
Hoe kan de Hedwigepolder er uitzien na ontpoldering? 

Door de jarenlange discussies over wel of niet ontpolderen van de Hedwigepolder, 

lijkt het oorspronkelijke doel soms erg ver uit beeld geraakt. Wat was dat doel ook 

alweer en hoe kan een ontpolderd gebied in de Westerschelde er uitzien?  

Doel 

Het realiseren van nieuwe estuariene natuur ten behoeve van het behoud van 

bedreigde soorten vogels, planten en dieren en hun leefgebieden in het Schelde-

estuarium, door extra ruimte maken voor water (getij-invloed) en het daarmee 

bevorderen van het natuurlijk evenwicht in het estuarium. 

  

Akkerbouw in de Hedwigepolder met op de achtergond de haven van Antwerpen 

Behalve het herstellen van de getijdennatuur in de Westerschelde leidt ontpoldering 

van de Hedwigepolder ook het realiseren van extra waterbergend vermogen (‘Ruimte 

voor de rivier’), waardoor de waterveiligheid langs de Zeeschelde aanzienlijk 

toeneemt. Ontpoldering van de Hedwigepolder zorgt voor liefst 5 centimeter 

verlaging van de hoogwaterstanden in het aangrenzende deel van de Schelde!  

 

Van saaie landbouwgrond naar weelderige kwelders 

De Hedwigepolder zal per saldo een veel fraaier uiterlijk krijgen. De rechten lijnen 

van de strakke landbouwpercelen zullen worden vervangen door de kronkels van het 

getij. Duizenden vogels zullen er broeden of voedsel zoeken. Bij de juiste inrichting is 

het gebied erg aantrekkelijk voor natuurliefhebbers en andere recreanten, wat weer 

goed is voor de lokale economie. Zo gaan natuurherstel, veiligheid én economie 



hand in hand bij ontpoldering. De volgende foto’s en schetsen geven een idee over 

hoe de Hedwigepolder er over een paar jaar kan uitzien. 

 

Visdiefje met jongen: broedvogel van de ontpolderde Hedwigepolder? 

 

 

Na ontpoldering zal de tureluur de Hedwigepolder waarschijnlijk snel koloniseren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrichtingsschets met beoogd dijktracé ontpolderingsplan Hedwige- & Prosperpolder  

(bron: Dijkverleggingsplan behorend bij ontwerp Rijksinpasssingsplan Hedwigepolder. Dienst 

Waterwegen en Zeekanaal, 2009 ) 

 

  

Artist-impression in vogelvlucht van de Hedwige- en Prosperpolder na ontpoldering  

(bron: Dienst Waterwegen en Zeekanaal, 2011) 



 

     

Recreanten en natuurliefhebbers zullen in de ontpolderde Hedwigepolder volop kunnen genieten van 

duizenden vogels, waaronder de wulp (links). Ook de bijzondere flora van de Westerschelde krijgt weer 

kansen, zoals bloeiend lamsoor (rechts). 
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