Verken een plekje uit de Zwinstreek
Boerenhol, Lapscheurse gat, malende molens, historische gebouwen,… Je komt wat tegen in de
Zwinstreek. Maar vanwaar komen deze namen, voor wat dienen of dienden deze rare bouwsels. Ze
leveren stuk voor stuk interessante verhalen en vertelsels op over de Zwinstreek. Meer dan een
verkenning waard!

Naam: Anneke Schippers
Locatie: Kruishoofd, Zeedijk 1c, 4504 PK Nieuwvliet-bad (strandpaviljoen de
Boekanier)
Beschrijving (incl. foto’s):
Langs de gehele Zeeuws-Vlaamse kust vind je om de paar
honderd meter paalhoofden. De primaire functie van deze
paalhoofden is het uit de kust houden van de stroming van
het zeewater, om op deze manier duinerosie tegen te gaan.
Als prettige bijkomstigheid zijn echter de stranden ontstaan,
en kunnen onze gasten veilig zwemmen zonder al te veel
stroming. Het kruishoofd (in de volksmond ook wel ‘de nolle’ genoemd) is een bijzonder paalhoofd,
bestaande uit een dam in een T-vorm, met daaraan vast 2 paalhoofden. De laatste palen zijn altijd extra
lang, om te voorkomen dat boten bij hoog water tegen het paalhoofd aan varen. Aan de zeezijde van het
kruishoofd ontstaat bij laag water een soort privé strandje tussen alle palen, bij hoog water ligt een groot
deel van het kruishoofd onder water.

In 2009 werd in het kader van het project zwakke schakels een grote
hoeveelheid zand op het strand en de dijk aangebracht. Dit wordt een
zeewaartse versterking van de kust genoemd. Dit is de zogenaamde
erosieberm of zandmotor, waarbij een zandplaat van ongeveer 165.000
kubieke meter voor het strand werd neergelegd. Het kruishoofd was na deze
ingreep tijdelijke nog nauwelijks zichtbaar. Maar na 4 jaar heeft het zeewater alweer een hoop zand
meegenomen waardoor het mooie kruishoofd weer zichtbaar is.

Op het einde van de dorpsstraat in Nieuwvliet vind je het volgende ‘figuur’,
ook wel ‘de Leeuwenkop’ genoemd:

Deze steen die inderdaad wel iets weg heeft van een leeuwenkop, zat oorspronkelijk in de glooiing van
het kruishoofd maar is als grapje in het dorp geplaatst.

