukkig heeft de Provincie Zeeland bij het honderdjarig bestaan van Natuurmonumenten een 

bedrag van 100.000 euro in de vorm van een “Natuurcadeau” beschikbaar gesteld voor recreatievoorzieningen. Deze 

100.000 euro zijn gebruikt voor onder andere het aanleggen en verbeteren van de wandel- en fietspaden, een ruiter-

pad en het plaatsen van twee steigers.
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Sportvissers, fietsers en wandelaars profiteren mee van natuurplan
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Vanaf de Lange Mairedijk kun je het wandelpad in westelijke 

richting vervolgen tot aan het Groenewegje. Fietsers buigen op het 

Groenewegje af, wandelaars kunnen langs het spoor verder naar de 

Zwaaksedijk.

Neem je picknickmand mee
Favoriet bij fietsers is het rondje Zwaakse Weel, zo’n 16 kilometer, 

vanaf de oostpunt van de Zwaakse Weel tot aan de Boonepolder 

vlakbij de Westerschelde. Ruiters hebben een eigen graspad gekre-

gen. Vroeger moesten ze net als de wandelaars over het schelpen-

pad, maar dat werd door de zware paardenhoeven helemaal aan 

gort gereden. Nu hebben de ruiters hun eigen pad. Verder zijn er 

plannen om de Zwaaksedijk en de Lange Mairedijk te verbeteren 

voor fietsers. Aluminiumfabrikant Alcan kwam vorig jaar met een 

ploeg enthousiaste medewerkers een dag wilgen knotten langs de 

Brilletjesdijk. Dit resulteerde ondermeer in de sponsoring van drie 

fraaie nieuwe picknicktafels, die een mooi plekje krijgen bij de 

werkschuur van Natuurmonumenten aan de Zwaakse Weel. Dit is 

tevens het startpunt van een uitgezette wandel- en fietsroute. De 

de routes zijn af te halen bij 

Natuurmonumenten zodat 

u het gebied optimaal kunt 

beleven. 

De nieuwsbrief is af te 

halen bij Natuurmonu-

menten, VVV, gemeente 

en bibliotheek.

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 0900-8335 of ga naar www.natuurmonumenten.nl/lidworden. 

Tot ziens langs de Zwaakse Weel!

Ze zijn erg te spreken over 

de nieuwe steiger. “Dat 

oude steigertje was veel 

te klein, dat was levens-

gevaarlijk”, zegt Kees. “Hier heb je de ruimte, je kunt al je spullen 

kwijt.” ’s Zomers zit de steiger vol met schooljeugd. “Dan is Kees 

een soort Godfather”, zegt Maureen. Kees leert de jonge sport-

vissers om hun vangst netjes te onthaken en meteen terug te zetten.

Nu de scholen weer begonnen zijn zitten Kees en Maureen weer 

in alle rust op hun vaste plek. Ze zien ijsvogels en bruine kieken-

dieven. “Om een uur of zeven ’s ochtends is het hier zo rustig en 

stil,” zegt Kees. “Gewoon een klein stukje Paradijs.”

Rondom de Zwaakse Weel 
Even verderop voert een breed pad langs de nieuw aangeplante 

hoogstamboomgaard met oude fruitrassen naar het uitkijkpunt. 

Hier kijk je prachtig over het water. Invaliden mogen dit uitkijkpunt 

als vissteiger gebruiken. Een mooi nieuw schelpenpad loopt vlak 

langs de Zwaakse Weel in de richting van de Lange Mairedijk. “Je 

kunt nu echt een mooi rondje lopen”, zegt Maria Bodewes. Sinds ze 

ruim een jaar geleden vanuit de binnenstad van Utrecht naar Lange-

weegje verhuisde, loopt ze elke dag een paar maal langs de Zwaakse 

Weel met Buzz, haar 11jarige grijze Franse jachthondje. “Buzz wil 

de hele dag wel wandelen en zelf doe ik het ook graag. Als je met 

een hond op pad bent, spreek je heel wat mensen”, zegt Maria 

Bodewes. “Mijn man komt hier vandaan. Het is hier schitterend 

wonen! Het land is zo rustig en open, de hemel is groot.”

Ze volgt de natuurontwikkeling op de voet en heeft al witgatjes, 

zilverreigers en ook lepelaars ontdekt. “Fantastisch, iedereen had 

het over die lepelaars. Ze vlogen soms pal over onze tuinen. Nu de 

oevers kaal zijn gemaakt, kun je al die vogels mooi zien. Het is veel 

opener geworden. Toen we hier net kwamen wonen zag je haast 

niks door al die begroeiing. Ik hoop hier ook de roerdomp nog eens 

te horen, dat lijkt me geweldig om mee te maken.” Het liefst loopt 

ze over de Zwaaksedijk met zijn zware populieren, alsof je in een 

kathedraal staat. En ’s avonds zie je die kiekendieven zo mooi boven 

het riet jagen tegen de ondergaande zon.” 

Maria Bodewes met Buzz

lepelaars

“  Gewoon een klein 
 stukje Paradijs.”

 “Je ziet de kieken-
 dieven jagen 
 tegen de onder-
 gaande zon. ”


