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Eerste water stroomt de Hedwigepolder in

25 oktober 2022, 16:25 • 2 minuten leestijd

Sinds 2005 wordt er al over gesproken, als natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde. En vandaag is het zover: het
eerste Westerscheldewater is vanmiddag de Hedwigepolder ingestroomd. Op beelden is te zien dat het water nu onbelemmerd het nieuwe
natuurgebied in kan gaan.

Eerste water stroomt de Hedwigepolder in

Het zal de tegenstanders van het project droef stemmen, maar de natuurverenigingen een goed gevoel bezorgen. Het onder water zetten van de
polders is namelijk de inzet van een strijd die al vele jaren duurt. De strijd laaide weer op toen de tegenstanders het PFAS-schandaal aangrepen
om het afgraven van de dijken te laten stoppen. Ze vinden het onverantwoord om water dat met deze schadelijke chemicaliën is besmet, een
natuurgebied in te laten lopen.

Rechtszaken tot op het laatste moment
Gemeente Hulst wilde dat de rechter de werkzaamheden stopzette tot er meer duidelijkheid is over de schadelijkheid van PFAS. Ook de vorige
eigenaar van de Hedwigepolder, Gery de Cloedt, streed nog tot het laatst om de polder droog te houden. Hij verloor onlangs nog een rechtszaak
bij de Raad van State om de polder terug te krijgen. Vlaanderen en Nederland zijn onverbiddelijk; het water zal zijn weg vinden over de afgegraven
dijken, de polder in.

Water de Hedwigepolder in
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2005: Het kabinet-Balkenende II ondertekent een verdrag met afspraken over nieuwe natuur die er moet komen door schade die is ontstaan
door het verdiepen van de vaargeul naar Antwerpen en zegt dat 600 hectare natuurcompensatie in Zeeland nodig is.

2009: Balkenende IV beslist de Hedwigepolder niet onder water te zetten.

2009: Het kabinet besluit dat de Hedwigepolder toch onder water moet. Landbouwminister Gerda Verburg (CDA) en premier Jan Peter
Balkenende (CDA) stellen dat zij er alles aan hebben gedaan om alternatieven te vinden, maar ontpolderen blijkt de beste oplossing.

2010: Rutte I neemt in het regeerakkoord op dat de Hedwigepolder niet onder water gaat, maar dat er een alternatief gezocht wordt.

2011: Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) ziet in de Schorer- en Welzingepolder bij Vlissingen alternatieven voor de Hedwige.

2012: De Tweede Kamer wijst Blekers plan af. Vlaanderen wil dat Nederland gaat ontpolderen. De Vlaamse minister-president Kris Peeters
stelt Nederland een ultimatum. Staatssecretaris van Landbouw, Sharon Dijksma, meldt dat de Hedwigepolder in 2019 onder water komt te
staan.

2021: De PFAS verontreiniging van de Westerschelde doet de discussie weer oplaaien, oud-eigenaar Gery de Cloedt wil bij de Raad van State
zijn polder terugkrijgen.

2022: De dijken zijn dermate afgegraven dat er een 'point of no return' is bereikt. September of oktober zal de polder onder water komen te
staan.

In tegenstelling tot andere 'natte' natuurgebieden, zoals bij Perkpolder, Waterdunen en het Zwin, wordt de eerste keer dat de polder onderloopt
niet met een speciaal moment en genodigden gevierd. Volgens Provincie Zeeland heeft dat te maken met de manier waarop de dijken in de
Hedwige en Prosper worden afgegraven. Doordat de dijken worden afgetopt is er geen precies moment aan te wijzen waarop het water
binnenkomt, aldus de provincie. Wel is de pers uitgenodigd om deze week een keer een kijkje te komen nemen.

De video hieronder is een livestream. Om live mee te kijken klik je op het woordje 'live' naast het geluidsicoontje.

Lees ook:
Johan Robesin: 'Rutte beloofde mij dat de Hedwige niet onder water zou komen' 

Raad van State onverbiddelijk: ontpoldering Hedwige gaat gewoon door 

Hulst krijgt geen gelijk van rechter: Hedwigepolder toch onder water 
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