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SENNE STARCKX
Een  amateurfotograaf  heeft

postgevat boven op de grasdijk die
de Hedwigepolder scheidt van het
Verdronken Land van Saeftinghe.
Ondanks het fraaie vergezicht op
de natuur, de Schelde en de Ant
werpse haven, heeft de man alleen
aandacht voor de landbouwgrond
aan zijn voeten. Ziedaar de Hed
wigepolder, een stukje Nederland
dat pas in 1907 op de Schelde werd
veroverd.  De  straatjes  langs  de
braakliggende akkers zijn afgeslo
ten.  De  menselijke  activiteit  be
perkt zich tot de afbraak van een
handvol huizen en schuren. De ar
beiders  in  hun  witte  asbestpak
ken, de bladerloze populieren en
de koeltorens van de kerncentrale
van Doel op de achtergrond ma
ken van het geheel een bevreem
dend tafereel.

Bijna  vijftien  jaar  na  de  af
spraak  tussen  de  Vlaamse  en  de
Nederlandse  regering,  wordt  nu
begonnen  met  de  ontpoldering

van de Hedwigepolder en de aan
palende Prosperpolder, die op Bel
gisch grondgebied ligt. Het doel:
de creatie van een getijdengebied
van in totaal 465 hectare – ter ver
gelijking:  het  naburige  Verdron
ken Land van Saeftinghe meet bij
na  vierduizend  hectare.  De  dijk
en grondwerken, die volledig door
Vlaanderen  worden  betaald  en
uitgevoerd,  zullen  zo’n  vier  jaar
duren.

Wachten tot 2022
Voor het moment suprême, het

binnenlaten van het brakke rivier
water, is het wachten tot 2022. Het
‘internationale HedwigeProsper
gebied’ blijft daarna in verbinding
staan met de Schelde, en wel via
twee bressen.  ‘Hiermee bekomen
we dat het water bij vloed snel ge
noeg in en uit de slikken en geulen
kan stromen’, zegt Stijn Temmer
man, geograaf aan de Universiteit
Antwerpen.  Samen  met  Vlaamse
en  Nederlandse  collega’s  heeft
Temmerman de voorbije jaren de

nakende  transformatie  bestu
deerd van het nieuwe getijdenge
bied. Daarvoor gebruikten de vor
sers  een  zelfgebouwd  computer
model dat  zo  complex  is dat het
enkel draait op een supercompu
ter. ‘In ons model hebben we voor
het eerst processen die zich afspe
len op heel verschillende tijd en
ruimteschalen,  met  elkaar  kun
nen verbinden.’

De  Antwerpenaar  heeft  het
over de  simulatie  van opkomend
en terugtrekkend rivierwater, over
de vestiging en groei van planten
en  de  verhoging  van  de  bodem
door de aanvoer van zand en slib.
‘Als je de groei nabootst van schor
renplanten, werk je op een schaal
kleiner dan een meter, maar ook
op een tijdschaal die zich uitstrekt
over jaren. Terwijl je bij stromin
gen en slibvorming al veranderin
gen ziet na uren of zelfs minuten,
en dit over honderden meters.’

Toch lijkt de traagheid van de
vegetatie de bepalende factor in de
ontwikkeling van een volwaardig
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slikken  en  schorrengebied.  ‘De
eerste tien jaar zal er op de Hedwi
ge  en  Prosperpolder  weinig  be
groeiing te zien zijn’, zegt Temmer
man.  Dat  klinkt  als  koren  op  de
molen  van  critici,  die  vrezen  dat
het gebied snel zal dichtslibben en
verworden  tot  een  ‘modderbak’.
Maar het model laat ook zien dat
die kale slikken en geulen zullen
barsten van de bodemdiertjes, zo
als  zeeduizendpoten.  Temmer
man: ‘Daardoor wordt het gebied
bijzonder  aantrekkelijk  voor  vo
gels zoals steltlopers, grauwe gan
zen, kluten en zelfs zeearenden.’

Op  de  eerste  vegetatie  is  het

‘Het gebied wordt 
aantrekkelijk voor 
vogels zoals stelt
lopers, grauwe 
ganzen, kluten en 
zelfs zeearenden’
STIJN TEMMERMAN 
Geograaf Universiteit Antwerpen
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REPORTAGE I Land teruggeven aan het water en de natuur haar werk 
laten doen. Veel geld en mankracht kost het niet. Toch zal er nog veel 
water door de Schelde stromen vooraleer de Hedwigepolder zich kan 
meten met het Verdronken Land van Saeftinghe.
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(minstens)  tien  jaar  wachten. Op
de randen van de geulen en op klei
ne  verhogingen  op  het  slib  ver
schijnt dan nopjeswier, een groen
algentapijt  dat  de  weg  vrijmaakt
voor typische getijdenvegetatie zo
als  zulte  (lamsoor  in  de  volks
mond) en zeebies. Die planten sti
muleren  vervolgens  de  ophoging
van de bodem, waardoor uiteinde
lijk – volgens het model pas na der
tig  jaar – de kenmerkende schor
ren ontstaan. De computersimula
tie stopt pas na meer dan een halve
eeuw,  wanneer  de  hoge  schorren
begroeid  zijn  met  riet,  waar  ook
zangvogels een thuis vinden.

Volgens Temmerman geeft die
trage  ontwikkeling  net  de  beste
garantie op een veerkrachtig na
tuurgebied.  ‘Je krijgt pas een ro
buust getijdensysteem als de wis
selwerking  tussen  planten,  stro
mingen, bodemophoging en geul
vorming helemaal goed zit. Juist
dan  zorgen  de  geulen  en  kreken
voor  een  optimale  verspreiding
van slib en voedingsstoffen.’
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Het dossier van de Hedwi
gepolder, die tot de Zeeuw
se gemeente Hulst be
hoort,  ligt al  jaren erg ge
voelig bij onze noorderbu
ren. Officieel heet het dat 
de ontpoldering een na
tuurcompensatie  is voor de 
uitdieping van de Wester
schelde, die de toegang tot 
de Antwerpse haven vrij
waart voor grote container
schepen. Maar  in de Ne
derlandse provincie Zee
land, waar de bevolking 
eeuwenlang heeft gestre
den tegen de verwoesten
de kracht van de zee en 
vruchtbare  landbouwgrond 
heeft  ‘veroverd’ op het wa
ter,  is ontpolderen als vloe
ken  in de kerk.
Nochtans zou het nieuwe 
getijdengebied de druk 
op de Schelde bij ex
treem stormweer moeten 
verlichten. Het Hedwige
Prosperproject  is dan ook 
een cruciaal onderdeel van 
het Sigmaplan, dat Vlaan
deren moet behoeden voor 
overstromingen vanuit de 
getijdenrivieren.

Ontpolderen: 
vloeken in de 
Zeeuwse kerk
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