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Realisatie natuurgebied

Plan Perkpolder was liefde op het eerste
gezicht en deze wordt steeds sterker
Column

Al vanaf het begin is burgemeester Mulder betrokken bij de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. “Perkpolder
voelde als liefde op het eerste gezicht en die liefde voor het plan
wordt steeds hechter. Het proces bij gebiedsontwikkeling en bij
andere megaprojecten verlopen veelal schijnbaar stroperig. Het
duurt lang voordat er iets zichtbaar wordt voor de omgeving.”

Een belangrijk kenmerk van projecten als Perkpolder is dat ze
veel voorbereidingstijd nodig hebben. De burgemeester bevestigt
dat ook in zijn interview.
In dat kader is het goed om te
kunnen melden dat het realisatiecontract met betrekking tot
de natuur binnenkort op de markt
komt. De verwachting is dat in
het voorjaar van 2013 een start
zal worden gemaakt met de realisatie hiervan.
De komende maanden kunnen er
mogelijk stappen gezet worden
met betrekking tot de golfbaan,
de jachthaven, het ophogen van
het Veerplein en de realisatie van
de natuur.
Volg de actuele ontwikkelingen
op onze website.

Peterans
Sturm

Dat wil niet zeggen dat er ondertussen niets gebeurd. Maar als dan uiteindelijk de eerste schop de grond in
kan, gaat het vaak ook snel en is er
vlug veel zichtbaar. Kijk maar naar
het project De Nieuwe Bierkaai. De
eerste plannen voor dat gebied in de
Hulster binnenstad werden in 2003
opgepakt en nu wordt - op 15 juni
aanstaande - de nieuwe haven geopend.”
Perkpolder is gelegen in het uiterste
noorden van de gemeente Hulst.
Grenzend aan de Westerschelde en
een uitgestrekt achterland. Burgemeester Mulder is erg enthousiast
over niet alleen zijn gemeente, maar
over heel Zeeuws-Vlaanderen. Het is jammer dat Zeeuws-Vlamingen de schoonheid en aantrekkelijkheid van het gebied niet meer direct zien. En dat terwijl
Zeeuws-Vlaanderen zoveel te bieden heeft. Denk maar eens aan het formidabele
uitzicht dat je hebt over de Westerschelde als je langs de Scheldedijk fietst.
Als voorzitter van Uw Nieuwe Toekomst is Mulder op meerdere vlakken actief om
de regio te promoten. Zo is er een aantal jaar geleden door een trendwatcher
geconstateerd dat Zeeuws-Vlaanderen niet naar een woonbeurs moet, maar naar
de emigratiebeurs.
“Het oorspronkelijke doel was om mensen te verleiden te wonen in een regio
anders dan de rest van Nederland. De Bourgondische sfeer, de weidsheid van het
land, de ongedwongenheid, zo anders maar toch vertrouwd: Uw nieuwe toekomst
wacht in Zeeuws-Vlaanderen.”
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Vervolg Liefde voor plan Perkpolder
Veel studenten verlaten de regio en komen niet meer terug. Mulder heeft vorig
jaar bij de diploma-uitreiking op het ROC de studenten tot ambassadeurs van
Zeeuws-Vlaanderen gemaakt. Zij kregen een speldje met daarbij een QR-code,
daarmee kunnen de studenten inloggen op een site en zo in contact blijven met
Zeeuws-Vlaanderen. Zo houden zij binding.
“De regio is net een groot aquarium, je komt iedere vis zo’n zes keer tegen.”
Mulder doelt hiermee op het makkelijke contact tussen inwoners, overheid en
bedrijfsleven. Ons kent ons. Door de krachten te bundelen ontstaan er tal van
goede en positieve initiatieven. Eén van de initiatieven die hieruit ontstaan is, is
de succesvolle campagne die recent gestart is om Vlamingen naar ZeeuwsVlaanderen te laten verhuizen. Huizenprijzen liggen aanzienlijk lager in ZeeuwsVlaanderen dan in Vlaanderen. Dat is gunstig.
Zeeuws-Vlaanderen moet economisch kunnen meeprofiteren van de ontwikkelingen in Antwerpen, zoals bijvoorbeeld het Saeftinghedok. Daarom is de woningbouw in Perkpolder zeer wenselijk. Wonen en werken op en over de grens. Of beter
gezegd: Alles op de grens. De slogan die uit het recent ontwikkelde DNA is gekomen.
Mulder geeft aan dat de gemeente Hulst hard werkt aan de toekomst. Met een
aantal grote projecten en de aanpassing van de infrastructuur rondom Hulst
moet het straks aangenaam vertoeven zijn voor zowel de inwoners als de bezoekers.
Zo worden er nu zelfs na jaren van praten concrete stappen gezet in zoeken van
een oplossing voor het knooppunt aan de grens in Kapelleburg.
Voor een gemeente van 28.000 inwoners zijn al die projecten en investeringen
iets om écht trots op te zijn, aldus Mulder.

Bekendmaking goedkeuring
Projectplan Aanpassing waterkering
Perkpolder en vastgestelde besluiten
In het kader van het gebiedsontwikkelingsproject Perkpolder zijn volgens de
projectprocedure van hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet, het Projectplan
Aanpassing waterkering Perkpolder en een aantal overige besluiten voor de
natuuraanleg vastgesteld. Gedeputeerde staten hebben dit projectplan in de
vergadering van 24 april 2012 goedgekeurd.
De planologische basis en gebiedsbegrenzing werd in een eerder stadium neergelegd in het bestemmingsplan van de gemeente Hulst.

Planning
westelijke Perkpolder
Begin 2014
start landscaping golfbaan
2015
start verkoop eerste woningen
4e kwartaal 2015
start bouw eerste woningen
2016
afronding aanleg golfbaan en
clubhuis
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Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen

Knotwilgen verplant
Eind maart is een aantal forse knotwilgen verplant van de Westelijke Perkpolder
naar het weeltje bij Walsoorden. De oude knotwilgen passen landschappelijk mooi
bij het weeltje. De holtes in de knotwilgen worden door Steenuilen- de kleinste
uilensoort- gebruikt om te slapen en te nestelen.
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Aanbesteding realisatiecontract
natuurgebied
Het nieuwe, buitendijkse natuurgebied komt tot stand door nieuwe zeedijken
aan te leggen en bestaande aan te passen. Waar nu nog akkerbouw plaatsvindt,
ligt na 2015 een natuurgebied met eb en vloed.
De werkzaamheden omvatten de aanleg van nieuwe zeedijken, het versterken
van het binnentalud van bestaande zeedijken en tot slot de aanleg van een bres
in de bestaande zeedijk. Bovendien wordt op het veerplein een dijk gemaakt, de
zogenaamde koppeldijk, die het veerplein geschikt maakt voor de ontwikkeling
van het dorp. Als reguliere dijkversterking wordt ook de steenbekleding in de oude
veerhaven verbeterd.
Om mogelijke verzilting van de agrarische percelen te voorkomen wordt aan de
landzijde van de nieuwe zeedijken een kwelsloot gegraven. Voor de zekerheid
wordt aanvullend dieptedrainage aangelegd.
Op de dijk naar het oude veerplein komt een toegangsweg te liggen die de huidige
weg op deze plaats vervangt. Voor fietsers zal een vrijliggend fietspad worden
aangelegd.
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een realisatiecontract opgesteld.
Alle werkzaamheden worden door één hoofdaannemer uitgevoerd. De keuze voor
deze aannemer vindt dit najaar plaats. De daadwerkelijke uitvoering is in de jaren
2013 - 2015.
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