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Kom het grenspark ontdekken
& win de tekenwedstrijd!
Het gonsde al van de geruchten, maar nu is het
zover. Er wordt een grenspark geboren! De komende
tijd slaat iedereen de handen in elkaar voor de
ontwikkeling van een toeristische trekpleister rond het
Hedwige-Prosperproject: een grensoverschrijdend
getijdennatuurgebied van 465 hectare.
De voorbije jaren werd hard gewerkt aan de
infrastructuur en natuurinrichting van de
Prosperpolder. Deze zijn nu vrijwel afgerond en de tijd
is rijp om het vizier te richten op de werkzaamheden
aan Nederlandse zijde.
Volgens de huidige planning stroomt in 2019 voor
het eerst Scheldewater het gebied binnen.

Zaterdag
19 septem
ber
12u-17u

Samen met de omliggende natuurontwikkelingsgebieden ontstaat straks een uniek natuurgebied
van 4700 hectare. Vanzelfsprekend brengt dit kansen
voor de streek met zich mee.
Wil je weten hoe het landschap van morgen er zal
uitzien? Heb je zelf ideeën voor het grenspark?
Kom op ZATERDAG 19 SEPTEMBER naar de
heropening van de infokeet aan de Zoetenberm
6A in Beveren, deel je dromen, neem deel aan het
activiteitenprogramma en win!

Programma:
van 12u tot 17u
Ontdek de getransformeerde infokeet!
Breng een bezoek aan de infokeet en geniet van de multimediale
presentatie van het Hedwige-Prosperproject en het grenspark van de
toekomst.
Op het programma:
Een gloednieuwe animatiefilm vertelt je in recordtijd waar het HedwigeProsperproject en het grenspark voor staan. Ga er even voor zitten.
Bezoek de havennatuur in virtual reality. Ooit van de oculus rift
gehoord? Dat is een bril, waarmee je een andere, digitale wereld
binnenstapt. Dankzij dit futuristische gadget, ontdek je verschillende
natuurgebieden van het grenspark in 360°, lekker vanuit de infokeet.
Snuister in de infokiosk en ontdek de troeven van de streek!

Wandel of fiets door de prachtige streek
Vergezel een projectexpert op begeleide wandeling langs de bouwstenen van het toekomstige getijdennatuurgebied.
De gids vertrekt om 13u en 14u30.
Ga zelf op ontdekkingstocht met een uitgestippelde wandeling of
volg de Doel ecofietsroute. Haal het kaartje op in de infokeet.

Ga op schattenjacht met de geocache
Neem je smartphone of GPS-toestel en ga op schattenjacht. Op deze
speurtochten ontdek je al puzzelend waar getijdennatuur om draait.
De onderstaande coördinaten leiden je naar het beginpunt.
geocache 1:
N51 19.850 E4 13.126 * GC3WF04
geocache 2:
N51 19.647 E4 13.662 * GC3WF58
Wie wil, krijgt in de infokeet een extra woordje uitleg en een zakje
vol hints mee op tocht.

Neem deel aan de tekenwedstrijd en win!
In de knutselhoek kan je deelnemen aan onze tekenwedstrijd. Toon
ons hoe jouw droomgrenspark eruit ziet, bekijk de andere inzendingen,
stem op je favoriet en win.
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Teken het grenspark van je dromen en win!
Op de grens van Vlaanderen en Nederland verrijst een natuurgebied van bijna 5000 hectare. Hoe zal dat eruit zien
en welke avonturen wil jij daar beleven? Toon het ons met stiften, knip- en plakwerk, verf, ... je mag zelf kiezen
welk materiaal je gebruikt. Vergeet zeker de inschrijvingsstrook niet in te vullen. Zo kunnen we je contacteren
als je wint. Bezorg ons je tekening uiterlijk op zaterdag 19 september in de infokeet (Zoetenberm 6A, Doel). Dat
kan per post, maar waarom spring je niet even binnen? Tot dan!

Naam:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Contact
Meer informatie over het Hedwige-Prosperproject vind je op www.sigmaplan.be

Met vragen kan je terecht bij:

Ontdek het grenspark!
Zaterdag 19 september
Doorlopend activiteitenprogramma
12u.
tot
17u.

Animatiefilm
Oculus rift: bezoek de havennatuur in virtual reality
Begeleide wandeling langs de projectinfrastructuur
Individuele ontdekkingstocht met wandelgidsje
Geocaches: ga op GPS-zoektocht, los raadsels op
en vind de schat!
Tekenwedstrijd: knutselhoek en tentoonstelling

Deelnemen is gratis.

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

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

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:

Meer info:
tel. 0032 (0)3 575 91 73
info@hedwigeprosper.be

Waterwegen en Zeekanaal NV,
Afdeling Zeeschelde,
ir. Wim Dauwe,
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44,
2018 Antwerpen
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www.sigmaplan.be
www.zeeland.nl/natuurpakket
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