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Interview met de heer Huisman
wonen op een bouwterrein

Een kraanmachinist behandelt zijn kraan als zijn eigen vrouw,..
“met veel liefde, uiterste precisie en voorzichtigheid”
Drie huizen staan nog als enige bastion te midden van alle werkzaamheden.
Tijdelijk verhuizen was voor deze mensen geen optie. Ze wilden graag blijven
wonen op de plek waar ze al heel lang wonen. “Juist doordat we in ons huis zijn
blijven wonen gaan ze voorzichter om met onze plek. “

Afgelopen jaar is er veel werk
verricht met het ophogen van
het Veerplein en het aanpassen
van de primaire kering. Helaas
gaat dit niet altijd zonder overlast. In deze nieuwsbrief leest u
een uitgebreid interview met een
trouwe ambassadeur die hierover
zijn ervaringen deelt. De voorbereidingen voor de werkzaamheden in de westelijke Perkpolder, het Veerplein en de
jachthaven vorderen goed. De
planning is dat het komende jaar
nog vooral in het teken zal staan
van het uitwerken van de plannen waarna eind 2015 daadwerkelijk zal worden gestart met
de concrete werkzaamheden. Dit
is voor ons ook aanleiding om,
naast deze nieuwsbrief, meer te
gaan communiceren via social
media. We zullen u zo actueel
mogelijk informeren over de
voortgang van het project.

Peterans
Sturm

Vanuit de gezellige woonkamer kijkt de familie Huisman uit over de Westerschelde
waar het zoals altijd een komen en gaan is van schepen. “Ik kan enorm genieten
van mijn uitzicht, maar ik weet dat er straks plekken zijn die een nog mooier
panoramisch uitzicht geven dan wat ik nu ervaar. Je moet het ook echt zien om het
te geloven en bovenop het Veerplein staan om het te beleven. Als je kunt wonen
met eerst uitzicht over de buitendijkse natuur en dan de majesteuze
Westerschelde als achtergrond,... dat is toch fantastisch?”

Zoals bekend is de heer Huisman al jarenlang voorstander van eerst Kloosterzande
aan Zee en later plan Perkpolder. Na jarenlange rust is hij nu omringd door shovels,
dumpers, walsen en ander groot materieel. Om nog maar te zwijgen van de
woningen en jachthaven die straks in zijn voor- en achtertuin worden gerealiseerd.
“Ik heb veel liever mensen om me heen dan alleen maar vogels en fazanten”,
grapt de heer Huisman.
“Tuurlijk genieten we van de rust die we hier ervaren maar die exclusiviteit willen
we niet houden. We willen dit graag delen met anderen”.
Op de vraag hoe de heer Huisman dat nu ervaart om te wonen midden in een
bouwterrein antwoord de heer Huisman; “Tuurlijk ervaren we enige overlast. Het
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geluid van de machines om 07:00 uur ’s ochtends, het trillen van de koffiekopjes
op de tafel als er een machine in de buurt aan het werk is en om maar te zwijgen
van de inmiddels ontstane scheurtjes in mijn muren en tegels. Echter we weten
dat het voor een bepaalde tijd is. Zo zijn we erg blij als de machines vrijdagmiddag
tot zwijgen worden gebracht en we de ramen en deuren weer open kunnen zetten
zonder dat gelijk heel het huis onder het zand ligt”.
Maar naast alle bouwgeluiden ontdekt de heer Huisman ook nieuwe geluiden.
“Wist je dat de golfslag anders klinkt nu de bekleding van de dijk is vervangen?
Waarom dat precies is ben ik vergeten maar het klinkt anders, harder,..”
Tijdens de werkzaamheden loopt de heer Huisman makkelijk binnen bij de
aannemer om zich te laten informeren of om praktische zaken met elkaar te
bespreken. “Op een dag konden de machines niet verder werken omdat de bomen
in mijn tuin het GPS signaal verstoorden. Na goed overleg hebben we dit samen
opgelost. Dat is erg prettig. Ik zou er niet aan moeten denken wat er was besloten
als we hier tijdelijk niet hadden gewoond. Misschien wel al mijn beeld bepalende
bomen omgekapt.”
En zo heeft de heer Huisman nog tal van voorbeelden die aangeven dat het niet
altijd even prettig wonen is maar dat er door goed met elkaar te communiceren
er het beste van gemaakt wordt.
Wat de heer Huisman wel mist is zijn wandeling over de Noorddijk naar
Walsoorden. Deze dijk is nu niet meer toegankelijk. “Als dijken konden praten,
dan zou er bij de Noorddijk toch een hoop romantiek naar boven komen...”
Voor de toekomst ziet de heer Huisman het positief in. “We hopen het einde van
het plan mee te mogen maken. Ook wij streven mee naar het einde. Als jullie nu
om wat voor reden dan ook zouden moeten stoppen dan hadden we het geld
wat inmiddels is geïnvesteerd in plan Perkpolder toch beter geïnvesteerd in
Kloosterzande aan Zee. Maar het is altijd makkelijk praten met de kennis van nu.
We streven en leven mee naar de oplevering.”

Op de hoogte blijven
Realisatie buitendijkse natuur:
T 0800-8002 of www.rijkswaterstaat.nl/perkpolder
Gebiedsontwikkeling Perkpolder:
www.perkpolder.nl
www.facebook.com/gebeidsontwikkelingperkpolder

Facts
• Rijkswaterstaat en Perkpolder
Beheer BV sluiten een samenwerkingsovereenkomst op
18-01-2012.
Dienst Landelijk Gebied krijgt
de opdracht van Rijkswaterstaat om de aanbesteding te
begeleiden en is formeel
opdrachtgever van Van Oord.
• Zodra het water van de
Westerschelde in de loop van
2015 het nieuwe buitendijkse
natuurgebied instroomt,
zullen de effecten op de
omgeving nauwlettend
worden gevolgd. Een kwelvoorziening van diepe buizen
moet ervoor zorgen dat zout
water het land niet binnendringt. Acht betrokkenen
hebben zich inmiddels opgegeven om de komende jaren
via een panel betrokken te
worden bij het onderzoeksprogramma.

Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen

Herstel van getijdenatuur Perkpolder
Met het opheffen van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder werd
het erg rustig in en rond de oude veerhaven van Perkpolder. De
gebiedsontwikkeling Perkpolder zal de sociale en economische
dynamiek in het gebied terugbrengen met woningbouw en
recreatie. Rijkswaterstaat realiseert een nieuw buitendijks natuurgebied, dat een aantrekkelijk landschap vormt om aan te wonen
en te recreëren.
Wie nu een blik werpt op de omgeving van de werkzaamheden ziet duidelijke
contouren in het landschap. Het lijkt een spel van lijnen en vormen, dat door
graafmachines is vormgegeven. Die landschapsvorming is vlot gegaan de laatste
tijd, mede door de goede weersomstandigheden.
Natuurherstel
Anton van Berchum, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat legt in het kort uit:
“Rijkswaterstaat maakt een nieuw buitendijks natuurgebied ten oosten van de
Veerhaven van Perkpolder. We bouwen nieuwe dijken, brengen nieuwe dijkbekledingen aan en geven met geulen een aanzet tot een nieuw natuurgebied.
Als de nieuwe dijken klaar zijn, wordt een bres gemaakt in de bestaande zeedijk
om de polder te verbinden met de Westerschelde”. Op deze manier voldoet
Rijkswaterstaat aan haar verplichtingen van natuurherstel in de Westerschelde.

Planning
oostelijk Perkpolder
Eind 2014:
Dijken zijn op hoogte en kunnen
na inklinken afgewerkt worden.
Voorjaar 2015:
Dijken zijn allemaal op hoogte
en op sterkte
Zomer 2015:
Bres in de oostelijke Perkpolder
wordt gemaakt

Succesformule
Wat maakt dit project nu al zo’n succesverhaal? Successen meet je immers pas
achteraf. “Ja, dit is zeker al een succesverhaal”, aldus Anton. “Al in een heel vroeg
stadium hebben we de belangen van verschillende overheden gecombineerd en
zijn we constructief gaan samenwerken. Zo hebben we het natuurbelang van
Rijkswaterstaat gecombineerd met het streven van gemeente en provincie om
het gebied sociaal en economisch opnieuw te ontwikkelen. Dit krijgt nu langzaam
gestalte in samenwerking met Perkpolder Beheer B.V. en Dienst Landelijk Gebied”.
Hoogste dijkpunt
Enkele honderdduizenden kuubs grond zijn via de haven aangevoerd om de
dijken te bouwen en het veerplein op te hogen. Dit is op 9 oktober symbolisch
gemarkeerd door wethouder Frank van Driessche met het bereiken van het
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“De aanleg van kwelvoorzieningen; een innovatief
antwoord op de wens van de omgeving”
hoogste punt. “De dijken zullen nu enkele maanden inklinken, waarna de
bekleding wordt aangebracht van steen en beton. De dijken zijn dan 9 meter
hoog”, vertelt Anton.

Wethouder Frank van Driessche
overhandigd een taart aan de
werklieden ter gelegenheid van het
bereiken van het hoogste punt.

Wat staat er nog te gebeuren?
“Aan de polderzijde van de nieuwe dijken gaan we een
bijzondere kwelvoorziening aanleggen.”, stelt Anton.
“Op het moment dat de Westerschelde vrij spel krijgt,
dringt het zoute water ook door in de ondergrond. Als
dat in de akkers terecht komt, dan hebben de boeren
daar last van. Ook omdat er in dit gebied veel zoetwaterbellen zijn waar juist de landbouw enorm van
profiteert. Achter iedere dijk in Zeeland ligt een
kwelsloot om dit probleem te verminderen. Rijkswaterstaat zou Rijkswaterstaat niet zijn als het niet op zoek
zou gaan naar een innovatieve oplossing. Het antwoord kwam in samenwerking met het Waterschap.
Anton: “Hiervoor is een drainagesysteem bedacht om
het zoute water af te vangen in de sloot en via het
gemaal weer te lozen op de Westerschelde. Een uniek stelsel van verticaal in de
grond geplaatste buizen met ingebouwde kranen om de waterdruk te regelen.
Het gerenommeerde kennisinstituut Deltares is daarbij betrokken om het gronden oppervlaktewater in de omgeving te monitoren. De kennis die in dat onderzoek
wordt opgedaan helpt om het drainagesysteem goed in te regelen. ”Een
innovatief antwoord op de wens van de omgeving.

Perkpolder Beheer BV
Postbus 14
4587 ZG Kloosterzande
T 0114 68 25 22
F 0114 68 13 26
www.perkpolder.nl

Anton vervolgt: “Ook na het slaan van de bres in de zeedijk blijft Deltares
metingen verrichten. Welke effecten geeft het binnenhalen van de zee op het
achterland? Het waterschap Scheldestromen neemt straks de dijken en het
drainagesysteem in beheer en onderhoud. Vanaf het begin betrekken de partijen
de omgeving bij de ontwikkeling. Dit jaar zal dan ook nog een bijeenkomst
gehouden worden om de meetresultaten van de afgelopen jaren te delen. Verder
is het idee om een klantenpanel te vormen . Met dit panel bespreken we een of
twee keer per jaar de resultaten. Dit kunnen agrariërs zijn, maar ook omwonenden uit Walsoorden en Kloosterzande en alles daartussen. Met samenwerken bereik je het meest, dat ervaren we binnen dit project goed.”
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Alle ontwikkelingen van Perkpolder op de voet volgen?
www.facebook.com/gebiedsontwikkelingperkpolder of
www.rijkswaterstaat.nl/perkpolder voor een video over het project en een
bolfototour van de toekomstige ontwikkelingen.

Rijkswaterstaat
Gemeente Hulst
Wilt u deze nieuws brief ook ontvangen?
Meld u dan gratis aan
op www.perkpolder.nl.

