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Infomarkt geeft omwonenden uitleg
over plannen voor nieuw natuurgebied in Prosperpolder Zuid
Openbaar onderzoek loopt van 3 september tot en met 2 oktober 2014
Op donderdag 4 september heeft de Vlaamse overheid, in samenwerking met het
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, een infomarkt georganiseerd over de inrichting van
Prosperpolder Zuid (Beveren) als natuurgebied. De polder wordt ingericht als plas‐ en
oevergebied, een natuurtype dat zal bijdragen tot de verwezenlijking van Europese
natuurdoelen.
Op de infomarkt in Kieldrecht kregen omwonenden en geïnteresseerden uit de regio uitleg over de
plannen voor het gebied. Ze konden met hun vragen terecht bij medewerkers van de Vlaamse
overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De infomarkt past in het openbaar
onderzoek dat deze maand loopt over de bouwvergunning. Die heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen deze zomer ingediend om met de inrichtingswerken in Prosperpolder Zuid te kunnen
starten.
In afwachting van de bouwvergunning gebeurt er in het najaar van 2014 alvast een archeologisch
vooronderzoek en een grondmechanisch onderzoek. Als de bouwvergunning is verkregen, kunnen de
eigenlijke inrichtingswerken beginnen. Dat is ten vroegste in het voorjaar van 2015. De werken zullen
wellicht één à twee jaar duren.
Europese natuurdoelen
Prosperpolder Zuid ligt in Beveren tussen Prosperdorp, de Petrusstraat, de dijk van Nieuw
Arenbergpolder en de Zoetenberm. De omvorming van de polder past in de ontwikkeling van het
Antwerpse havengebied. Daarbij kiest de Vlaamse Regering nadrukkelijk voor een scenario dat een
evenwicht zoekt tussen de groei van de haven, de leefbaarheid van de polderdorpen, landbouw en
natuurontwikkeling. Zo mag de ontplooiing van de haven niet ten koste gaan van waardevolle
Scheldenatuur. Het havengebied op de Linkerscheldeoever ligt voor een groot deel in het
Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Beneden‐Schelde’, dat deel uitmaakt van

Natura 2000. Dat netwerk wil in heel Europa leefgebieden beschermen waar allerlei waardevolle
dier‐ en plantensoorten voorkomen.

Om aan de Europese regels rond natuurbehoud te voldoen werden bij de aanleg van het
Deurganckdok in 2001 tijdelijke natuurcompensaties aangeduid. Die voorlopige oplossingen wil
Vlaanderen nu zo snel mogelijk omzetten in permanente natuurgebieden. Prosperpolder Zuid speelt
hierin een belangrijke rol. Plas‐ en oevergebied geeft waardevolle natuur de kans om zich in de
toekomst te ontwikkelen. Bovendien vangt die nieuwe natuur gedeeltelijk ook de inname van de
Verrebroekse Plassen op, die verloren gaan door de verlenging van het Verrebroekdok.
Authentiek polderlandschap
In Prosperpolder Zuid komt 100 hectare open water en 60 hectare eilanden en oevers. Zulke plas‐ en
oevergebieden behoren met hun natte graslanden, rietkragen en open water tot het authentieke
polderlandschap dat zich vroeger ontwikkelde achter de oevers van de rivier. In de loop der jaren
won de mens echter steeds meer land op de Schelde, waardoor de grond er verdroogde en natte
natuur verdween. Door de herinrichting van Prosperpolder Zuid wordt er opnieuw een link gelegd
naar het authentieke polderlandschap en ontstaat er een leefgebied voor allerlei vogelsoorten die
voor hun voedsel en voortplanting afhankelijk zijn van grote plassen water.
Het gebied wordt opgesplitst in drie compartimenten met verschillende waterhoogtes. Via een
uitgekiend systeem van compartimenteringsdijken en stuwen kan men de waterhoogte in elk
compartiment regelen, zodat verschillende vogelsoorten er hun gading vinden. Het waterpeil zal ook
in functie van het seizoen geregeld worden. Tijdens de wintermaanden hebben de overwinterende
watervogels immers hogere waterstanden nodig. Door het waterpeil in de lente en zomer weer te
verlagen wordt de oppervlakte broedgebied groter. Daarom worden ook de eilanden in
Prosperpolder Zuid aangelegd op verschillende hoogtes.
Natuur biedt bescherming
In een latere fase wordt Prosperpolder Zuid verbonden met twee aangrenzende, toekomstige
natuurgebieden: Prosperpolder Noord en Doelpolder Midden. Die maken respectievelijk deel uit van
het Hedwige‐Prosperproject en het Doelpolderproject van het Sigmaplan. Het Sigmaplan wil
Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren, en tegelijk
Europees beschermde riviernatuur herstellen. In het kader van dat project worden Prosperpolder
Noord en Doelpolder Midden ingericht als gereduceerde getijdengebieden, waar zich waardevolle
getijdennatuur zal ontwikkelen.
De toekomstige in‐ en uitwateringsconstructies in de dijken tussen de drie gebieden zorgen ervoor
dat er steeds genoeg water in Prosperpolder Zuid staat. Daarbij wordt de veiligheid voor alle
omwonenden maximaal verzekerd. De dijken rond het gebied zijn voldoende hoog en stevig om

wateroverlast te voorkomen, zelfs bij hevig stormweer. Toch zullen ze het landschapsbeeld niet
verstoren, doordat ze maar ongeveer anderhalve meter boven de omgeving uitkomen. Zo wordt

Prosperpolder Zuid ingepast in een keten van natuurlijke, waterrijke gebieden rond het havengebied
van Antwerpen, die meehelpen om de regio te beschermen tegen wateroverlast.
Verloop van de werken
De werken voor de omvorming van Prosperpolder Zuid kunnen pas beginnen nadat de
bouwaanvraag is goedgekeurd. Eerst zullen de bomen er worden gerooid. Ook de gebouwen die
opgenomen zijn in het onteigeningsplan, zullen verdwijnen. Dat onteigeningsplan is in 2013
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De gebouwen die zullen verdwijnen, werden intussen
allemaal ‘in der minne’ verworven door de Vlaamse overheid.
Daarna wordt rond de polder een ring van dijken aangelegd. Er worden drie nieuwe dijken
opgetrokken. Eén ervan komt in het zuidwesten van het gebied langs de Petrusstraat. Ook tussen
Prosperdorp en het noordwesten van het plas‐ en oevergebied komt een nieuwe dijk. Tot slot zal in
het zuidoosten de dijk van Nieuw Arenbergpolder worden verbonden met de Doelse Polderdijk.
Voor de aanleg van de plassen water van het natuurgebied zal in totaal ongeveer 800.000 kubieke
meter specie worden uitgegraven. Een groot deel daarvan wordt gebruikt om de dijken en eilanden
in Prosperpolder Zuid aan te leggen en om de restpercelen in de zuidoostelijke hoek op te hogen. De
overige specie wordt opgeslagen en indien mogelijk hergebruikt bij andere inrichtingsprojecten.
Van 3 september tot 2 oktober 2014 ligt het bouwvergunningsdossier voor Prosperpolder Zuid
(aanvraag stedenbouwkundige vergunning) ter inzage bij de dienst Stedenbouw van de gemeente
Beveren.
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