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Met het jaareinde in zicht, bereiden Vlaanderen en
Nederland zich voor op de kerstvakantie. Ook in het
Hedwige-Prosperproject valt de bedrijvigheid op
de werf straks tijdelijk stil. De dijk aan Vlaamse zijde
sloop langzaam naar de grens, waar hij geduldig
wacht op de hervatting van de werken bij de noorderburen. Ook het pompstation wordt straks getest
en (hopelijk) goedgekeurd. En dan... wordt het stil in
de polder.

de schijnwerpers op de streek te richten en kansen te
creëren voor lokale ondernemers, horecazaken, enz.
Vanzelfsprekend zijn ook jouw ideeën welkom om
dit proces mee vorm te geven. Samen maken we er
een voorspoedig 2014 van!

Maar achter de schermen is het projectteam volop in
de weer om alle plannen, vergunningen en documenten te verzamelen voor een vlotte aanlegfase
in Nederland. Het grensoverschrijdende natuurgebied kan in beide landen op bijzonder veel aandacht
rekenen. Daar willen we graag gebruik van maken om
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Wat gebeurt er in de
Hedwigepolder?
Sinds het definitieve startschot voor de ontpoldering aan Nederlandse zijde, verzette het projectteam enorm veel werk. Alle plannen en documenten kregen een update en werden besproken met
de betrokkenen. Op de inloopmomenten op 25 juni en 10 september stonden medewerkers van de
verschillende betrokken overheden en bureaus klaar om uw vragen te beantwoorden. Tot 30 september konden de stukken van naderbij worden bekeken en kon u voorstellen voor wijzigingen indienen. Daar werken we nu mee verder.
Wat vooraf ging....
De ontwerpstukken voor het Hedwigeproject hebben van 20 augustus
tot en met 30 september 2013 ter inzage gelegen. In deze periode zijn in
totaal 2014 zienswijzen ingediend. In
de afgelopen twee maanden is hard
gewerkt aan de beantwoording van
deze zienswijzen. Dit is uitgewerkt in
een Nota van Beantwoording.
De planning is, dat eind januari 2014
de vastgestelde besluiten (Rijksinpassingsplan, de uitvoeringsbesluiten en de Nota van Beantwoording)
ter inzage worden gelegd voor een
periode van zes weken. Tijdens deze
periode kunnen belanghebbenden
die een zienswijze ingediend hebben, beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Op de website van
Natuurpakket Westerschelde
www.zeeland.nl/verkort/hedwige
vindt u meer informatie hierover.

Wat viel op bij de
ingediende zienswijzen?
Opvallend bij de ingediende zienswijzen is de opvatting dat de gestelde natuurdoelen met de uitvoering
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van het Hedwigeproject niet worden behaald. Dit komt volgens de
indieners omdat na het openstellen
van de polder een snelle opslibbing
plaatsvindt in het gebied waardoor
er schor en riet ontstaat.
Hierdoor zou de gewenste intergetijdenwerking niet tot uiting komen,
en de gestelde natuurdoelen zouden hierdoor niet worden behaald.
Om deze zienswijze kracht bij te zetten heeft de eigenaar van de Hedwigepolder opdracht gegeven aan het
bureau Svašek om een nieuwe modelberekening van de opslibbing te
maken. Het bureau Tauw heeft de
daarbij horende natuurdoelen onder de loep genomen.

Hoe zijn de zienswijzen
beantwoord?
De Provincie Zeeland heeft op vraag
van het Rijk de voorbereiding van
het besluit om het Hedwigeproject
uit te voeren op zich genomen. Om
de zienswijzen zo goed en volledig
mogelijk te kunnen beantwoorden
en de Staatssecretaris goed te kunnen adviseren heeft de Provincie
Zeeland samen met de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie extra
onderzoek laten verrichten naar de
zienswijzen en het bijbehorende onderzoek.

Het onderzoeksbureau Deltares is
gevraagd een notitie op te stellen
waarin antwoord wordt gegeven op
twee vragen.
1. Wat is de wetenschappelijke opvatting over de mate van c.q. de verwachte bandbreedte van opslibbing
van de Hedwigepolder op grond van
de inrichting zoals voorgesteld in
het ontwerp inrichtingsplan en hoe
wordt in dat licht het Svašek-rapport
beoordeeld?
2. Wat betekent dit voor het bereiken
van de natuurdoelen zoals voor het
natuurherstel van de Westerschelde
is beoogd? Leidend daarbij zijn de
natuurdoelen zoals in het convenant
tussen het Rijk en de provincie Zeeland zijn opgenomen en deel uitmaken van het aanwijzingsbesluit in
het kader van Natura2000.
Omdat de Provincie Zeeland niet
af wil gaan op één adviesbureau of
kennisinstituut maar inzicht wil hebben in de wetenschappelijke ‘state
of the art’ is gevraagd de notitie van
Deltares te toetsen op een expertmeeting waaraan ook het bureau
Svašek en het bureau Tauw hebben
deelgenomen.
Wilt u de notitie of het verslag
van de expertmeeting inzien, kijk
dan op:
http://kennisonline.deltares.nl

Een blik in
de rapporten
Wat staat er in het
rapport van Svašek?
Volgens het rapport van Svašek verloopt de opslibbing in het Hedwigeproject met gemiddeld 4,5 tot 5,5 cm
per jaar gedurende de eerste 20 jaar
van het project. In deze berekening
is nog geen rekening gehouden met
de grond die zal worden vastgehouden door de planten die straks op
de schorren groeien. Ook is in de
berekening geen rekening gehouden met het mogelijk inklinken van
de bodem of erosie van de bodem
door eventuele stormen.
Na 20 jaar zal volgens het rapport
van Svašek ongeveer 40% tot 60%
van het ontpolderde gebied tot
boven de hoogwaterlijn zijn opgeslibd en dus maar enkele keren
per jaar overspoeld worden. Deze
schorren behoren volgens Svašek en
Tauw niet tot de natuur die voor dit
gebied bedoeld is.

Wat staat er in de notitie
van Deltares ?

TIMING
Inrichtingsplan

2013

Het grootste deel van de dag zal het
nieuwe intergetijdengebied droogvallen. Gedurende 3 à 4 uur van de
vloed komt het Scheldewater het
gebied binnen en stroomt dan over
het gebied uit.
Met dat water komt slib en zand mee
het gebied in. Als de stroomsnelheid
afneemt, kan een deel van het slib
en zand naar de bodem zakken. Een
klein deel daarvan wordt niet meer
meegenomen als het water het
gebied weer uitstroomt.
Zo wordt, onder normale omstandigheden, ieder getij een hoeveelheid
zand en slib afgezet in het gebied.
Onder bepaalde omstandigheden, zoals storm, kan meer zand
en slib het gebied verlaten dan er
instroomt.
Dit proces is volgens Deltares
moeilijk exact te voorspellen en
daarom wordt een bandbreedte
aangehouden op basis van modelberekeningen én kennis van experts.
De opslibbingresultaten berekend
door bureau Svašek vallen binnen de

2014

2015

2016

2017

2018

verwachtingen van Deltares. Maar
anders dan door Svašek en Tauw is
Deltares van mening dat het opgeslibte gebied (het schor) gewoon
tot de beoogde estuariene natuur
behoort. De afgesproken natuurdoelen worden gewoon gehaald.

Wat staat er in het oordeel van de commissie
over het MER en de zienswijzen?
Het milieueffectenrapport laat volgens de Commissie duidelijk zien
dat het ontpolderen van de Hedwigepolder in elk stadium positief
bijdraagt aan Natura 2000-doelen
voor de Westerschelde. Meteen
na ontpoldering zal het gewenste
intergetijdengebied ontstaan.
Dit type gebied biedt volop ruimte
voor estuariene processen van opslibbing en erosie en bijbehorende
natuur. Door opslibbing verandert
het intergetijdengebied na verloop
van tijd geleidelijk in hooggelegen
schor dat uiteindelijk steeds minder
overstroomt.

2019
LEGENDE

Milieueffectenrapport

Normale procedure

Economische verkenning

Voorzien scenario
gerechtelijke
procedure

Rijksinpassingsplan
Vergunningen
Grondverwerving
Realisatie project
melkkruid

De oorspronkelijke projectplanning voor het Hedwigeproject geldt nog steeds en wordt ook in 2014 aangehouden.

Op verkenning in de streek
Contact
Meer informatie over het Hedwige-Prosperproject vind je op www.sigmaplan.be

Met vragen kan je terecht bij:
Dorien Verstraete, projectingenieur
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)
tel. 0032 (0)3 224 93 68
dorien.verstraete@wenz.be

Ganzondag: 10u-17u
19 januari 2014
Geen mooiere maand om ganzen
en tal van andere wintervogels
te spotten dan januari. En geen
betere plek om dat te doen dan de
weidse vlakten van ons grensgebied!
Zin in een dagje vogels kijken?
Kom dan naar onze infokeet! Daar
starten op zondag 19 januari
verschillende begeleide wandeltochten en uitgestippelde routes,
die je op eigen houtje kan afleggen. Bij een hapje en een drankje
krijg je ook extra informatie mee.

Op excursie in het Land
van Saeftinghe
Het Hedwige-Prosperproject versterkt het unieke brakke getijdennatuurgebied in het Land van Saeftinghe. Wil je aan den lijve voelen
hoe dit prachtige gebied straks
verder groeit? Kan je tegen een
stootje en ben je goed te been? Ga
dan mee op excursie!
Dat kan alvast op:
- do 26 dec 2013 - 13.00
- za 04 jan 2014 - 10.00
- za 25 jan 2014 - 13.00
- za 08 feb 2014 - 13.30
- za 22 feb 2014 - 12.30

Ontdek jij ganzen, eenden, zilverreigers en goudplevieren in het
landschap?

Duur: ca. 3 uur.
Meer informatie en inschrijven
(uiterlijk 2 dagen voordien) via:

Voor de laatste info over het
programma en vertrekuren van de
wandelingen:
www.natuurpuntwal.be of
johan.baetens@natuurpunt.be

Bezoekerscentrum Saeftinghe
(Ook startpunt van de wandeling).
Emmaweg 4
4568 PW Nieuw-Namen
tel. 0031 (0)114-633110
saeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl
http://www.saeftinghe.eu

We hopen je daar te ontmoeten!

Laurent Vanden Abeele, projectleider
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
tel. 0032 (0)9 265 46 44
laurent.vandenabeele@lne.vlaanderen.be
Richard Rozemeijer, projectleider
Provincie Zeeland
tel. 0031 (0) 652 401 409
R.J.Rozemeijer@dlg.nl
Eva Haverkorn van Rijsewijk, projectleider
Provincie Zeeland
tel. 0031 (0) 653 525 807
Eva.Haverkorn@bro.nl
De infokeet
(open tijdens de kantooruren):
Zoetenberm 6A, 9130 Doel
tel. 0032 (0)3 575 91 73
info@hedwigeprosper.be
http://www.hedwigeprosper.be/route.
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