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Op naar een grensverleggend 2016!

Hedwige-Prosperproject

Geen betere maand om terug te blikken dan december. 
Er is de afgelopen maanden ongelooflijk veel werk 
verzet. Nog maar een jaar geleden berichtten we in 
deze nieuwsbrief over de definitieve beslissing om de 
aanleg van het geplande getijdennatuurgebied ook 
aan Nederlandse zijde definitief te laten doorgaan. 

En intussen denkt de streek na over een grensoverschrij-
dend park! Deze toekomstige trekpleister verbindt  de 
nieuwe natuurontwikkelingen in het havengebied met 
het Verdronken Land van Saeftinghe en omvat zo meer 
dan  4700 hectare Europese topnatuur.

Het nieuw ingerichte infopunt vormt straks de uitvals-
basis voor gidsenopleidingen, workshops, wandelin-

gen... en hopelijk vele waargemaakte dromen.  Uit de  
tekenwedstrijd bleek duidelijk dat de kinderen uitkijken 
naar een grenspark dat barst van het leven, maar waar 
ook allerlei leuks te beleven valt.
 
Daar werken we graag aan mee! De komende maan-
den brengen we mensen en ideeën samen, om het 
Hedwige-Prosperproject en het grenspark in wording 
niet zomaar te tonen, maar echt te laten ontdekken. 

Intussen wensen we jullie prettige feestdagen en een 
magisch 2016. Tot in het nieuwe jaar!



Wist je dat... er nu al maatregelen 
genomen worden om de dieren 
in de Hedwige- en Prosperpolder  
voor te bereiden op de komst 
van het getijdennatuurgebied? 
Vleermuizen nestelen zich graag 
in oude holle bomen, maar ook 
in schuren en gebouwen vinden 
ze vaak een verblijfplaats. Straks 
verdwijnen deze elementen uit 
het landschap om plaats te maken 

voor de nieuwe natuurinrichting. 
Door  nu al vleermuiskasten op te 
hangen, bieden we deze schran-
dere dieren tijdig een nieuwe 
schuilplaats. In de Langestraat 
zie je de kasten al hangen!

Ook zin om de vleermuis te 
helpen? Je ontdekt alle info op
www.vleermuis.net

De Vlaams-Nederlandse Schelde 
Commissie (VNSC) stelde de 
afgelopen maanden een ploeg 
archeologen aan om het ver-
leden van de Hertogin Hedwi-
gepolder en het omringende 
Schelde- en Sieperdaschor in 
beeld te brengen. Vooraleer 
een druppel Scheldewater het 
gebied binnen stroomt, worden 
een aantal geulaanzetten uitge-
graven. Deze liggen op dezelfde 
plaats als de kreken die voor 
de inpolderingen het gebied 
sierden. Net daarom worden 
tijdens die uitgravingen weinig 
archeologische vondsten ver-
wacht. Op andere plaatsen ligt 
wellicht een ware schatkamer 
aan artefacten verborgen. 

Na het bestuderen van verschil-
lende waardevolle bronnen  
(aardkundige gegevens, histo-
risch kaartmateriaal,  archief-
stukken, ...), bouwden de weten-
schappers een archeologisch 
verwachtingsmodel op. Daaruit 
blijkt dat onder de verschil-
lende lagen klei en zand een 
prehistorisch landschap met 
verschillende goed bewaarde 
archeologische vindplaatsen 
schuilgaat. Bovendien zitten 
wellicht ook sporen van bewo-

ning uit de ijzertijd of Romeinse 
periode verstopt in de top van 
het Hollandveen, naast stille 
getuigen van het middeleeuwse 
polderlandschap: (veen)dijken, 
wegen, (vaar)geulen met een 
sluis, hooimijten, … 

In dezelfde periode ontstonden 
dorpen rond de veenontginnin-
gen: Casu(w)ele en wellicht ook 
het gehucht Stappaert. Beide 
nederzettingen vielen aan het 
eind van de 16de eeuw voor-
goed ten prooi aan het water. 
Maar onder de metersdikke 
klei kunnen goed bewaarde 
resten van een opgetekend 
tolkantoortje en zelfs vergane 
turfschepen schuilgaan. 

Met boringen, bodemsensoren 
en elektromagnetische golven 
peilen de archeologen nu op 
het terrein naar bewijsmate-
riaal voor de veelbelovende 
data. Zelfs zonder opgravingen, 
ontdekken we zo ontelbare 
verhalen uit ons verleden. Ligt 
er diep onder onze voeten een 
verdronken dorp te wachten op 
(her)ontdekking? We houden je 
op de hoogte!

Vleermuizen krijgen 
een nieuwe thuis

De winnaar van de   
tekenwedstrijd...

Dat zijn jullie allemaal! We kregen 
zoveel prachtige inzendingen 
dat we écht geen keuze konden 
maken. Daarom nodigen we alle 
deelnemers vanaf 10 jaar uit om 
mee op kinderexcursie te gaan in het 
Verdronken Land van Saeftinghe. 
Op zaterdag  26 en/of zondag 27 

Foto’s vuurbaken en veendijk:
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maart 2016 maken jij en je ouders 
zo kennis met dit oeroude Zeeuwse 
landschap. Meer informatie volgt! 
Jongere deelnemers mogen een 
telefoontje of mailtje verwachten 
en krijgen een kadootje in de 
bus. Een dikke proficiat voor jullie 
tekentalent!

In het spoor  
van de archeoloog

      Onteigeningsprocedure
 
Op 16 november vond in Middelburg de 
rechtszitting plaats over de onteigening 
van de Hedwigepolder. De eigenaar van 
de Hedwigepolder gaf te kennen geen 
afstand te willen doen van de grond 
maar het ontpolderingsplan zelf te willen 
realiseren. Hij vond dat de Nederlandse 
Staat hem daarvoor onvoldoende in de 
gelegenheid stelde. De Staat gaf aan dat 
er geen concreet zelfrealisatieplan was 
ingediend op grond waarvan geoordeeld 
kon worden dat de eigenaar het plan 
voor eigen rekening en risico zelf zou 
kunnen realiseren. De rechtbank gaf aan 
dat ze meer dan de gebruikelijk 6 weken 
tijd nodig zou hebben om uitspraak te 
doen. Uitspraak wordt daarom in de 
loop van januari of februari verwacht. 
Na de uitspraak is er nog mogelijkheid 
tot cassatie. 

      Grondgebruik 2016 

Door diverse grondgebruikers is de 
vraag gesteld of zij in 2016 hun gronden 
nog kunnen beboeren. Het antwoord 
hierop is ja!  

Zoals in de onteigeningsprocedure 
hierboven is beschreven, doorlopen 
we momenteel de gerechtelijke fase van 
de onteigeningsprocedure.  

Een exacte datum waarop de gronden 
verlaten moeten worden, is nog niet 
bekend maar zal het landbouwkundig 
gebruik in 2016 niet in de weg staan. 

Processen & 
procedures

Op zoek naar de 
zoet-zout verdeling

De vermenging van zout zeewater 
en zoet oppervlaktewater, maakt 
van de Schelde een uiterst uniek en 
waardevol ecosysteem. Het biedt 
een thuis aan zeldzame planten 
en dieren die net deze specifieke 
omstandigheden als leefgebied 
verkiezen. 

Voor landbouwers is de infiltratie 
van zout in de bodem vanzelfspre-
kend minder handig. 

Niet alle gewassen zijn bestand 
tegen een brakke bodem. Daarom  
brengen  we in beeld hoe de zoet-
zoutverdeling in de ondergrond er 
nu uitziet.  Misschien zag je de heli-
kopter met deze ‘sigaar’ vliegen? 
Dit meetinstrument zendt signalen 
uit, die een elektromagnetisch 
veld opwekken. De ontvanger aan 
de achterkant helpt de gegevens 
interpreteren.  Dankzij deze analyse 
kunnen we opvolgen of en hoe 
het getijdengebied deze verdeling 
straks wijzigt.



Contact

Meer informatie over het Hedwige-Prosper-
project 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

Laurent Vanden Abeele, projectleider  
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
tel. 0032 (0)9 276 20 42
laurent.vandenabeele@lne.vlaanderen.be 

Richard Rozemeijer, projectleider
Provincie Zeeland
tel. 0031 (0)652 401 409
rj.rozemeijer@zeeland.nl

Het infopunt  (open tijdens de kantooruren):
Zoetenberm 6A, 9130 Doel
tel. 0032 (0)3 575 91 73 
info@hedwigeprosper.be

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
Waterwegen en Zeekanaal NV, 
Afdeling Zeeschelde, 
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www.sigmaplan.be

www.zeeland.nl/natuurpakket
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Kom naar de Ganzondag!
Zondag 10  januari 2016

Programma
  10.15u Vrijlating gerevalideerde vogels door 

     VOC Kieldrecht (Als het weer het toelaat.)
  Geleide wandeling Doelpolder (+/- 1,5 uur):

    Start 10.30u – 11.30u – 12.30u – 13.30u – 14.30u – 15.30u
  Geleide wandeling Hedwige-Prosperproject (+/-  2u)

    Start 10.30u – 13.30u
  Doorlopend: Filmpjes over het 

    Hedwige-Prosperproject  en enkele courant  
    voorkomende ganzensoorten, uitleg van project 
    medewerkers bij de technische bouwstenen, ...
  Warme en koude dranken, Gageleer, soep, …  

Deelnemen is gratis. Vergeet je verrekijker niet!

 
Locatie: Infopunt Hedwige-Prosperproject, 
Zoetenberm 6A, 9130 Doel

 

Meer info: 
tel. 0032 (0)484 23 75 59 
johan.baetens@natuurpunt.be
www.natuurpuntwal.be

10u
tot 
17u


