
De uitspraak van de Hoge Raad (het hoogste gerecht 
van Nederland) dat de  ontpoldering van de Hedwige- en 
de Prosperpolder kan starten, is een mijlpaal voor het 
Nederlandse Natuurpakket Westerschelde en het Vlaamse 
Sigmaplan.

“Nu de onteigening en pachtontbinding definitief zijn, is 
een belangrijke stap gezet in het Hedwige-Prosperproject”, 
zegt Carla Schönknecht, gedeputeerde Natuur en 
Landschap van Provincie Zeeland. “Het dossier kent 
een lange geschiedenis en ligt gevoelig in Zeeland, de 
uitspraak biedt nu duidelijkheid voor de grondgebruikers.”
 

KLAAR VOOR DE 
KLIMAATSWIJZIGING

De vereniging van de Hedwigepolder en de Prosperpolder 
tot een gebied waar eb en vloed straks zorgen voor 
waardevolle getijdennatuur, is van grote betekenis voor 
de natuur en veiligheid in België en Nederland. Het 
project is een belangrijk onderdeel van het Sigmaplan 
in Vlaanderen, dat als doel heeft het overstromingsrisico 
in de dorpen langs de Schelde te verkleinen. “Het 
Hedwige-Prosperproject gaat ook over veiligheid”, zegt 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben 
Weyts. “We gaan dit nieuwe stuk natuur ook inzetten als 
overstromingsgebied. Bij stormtij kan er dan veel water 
geborgen worden, zodat woon- en leefgebied gevrijwaard 
blijft van wateroverlast. We verwachten dat het peil van de 
Schelde in de nabije toekomst sowieso zal stijgen, omdat 
het klimaat verandert. De rivier zal dan vaker buiten haar 
oevers treden en daar willen we nu al anticiperen door 
voldoende overstromingscapaciteit te voorzien. Voor de 
fauna en de flora is dit geen probleem. Integendeel: er 
zal in dit gebied een unieke biotoop voor tal van bedreigde 
dier- en plantensoorten ontstaan”.
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GRENSGERUIS

UITBREIDING

WESTERSCHELDENATUUR

STAP DICHTERBIJ

Lees vanaf nu over de ontwikkelingen in de 
Hedwige-Prosperpolder in deze nieuwsbrief. Van 
de voorbereidingen en de start van de uitvoering 
tot de recreatieve mogelijkheden om het gebied 
te beleven.
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 Nu de Hoge Raad duidelijkheid heeft gebracht, welke 
concrete handelingen staan er nu te gebeuren?

We kunnen nu verder met de onteigeningsprocedure. 
Begin februari zijn de gronden op naam van de Staat 
gezet in het kadaster. De volgende stap is dat wij alle 
belanghebbenden die eigendomsoverschrijving gaan 
melden en dat daarmee de pachtovereenkomsten ont-
bonden zijn. Binnenkort zullen we hen de afgesproken 
schadevergoedingen uitbetalen en in een gesprek zal 
een en ander nader toegelicht worden. In april gaat het 
bestek dat in tussentijd werd voorbereid op de markt, 
zodat aannemers kunnen intekenen. Na de zomer valt 
de beslissing wie de werken mag uitvoeren en het plan 
is om dit najaar de eerste spade in de grond te steken. 

 Wat gebeurt er in de tussentijd met die gronden? 

Het zou zonde zijn om de gronden braak te laten lig-
gen, toch? Daarom bieden we de voormalige pachters 
de kans om de poldergronden nog één laatste oogst te 
laten voortbrengen. Ik neem aan dat de meeste pachters 
die kans zullen benutten. Zo zal er nog tot in oktober 
landbouw gedaan worden op de poldergrond, weliswaar 
onder voorwaarden.

 Welke voorwaarden zijn dat?

Bijvoorbeeld dat de aannemer(s) ter plaatse moet kunnen 
gaan om te kijken hoe de gronden er precies uitzien of 
een extra boring te doen voor de nauwkeurigheid. Daar-
mee moeten de grondgebruikers rekening houden. Ook 
dat gaan we hen persoonlijk toelichten in een gesprek.

 Welke gewassen zullen we nog zien groeien op 
de gronden dit jaar?

Dat laten we over aan de landbouwers zelf, zij 
weten het best welke gewassen zij nog kunnen 
verbouwen tot de tijd dat het perceel vrij moet zijn. 
Graan is zonder meer mogelijk, aardappelen kun-
nen er ook uit zijn dan, net als maïs en bieten. Ik 
denk dat alle gewassen waarvoor de poldergrond 
ideaal is nog één keer alle voedingsstoffen uit de 
grond kunnen trekken.

 Het heeft best lange tijd geduurd voordat de 
onteigening kon gebeuren. Hoe kwam dat?

Er is een nauwkeurige procedure gevolgd, die 
transparant en eerlijk is verlopen. Dat kost tijd. 
Alle verzetsmogelijkheden zijn correct aangewend, 
maar nu is het besef er wel dat de onteigening 
onherroepelijk is. Ik denk dat het voor de landbou-
wers vooral fijn is dat ze de gronden nog één keer 
kunnen meenemen in hun bedrijfsvoering. 

 Wie nog een laatste keer wil wandelen of fietsen 
door het gebied zoals het nu is, hoe lang kan dat 
nog?

Zeker tot oktober zullen alle openbare wegen toe-
gankelijk blijven. Nadien hangt het van de plan-
ning van de aannemer af, maar ik verwacht dat 
het gebied niet meer toegankelijk zal zijn zodra de 
werken aanvangen. Dan is het daar onveilig voor 
wandelaars of fietsers.

 Ben je benieuwd naar het resultaat?

Ja echt wel! Het zal een prachtig nieuw natuur-
gebied worden, wanneer de Hedwigepolder zal 
aansluiten aan de Prosperpolder. In één keer komt 
er 465 ha nieuw natuurgebied bij, dat is meteen de 
helft van wat Europa oplegt in de streek.
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465 HECTARE NIEUWE 
NATUUR

Tegelijk valt het project ook onder het Natuur-
pakket Westerschelde (NPW) aan Nederlandse 
zijde. Vanuit het NPW wordt de Westerschel-
de met 600 hectare natuur uitgebreid. De ene 
keer door het verleggen van dijken, zoals in de 
Hedwigepolder, maar ook door nieuwe slikken 
en schorren buitendijks aan te leggen en daar 
de kwaliteit van de natuur te verbeteren. De ont-
poldering van de Hedwigepolder zorgt voor 465 
hectare nieuwe natuur. Samen met de circa 125 
ha van het Sieperdaschor maakt dat een getij-
dengebied van een kleine 600 hectare!

PLANNING

April: publicatie bestek

Begin oktober: informatiebijeenkomst

Oktober 2018 – eind 2022: realisatie

Voor de zomer: sloop leegstaande huizen

HIER GROEIT HET GRENSPARK

De nieuwe Hedwige-Prosperpolder zal deel uit-
maken van het Grenspark, dat in de streek aan het 
groeien is.  Een wereld van contrasten waar mens 
en dier kunnen genieten van een uniek natuurge-
bied met talloze belevenissen. 8 partners gaan die 
uitdaging samen met de regio aan.
 

DOE JE MEE AAN DE 
GRENSPARKCHALLENGE?

Enkele cruciale doelstellingen vormen samen de 
Grensparkchallenge. Iedereen met een hart voor 
de streek kan zich engageren voor zo’n doel. Een 
jaar na datum staan al 5 geslaagde challenges 
op de teller!

Volg de grensparkchallenge op de voet via 
grensparkchallenge.eu. 
Zelf een gouden daad stellen? Mail je ambitie 
ikdoemee@grensparkchallenge.eu

  200 VERSCHILLENDE

  VOGELSOORTEN GESPOT

  EERSTE LICHTING VAN 20 

  GASTHEREN IN DE MAAK

  20 VLEERMUISKASTEN GEPLAATST

  LANDBOUWERS PLANTTEN 150 000 

  NIEUW VOEDSELGEBIED VOOR 

  BRUINE KIEKENDIEF

  RUIM 50 STREEKHOLDERS 

  TONEN HUN HART VOOR DE REGIO

  PETER VAN KLEEF

Begin dit jaar schepte de Hoge Raad duide-
lijkheid: dit najaar start de uitvoering van het 
Hedwige-Prosperproject, dat 465 ha nieuw 
natuurgebied zal schapen. Peter van Kleef van 
Provincie Zeeland licht toe wat er nu precies zal 
gebeuren.

POLDERGROND BRENGT

NOG ÉÉN OOGST VOORT
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CONTACT 

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

Met vragen kan je terecht bij: 
Dorien Verstraete van De Vlaamse Waterweg nv 
tel. 0032 (0)3 224 93 68 
dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be 

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

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

Het infopunt is open op woensdagnamiddag 
(13u-16u) en anders op afspraak:
Zoetenberm 6A, 9130 Doel 
info@hedwigeprosper.be 

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever: De Vlaamse Waterweg 
nv Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal, ir. Wim Dauwe, 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen 
Redactie & foto’s: Vilda, Provincie Zeeland, 
Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse 
Waterweg nv, Shutterstock, JusBox 

www.sigmaplan.be/hedwigeprosperproject
www.zeeland.nl/natuurpakket

NIEUWE RECREATIE

VAN BELEVINGSAS TOT NATUURHUISJES

In de Hedwigepolder krijgt straks niet alleen natuur de ruim-
te. Ook recreatie is mogelijk. Natuur beleven, wandelen en 
fietsen, vogels en boten kijken, wat lekkers eten of drinken 
of zelfs overnachten in een natuurhuisje. Het inrichtingsplan 
houdt rekening met ‘recreatief medegebruik’. 

Betrokken partijen en omwonenden hebben in 2010 al mee-
gedacht en hun wensen voor de recreatieve mogelijkheden 
aangegeven. Dit gebeurde tijdens een schetssessie die mooie 
beelden heeft opgeleverd en deels zijn verwerkt in het inrich-
tingsplan, dat onderdeel is van het Rijksinpassingsplan. Er 
zijn ideeën uitgewerkt voor een paviljoen op het plateau, de 
Leidingendam als belevingsas en voor enkele natuurhuisjes.
 
Aansluiting bij de Scheldedorpen en het Grenspark
Inmiddels zijn we jaren verder en zijn de inzichten enigszins 
veranderd. “We willen nu eigenlijk de publieksconcentratie 
verschuiven van achter in het gebied naar voren, meer aan 
de kant van de nieuwe primaire kering”, vertelt Richard Ro-
zemeijer, projectleider bij Provincie Zeeland. “Het idee is om 
daar de beleving te concentreren en te laten aansluiten bij het 
Grenspark en de Scheldekust met zijn bijzondere dorpen.” 

Panoramaheuvel 
Richard vervolgt: “Er bestaat zelfs een buitenkans om daar 
een zogenaamde panoramaheuvel te realiseren met de grond 
die vrijkomt aan het eind van de werken. Dit biedt naast mi-
lieuwinst mogelijkheden voor een unieke beleving: genieten 
van de vergezichten en het ervaren van eb en vloed. Daar kan 
dan ook een onthaal voor bezoekers worden ontwikkeld. Dit 
vraagt overigens wel een herziening van het Rijksinpassings-
plan. Dat vinden wij de moeite waard.”
 
Ideeën uiten
Natuurlijk mag het recreatief medegebruik niet ten koste 
gaan van de natuurdoelen. “Wij denken zelfs dat het extra 
natuur kan opleveren die super spannend kan worden beleefd. 
We willen dan ook graag met de regio in gesprek. We zijn 
benieuwd welke wensen er nog zijn en naar de ideeën over 
hoe deze panoramaheuvel kan aansluiten bij het Grenspark 
en de Scheldekust. Binnenkort organiseren we daarvoor een 
bijeenkomst.”

Vlaanderen-Nederland
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling


