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Mijn naam is Peter Sturmans.
Ik ben directeur van
Perkpolder Beheer BV,
dat vanaf mei gevestigd is
in de bovenste etage van
het voormalige gemeentekantoor aan het Hof te
Zandeplein in Kloosterzande. Met ons kantoor
zitten we vlakbij het plangebied: optimaal voor de
begeleiding van een groot
project als Perkpolder.
Op het schetsontwerp in
deze nieuwsbrief ziet u hoe
Perkpolder er uit komt te
zien. Een nog betere indruk
krijgt u van de maquette,
die bij ons op kantoor
staat.
Dit najaar organiseren we
een open huis. U bent dan
van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. Om
u op de hoogte te houden
over de voortgang van
Perkpolder ontvangt u
vanaf nu twee maal per
jaar een nieuwsbrief.
Peter Sturmans

Harry van Waveren:
Perkpolder geeft nieuwe
impuls
‘Toen het veer tussen Kruiningen en Perkpolder verdween, werd het stil
in de buurt van Kloosterzande. Té stil. Het plan Perkpolder, dat nu echt
van de grond gaat komen, brengt leven in de brouwerij”, vertelt
gedeputeerde Harry van Waveren. “De provincie Zeeland is deelnemer in
het project en zeker in de huidige recessie zijn we erg blij met dit soort
grootschalige projecten. De komende jaren zullen vooral gebruikt
worden voor de aanleg van de infrastructuur en voor grondwerkzaamheden. Daarna kan de eigenlijke bouw van start gaan. Het gaat
om een flink aantal huizen, zo’n 450 in totaal. Dat betekent dus veel
werkgelegenheid. Ook de andere – blijvende – voorzieningen brengen
allemaal banen met zich mee. Een prima zaak, want op langere termijn
moeten jonge Zeeuws-Vlamingen in eigen streek een boterham kunnen
verdienen. Perkpolder biedt hen nieuwe kansen.”

“Ik begrijp dat sommige omwonenden moeite hebben met het plan.
Het is voor hen niet altijd eenvoudig te wennen aan een volledig
nieuwe situatie. Maar het is belangrijk dat we verder kijken dan de
eigen positie, naar het groter belang: een flinke economische impuls
voor hun streek. Werk waardoor de toekomst van onze jonge mensen
zeker is gesteld. Want als we niets doen, loopt het gebied leeg.”
Van Waveren voegt daaraan toe: “Daarbij mogen we ook best trots zijn
op het project. Je zou kunnen zeggen dat wonen, natuur en recreatie
hier in elkaar overvloeien. Dat is uniek. Die 250 permanente huizen,
bovenop een tien meter hoge terp, dát vind ik pas een bijzondere
manier van wonen. En het is ook betaalbaar. Of ik er zelf ga wonen? Wie
weet! Ik zal het project in ieder geval met grote belangstelling volgen.
En later zal ik zeker komen genieten van alles wat Perkpolder te bieden
heeft.”
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Planning
2009
stedenbouwkundig
plan definitief

Perkpolder in beeld

2010
definitieve
inrichting plan

Op onderstaand schetsontwerp ziet u hoe in het plan Perkpolder
wonen, recreatie en natuur worden gecombineerd. De jachthaven,
de buitendijkse natuur en de golfbaan maken Perkpolder niet alleen
voor (deeltijd)bewoners een unieke plek. Ook bezoekers kunnen er
volop van meegenieten. Dit is nog niet het definitieve schetsontwerp,
er kunnen nog steeds wijzigingen in worden aangebracht.

2011
start bouwrijp maken
2012
start verkoop

Legenda
1
Jachthaven
2
Buitendijkse natuur
3
Deeltijdwoningen
4
Permanente woningen
5
Hotel/restaurant
6
18 holes golfbaan
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Uitleg plan
Het plan Perkpolder combineert wonen, recreatie en natuur.
Op het voormalig Veerplein komen op een verhoogd gedeelte (terp)
250 woningen, een luxe hotel/restaurant, conferentiefaciliteiten en
een wellnesscentrum. Door de hoge ligging in het weidse landschap
krijgt Perkpolder de uitstraling van een bastion met internationale
allure. De bijzondere architectuur van huizen en gebouwen en de
stedenbouwkundige opzet zorgen ervoor dat je er het hele jaar door
aangenaam kunt vertoeven. Aan de voet van dit bastion komt een
full-service jachthaven met 350 - 500 ligplaatsen. Dit centrale gebied
van Perkpolder wordt omringd door nieuwe natuur met bomen en
hagen, sloten en kreken. In de westelijke Perkpolder worden 200 deeltijdwoningen in een krekenlandschap gebouwd. Alle woningen liggen
veilig achter de zeedijk. In het buitendijkse deel aan de oostkant van
Perkpolder komt een 75 hectare groot natuurgebied met schorren en
slikken: typisch voor het estuarium van de Westerschelde. Door het
gebied slingert zich een 18 holes golfbaan van internationale klasse.
Recreanten kunnen in Perkpolder wandelen, fietsen, genieten van
het uitzicht op de zeedijk en het nieuwe landschap.

Samenwerkende partijen
De gemeente Hulst, Provincie Zeeland, AM en Bouwfonds Ontwikkeling
werken intensief en enthousiast samen aan het plan Perkpolder.
Samen maken ze van Perkpolder een mooi en aantrekkelijk woon-,
recreatie- en natuurlandschap.
Deze samenwerking kreeg in april 2009 gestalte met de oprichting
van Perkpolder Beheer BV, gevestigd in Kloosterzande.
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Hof te Zande Kerk
dit jaar 800 jaar

Soortgelijke cirkelvormen
zijn eerder aangetroffen
in Noordwest Frankrijk en
in het Engelse Kent, evenals in Oost- en West-Vlaanderen. Kloosterzande zou
de meest noordelijke uitwaaier zijn in dat hele
verspreidingsgebied.
Nader onderzoek wordt
uitgevoerd. Als het inderdaad om prehistorische
grafheuvels gaat, dan is
dat voor Zeeland heel erg
bijzonder. Dit zou het grote
gebied tussen Kloosterzande en Ossenisse
meteen bij archeologen
op de kaart zetten.
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Veerplein opgeruimd
In december 2008 heeft Rijkswaterstaat de sloopwerkzaamheden
op en rond het voormalig veerplein afgerond. De berg betongranulaat
die op het plein lag, zal worden gebruikt voor dijkversterking in de
directe omgeving. Ook het ijzer van de wapening in het beton, van
de stalen brug, het asfaltbeton van het viaduct en het azobé hout
van de geleideschorten uit de veerfuik worden gerecycled. Wanneer
alles is ‘opgeruimd’ wordt met de verhoging van het veerplein tot 10
meter NAP gestart. Zo ontstaat een echte terp.

Perkpolder Beheer BV
Hof te Zandeplein 11
4587 CK Kloosterzande
www.perkpolder.nl

Archeologische vondsten
Enkele jaren geleden ontdekte historisch geograaf
Adrie de Kraker tijdens
een rondvlucht boven
Perkpolder cirkelvormige
verkleuringen in akkers bij
Kloosterzande. In februari
2009 werd archeologisch
onderzoek gedaan. Het
kunnen resten van grafstructuren uit de late
prehistorie zijn.

Eén van de 'schatten' uit het gebied bij Perkpolder die het koesteren
waard is, is de Hof te Zandekerk in Kloosterzande. De fundamenten
voor dit fraaie kerkje werden gelegd in de twaalfde eeuw.
Cisterciënzer monniken van de Abdij van Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen
te Koksijde begonnen met het bedijken van de schorren bij De Honte,
de huidige Westerschelde. De schorren waren het eigendom van
de graaf van Vlaanderen. Die schonk ze aan de monniken, onder
voorwaarde dat ze een kapel zouden stichten om daar te bidden
voor zijn zielenheil. De kapel, met de twaalfde-eeuwse oostgevel,
is tot vandaag de dag in gebruik als protestantse kerk.
Op 3 december 2008 werd de Samenwerkingsovereenkomst
Perkpolder ondertekend in de Hof te Zandekerk. Ter gelegenheid
hiervan ontving de stichting KIK (Kerk In Klooster) een gift voor het
herstel van het kerkje van 2008 euro.

