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Werken Hedwigepolder gaan van start
Op de grens van België
en Nederland liggen twee
polders zij aan zij: de Vlaamse
Prosperpolder-Noord (Beveren) en
de Nederlandse Hedwigepolder
(Hulst). Door beide polders
terug te geven aan de Schelde
(‘ontpolderen’) zal er twee keer
per dag, op het ritme van de
getijden, water in en uit het gebied
stromen. Daardoor ontstaat unieke
getijdennatuur in de vorm van
slikken en schorren.

E

r komt een nieuw getijdennatuurgebied in de VlaamsNederlandse polders. Dat
zal het ecosysteem van de
rivier herstellen en typische
Scheldenatuur creëren. Tegelijk
geeft de ontpoldering meer
ruimte aan de Schelde om te
stromen. Daardoor daalt het
waterpeil en neemt de druk op
de dijken verder landinwaarts af.
In Prosperpolder-Noord zijn de
grootste werken al achter de rug.
Nu is de tijd aangebroken om
ook de Hedwigepolder klaar te
maken voor de ontpoldering. Dit
najaar zijn we begonnen met de
voorbereidende werken. Eerst

halen we alle nutsvoorzieningen,
zoals elektriciteitskabels, weg en
verwijderen we de leegstaande
huizen en schuren en de
populieren. In de zomer van 2019
kan de eerste spade dan in de
grond.

NIEUWSBRIEF VOORTAAN
DIGITAAL!
Vanaf de volgende nieuwsbrief
gaan we honderd procent digitaal!
Wil je op de hoogte blijven van
de evoluties binnen het HedwigeProsperproject? Schrijf je dan
in voor de digitale nieuwsbrief
via www.sigmaplan.be of
www.zeeland.nl/natuurpakket.
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Welke werken
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Oog voor
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Hoe pakken we de
ontpoldering van het
gebied aan? Een overzicht
van de geplande
ingrepen.

In het ontpolderde gebied creëren we de perfecte
leefomgeving voor heel wat unieke fauna en flora. Maar
ook aan de dieren die er nu aanwezig zijn – waaronder de
vleermuis en broedvogels zoals de kleine plevier – is gedacht.
Zij krijgen een leefgebied buiten de polders.
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Kleine plevier
Prosperpolder
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Wat
doen we nu?

vleermuizen in wonen, rooien we pas als de
dieren een nieuw plekje hebben gevonden.
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En
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PLAATS MAKEN
VOOR GETIJDENNATUUR
Deze winter verwijderen we
onder meer enkele huizen
en schuren en rooien we de
eerste populieren. We gaan
bewust in verschillende fases
te werk, zodat de aanwezige
dieren de kans krijgen
om de polder geleidelijk
aan te verlaten. Daarnaast
besteden we aandacht aan
een duurzaam hergebruik
van het gekapte hout,
bijvoorbeeld voor
de bouw van een
vleermuishotel in
het gebied.

Boven op de radartoren
‘Ouden Doel’ heb je een
prachtig uitzicht.

En wat volgt
later?
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BOUWEN AAN DE
RINGDIJK
In Prosperpolder-Noord ligt
al een stuk van de ringdijk.
Medio 2019 trekken we
deze ringdijk door naar
de Hedwigepolder. In
totaal wordt de ringdijk 4,8
kilometer lang: 3 kilometer
aan Vlaamse zijde, 1,8
kilometer op Nederlands
grondgebied. De ringdijk zal

de omliggende dorpen en
het achterland beschermen
tegen het Scheldewater dat
het gebied binnenstroomt.
Voor de aanleg hergebruiken
we grond die vrijkomt bij
het graven van de kreken en
geulen in het binnengebied.
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AFGRAVEN SCHELDEDIJK
Daarna graven we de
Sieperda- en Scheldedijk af.
Daardoor kan het water op
het ritme van eb en vloed het
gebied in- en uitstromen.
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Vleermuizen op hotel
In het toekomstige slikken- en schorrengebied
vinden vleermuizen geen geschikt
onderkomen. Daarom lokken we hen naar
andere oorden. We plaatsten vleermuiskasten
buiten en op de grens van het natuurgebied
en bouwen binnenkort ook een heuse
vleermuistoren. De bomen waar nu nog

Van broedeiland tot broedparadijs
Verspreid over Prosperpolder-Noord liggen
enkele broedeilanden. Tijdens de werken
in de naburige Hedwigepolder zorgen
we ervoor dat de vogels er in alle rust
en veiligheid kunnen blijven broeden en
jongen grootbrengen. We nemen ook de
broedplaatsen zelf onder handen. We leggen
nieuwe eilanden aan in de Hedwigepolder en
maken die in Prosperpolder-Noord groter en
hoger. Zo zorgen we ervoor dat ze niet onder
water komen te staan bij hoogwater.

Ruimte voor natuurbeleving

Het uitgestrekte natuurgebied leent zich uitstekend
voor natuurbeleving en recreatie. Zo willen we langs
de westelijke leidingendam graag uitkijkpunten
inrichten. Ook natuurhuisjes en een natuurpaviljoen
behoren tot de mogelijkheden. Dit zijn alleen nog
maar ideeën, niets ligt vast. Binnenkort zitten we
daarom samen met alle ‘streekholders’ – betrokken
inwoners, ondernemers, bedrijven, landbouwers en
beleidsmakers – om ideeën uit te wisselen over een
optimale natuurbeleving.
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Samenwerken aan uniek
natuurgebied
Partners slaan de
handen in elkaar
Aan Vlaamse kant maakt het
Hedwige-Prosperproject deel
uit van het Sigmaplan. Het
Sigmaplan wil Vlaanderen
beter beschermen tegen
overstromingen van de Schelde
en haar zijrivieren en tegelijk de
waardevolle Scheldenatuur een
boost geven. Aan Nederlandse
kant valt de ontpoldering van
de Hedwigepolder onder het
Natuurpakket Westerschelde,
waarbij de Westerschelde met
600 hectare getijdennatuur

wordt uitgebreid. Het nieuwe
slikken- en schorrengebied in
de Hedwige- en Prosperpolder
komt er niet als compensatie
voor baggerwerken in de
Westerschelde in het voordeel
van de Antwerpse haven, een
veelgehoorde misvatting.

4700 hectare unieke
natuur
De Hedwigepolder en
de Prosperpolder-Noord
vormen straks samen met
het Verdronken Land van
Saeftinghe de kern van het

Heb je vragen over de werken in de HedwigeProsperpolder? Of wil je meer weten over het Grenspark
Groot-Saeftinghe? Stap dan de infokeet binnen aan
Zoetenberm 6a in Beveren. Scan de QR-code voor meer info.

CONTACT

www.zeeland.nl/natuurpakket

Welke timing volgen we?
Voorbereidende werken
Hedwigepolder

2018-2019

Inrichtingswerken Hedwigepolder

2019-2022

Afgraven Scheldedijk

2022

Kom wandelen of fietsen

Bezoek de infokeet

Meer informatie over het
Hedwige-Prosperproject
vind je op:
www.sigmaplan.be/hedwigeprosperproject-en-doelpolder

Grenspark Groot-Saeftinghe.
Dat getijdennatuurgebied zal
maar liefst 4700 hectare unieke
natuur bevatten: het grootste
brakwaterschorrengebied van
West-Europa.

Laat de werken je niet tegenhouden om het landschap
te ontdekken. Tijdens de werken kan je gewoon blijven
fietsen en wandelen op de ringdijk. Het binnengebied en
de Scheldedijk sluiten we bij de start van de grote werken
medio 2019 wel af om veiligheidsredenen.

COLOFON
Met vragen kun je terecht bij
De Vlaamse Waterweg nv
info@sigmaplan.be
0032 (0)3 224 67 11
Agentschap voor Natuur en Bos
Laurent Vanden Abeele, projectleider
0032 (0)9 276 20 42
laurent.vandenabeele@vlaanderen.be
Provincie Zeeland
Richard Rozemeijer, projectleider
0031 (0)652 401 409
rj.rozemeijer@zeeland.nl
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