
De aanleg 



Waterdunen is een groot recreatie-
natuurproject in West Zeeuws-
Vlaanderen. Het geeft de regio de 
kans om de leefbaarheid op de lange 
termijn te waarborgen. Dit gebeurt 
door te investeren in economie, 
veiligheid en natuur. Concreet 
betekent dat werk en inkomen 
voor de bevolking, versterking 
van de kust en verhoging van de 
landschapskwaliteit. Alleen door een 
integrale aanpak en samenwerking 
met organisaties en de bevolking 
was deze kans mogelijk. 

Waterdunen krijgt verschillende 
recreatievoorzieningen zoals een 
boulevard, een hotel, verschillende 
hoogwaardige recreatieverblijven, 
een duincamping, kleinschalige 
horeca en detailhandel en fiets-, 
wandel- en ruiterpaden. Daarnaast 
komt er 250 hectare nieuwe 
toegankelijke getijdennatuur. De 
kustversterking gebeurt door een 
extra dijkverzwaring en de aanleg 
van nieuwe brede duinen. 

De aanleg van dit nieuwe recreatie-
natuurgebied is gestart in oktober 
2012 en gebeurt in fasen. Wanneer 
welke werkzaamheden plaatsvinden, 
leest u in deze folder.

Waterdunen



In deze periode wordt voormalige 
camping Napoleon Hoeve 
afgebroken en het terrein gesaneerd 
om ruimte te maken voor de 
kustversterking. De planning is dat 
dit half maart 2013 gereed is. Tevens 
wordt de riolering en afwatering bij
‘t Killetje vernieuwd. 

In november 2012 startte het 

munitieonderzoek. Voordat de 

aangekochte percelen worden 

uitgegraven, zullen ze onderzocht 

worden op mogelijke aanwezigheid 

van munitie in de grond.  Hoe gaat zo’n 

onderzoek in zijn werk? Er rijdt een 

quad met een karretje met sensoren 

over de percelen. De sensoren 

zijn ingesteld op een detectie tot 

ruim 4 meter diep en zoeken naar 

ijzerobjecten in de bodem. Dit is al 

eerder gedaan op het perceel aan 

de Slikkenburgseweg. Er is toen een 

granaat van 20 centimeter uit de 

Tweede Wereldoorlog gevonden. 

Verder zijn er granaatscherven en oude 

hoefijzers van trekpaarden gevonden. 

Als de percelen vrij worden gegeven 

van munitie, kunnen de percelen 

worden uitgegraven.

Fase 1 
periode oktober 2012-maart 2013

Sloop voormalige 
camping Napoleon 
Hoeve

Fase 2
periode november 2012-juni 2013

Munitieonderzoek



In de zomer van 2013 start een 

aannemer in opdracht van waterschap 

Scheldestromen met de bouw van 

een getijdenduiker. De duiker komt in 

de zeedijk bij het ‘t Killetje. Pas als de 

natuur van Waterdunen is aangelegd, 

stroomt er twee keer per dag  zeewater 

in- en uit het gebied. Dat maakt 

de ontwikkeling van de bijzondere 

slikken- en schorrennatuur mogelijk. 

De getijdenduiker bestaat uit een 

betonnen constructie met 4 kokers. 

Drie kokers laten het water in- en 

uitstromen zodat de zilte natuur 

zich kan vormen. De afvoer van het 

polderwater rond Waterdunen gaat 

door de vierde koker die is aangesloten 

op het huidige uitwateringskanaal. 

Fase 3 
periode 2013-2014

Aanleg 
getijdenduiker



In de zomer van 2013 wordt de 

zeedijk tussen ‘t Killetje en buurtschap 

‘t Zandertje verhoogd, verbreed 

en als duin ingericht. Klei en grond 

uit de percelen tussen Puiendijk/

Langeweg en Zandertje gaan per 

vrachtwagen naar het terrein van 

voormalige camping Napoleon Hoeve 

en het aangrenzende kustgebied. Het 

ontgraven is tegelijkertijd een begin 

van de vorming van het geulenstelsel 

en de recreatie-eilanden in 

Waterdunen. Door het aanbrengen van 

een afdeklaag van zeezand ontstaat 

een nieuw duingebied. 

Het hoogste punt van de duinen ligt 

rond de 13 meter en loopt geleidelijk af 

richting ‘t Zandertje.

Als de nieuwe duinen klaar zijn, is het 

hier goed recreëren: de duincamping 

komt op deze plek en er komen 

verschillende wandelpaden en 

strandovergangen.

Fase 4 
periode 2013-2015

Kustversterking



Fase 5 
Opgesplits in twee delen

Werkzaamheden 
aanleg recreatie- 
en natuurgebied
Deel 1
Periode zomer 2013-2014

Deel 2
Periode 2014-2015 

In het eerste deel worden parkeer-

terreinen, routestructuren, wegen, 

leidingen, een kwelsloot en water- 

gangen aangelegd. Deze voorzien-

ingen zijn nodig, om later het zilte 

natuurgebied aan te kunnen leggen. 

De Provincie probeert de nieuwe 

parkeerterreinen aan de Walendijk en  

Nieuwesluisweg  zo snel mogelijk 

gereed te hebben, zodat toeristen 

gebruik kunnen maken van de parkeer-

terreinen als ze naar het strand gaan. 

Langs recreatiepark Schoneveld komt 

een nieuwe weg met een vrijliggend 

fietspad, die de Langeweg met de 

Nieuwesluisweg verbindt. Waar nodig 

worden riolering en nutsvoorzieningen 

omgelegd. Langs de gehele oost- en 

zuidzijde van het plangebied komt 

een kwelsloot om de invloed van het 

zoute natuurgebied op de omringende 

agrarische gronden en erven te 

minimaliseren. 

De tweede deel bevat het geheel 

inrichten van het recreatie- en 

natuurgebied. Dat houdt in het verder 

afgraven van het krekenstelsel, het 

aanleggen van de broedeilanden, het 

ophogen, beplanten en inrichten van de 

recreatiebolwerken en duineilanden en 

het aanleggen van de routes. 

Waterdunen krijgt bijzondere natuur 

dat onder invloed staat van gedempt 

getij. Dit is vergelijkbaar met het Zwin 

en de Verdronken Zwarte Polder. 

Slikken en schorren gaan zich vormen 

in Waterdunen. Dat is een waar 

voedselparadijs voor vogels; de bodem 

is enorm voedselrijk. 

De natuur in Waterdunen is toegankelijk 

via verschillende wandelroutes, een 

ruiterroute en fietspaden, waaronder  

een fietsverbinding tussen de Puijendijk 

en de Langeweg. Ook komen er paden 

naar de duinen en het strand. 

Het sluitstuk van de complete inrichting 

vormen de dagrecreatieve voorzien-

ingen. Hieronder verstaan we speciaal 

ontworpen vogelkijkhutten, informatie-

voorzieningen en sport- en spelvoor-

zieningen op de recreatiebolwerken. 



In Waterdunen komen verschillende 

verblijfsvoorzieningen. Zoals 

recreatiewoningen die qua type en 

qua ligging van elkaar verschillen. 

Wel hebben ze een duidelijk 

eigen karakter dat uitstekend bij 

Waterdunen past. Verder komt er 

een hotel met tevens daarin een 

bezoekerscentrum en restaurant/

café. Ook krijgt Waterdunen een 

boulevard met kleinschalige winkel- 

en horecagelegenheden. Wanneer de 

aanleg van deze verblijfsvoorzieningen 

precies start, is nog niet duidelijk. Dat 

is ook afhankelijk van de planning 

en uitvoering van de kustversterking 

en de aanleg van het recreatie-

natuurgebied.

Fase 6 
Periode 2014-2018

verblijfsrecreatie



Waterdunen is een
samenwerkingsproject van:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, kijk dan op
www.waterdunen.com of bezoek de expositie over Waterdunen 
van 1 mei tot 1 oktober in de Grote Kerk in Groede.

Colofon 
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