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Samenvatting

Deze bijdrage verschijnt naar aanleiding van de VLA-
herfst excursie naar het Waasland op 6 oktober 2012.

De Vlaamse regering besliste om de Hedwigepolder en het 
noordelijk gedeelte van de Prosperpolder, gesitueerd op de 
grens met België en Nederland, in te richten als intergetij-
dengebied ten einde de Schelde meer ruimte te geven. Deze 
beslissing werd tevens in een internationaal verdrag tussen 
Vlaanderen en Nederland vastgelegd. Dit artikel kadert dit 
project binnen het aspect veiligheid tegen overstromingen 
(Sigmaplan) en binnen de pijler natuurlijkheid (Natu-
ra2000-gebieden) waaraan Vlaanderen en Nederland in 
het kader van Europese verplichtingen dienen te voldoen. 
Modelresultaten, overgenomen uit de projectMER dat voor 
dit project werd opgesteld in functie van de vergunnings-
aanvraag, geven aan dat binnen het ontpolderde gebied de 
ontwikkeling van slikke en schor door het maken van grote 
bressen in de huidige Scheldedijk mogelijk zijn. De werken 
in Vlaanderen zijn bij publicatie van dit artikel (2012) in 
volle uitvoering. De politieke besluitvorming is in Neder-
land echter onzeker ondanks het akkoord dat werd vastge-
legd in een internationaal verdrag. 

Sleutelwoorden:  Hedwigepolder, Prosperpolder, Schelde-
estuarium, ontpolderen, slikke, schorren, 
Sigmaplan.

English Summary

This contribution is published in response to an excursion 
of the Geography Teacher Association to the Waasland area 
on October 6th 2012. 

The Flemish Government decided to create a tidal area 
from the “Hedwigepolder” and the Northern part of the 
“Prosperpolder”, located on the border of Belgium with 
the Netherlands, in order to give the river Scheldt more 
space. This decision was also recorded in an international 
treaty between Flanders and The Netherlands. This ar-
ticle describes that this project fits within the safety aspects 
against flooding (Sigma Plan) and plays an important 
role within the pillar “naturalness” (Natura2000 areas) 
in which Flanders and The Netherlands within the frame-
work of European obligations must meet. Model results, 
taken from the project-EIS, which was prepared to get a 
building permit for this project, indicate that within this 
embanked polder area the development of tidal marshes 
and tidal mudflats from a polder landscape are possible 
by making large breaches in the present Scheldt dike. The 
construction works in Flanders, upon publication of this 
article (2012), are in full progress. The political decision 
in The Netherlands is uncertain despite the agreement 
that was recorded in an international treaty.

Key words:  Hedwigepolder, Prosperpolder, Scheldt-estuary, 
depolderisation, restored natural tidal marsh 
from embanked land (polder), Tidal mudflat, 
Tidal marsh, Sigma plan 
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1	 nut	en	noodzaak	van	het		
ontpoLderingSprojeCt

Het project “Ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder 
en het noordelijk gedeelte van de Hertog Prosperpolder” 
omvat de inrichting van een intergetijdengebied in deze 
polders door middel van een landwaartse dijkverlegging 
van de huidige Scheldedijk. Dit gebied ligt op de grens 
tussen de provincies Oost-Vlaanderen (België) en Zeeland 
(Nederland), net ten zuiden van het Verdronken Land van 
Saeftinghe. Het projectgebied is gelegen in de gemeenten 
Beveren (België) en Hulst (Nederland).

Het project kadert binnen de pijler ‘natuurlijkheid’ van 
de Langetermijnvisie Schelde-estuarium 2030 en heeft 
tot doel een bijdrage te leveren in het realiseren van Euro-
pese instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) die zowel de 
Nederlandse als de Vlaamse natuurbelangen in het Schel-
de-estuarium dienen, nl. het realiseren van een gezond 
en dynamisch estuarien ecosysteem (Parys, et al., 2007). 
De 2 andere pijlers binnen deze Langetermijnvisie betref-
fen de ‘veiligheid’, en voor Vlaanderen is dit de uitvoering 
van de actualisatie van het Sigmaplan, en de ‘bereikbaar-
heid’, m.n. het verruimen en verdiepen van de vaargeul 
(=de 3de verruiming) door het wegbaggeren van een aantal 
drempels waardoor de haven van Antwerpen toegankelij-
ker wordt voor grotere schepen en dit onafhankelijk van 
het getij. Het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepol-
der en het noordelijk gedeelte van de Hertog Prosperpol-
der wordt soms beschouwd als een compensatie voor het 
mogelijke verlies aan estuariene natuur t.g.v. de effecten 
van deze verdieping. De voorliggende ontpoldering van 
Hedwigepolder en de Prosperpolder is op zich echter 
geen compensatieproject voor deze 3de verruiming van de 
Schelde, maar veeleer een project dat uitgevoerd wordt in 
het licht van de huidige slechte staat van het estuarium 
t.a.v. de IHD’s. Onrechtstreeks liggen de 1ste en de 2de ver-
ruiming hier mee aan de grondslag, net als ontwikkelin-
gen en processen van de vorige eeuw die hebben geleid 
tot een achteruitgang van de kwaliteit van het Schelde-
estuarium (lozingen, economische activiteiten, …). Het 
argument dat deze ontpoldering louter dient als com-
pensatie voor de 3de verdieping wordt vaak aangegrepen 
door tegenstanders. Maar eigenlijk dient het plaatje dus 
ruimer bekeken te worden. Met name de aanwijzing van 
de Westerschelde en Zeeschelde als Natura 2000-gebied 
speelt hierin een rol. De Europese lidstaten zijn verplicht 
om voor habitattypen en soorten waarvoor zij de Natura 
2000-gebieden hebben aangemeld een “goede staat van 
instandhouding” te creëren. Gezien de momenteel slech-
te staat van het Schelde-estuarium kan een goede instand-
houding niet gegarandeerd worden en dient er vooreerst 
herstel en vervolgens behoud van het Schelde-estuarium 
te worden voorzien. Dit ontpolderingsproject kadert dan 
ook vooral in het licht van dit herstel.

Deze 3 pijlers en de uitwerking ervan in concrete projecten 
werden vastgelegd in een Internationaal Verdrag tussen 
Vlaanderen en Nederland uit december 2005. Beide landen 
zijn dus gehouden aan de uitvoering er van (zie verder).

2	 aSpeCt	veiLigheid

Het (vernieuwde) Sigmaplan uit 2005 (Figuur 1) geeft aan 
Vlaamse zijde de invulling aan het aspect “veiligheid”. Het 
bestaat grotendeels uit GOG’s (Gecontroleerde overstro-
mingsgebieden), GGG’s (Gecontroleerde getijdegebie-
den) en ontpolderingen. In GOG’s kan het oorspronkelijk 
bodemgebruik behouden blijven gezien de lage overstro-
mingsfrequentie of werd beslist om in deze gebieden over 
te gaan tot de inrichting van ‘Wetlands’. Deze gebieden 
zijn pas nodig voor de buffering van water bij zeer ex-
treme hoogwaterstanden. GGG’s daarentegen ontvangen 
via inlaatsluizen bij elk hoogtij Scheldewater waardoor er 
zich tussen de ringdijk en de overstroombare Scheldedijk 
een estuarien milieu kan ontwikkelen. Bij zeer extreme 
hoge waterstanden, welke 48 uur op voorhand kunnen 
worden voorspeld, worden de inlaatsluizen dicht gehou-
den waarbij ook deze gebieden, zoals de GOG’s, kunnen 
aangesproken worden voor het bufferen van aanzienlijke 
watervolumes bij dergelijk grote stormtijen. Gebieden 
welke ontpolderd worden geven te allen tijde meer ruimte 
aan de rivier.

De noodzaak van het Sigmaplan wordt aangetoond in fi-
guur 2. Wat kan uit figuur 2 worden afgeleid?
•	 Het gemiddelde getij neemt lichtjes toe. De verklaring 

kan hier o.a. gevonden worden in de opwarming van de 
aarde (thermische expansie). 

•	 Maar er is ook een toename van de getijdenenergie (=het 
verschil tussen de gemiddelde hoogwaterstanden en de 
gemiddelde laagwaterstanden) en dit zowel door een 
sterke toename van de gemiddelde hoogwaterstanden 
maar ook, en dat is mogelijks verrassend, een lichte da-
ling van de gemiddelde laagwaterstanden. 

Hoe zouden we de hogere hoogwaterstanden kunnen ver-
klaren ?
•	 Opnieuw de thermische expansie ten gevolge van de op-

warming aarde.
•	 Door een toename van de verruimingen van de vaargeul 

in het verleden en het onderhouden van deze verruiming 
dringt er bij vloed meer water de Westerschelde in rich-
ting Antwerpen en zorgt dus voor een verhoging van het 
hoogwater te Antwerpen.

•	 Er is steeds minder ruimte voor de rivier: door de ruim-
te voor de rivier te verkleinen, m.n. door inpolderingen 
en door de “kansen op overstromingen” te verminderen 
door het bouwen en versterken van dijken moet hetzelf-
de volume water over een kleinere rivierbreedte stromen 
(vooral bij vloed) en dat kan dus niet anders dan met ho-
gere peilen.
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•	 De toename van de verhardingen in het stroomopwaartse 
stroomgebied zorgt voor snellere afvoer in het stroom-
gebied.Het gevolg zijn dan hogere piekdebieten en dus 
meer kans op grotere stroomopwaarste debieten. Er is 
dus meer kans dat dit samenvalt met de kentering bij 
vloed zodat er ook meer kans is op hogere hoogwater-
standen. 

Hoe zouden we dan de verrassende lagere laagwaterstan-
den kunnen verklaren ?
•	 Door een toename van de verruimingen van de vaargeul 

in het verleden en het onderhouden van deze verruiming 
kan er bij eb meer water richting Noordzee vloeien en 
zorgt daardoor voor extra verlaging van de laagwaterstan-
den.

Figuur 1: Het vernieuwde Sigmaplan (Van Dyck, et al., 2005)

Figuur 2: Toename van de getijdenenergie: de tijevolutie aan het loodsgebouw te Antwerpen 

(Afdeling Zeeschelde, 2003)
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•	 Door de ruimte voor de rivier te verkleinen, m.n. door 
inpolderingen enerzijds en door de mindere “kansen op 
overstromingen” die de rivier heeft gekregen door het 
bouwen en versterken van dijken anderzijds, blijft een 
groter volume water binnen de bedding van de rivier aan-
wezig waardoor het water na vloed sneller kan worden 
geëvacueerd.

•	 De toename van de verhardingen binnen het stroom-
gebied zorgt voor snellere afvoer van hemelwater in het 
stroomgebied. Het gevolg daarvan is ook dat er dan lan-
gere tijdstippen met lagere afvoerdebieten zijn en dat er 
dus meer kans is op lagere debieten die samenvallen met 
de kentering bij eb en dus meer lagere laagwaterstanden.

Uit de projectMER (Parys et al., 2007) blijkt dat de geplan-
de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder slechts 
een geringe waterstandsdaling bij gemiddelde hoogwater-
standen in het volledig Zeescheldebekken doet ontstaan. 
De verwachte waterstandsdaling varieert tussen 4cm 
(springtij) en 2cm (doodtij).Ook bij stormtijen bedraagt 
de waterstandsdaling maximaal 4cm t.o.v. de huidige toe-
stand. Deze maximale daling doet zich trouwens voor bij 
waterstanden ter hoogte van Antwerpen tot ca. 8m TAW. 
Bij meer extreme stormtijen is het waterstandsdalend ef-
fect van de geplande ontpolderingen nog lager. Deze ge-
ringe waterstandsdaling is te verklaren door de lage ligging 

van de grenspolders in het Schelde-estuarium waardoor op 
het ogenblik van hoogwater het ontpolderd gebied reeds in 
belangrijke mate gevuld is, en bijgevolg minder optimaal 
nog hogere waterstanden door maximale berging kan af-
toppen. GOG’s (Gecontroleerde overstromingsgebieden) 
en GGG’s (Gecontroleerde getijdegebieden) zijn daarom 
efficiënter in functie van ‘veiligheid’ bij stormtijen.

3	 waarom	wordt	er	nu	eStuariene	
natuur	ontwikkeLd	in	hedwige-	en	
proSperpoLder?

Het Schelde-estuarium is uniek in Europa. De overgang 
van rivier (zoet)- naar zeewater (zout) en het getij is hier 
nog redelijk intact en dringt, door haar ligging in de zui-
delijke Noordzee, vrij diep landinwaarts. Dit schept unie-
ke kansen voor de natuur. Van een gezond ecosysteem 
is er echter geen sprake meer. De estuariene natuur in 
en rond de Schelde staat onder druk van de mens. In de 
voorbije eeuwen hebben inpolderingen de fysische en de 
biochemische processen die er zich afspelen sterk doen 
afnemen. Zo is er thans vanuit fysisch oogpunt een te 
hoge getij-energie (zie figuur 2) waardoor dijken, slikken 
en schorren sneller wegeroderen. Tevens zijn er te lage 
zuurstofgehaltes, is er een te lage productie van opgelost 

Figuur 3: De toestand voor de aanvang van de werken (Parys, et al. 2007)
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silicium en is de belasting met koolstof, stikstof en fosfor 
te hoog. Dit levert een te weinig slibrijk laagdynamisch 
intergetijdengebied op met te weinig jonge schorren en te 
weinig ondiep water.

Om het tij te keren is er dus opnieuw meer ruimte voor 
de rivier en haar natuurlijke processen noodzakelijk. Hier-
door kan voldaan worden aan de Europese verplichtingen 
uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Na onderzoek zijn voor 
een aantal zones locaties aangeduid waar de ontwikkeling 
van estuariene natuur noodzakelijk is. In deze belangrijke 
zones (overgang van brede naar smalle Schelde, zout naar 
brak, …) is de Hertogin Hedwige- en Properpolder op basis 
van ecologische en maatschappelijke aspecten het meest 
geschikte gebied om extra ruimte te geven aan de ontwik-
keling van intergetijdennatuur. Een belangrijk aspect hier-
bij is dat de Hedwigepolder aansluit bij de Prosperpolder 
en hiermee tevens de verbindende schakel vormt tussen 
dit gebied en het Verdronken Land van Saeftinghe zodat 
hiermee op termijn een groot natuurgebied van internati-
onaal belang kan ontstaan, dat bijzondere potenties biedt 
voor soorten met een grote ruimtebehoefte.

Figuren 3 en 4 geven een idee van de toestand voor uitvoe-
ring van de werken.

4	StreefBeeLd

Er wordt dus gestreefd naar een zo groot mogelijk, duur-
zaam slik- en schorgebied met een maximale kans op 
ontwikkeling van een dynamische sedimentatie/erosie-si-
tuatie door middel van een eenmalige ingreep waarna het 

systeem de vrijheid krijgt zichzelf te ontwikkelen binnen 
een aantal randvoorwaarden. Welke ingrepen gebeuren er 
(figuur 5):
•	 het landinwaarts verleggen van de huidige Scheldedijk 

in 2 fasen: bouw van een nieuwe Sigma- en Deltadijk 
rond het gebied, daarna worden bressen gecreëerd in de 
bestaande Sigmadijk die dan geen waterkerende wering 
meer heeft;

•	 de inrichting van het intergetijdegebied i.f.v. natuurontwik-
keling door middel van grondverzet (o.a. het graven van 
geulaanzetten, het dempen van drainagestelsels en spui-
kommen,…), alsmede door het verwijderen van gebouwen, 
opstallen, kabels en leidingen, bomen, wegen, etc.

Waarom	nu	net	dit	streefbeeld?

Vanuit Vlaanderen wordt er in feite meer estuariene na-
tuur beoogd van het type “Schor” omdat Vlaanderen, in 
het kader van de Europese instandhoudingsdoelstellingen 
(IHD’s), een te kort aan dergelijk Schor heeft. Volgens 
deze IHD’s voor de Speciale Beschermingszones (SBZ) 
“Schorren en polders van de Benedenschelde” (vanuit de 
Vogelrichtlijn) en “Schelde- en Durmeëstuarium van de 
Nederlandse grens tot Gent” (vanuit de Habitatrichtlijn) 
ligt de nadruk op het bereiken van een dynamische se-
dimentatie/erosie-toestand waarbij zich binnen het over-
koepelende habitattype ‘Estuaria’ volgende habitattypes 
ontwikkelen: brakke kreken en ondiep watergebieden, 
brakke onbegroeide slikken, eenjarige pioniersvegetaties 
van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere 
zoutminnende planten, schorren met slijkgrasvegetatie, 
Atlantische schorren en brakke getijafhankelijke rietvege-
taties.

Figuur 4 Zicht op akker- en grasland en typisch populierenbosje in de Hedwigepolder (Parys, et al. 2007).
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In Nederland daarentegen ligt de prioriteit op de fysische 
processen enerzijds en op het herstel en de uitbreiding 
van laagdynamische habitats anderzijds. Volgens de IHD’s 
voor de Westerschelde hebben de ontwikkeling van de Eu-
ropese habitattypes “estuaria”, eenjarige pioniersvegetaties 
van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere 
zoutminnende planten” (zijnde vooral slik) en “Atlantische 
schorren” een gelijkaardige doelstelling, nl. uitbreiding van 
de oppervlakte. Nederland beschikt met o.a. het “Land van 
Saeftinghe” over voldoende schor maar heeft dus een te 
kort aan “Slik”.

Het intergetijdengebied Prosper-Hedwigepolder is een 
grensoverschrijdend project. Het gaat om een zone, be-
staande uit twee poldergebieden die zowel landschappe-
lijk en ecologisch, als fysisch en topografisch erg sterk 

op elkaar gelijken. Om deze reden werd voorgesteld om 
het gebied ook integraal en grensoverschrijdend te gaan 
beschouwen. Bij de huidige uitgangstopografie zal zich 
in eerste instantie immers een slikgebied ontwikkelen 
in Prosperpolder; enkel de hoogste delen van de Hedwi-
gepolder hebben de juiste uitgangshoogte voor de on-
middellijke vestiging van pioniersvegetaties en primaire 
schor ontwikkeling. Met andere woorden is de uitgangs-
topografie dusdanig dat in eerste instantie een gedeelte 
van de Hedwigepolder (voor het grootste gedeelte gelegen 
op Nederlands grondgebied) het best in aanmerking komt 
voor het behalen van de Vlaamse doelstellingen, en de 
Prosperpolder (gelegen op Vlaams grondgebied) het best 
in aanmerking komt voor het behalen van de Nederlandse 
doelstellingen. Op deze wijze sluiten de Nederlandse en 
Vlaamse IHD’s goed op elkaar aan.

Figuur 5 Het intergetijdengebied Prosper-Hedwigepolder : dit kaartje toont het project zoals het in uitvoering is: de bouw van een nieuwe Sigma/delta-

dijk (dikke lijn in het bruin), in het blauw de bestaande dijken waarin 2 bressen worden gegraven. Binnen het gebied krijgt de Schelde opnieuw de ruimte 

om slik en schor op te bouwen (Parys, et al. 2007).
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5	 geBruikte	modeLLen	en	modeLreSuLtaten	
in	het	vooronderzoek

Om inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen 
in het projectgebied werden in de studiefase (voorafgaande 
aan het opstellen van het MER) een aantal modellen op-
gezet: een hydrodynamisch model, een sedimenttransport-
model en een golfmodel. Tenslotte worden overstromings-
frequenties op hun beurt doorvertaald in mogelijke habi-
tats.

Het hydrodynamisch model werd opgezet om inzicht te 
krijgen in de toekomstige waterstanden, stromingsrich-
ting en stroomsnelheden in de Schelde (vaargeul) en het 
toekomstige intergetijdengebied. Bij de modelberekening 
werd rekening gehouden met een toekomstige zeespiegel-
stijging. Deze modellering levert enerzijds kaartjes (zoals 
figuur 6) en grafieken met waterstanden in de ontpolderde 
zones op (figuren 7 en 8) en anderzijds een kaart (figuur 9) 
met maximale stroomsnelheden in de ontpolderde zones. 

Ten opzichte van het getijde in de Schelde zijn de te ont-
polderen polders vrij hoog gelegen (rond +4,0m TAW voor 
de Hedwigepolder en +3,7m TAW voor Prosperpolder). Het 
hydrodynamisch gedrag van de polders zal dus bepaald 
worden door hun bathymetrie (= topografische hoogte van 
de bodem onder het wateroppervlak) en de hoge ligging 
t.o.v. het getijde in de Schelde, hetgeen slechts volledige 
overstroming van de polders toelaat bij vloed. Bij doodtij 
zijn er gedeelten in de polders die gedurende de volledige 
getijdecyclus droog zullen blijven liggen (Figuur 6).

Bij een gemiddelde getijdeslag zal het waterpeil in de 
Hedwigepolder overwegend een diepte bereiken van 30 
tot 100 cm en tot 150 cm ter hoogte van de kreekrestant. 
In de Prosperpolder zal de gemiddelde diepte variëren 
tussen 60 en 210cm. Ter hoogte van de spui voor Pros-
perhaven worden nog grotere dieptes waargenomen (in 
de orde van 2,7m). Tijdens doodtij zal een groot gedeelte 
van het westelijk deel van de Hedwigepolder droog blijven 
liggen (zie ook figuur 6). De waterstand neemt er toe in 

Figuur 6 Maximale waterdiepte in de polders gedurende doodtij (naar IMDC, 2006 in Parys, et al. 2007).
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oostelijke richting en bereikt ongeveer 90cm diepte ter 
hoogte van de kreekrestant. In de Prosperpolder varieert 
de waterstand bij doodtij gemiddeld tussen 20 en 120cm. 
Tijdens springtij varieert het waterpeil in de Hedwigepol-
der gemiddeld tussen 60 en 180 cm. In de Prosperpolder 
worden dieptes bereikt tussen gemiddeld 90 en 240 cm 
(t.h.v. de spuikom).

Figuur 9 toont een kaart met de maximale stroomsnelhe-
den gedurende springtij, dus wanneer het gebied maximaal 

overstroomt. Uit de figuur blijkt dat de maximale stroom-
snelheden voorkomen nabij de bressen en bijna 1,5m/s be-
reiken. Achteraan in de polders komen de laagste snelhe-
den voor waar de waterpeilen het laagst en de geaccumu-
leerde wrijvingsverliezen om die plaatsen vanaf de Schel-
de te bereiken maximaal zijn. De waarden in de polders 
zijn gewoonlijk lager dan 0,8 m/s. Uit de hydrodynami-
sche modellering blijkt ook dat het totaal watervolume dat 
per getijde de polders kan binnenstromen varieert tussen  
1,2 miljoen m3 bij doodtij tot 5,8 miljoen m3 bij springtij.

Figuur 7: Gemodelleerd waterpeil gedurende verschillende getijden in een punt in het midden 

van de Prosperpolder(naar IMDC, 2006 in Parys, et al. 2007)

Figuur 8: Gemodelleerd waterpeil gedurende verschillende getijden ter hoogte van een punt in 

het midden van de Hedwigepolder (naar IMDC, 2006 in Parys, et al. 2007)
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Om zicht te krijgen op de totale hoeveelheid sediment die 
het gebied kan binnenstromen werd aanvullend op het 
hydrodynamisch model ook een sedimenttransportmodel 
opgezet. Het sedimenttransportmodel maakt uiteraard ge-
bruik van het modelnetwerk en de resultaten van het hy-
drodynamisch model. Het bepaalt de variaties in de hydro-
dynamiek en bepaalt dus de zones van afzetting en erosie 
van slib in de verschillende delen van het intergetijdenge-
bied. Het resultaat van een dergelijke dynamische model-
lering levert een soort van evenwichtstoestand van de topo-
grafie/bathymetrie in het intergetijdengebied op. Op basis 
van waarnemingen in vergelijkbare omstandigheden in de 
omgeving van het projectgebied, is het de verwachting dat 
opslibbing van de Hedwige- en Prosperpolder wellicht een 
stuk sneller zal optreden dan 10 tot 15cm op 15 jaar tijd 
voorspeld door het model. De belangrijkste oorzaak hierbij 
is dat er in het model geen rekening gehouden wordt met 
de invloed van vegetatievestiging op sedimentatiesnelheid. 
Opslibsnelheden tot 4 cm/jaar op schorren uit de omge-

vingen werden in het literatuuronderzoek door de m.e.r.-
deskundigen gerapporteerd (Parys et al., 2007).

Teneinde ook een inzicht te krijgen in het golfklimaat binnen 
het toekomstige intergetijdengebied (en de eventuele risico’s 
op golfoploop in de meest zuidelijke punt van de nieuwe wa-
terkerende dijk in te schatten), werd een golfmodellering uit-
gevoerd. Het golfmodel vertaalt het extreme windklimaat in 
een extreem golfklimaat aan de teen van de respectievelijke 
dijken. Deze extreme situatie diende tevens als ontwerpcon-
ditie voor de bouw van de nieuwe waterkerende dijk. Voor het 
normale golfklimaat werd gerekend met de meetreeks 1990-
2000, in combinatie met de normaal verwachte bathymetrie 
van de ontpolderde gebieden. Deze modellering werd uitge-
voerd voor een extreem en een normaal golfklimaat voor de 
Hedwige- en Prosperpolder. Voor de extreme golfklimaten 
werd gerekend met de randvoorwaarden van een 4000-jarig 
getij, gecombineerd met een zo nadelig mogelijke bathyme-
trie voor de ontpolderde gebieden.

Figuur 9: Gemodelleerde maximale stroomsnelheden in het intergetijdengebied gedurende springtij (naar IMDC, 2006 in Parys, et al. 2007).
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Figuur 10 geeft een eindtoestand (evenwichtstoestand) op 
waarbij de schorren aan de Scheldekant van de huidige 
Sigmadijk niet afgegraven zijn (met uitzondering van de 
gegraven bressen) en bovendien het materiaal van de af-
gegraven Scheldedijk gebruikt wordt om de landwaartse 
kant van de Scheldeschorren te verstevigen (evt. met extra 
bodembescherming) en te behoeden van terugschrijdende 
erosie (van land naar de Schelde toe).

De modelresultaten van de hierboven 3 besproken model-
len werden vervolgens doorvertaald naar potentiekaarten 
voor toekomstige habitats. De hoogteligging in het getij-
devenster bepaalt het overstromingsregime en is een zeer 
bepalende factor voor het type habitat dat zal ontwikkelen: 
subtidaal, slik of schor (zie schema op figuur 11). Variaties 
in de hydrodynamiek zorgen voor de afzetting van slib in 
verschillende delen van het intergetijdengebied. Om de 
verwachte ecosysteemontwikkeling in de polder te schetsen 
diende dus in eerste instantie gebruik gemaakt te worden 
van de hydrodynamische modellering, waaruit de uitgangs-
situatie kon worden afgeleid. Op basis van het hydrodyna-
misch en sedimenttransportmodel is er enig inzicht op de 
totale hoeveelheid binnenkomend sediment en de hiermee 
gepaard gaande wijziging van de bathymetrie. De hoogte-
ligging en het gemiddeld hoogwaterpeil van elk punt in de 
polder werd vervolgens omgezet in een overstromingsfre-

quentie, wat op zijn beurt kon worden vertaald in een na-
tuurtypereeks. Op deze wijze konden, voor verschillende 
tijdstippen na dijkverlegging (bijv. na 0, 2, 6 en 10 jaar) 
potentiekaarten aangemaakt worden die aangeven waar de 
hoogteligging geschikt is voor een bepaald natuurtype. Het 
resultaat wordt gepresenteerd in figuur 12.

Verwacht wordt dat slikontwikkeling vrij snel tot stand zal ko-
men. De huidige schorren, pionierschorren en slikken blij-
ven in belangrijke mate bewaard. Zowel voor fauna als flora 
betekent dat dus een geleidelijke overgang naar een nieuwe 
abiotische en biotische toestand. Volgens bovenstaande mo-
dellen hebben grote oppervlaktes in het ontpolderde gebied 
potenties voor schorontwikkeling (pionierschor). Als het slik 
voldoende is opgehoogd komt er een moment dat de eer-
ste planten zich op de bodem kunnen vestigen. Onder de 
brakke omstandigheden, die het intergetijdengebied zullen 
overheersen, zijn Heen en Zeeaster dan wellicht de belang-
rijkste pioniers. De kiemplanten groeien uit tot grote pol-
len en de vegetatie sluit zich aaneen. De planten versterken 
het proces van verlanding, want door het ‘woud’ van planten 
stroomt het water extra langzaam. Golven ‘doven er uit’. Het 
water is zo rustig dat zelfs de kleine slibdeeltjes er kunnen 
bezinken. Op het schor hoogt de bodem daardoor sneller op, 
in de Westerschelde met zo’n 1 tot 3 cm per jaar. Voor het 
projectgebied geldt minstens een gelijkaardige grootteorde; 

Figuur 10: Bathymetrie basisalternatief 3 waarbij de voorliggende schorren van Ouden Doel niet afgegraven worden (naar IMDC, 2006 in Parys, et al. 2007)
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maar experts verwachten dat de ophoging zelfs aanzienlijk 
sneller zal verlopen (zie eerder), waardoor relatief snel grote 
oppervlakten van het projectgebied met een dichte schorve-

getatie zullen bezet zijn. De snelheid waarmee dit gebeurt 
is echter gezien de onzekerheden van opslibbingssnelheden 
een grote leemte in de kennis.

Figuur 11: Principeschets van de ecoserie van schor en slik t.o.v. het getijde. De diagonale lijn 

geeft een indicatie van het maaiveldniveau(Parys, et al. 2007)

Figuur 12: De voorspelde ecotopen na verschillende jaren (naar Mertens & Van den Bergh, 2006 overgenomen in Parys et al., 2007).
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6	BeSLuitvormingSproCeSSen	in		
vLaanderen	en	nederLand

De realisatie van dit project werd vastgelegd in een Inter-
nationaal Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland in de-
cember 2005, samen met een aantal andere Scheldeverdra-
gen. Beide landen zijn dus gehouden aan de uitvoering er 
van. Op 29 september 2006 heeft de Vlaamse regering op 
voorstel van de toenmalige minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Water, Kris Peeters, haar definitieve 
goedkeuring gehecht aan de vier Scheldeverdragen. Op  
28 februari 2007 heeft het Vlaams parlement deze Schelde-
verdragen goedgekeurd. In december van datzelfde jaar heeft 
ook het Nederlandse parlement (Tweede Kamer) de Schel-
deverdragen goedgekeurd. Pas na de ratificatie door de Ne-
derlandse Senaat (Eerste Kamer) in juli 2008 waren de vier 
Scheldeverdragen door beide landen definitief goedgekeurd.

Het grensoverschrijdend project werd, voor wat Vlaande-
ren betreft, reeds bevestigd in het Besluit van de Vlaamse 
regering van 22 juli 2005 betreffende het geactualiseerde 
Sigmaplan. Ten behoeve van deze beslissing over het ge-
hele geactualiseerde Sigmaplan werd door de verantwoor-
delijke Vlaamse administratie (Afdeling Zeeschelde van 
het Agentschap Waterwegen & Zeekanaal) een planMER 
(Van Dyck, et al., 2005) opgesteld. Dit resulteerde in een 
Meest Milieuvriendelijkste alternatief (alle geselecteerde 
gebieden voor waterberging omvormen in een GGG of 
“ontpolderen” en een Meest Wenselijk Alternatief (figuur 
1), wat uiteindelijk door de Vlaamse regering werd beslo-
ten in juli 2005. Dezelfde planMER werd ook gebruikt als 
milieubeoordeling voor de opmaak van en bij de beslissing 
over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Interge-
tijdengebied noordelijk gedeelte Prosperpolder”, definitief 
vastgesteld door de Vlaamse Regering op 11 april 2008. 
Dit GRUP is uiteraard enkel geldig op het Vlaams grond-
gebied. Vrijwel direct erna werd een stedenbouwkundige 
vergunning afgegeven. Ten behoeve van deze vergunnings-
aanvraag werd een projectMER (Parys, et al., 2007) opge-
steld. Gezien er uiteraard grensoverschrijdende effecten 
te verwachten waren werden de Nederlandse instanties en 
burgers betrokken in dit m.e.r.-proces. In het najaar van 
2008 werd gestart met de werken op het Vlaams grond-
gebied. Mogelijks kunnen de werken op Vlaams grondge-
bied, met uitzondering van het doorsteken van de bressen, 
worden voltooid in 2013.

In Nederland loopt de besluitvorming heel wat moeizamer. 
De Hedwigepolder, quasi volledig gelegen op Nederlands 
grondgebied, moest, volgens de hierboven vermelde verdra-
gen die Nederland met Vlaanderen heeft afgesloten, ontpol-
derd worden om de natuur te versterken als herstelopgave 
t.g.v. achteruitgang van de estuariene natuur in het Schelde-
estuarium (deels mede door eerdere verruimingen maar 
ook door andere oorzaken). Maar in Zeeland rees fel protest 
tegen het voornemen om de dijken van de Hedwigepolder 
door te steken. Bij haar aantreden in 2010 beloofde de rege-

ring-Rutte een alternatief te zoeken. Dit onderzoek werd in 
april 2011 afgerond met het zgn. “Rapport Bleker”, genoemd 
naar Henk Bleker, de Nederlandse staatssecretaris van Eco-
nomische Zaken, Landbouw en Innovatie, ook bevoegd voor 
“natuur” . Hierin werd de Welzingepolder bij Vlissingen als 
alternatief voorgesteld. Europa heeft wel 3 voorwaarden ge-
steld waaraan het Nederlandse alternatief moest voldoen: (1) 
het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn, (2) het moet 
minstens 300ha opleveren zijnde de equivalente natuur-
waarde als de Hedwige- en Prosperpolder-ontpoldering (zie 
verder) en (3) er moet voldaan worden aan het gelijkheids-
beginsel. Europa heeft op 13 oktober 2011 de Nederlandse 
regering op de hoogte gebracht dat het voorgestelde alter-
natief (Welzingepolder) niet voldoet als compensatie voor 
het niet-ontpolderen van de Hedwigepolder en vraagt de 
Nederlandse regering om de nadere informatie te verstrek-
ken over de wetenschappelijke onderbouwing van hun voor-
stel. Dit bijkomend onderzoek wordt door de Nederlandse 
regering besteld bij 2 experten. Staatsecretaris Henk Bleker 
schrijft half januari 2012 een brief aan Europa waarin hij die 
bijkomende wetenschappelijke ondersteuning, opgemaakt 
door die 2 experten, levert. Kort daarna distantiëren die 2 
experten zich van de conclusies die Henk Bleker uit hun ad-
vies trekt. Op 04-04-2012 heeft de Nederlandse regering aan 
de Europese Commissie een nieuw voorstel gemeld, nl. het 
voorzien om toch 1/3de van de Hedwigepolder onder water 
te zetten, evenals twee andere kleine gebieden. Europa heeft 
op 20-04-2012 aangegeven bereidt te zijn dit voorstel te aan-
vaarden mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. 
Op 22-05-2012, nadat de Nederlandse regering haar ontslag 
had ingediend, wees de Nederlandse Tweede Kamer echter 
het betreffende alternatief af. Het Kabinet Rutte wil nu geen 
verder besluit over de ontpoldering van de Hedwigepolder 
nemen omdat het demissionair is. Vlaanderen heeft de in 
het verdrag voorziene ‘geschillenbeslechtingsprocedure’ op-
gestart. Wordt vervolgd!

7	 ConCLuSie

In het kader van het effectenonderzoek zijn specifieke hy-
drodynamische en morfologische modellen aangewend 
teneinde een inzicht te krijgen in de toekomstige ontwik-
kelingen in het intergetijdengebied. Modellen geven uiter-
aard slechts een benadering van de (verwachte) werkelijk-
heid. Omwille van modelspecifieke en niet-modelspecifie-
ke (externe) factoren geven de resultaten van de hydrodyna-
mische en sedimenttransportmodellering in voorliggend 
project dan ook op indicatieve wijze de op het terrein te 
verwachten ontwikkelingen weer. Deze onzekerheden be-
treffen vooral de snelheid waarmee een polderlandschap 
zich zal omvormen tot een slik- en schorlandschap; dat die 
omvorming zal gebeuren is uiteraard wel zeker.

De conclusie kan dan ook het best samengevat worden in 
figuur 13: de werken die thans in uitvoering zijn zullen op 
termijn leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van slik- en 
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schorgebied grenzend aan het Land van Saefthinge, alleen 
is het moeilijk te voorspellen hoelang dit zal duren, zowel 
inzake besluitvorming als inzake de snelheid van de fysi-
sche processen. 
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Figuur 13: De verwachte eindtoestand (met op de voorgrond nog het Land van Saeftinghe) (naar Parys, et al. 2007):




