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Wuivend helmgras op een brede duinenrij, de zilte
geur van de zee. Krabbetjes en zeesterren die zich
laten meevoeren met de stroom zeewater. Een
stroom, die achter de duinen een gebied creëert
waar recreant en natuurliefhebber zich verbazen
over prachtige vogels, bijzondere planten en de
werking van het getij. Degenen die langer van deze
ervaring willen genieten, kijken vanuit hun vakan-
tieverblijf uit op al dit moois, zo aan de Zeeuwse
kust. Een lust voor het oog - en zo dichtbij!

Initiatiefnemers
Het project Waterdunen is een gezamenlijk initiatief
van Molecaten (eigenaar camping Napoleon Hoeve)
en Stichting Het Zeeuwse Landschap. De provincie
Zeeland trekt momenteel het project. De gemeente
Sluis en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen onder-
steunen het project.

Economische groei
De aantrekkingskracht die Waterdunen heeft, bete-
kent een aanzienlijke economische impuls voor de
regio. Een impuls die welkom is in deze streek, die
te maken heeft met lage werkgelegenheid en een
teruglopend voorzieningenniveau. Waterdunen levert

extra verblijftoeristen, dagrecreanten, bestedingen
en arbeidsplaatsen. Het zorgt daardoor voor econo-
mische groei en een groter draagvlak voor de voor-
zieningen in de regio.

Waterdunen: een integraal natuur-en recreatieproject
Waterdunen is een combinatie van kustversterking,
(recreatie)natuurontwikkeling en verblijfsrecreatie.
Daardoor ontstaat er voor recreanten een uiterst aan-
trekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners
en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten.

Wat is er te beleven? Je kunt de zee het gebied zien
in- en uitstromen bij de getijdenduiker. Je kunt in het
bezoekerscentrum de verschillende (interactieve)
tentoonstellingen bekijken. Je kunt een ijsje eten op
het dijkplateau bij het hotel en over de boulevard
langs het instroomkanaal wandelen. Of aan de ande-
re kant van het kanaal zeekraal snijden in de ‘zilte
volkstuin’. Je kunt de duinen in en het strand op. Je
kunt door een slikken- en schorrengebied struinen,
met laarzen of via trekvlotten.
Maar je kunt ook met een rolstoel of kinderwagen
over het landschapscircuit dwars door het hele
gebied wandelen en de broedende en foeragerende
vogels spotten. Er is een paardrijdroute en een
fietsroute. En je kunt spelen, klimmen, hutten

bouwen op de meer begroeide recreatieve ‘bolwer-
ken’. Een fluisterboot neemt je mee voor een
excursie door het gebied. In de vogelkijkhutten en
op panelen is informatie te krijgen over de
getijdennatuur.

Met die getijdennatuur, een groot slikken- en schor-
rengebied, draagt Waterdunen bij aan het natuurher-
stel van de Westerschelde.

Een veilige kust
Waterdunen voorziet niet alleen in een impuls voor
de regionale economie en een versterking van de
natuur.
Het biedt tegelijkertijd een oplossing voor de kust-
veiligheid. De duinen en dijk bij Breskens vormen
één van de zwakke schakels van de Nederlandse
kust. Kustversterking is dus een absolute noodzaak.
De landwaarts geprojecteerde duinen van
Waterdunen zijn zó ontworpen, dat de zeewering ter
plekke voor een periode van ten minste vijftig jaar
voldoet aan de vereiste veiligheid tegen overstromen,
en bovendien ruimte biedt voor verder meegroeien
met de verwachte zeespiegelstijging. Een robuuste
en duurzame oplossing.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de projectleiders van Waterdunen:
Lies Dekker, ea.dekker@zeeland.nl
Peter Kuiper, pku@zeeland.nl

Bezoekadres: Groene Woud 1, Middelburg
Postadres: Postbus 165, 4330 AD Middelburg
Telefoonnummer: 0118-631922

Op woensdagen kunt u terecht op het projectkantoor.
Bezoekadres: Veerplein 5, Breskens
Telefoonnummer: 0117-377130
Kijk ook eens op de website www.waterdunen.com

COLOFON
Uitgave:
Provincie Zeeland
Maart 2010
Illustraties:
Eric van Rootselaar
Prepress en Print:
Provincie Zeeland, Afdeling I&D

Waterdunen


