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     Even wachten op zandlevering in Prosperpolder

Sinds eind 2008 wordt naarstig gewerkt aan het Hedwige-Prosperproject: de aanleg 
van een grensoverschrijdend intergetijdengebied. Dit project maakt deel uit van het 
geactualiseerde Sigmaplan, het toekomstplan voor de Schelde dat naast veiligheid ook 
natuur, economische draagkracht en recreatie ondersteunt.  

Na afloop van de werken ontstaat een landschap van slikken en schorren door de 
invloed van eb en vloed. Vooraleer het wassende water toegang krijgt tot de polder, 
verrijst een lange ringdijk in het landschap om het gebied veilig af te bakenen. Die 
ringdijk wordt 9 meter hoog (vanaf het maaiveld) en 4700 meter lang. Voor de bouw is 
dus zand nodig, véél zand.

Bij de aanvang van de werken kreeg de zandstock op die manier een stevige lading 
aangeleverd. Intussen werd al ongeveer 300.000m³ zand verwerkt in de bouw van de 
nieuwe ringdijk.

Om verder te kunnen met de werken is opnieuw een grote levering bouwmateriaal 
nodig. Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z), de bouwheer van het project, opereert 
volgens het ‘werk met werk’- principe. Het nodige zand wordt gerecupereerd uit 
andere werken en onderhoudsbaggerwerken. Zoiets is kostenefficiënt, omdat zo de 
prijs voor de aankoop en berging van het zand kan worden uitgespaard. 

“Al bij de planning werd rekening gehouden met dit soort omstandigheden. Nu het 
bouwverlof is begonnen, zal de werf er dus even rustig bijliggen. Er wordt gepland 
om in het najaar terug te starten met de aanvoer van zand en het opspuiten. Alvorens 
de opspuitwerken terug kunnen beginnen, zijn er nog enkele voorbereidingswerken 
nodig. Die kunnen starten vanaf 17 augustus. Zodra het zand er is, kan de tweede fase 
van het project gestart worden en gaat de aanleg van de nieuwe dijk verder”, aldus 
Dorien Verstraete, projectingenieur bij W&Z.

Om de wegen zo weinig mogelijk te belasten, wordt zoveel mogelijk zand per schip ter 
plaatse gebracht. Onvermijdelijk werfverkeer spaart de woonkernen van Prosperdorp, 
Rapenburg en Ouden Doel maximaal door de verplichte ‘minste hinder route’. 
 

 Meer info op www.hedwigeprosper.be


