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Nederland en België sloegen de handen in elkaar voor het 
Hedwige-Prosperproject: de ontwikkeling van 465 hectare 
aan estuariene of getijdenatuur op het grensgebied bij de 
Westerschelde. De werken langs Vlaamse zijde ronden we af 
begin 2015. En ook in Nederland zijn we op de goede weg met 
het uitwerken van de procedure.  
Ondertussen kijken we naar de toekomst. Wanneer het 
gebied tweemaal per dag zal overstromen, ontstaat een uniek 
natuurgebied dat bijdraagt tot het herstel van de Westerschelde 
en waarin de natuur de kans krijgt om zich te ontplooien.
En we willen graag dat ook jij daar volop kan van genieten. 
Daarom willen we op termijn samen met plaatselijke 
ondernemers  en enthousiaste burgers ideeën en plannen 
uitwisselen om gezamenlijk op zoek te gaan naar de juiste 
invulling van natuurbeleving en meerwaardecreatie voor de 
regio. Een grensoverschrijdend natuurpark wordt daarvoor als 
idee genoemd. 
Zo verenigen we veiligheid en natuur met recreatie en 
economie.

Benieuwd naar de toekomst? Na de zomer zijn we er weer 
met meer nieuwtjes!

Deze schetsen geven een impressie 
van het in de plannen opgenomen 
natuurpaviljoen en de ecolodges. 
Samen met de belevingsas langs de 
leidingendam en de uitkijktoren op de 
nieuwe radartoren zorgen ze straks 
voor een optimale natuurbeleving. 
Ondernemers en omwonenden kunnen 
straks meepraten over de exacte 
invulling van deze voorzieningen 
evenals over de ontwikkeling van een 
grensoverschrijdend natuurpark. Dat 
gaat de komende jaren gebeuren.



Voortvarende 
voorbereiding

De voorbereiding voor het realiseren 
van estuariene natuur in de Hedwige-
polder verloopt voortvarend. Er wordt 
gewerkt aan de procedure van het 
Rijksinpassingsplan en de vergunnin-
gen. Het Rijksinpassingsplan is door 
de staatssecretaris van Economische 
Zaken en de minister van Infrastruc-
tuur en Milieu vastgesteld. Er  zijn 
acht beroepen tegen het Rijksinpas-
singsplan ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State in Den Haag. De staatssecretaris 
heeft een verweerschrift ingediend 
op deze acht  beroepschriften en de 
Raad van State onderzoekt de zaak nu 
verder. Eind van de zomer volgt een 
zitting en rond half november wordt 
een uitspraak verwacht van de Raad 
van State. 

Praten over grond

Het overleg over de grondverwerving 
wordt ook voortgezet. Dat gebeurt 
met de eigenaren van de agrarische 
grond, de eigenaar van de dijken 
(Waterschap Scheldestromen), de  
eigenaar van de leidingendam (Delta), 
de eigenaar van het Sieperdaschor 

(Stichting het Zeeuwse Landschap), 
het Rijksvastgoedbedrijf, de pachters 
en de overige rechthebbenden in het 
gebied.

Plannen inzien

Daarnaast is een onteigeningsplan in-
gediend bij de Kroon, dit plan lag ter 
inzage tot woensdag 11 juni 2014. Op 
woensdag 2 juli 2014 vindt een hoor-
zitting plaats.
Het is de bedoeling dat er eind 2014 
een Koninklijk Besluit wordt geno-
men.

Rijksinpassingsplan

 Zitting: 
eind van de zomer
 Uitspraak Raad van State: 
half november

Onteigeningsplan

 Hoorzitting: 
2 juli 2014
 Koninklijk Besluit: 
eind 2014

Hoe staat het met de 
werken in Nederland?

ONTMOET DE SCHELDE  juni 2014 |  02

Aalscholver



Een plan voor nu 
en later

De realisatie van de estuariene 
natuur zal volgens het verdrag 
tussen Nederland en Vlaanderen 
door Vlaanderen worden uitge-
voerd. De Provincie Zeeland zal 
dit proces vanuit Nederland bege-
leiden. Ter  voorbereiding van de 
realisatie wordt er gezamenlijk een 
uitvoeringsplan (bestek) opgesteld 
waarin alle gegevens en randvoor-
waarden staan opgenomen. Ook 
wordt bij het opstellen van dit plan 
vooruit gekeken naar de situatie na 
realisatie. Belangrijke onderdelen 
in het uitvoeringsplan zijn: Wie 
gaat het gebied beheren? Welke 
stappen moeten er worden geno-
men om het proces transparant te 
laten verlopen? Hoe kan het gebied 
meerwaarde krijgen voor recreatie 
en natuurbeleving?
 

In april 2014 is een eerste bijeen-
komst georganiseerd met diverse 
betrokken partijen uit de regio. Tij-
dens deze bijeenkomst is de wens 
voor het oprichten van een grens-
overschrijdend natuurpark ver-
kend. Alle aanwezige partijen zien 
kansen voor een grensoverschrij-
dend natuurpark binnen de regio. 
Enerzijds vanuit het oogpunt van 
integraal natuurbeheer, natuurbe-
leving en educatie en anderzijds 
als een positieve stimulans voor 
ontwikkeling van de regio. Doel is 
om grensoverschrijdend samen te 
werken aan kansen en mogelijk-
heden op basis van het aanwezige 
en het nog te realiseren unieke na-
tuurlijk kapitaal in combinatie met 
de andere kwaliteiten waar het 
gebied rijk aan is. 

Onderling hebben de partijen hun 
wensen en ideeën gewisseld en is 
verkend hoe gezamenlijk de ver-
dere ontwikkeling van een grens-
overschrijdend natuurpark het 
best kan worden opgepakt. Daar-
bij is door de partijen benoemd 
dat bij de ontwikkeling van een 
grensoverschrijdend natuurpark 
het betrekken van de bewoners 
en ondernemers uit de regio be-
langrijk is. 

De volgende maanden wordt 
die gezamenlijke grensover-
schrijdende verkenning verder  
doorgezet en bestuderen we de 
mogelijkheden tot het oprich-
ten van een grensoverschrijdend  
natuurpark. Ook participatie met 
de regio wordt daarin meegeno-
men. Met de bijeenkomst is een 
eerste stap gezet richting een 
mogelijke ontwikkeling van een 
grensoverschrijdend natuurpark. 

Wij houden je op de 
hoogte!

Toekomstbeelden

Eerste stap naar een 
grensoverschrijdend 
natuurpark

Blauwborst

Zeeaster



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
R.J.Rozemeijer@dlg.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. 

Colofon
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Waterwegen en Zeekanaal NV, 
Afdeling Zeeschelde, 
ir. Wim Dauwe, 
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www.sigmaplan.be

www.zeeland.nl/natuurpakket
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Een schakel in een groots plan

Het realiseren van estuariene natuur in de Hertogin Hedwigepolder staat niet op 
zichzelf, het maakt onderdeel uit van het Nederlandse natuurherstel Natuurpak-
ket Westerschelde-programma. Om te komen tot natuurherstel van de Wester-
schelde is afgesproken dat er ongeveer 600 hectare estuariene natuur bij moet 
komen. De helft daarvan komt in de Hedwigepolder. Voor de andere helft zijn 
andere projecten aangewezen. 

Uitbreiding van het Zwin

Helemaal bij de monding van de Westerschelde gaat het dan om het grensover-
schrijdende project ‘het Zwin’. Hier wordt het bestaande natuurgebied verbeterd 
en wordt het gebied uitgebreid. Net als bij de Hedwigepolder is daarvoor een 
Rijksinpassingsplan opgesteld. De planologische procedure voor het Nederland-
se deel loopt net een paar maanden achter ten opzichte van de Hedwigepolder. 

Projecten voor het Middengebied

Daarnaast wordt er estuariene natuur gerealiseerd in het plan Perkpolder bij 
Kloosterzande en wordt er getijdenatuur gerealiseerd door de aanleg van een 
getijdeduiker  die eb en vloed binnen laat in het plan Waterdunen bij Breskens. 

Natuurarme plekken verrijken

Daarnaast worden er vijf maatregelen in de Westerschelde voorbereid die leiden 
tot kwaliteitsverbetering van het estuarium. Dit wordt gedaan door het creëren 
van luwe plaatsen waar slikken kunnen ontstaan op plaatsen die nu weinig bij-
dragen aan de natuurwaarden. Voor twee van die maatregelen – de strekdam-
men bij Baalhoek en Knuitershoek – zijn de vergunningen verleend maar loopt 
er nog een juridische procedure. 

Wil je meer informatie over deze projecten?
Kijk dan eens op: www.zeeland.nl/natuurpakketwesterschelde 

Het programma 
Natuurherstel Westerschelde

Blauwe reiger


