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Welkom in het Hedwige-Prosperproject
Al eeuwenlang zorgen de Schelde en haar bijrivieren voor een stromenland dat barst van
dynamiek. Ze zijn de motor van onze economie, een dankbare bron van ontspanning en
bieden een prachtig natuurkader waar je met volle teugen van kan genieten.
Vlaanderen stelde het Sigmaplan op om de inwoners van het hele Zeescheldebekken beter
te beschermen. In de komende jaren verhogen en verstevigen we daarom de dijken en
bieden overstromingsgebieden de rivieren weer meer ruimte. Zo bouwen we stelselmatig
aan een robuust en natuurlijk systeem.
Het project Hedwige-Prosperproject telt ongeveer 465 hectare en past in de VlaamsNederlandse toekomstvisie op een toegankelijke, veilige en natuurlijke Schelde. In dit
grensoverschrijdende project veranderen de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk
gedeelte van de Hertog Prosperpolder in een getijdennatuurgebied. Dat betekent dat
water daar tweemaal daags, bij vloed, zal binnenstromen. Bij eb vloeit het gebied weer
leeg. Hier vinden schaars geworden soorten straks een nieuwe thuis.
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Hedwige-Prosperproject:
een jeugdige inpoldering

Polderdorpen in de geschiedenis
Ook in de Wase polder begon het inwinnen van land op de Schelde heel vroeg, namelijk met
de indijking van het Paardenschor omstreeks 1100. Een akte van 1260 bewijst het toenmalige bestaan van de Doelpolder, nu bekend als het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’. Hier
pootte Margareta, gravin van Vlaanderen, omstreeks 1279 het kasteel van Saeftinghe neer.
De schorren van het Luys werden een jaar nadien ingepolderd. Het begin van een eindeloze strijd tegen het water.

100 jaar Hedwige-Prosperpolder
Prosperpolder dankt zijn naam aan hertog Prosper Lodewijk van
Arenberg, die het gebied liet indijken in 1847. In 1907 werd de
hertogin Hedwigepolder ingewonnen op de Schelde. Voor die
datum bestaat de geschiedenis van de Prosperpolder uit een
opeenvolging van indijkingen en overstromingen. De eeuwige
strijd tussen land en water zit vervat in een bewogen verleden.
De toekomst staat beschreven in het Sigmaplan en voorziet veiligheid en natuur om de economie groeikansen te geven en de
woonkernen te beschermen.

Jacht op de Schelde
Al in de 9de eeuw vestigden meer en meer mensen zich in de
opgeslibde gebieden langsheen de Schelde. De riviervallei was
in die tijd enorm vruchtbaar en oefende een grote aantrekkingskracht uit op de groeiende bevolking.
Naarmate er meer en meer mensen woonden, ontstond een
acuut gebrek aan woonruimte en landbouwgrond. Voor het eerst
wierpen mensen zich in de strijd tussen land en water. Grondbehoud werd grondwinning en tussen de 10de en de 13de eeuw
verrezen hele dorpen in de door dijken ‘veroverde’ gebieden.

Saeftinghe verdrinkt voorgoed
Op 5 november 1530 veroorzaakte een hevige noordwestenstorm een hoge vloed die de
dijken brak langs de linkeroever van de Schelde. Het gebied overstroomde tot aan de polders
van Kieldrecht. Een jaar later werden de polders opnieuw ingedijkt, maar ook deze dijken
hielden slechts twee jaar stand. De Doel- en de Luyspolder bleven onbruikbaar.
Pas op 23 december 1567 mocht men van Filips II, koning van Spanje, deze polders
herwinnen. In het vruchtbare gebied bevond zich het dorpje Casuwele, dat de Schelde
tijdens de Allerheiligenstorm van 1570 van de kaart spoelde. Bij deze overstroming, één
van de hevigste sinds het ontstaan van de polders, kwamen waarschijnlijk meer dan
20.000 mensen om het leven. De polder is na de stormvloed nooit meer drooggelegd,
waardoor de natuur de kans kreeg zich te ontwikkelen tot het unieke natuurgebied
‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

Antwerpen als wereldhaven
Ondanks de vele dijkbreuken bleven de middeleeuwse boeren inpolderen. De catastrofale stormvloeden van de 14de en de 15de eeuw brachten naast kommer en kwel ook
één voordeel met zich mee: zij schuurden de Westerschelde uit. De Haven van Antwerpen
werd daardoor bereikbaar voor de grootste schepen van die tijd. De haven kende een
grote bloei en ook de techniek ging er sterk op vooruit.

Filips II, koning van Spanje
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Vechten met het water

Water heeft ruimte nodig

Tijdens de 80-jarige oorlog staken de Nederlandse soldaten bij de strijd om Antwerpen in 1585 als
verdediging de dijken door. De schade na deze strijd was enorm: alle dijken en sluizen waren verwoest. Men vreesde voor de veiligheid van de verder gelegen landen en de opslibbing van de Schelde
door de verminderde stroomsnelheid. Een kleinere diepgang zou de teloorgang van de Antwerpse
haven betekenen, aangezien de grootste (en economisch belangrijkste) schepen dan elders zouden
aanmeren.

Waar water voorheen zijn eigen weg zocht, wordt het nu in een dwangbuis gewrongen. De vele kanalen en de rechttrekkingen van de Schelde
brengen evenmin zoden aan de dijk. De tijwerking trekt steeds verder
landinwaarts, waardoor de waterstanden sterk stijgen.

In 1588 werden instructies gegeven om de gebieden weer in te dijken. Net toen de polders stilaan
weer hun vertrouwde uitzicht kregen, overstroomde een stormvloed op 26 januari 1682 praktisch
alle ingedijkte landen. In augustus van hetzelfde jaar waren de dijken hersteld en de polders drooggemaakt, met uitzondering van de Luyspolder die in 1697 werd verlaten. Het bleef een harde strijd.

Bovendien voeren verharde wegen en een enorme bebouwde oppervlakte
het regenwater versneld af naar de Schelde die onder grote druk komt
te staan. De gevolgen kunnen niet uitblijven. De overstromingsrampen
van 1953 en 1976 getuigen van de verwoestende kracht van in het nauw
gedreven water.
De tijd is gekomen om de Schelde wat meer ademruimte te geven. En
laat dat nu net één van de doelstellingen van het Sigmaplan zijn.

Bij storm en ontij
De tweede helft van de 19de eeuw bracht eindelijk wat rust
voor de polderbewoners en de indijkingen volgden elkaar op.
Zo liet hertog Prosper Lodewijk van Arenberg (1785-1861) in
1847 een gebied van 1051 hectare indijken: Prosperpolder. De
nieuwe polder bleef ongedeerd toen op 12 maart 1906 een
uitzonderlijk hoge stormvloed het Paardenschor overspoelde.

stormvloed ‘53

stormvloed ‘53
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In 1907 werd de Hertogin Hedwigepolder ingedijkt. De polder
dankt zijn naam aan Prinses Hedwige de Ligne (1877-1938),
die in 1897 huwde met Engelbert Marie (1872-1949), hertog
van Arenberg en de kleinzoon van hertog Prosper.

stormvlo
ed

‘76

stormvloed ‘76

De laatste stormvloed van 1 februari 1953 richtte enorme
schade aan. De constante stormwind stuwde het Scheldewater
krachtig stroomopwaarts, en dit in de springvloedperiode.
Het water spoelde over de dijken en sloeg ongezien grote
bressen waardoor een catastrofe niet vermeden kon worden.
Naast de talrijke verloren mensenlevens (1835 in Nederland
en 18 in Vlaanderen) was de materiële schade niet te overzien.
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Ontmoet de Schelde
het Verdronken Land van Saeftinghe

Na de overstromingen van 1953 en 1976 stelde de Vlaamse overheid in 1977 het Sigmaplan op.
Intussen kwamen we tot waardevolle inzichten in watermanagement. Zo leerden we dat een rivier
heel wat functies combineert. Dertig jaar later krijgt het plan een duurzame en integrale update met
zowel aandacht voor veiligheid, natuur, economie als recreatie. Ook de klimaatsverandering en de
stijging van het waterpeil worden in rekening gebracht. Met de jaren zullen stormen heviger en
watermassa’s groter worden, wat een hoger overstromingsgevaar in de Schelde met zich meebrengt.
De Vlaamse overheid bereidt zich met het geactualiseerd Sigmaplan al jaren voor op dit scenario.

Wanneer dreigt overstromingsgevaar?
Door de trechtervormige monding van de Schelde, stijgt het rivierwater bij stormtij niet gelijkmatig
over de hele lengte. Van op zee wordt een enorme golf de monding in gestuwd. Aangezien de Schelde
van daaruit steeds versmald, blijft het water stijgen naarmate het verder landinwaarts rolt. Bij hevig
noodweer kan de top van de stormgolf nog veel hoger zijn dan het verwachte hoogwaterpeil. En dan
dreigt het gevaar op overstromingen.

Welke rol speelt Hedwige-Prosper in het Sigmaplan?
Als grensoverschrijdend project telt Hedwige-Prosperpolder ongeveer 465 hectare, waarvan 170
hectare op de Vlaamse poldergrond, en past het in de ontwikkelingsschets 2010: de VlaamsNederlandse toekomstvisie op een toegankelijke, veilige en natuurlijke Schelde.
Door de rivier al dicht bij de monding meer ruimte te geven beperkt het Hedwige-Prosperproject de kracht van een vloedgolf. Het water krijgt de kans een groter stroomgebied te
overspoelen en geniet van een heus buffergebied bij storm-en springtij.
Na afloop van de werken sluiten de schorren van de Wase linkerscheldeoever (het schor Ouden
Doel en het Paardenschor) aan bij het Verdronken Land van Saeftinghe. Samen vormen ze
een natuurgebied van internationaal belang dat zich uitstrekt over wel 4000 hectare.

Het Sigmaplan voorkomt overstromingen
Het Sigmaplan (met de ‘S’ van Schelde) omschrijft de toekomst
van de Schelde en haar bijrivieren. We bouwen aan een robuust
systeem dat veilig, natuurlijk, economisch aantrekkelijk en
tegelijk aangenaam voor recreanten zal zijn.
Concreet leidden omvangrijke studies tot een revolutionair en
ambitieus plan. We combineren de verhoging en versteviging
van dijken met de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden om de inwoners van het Zeescheldebekken te beschermen tegen overstromingen. Nu en in de toekomst.
Door dezelfde zones in te richten als natuurgebied, herstellen we de kwaliteit van de Schelde als ecologisch waardevolle
biotoop. De herwaardering van de natuurlijke functies schept
nieuwe kansen voor zachte recreatie.
Op het kaartje zie je de projecten waaraan we in 2010 werken.
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dorpen garanderen

at
ra

VLAAMS
PROJECTGEBIED

Eerst bezinnen, dan beginnen

NEDERLANDS
PROJECTCONCEPT

Een ambitieus en ingrijpend project als het Sigmaplan vergt uiteraard
een diepgaand onderzoek. Zo bouwden wetenschappers een computermodel van het hele Zeescheldebekken. Dankzij deze technologie kan de
druk op de dijken in kaart worden gebracht. Op basis van overstromingskaarten uit de Vlaamse geschiedenis is het mogelijk deze rampscenario’s
‘virtueel’ te herhalen en daaruit lessen te trekken voor het toekomstige
watermanagement. Ook de gevolgen van de klimaatveranderingen
worden in deze scenario’s ingebouwd. Alle dijken langsheen de Schelde
krijgen de komende jaren een versterking op maat. Nieuwe dijken
worden meteen ‘klimaatproof’ aangelegd.

Ouden
Doel

Ringgracht voor het royale gebied
Prosperdorp

Overtollig regenwater van het achterland loopt via
grachten naar een brede gracht naast de ringdijk.
Deze vangt het water op. Bij hevige regenval krijgt
de ringgracht hulp van een pompstation om het water af te voeren naar de Schelde.

Hoe bouwen we een intergetijdengebied in Hedwige-Prosperpolder?
Voor een druppel water het gebied binnenstroomt, staan heel wat infrastructuurwerken op
het programma. De grootste constructie van het Hedwige-Prosperproject is de
gloednieuwe ringdijk rond het toekomstige intergetijdengebied. De dijk wordt 4700
meter lang en 9 meter hoog (12,5 meter boven de zeespiegel) en beschermt straks de
dorpskernen tegen het wassende water.

Dit gloednieuwe pompstation verrijst straks aan de
grens van het projectgebied en de Hertog
Prosperstraat. Deskundige architecten toverden de
technische constructie om tot een fraai uitkijkpunt.

Niet alleen de hoogte, maar ook de stevigheid van de dijk maakt deze bestand tegen
stevige stormen. Een flinke laag klei zorgt ervoor dat de kersverse dijk altijd ‘waterproof’ blijft. Bepaalde delen verharden we met open steenasfalt. Haar stevige, maar
doorlaatbare textuur beschermt de ringdijk tegen slijtage en laat tegelijk begroeiing
toe. Een grondlaag van tien centimeter bovenop het asfalt is voldoende voor gras om
wortel te schieten. De grasmat past perfect in de glooiende omgeving.
Om goed te kunnen doorwerken, leggen we een voorraad grond aan, die tijdens de
werken wordt aangevuld. Aangezien we de wegen zo weinig mogelijk willen belasten,
brengen we zo veel mogelijk grond per schip naar de juiste plaats.

het pompstation

Zodra de waterstand in de aangrenzende poldergrachten een bepaalde hoogte bereikt, pompt de
constructie het te veel aan water naar het natuurgetijdengebied. Dankzij de visvriendelijke opbouw
vormt het pompstation geen barrière voor de vinnige
Scheldebewoners. Zij zwemmen ongehinderd naar de
zoete waters van het achterland om daar hun kroost
groot te brengen alvorens weer zeewaarts te trekken.

In de bres voor getijdennatuur

Hedwige-Prosper polder / intergetijdengebied

Wanneer alle infrastructuurwerken achter de rug zijn, breekt het moment suprême aan:
de geboorte van een gloednieuw getijdennatuurgebied.
Dan graven we de Sieperda- en Hedwigedijk weg en maken we bressen in de Scheldedijk.
Vanaf dat moment stroomt tweemaal daags water het gebied binnen. De start van een
wonderbaarlijk natuurverhaal!

bij laagwater (na 2019)
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bij hoogwater (na 2019)

bij springtij (na 2019)
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Toestand 2009

Toekomstbeeld 2019
Intergetijdengebied
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Ontwikkeling van slikken en schorren
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Hoe zien slikken en schorren eruit?
Een blik op de toekomst
Prosperpolder ligt in het verlengde van Scheldemonding in de
Noordzee. Bij vloed vermengt het zoute zeewater zich met de
zoete rivier. In deze ‘brakke’ omgeving bewonder je straks erg
zeldzame dieren en planten.
De lager gelegen slikken overstromen na de werken bij elke vloed.
Weinig planten houden van zoveel nattigheid, waardoor deze
slikken grotendeels onbegroeid blijven.
Met de jaren blijft echter meer en meer zand op de slikplaten
achter, waardoor ze uiteindelijk boven het gemiddelde hoogwater
uittorenen.
Vanaf dat moment vormen ze schorren. Die overstromen slechts
af en toe, bij springtij. Op termijn vormen ze een dichte jungle van
kreken en beekjes met ruigtekruiden en riet.

Een unieke kans voor
getijdennatuur
melkkruid

zeebies

Grondig onderzoek selecteerde de Hertogin Hedwige- en Hertog Prosperpolder als het meest geschikte
gebied voor de ontwikkeling van getijdennatuur. De getijdengevoelige Scheldemonding is uniek in
Europa. Dankzij de vermenging van zoet water met zout zeewater ontstaat hier zeldzaam brakwaterschor met unieke kansen voor de natuur.
Momenteel is echter geen sprake van een gezond ecosysteem: de Schelde staat onder druk van de
mens. Om het tij te keren is meer ruimte voor natuur noodzakelijk. Zo kan de Schelde uitgroeien tot
een waardevol natuurgebied.

zilte rus

Op bepaalde plekken grazen schapen of runderen, waardoor
tussen het riet plaats vrijkomt voor zoutminnende planten. Deze
Typische schorrenplanten zoals lepelblad, melkkruid, zilte rus,
zeeweegbree, zeebies, zeeaster, zeekraal en kweldergras zorgen
voor prachtige kleurschakeringen.

Gratis poetsdienst
Slikken en schorren vormen een heilzame filter tussen water en land.
Ze bevoorraden de dieren in en rond de Schelde en zuiveren de rivier.
Deze typische natuurvorm filtert het teveel aan stikstof uit het water en
brengt er zuurstof in zodat het natuurlijke evenwicht zich herstelt. Ze
vormen de longen van de rivier.

Waarom zijn slikken en schorren
belangrijk?
In heel Europa weken getijdengebieden voor
woonwijken, akkers en industrieterreinen. Met elk
stuk ‘gewonnen’ land verdween waardevolle natuur.
Getijdennatuur met slikken en schorren ontstaat
wanneer water tweemaal per dag een gebied
in- en uitstroomt. Wat de getijdengebieden zo
bijzonder maakt, is hun onschatbare rol bij de
beveiliging van dijken en de zuivering van het
rivierwater. Bovendien vormen ze een prachtig
landschap waarin een heleboel dieren en planten
zich thuis voelen.

zeebaars
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kluut

kleine karekiet

blauwborst

lepelaar

Beestig gebied
Getijdengebieden bevatten een rijkdom aan planten en zijn een
onuitputtelijke voedselbron voor verschillende vissen, amfibieën en
vogels. Met een verrekijker in de aanslag, ontwaar je straks een schat
aan ecologische rijkdom in Hedwige-Prosper!

Hoog bezoek

Voedselpakket
Tegelijk leveren slikken en schorren elementaire
bouwstenen voor het herstel van plankton.
Plankton is een verzamelnaam voor al het minuscule
leven in het water. Deze diertjes en plantjes staan
helemaal onderaan de voedselpiramide en voeden
honderden verschillende diersoorten.
Zo herstelt het Sigmaplan de biotoop van ontelbare
planten en dieren, een haast vergeten Vlaamse
rijkdom.

Het getijdennatuurgebied trekt straks poldergasten van divers pluimage aan. Van
maart tot half augustus vormen de schorren een uitgelezen rustgebied voor typische rietvogels. De blauwborst en de kleine karekiet kiezen dan een plekje om te
broeden. Zelfs erg zeldzame soorten als het baardmannetje en de snor scheren ’s
zomers met nestelkoorts over de schorren.
Ook ’s winters kan je er vogels spotten. De smient, krakeend, wintertaling, wilde
eend en slobeend zijn graag geziene gasten. Toch zijn het de steltlopers die straks
de show stelen: fuut, kluut en lepelaar vertonen hier straks hun sierlijke pracht.
Soms spot je zelfs wolken van duizenden grauwe ganzen, feestend aan de knollen van de zeebies. Tenslotte vereren ook de schaarse tafeleend, kuifeend en
pijlstaart het schor regelmatig met een bezoekje. Jij toch ook?

Zoemende zilte zijde
Een andere typische schorrenbewoner is de schorzijdebij, die iets fluweliger en
groener is dan de doorsnee honingbij. Ze dankt haar naam aan de bekleding
van haar nest, dat ze met zorg uitgraaft in het warme droge zand van de oeverwallen. Een mengsel van speeksel en nectar, in verschillende laagjes uitgestreken over de nestwanden, geeft een zijdeachtige toets aan dit gezellig huisje.

schorren
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Visvermenigvuldiging
De waterkwaliteit van de Schelde en haar
bijrivieren gaat erop vooruit. Dat merk je
aan het visbestand in de rivieren. Om zich te
kunnen voortplanten, hebben vissen nood
aan een rustige plaats tussen het riet en
andere planten om hun eitjes te leggen. De
visvriendelijke pompinstallatie zal vissen
ook toelaten om te paren in het zoete water
van het achterland en daarna hun terugtocht
aan te vatten richting Noordzee. Prosperpolder
verwelkomt straks onder andere paling en
zeebaars voor een welverdiende pauze.

Meer bedrijvigheid, meer jobs,
meer groen
Haven en natuur gaan wel degelijk samen! Dat vinden ook de betrokken overheden,
het havenbedrijf en natuurorganisaties. Ze schetsten een plan dat natuurlijkheid en
economie naast elkaar zet: het Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen. Dit
plan stelt als voorwaarde dat er zonder potige natuurgebieden geen sprake kan zijn
van havenontwikkeling. Het Hedwige-Prosperproject is een belangrijk puzzelstuk van
dit plan en ondersteunt zo de Belgische economie.

blankvoorn

‘k zag twee robben zonnekloppen
In het Verdronken Land van Saeftinghe
leeft nu al een zeehondenkolonie. Door het
gebied te verbinden met de Prosperpolder
ontstaat niet alleen een uitgestrekt natuurgebied, maar ook een gigantisch visrestaurant
voor de schattige zeezoogdieren.
Deze nieuwsgierige zwemmers zonnen op
de hoger gelegen banken. De rustigste plekjes dienen als kraamkamers voor zwangere
zeehondmoeders. Met deze nieuwe uitvalsbasis stijgen je kans om hen stiekem te
kunnen bewonderen.

Natuur doet economie groeien
Het Sigmaplan pikt in op de regionale, nationale en
Europese regelgeving. Het behoud van de Schelde
als belangrijke waterweg is van groot belang voor
de Vlaamse economie. Het verruimen van de
watergeul kan echter enkel als het ecosysteem daar
niet onder lijdt. Heeft de haven groeikriebels, dan
moet ze waardevolle natuurgebieden veilig stellen
en weerbaar maken. Zo is het ook vastgelegd in het
Strategische plan voor de haven, de Ontwikkelingschets 2010 en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
Het Hedwige-Prosperproject vormt bijgevolg een
belangrijke schakel tussen de toegankelijkheid van
de haven en het behoud van de natuurlijkheid van
de Schelde.

Eén gebied, altijd prijs
Het valt op dat het project HedwigeProsper heel wat functies zal krijgen. Van
natuurontwikkeling tot en met
economische steun en overstromingsrem.
Dat is geen toeval, want zuinig ruimtegebruik is een belangrijk uitgangspunt
van alle betrokken partijen. Men koos
voor één aaneengesloten natuurgebied
met slikken en schorren. Dit zorgt voor
een efficiënte ontwikkeling van habitats
en bescherming van bedreigde vogelsoorten. Daarom is er relatief weinig
ruimte nodig om de verplichte natuurwaarden te bereiken.

gewone zeehond
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bruine kiekendief
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Met minder hinder door
de werken
De plaats van de nieuwe ringdijk kozen we heel zorgvuldig uit.
Samen met het gemeentebestuur werken we veilige omleidingswegen
uit per fase van de werken.

Beleef de stilte

zandstock

De Schelde als belangrijkste aanvoerroute

Te voet of op trappers, een natuurgebied is - natuurlijk- de ideale
plek om tot rust te komen. We verwelkomen fietsers en
wandelaars dan ook met open armen. Een indrukwekkend
panorama krijg je er straks gratis bij. De stilte ook.

Om een stevige dijk te bouwen is er zand nodig, veel zand. Grote vrachtschepen transporteren het zand over het water. Ze glijden op de Schelde tot aan de werf, waar ze hun
buit afstaan. Deze grondsoort mengt zich graag met water om via leidingen over de
Schelde de bekkens in te duiken. Daar aangekomen begint het stapsgewijze uitdrogingsproces waarbij het opgespoten zand terras na terras transformeert tot een gewillige
berg bouwmateriaal. Het overtollige, brakke water vliegt stante pede de Schelde weer in.
Uiteindelijk zullen de dijkwerken een stevige zandstock van meer dan 900 000 m³ lusten.

Fiets- en wandelroutes tijdens de werken

Minsthinderroute

Wij vinden het belangrijk dat je je nu al welkom voelt in het gebied,
dus blijven de Doel Ecofietsroute en de Prosperwandeling via een
omleiding in voege. Informatieborden langs de route leveren je
hapklare brokjes projectinfo aan.

Om hinder in de dorpskernen te vermijden, arriveert zoveel mogelijk materiaal per schip.
Soms is waterverkeer echter niet mogelijk. In samenspraak met de gemeente stippelde de
aannemer daarom een route uit voor het werfverkeer.

Wandelend of fietsend op verkenning
langs het Prosperproject

SCHELDE

VLAAMS
PROJECTGEBIED

Hedwigepolder
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Wanneer het gebied klaar is, boetseert de Schelde het landschap.
Wie regelmatig een kijkje komt nemen, aanschouwt de geboorte
van dit natuurgebied van op de eerste rij! De nieuwe dijk krijgt
een fiets- en een wandelpad dat aansluit op bestaande routes en
een prachtig uitzicht op het gebied verzekert.

NEDERLANDS
PROJECTCONCEPT

VERDRONKEN LAND
VAN SAEFTINGHE

OUDE DOEL

Prosperpolder

PROSPER
Koningin
Emmapolder

Muggenhoek

Iets om naar uit te kijken
Zowel de nieuwe pompinstallatie als een vogelkijkpunt, bieden
binnenkort een bijzondere kijk op de verwachte fauna en flora.
Hier neem je even de tijd om de vreemde eenden, steltlopers en
andere poldergasten te bekijken. Daarna zet je al wandelend of
fietsend je ontdekkingstocht verder.

Doelpolder

DOEL

Legende

Saeftingepolder

Ecofietsroute

Arenbergpolder

Doeldok

Enkel toegankelijk
met begeleiding

KIELDRECHT
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Hedwige Prosperproject

Meer weten?
Werfbrieven informeren de omwonenden
wanneer er werken in de buurt starten.
Ook de nieuwsbrief en website brengen
iedereen op de hoogte over het reilen
en zeilen in de polder. Wie vragen heeft,
is tijdens de kantooruren altijd welkom
in de infokeet. In de witte barak op de
hoek van de Carolusstraat en de Hertog
Prosperstraat, vind je het Scheldeverhaal
uitgebeeld in een mooie tentoonstelling.
Wil je graag een woordje uitleg tijdens je
bezoek? Of verkies je ‘s avonds of in het
weekend een kijkje te nemen? Dat kan!
Neem gerust contact op met de infokeet
voor meer informatie:
Infokeet

wige-Prosperproject
keet Hed
Info
Hertog
Prosperstraat
8
rstraat 8a
spe
Pro
tog
Her
9120 Beveren
)
0 Kieldrecht (Beveren
913
Tel:
03/575 91 73
Tel: 03/575 91 73
E-mail:
info@hedwigeprosper.be
e
E-mail: info@hedwigeprosper.b
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