De ontwikkelaars: wie zijn dat?
Scholieren ontdekken Perkpolder
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Aanpassen van de zeedijken

De ontwikkelaars achter Perkpolder
Het gebied rond de voormalige veerhaven van Perkpolder ondergaat de komende jaren een metamorfose. Daarbij gaat het om

Column

grootschalige ontwikkeling van nieuwe natuur, gecombineerd met
woningen en verschillende vormen van recreatie.
Een intensieve en complexe opgave, die gemeente Hulst en Provincie Zeeland
uitvoeren in nauwe samenwerking met projectontwikkelaars AM en Bouwfonds.
Maar wie zijn deze ontwikkelaars nu eigenlijk? Tijd om nader kennis te maken met
directeuren Jan Sips (AM) en Paul Hoen (Bouwfonds).

In deze nieuwsbrief komt de
directie van Bouwfonds en AM
Wonen aan het woord. De heren
Paul Hoen en Jan Sips geven
hun visie op de inhoud van het
project en de haalbaarheid ervan
binnen de huidige economische
context.
Met zeer veel plezier kijk ik terug
op de activiteitendag die we met
de basisscholen Ter Duinen en
OBS De Sandeschool in Kloosterzande hebben georganiseerd.
Het was prachtig weer en iedereen genoot van de elementen in
Perkpolder. Een impressie van
deze dag treft u aan op pagina 3
in deze nieuwsbrief.

Peterans
Sturm

“Een opgave als hier in Perkpolder is uniek, maar ook complex vanwege de verschillende functies, partijen en dus ook belangen. Om zoiets aan te kunnen, moet
je als ontwikkelaar in ieder geval beschikken over jarenlange ervaring in gebiedsontwikkeling.” start Paul Hoen. “Maar ook de lokale betrokkenheid en aanwezigheid is van enorm groot belang.” vult Jan Sips aan. Criteria waar zowel AM als
Bouwfonds aan voldoen.
Aantrekkelijke ingrediënten
Beide heren zijn het erover eens dat dé kracht van Perkpolder de Westerschelde
is. “Wonen en recreëren aan de Westerschelde, met zicht op de zeeschepen die op
gepaste afstand voorbij varen, dat is één van de aspecten die Perkpolder zo
bijzonder maken. Dit in combinatie met de weidse natuur, de jachthaven en de
golfbaan geven Perkpolder onderscheidende, maar vooral heel aantrekkelijke
ingrediënten voor toekomstige bewoners en recreanten.” Genieten van de Zeeuws
Vlaamse elementen in optima forma dus.
Samenwerking
Vanaf 2005 hebben AM en Bouwfonds Ontwikkeling de handen ineen geslagen.
De eigen ideeën over het plan smolten ze samen tot één gezamenlijke visie. De
Jan Sips (AM) en Paul Hoen (Bouwfonds)

“De Westerschelde
is dé kracht
van Perkpolder.”

>> vervolg zie pag 2

4

2

www.perkpolder.nl

>> vervolg van pag 1

samenwerking ervaren de heren als zeer prettig, “Progressief en behoudend
vullen elkaar goed aan,” zegt Jan Sips met een knipoog naar beide bedrijven. “ We
leren veel van elkaar.” Paul Hoen: "Als er geen mentaliteit heerst van samen uit,
samen thuis dan moet je niet aan een dergelijk project beginnen. Een ander
voordeel van de samenwerking is dat de financiële risico’s gedeeld worden."
Toekomstvisie
Paul Hoen: “De kernwaardes van Perkpolder staan centraal in de
ontwikkeling. De combinatie water, natuur, wonen en recreatie:
dat is waar bijna iedere Nederlander of Belg van droomt. Maar
het vasthouden van die waardes maakt het natuurlijk geen statische ontwikkeling, verre van! Enerzijds is de markt continue in
beweging, anderzijds zijn er verschillende partijen met verschillende belangen betrokken bij het project.” Jan Sips: “Dat maakt
dat onze visie en uitwerking steeds weer moeten worden aangepast en geoptimaliseerd, een heel dynamisch proces. Wat is
daarbij de grootste uitdaging? Het antwoord komt vrijwel direct:
“Het moeilijkste is om te bepalen wat de klant wil over 10 jaar.”
Crisis
Wat voor effect heeft de crisis op de ontwikkeling van het plan?
Ook daarover zijn ze het samen eens: de crisis heeft geen effect
op het plan. “Perkpolder is nog in de ontwerpfase. Wij hebben er
alle vertrouwen in dat de markt zich op termijn weer zal herstellen
en voorlopig zijn we nog niet in verkoop. We zijn ons er zeer van
bewust dat consumenten door de crisis nog kritischer zijn geworden. Dat aspect nemen we zeker mee in de ontwikkeling.”
De ingrediënten van Perkpolder op een rij
• 250 permanente woningen
• Natuurgolfbaan (18 holes)
• 200 deeltijdwoningen
• 75 hectare buitendijkse natuur
• Jachthaven
• Herprofilering N689

Genomen besluiten:
10 juni 2010 - Besluit gemeenteraaad Hulst
Vaststelling van het coördinatiebesluit voor het vergraven en bouwrijp maken van
de Westelijke Perkpolder (Rv2010/29).
9 juli 2010 - Besluit Provinciale Staten
Instemming met het verzoek aan de Kroon voor onteigening van ca. 15 ha t.b.v. de
gebiedsontwikkeling Perkpolder. Het minnelijk overleg blijft doorgaan.

Aankomende besluiten:
Eind 2010
Raad van State doet uitspraak; er ligt dan een onherroepelijk bestemmingsplan.
November 2010
Vaststelling VOIP (Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan) door de aandeelhouders.

‘Het proces: welke stappen
zijn tot nu toe gezet?’
2005
Gemeente Hulst, provincie Zeeland,
waterschap Zeeuws-Vlaanderen en
Rijkswaterstaat stellen masterplan
op voor Perkpolder en doen marktconsultatie
2005
Ontwikkelaars AM en Bouwfonds
worden geselecteerd, en doen een
haalbaarheidsstudie
2007
Betrokken overheden ondertekenen
bestuursovereenkomst en maken afspraken voor verdere planuitwerking, toekomstige samenwerkingsvorm, realisatie, beheer, exploitatie
en risico- en verantwoordelijkheidsverdeling. Bestuursovereenkomst is
tevens basis voor samenwerking met
ontwikkelaars.
2008
AM en Bouwfonds tekenen samenwerkingsovereenkomst met Provincie
Zeeland en gemeente Hulst.

Planning
2010
Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan
2011
Start bouwrijp maken
Start ophogen Veerplein

Geniet van de Zeeuws-Vlaamse elementen

Scholieren ontdekken Perkpolder
Een rondvaart over de Westerschelde, zandsculpturen maken en
krabben vangen. De kinderen van de basisscholen in Kloosterzande
hadden het er druk mee. Op donderdag 8 juli maakte groep 5 t/m 8
kennis met Perkpolder.
Toen het projectbureau op 14 oktober 2009 officieel werd geopend was er voor de
kinderen van de basisscholen in Kloosterzande ook een programma voorzien. Helaas
kon dit toen niet doorgaan. Daarom werd met de basisschooldirecteuren afgesproken dat het programma zou worden verschoven naar voorjaar/zomer 2010.
Sculptuur
Op donderdag 8 juli was het zover. Per groep werden vier
activiteiten georganiseerd. Groep 5 en 6 maakten naar
eigen ontwerp een sculptuur in het zand. Sommige groepen
maakten er ook een op voorhand zelfbedachte vlag bij.
Zeelessen
De groepen 7 en 8 volgden speciale zeelessen. Ze zochten
schelpen, pompten diertjes uit de bodem en sleepten met
een net door het water om de buit te bestuderen. Naast
tientallen visjes en krabbetjes vonden ze zelfs een heuse
zeenaald.
Golfles
Verder kregen alle groepen golfles door de toekomstig
golfbaanexploitant. Daarna stapten ze in een rondvaartboot van rondvaartbedrijf de ATOL voor een tocht over de
Westerschelde.
Groot succes
Vooral dankzij de geweldige inzet van leerlingen, meesters, juffen en klassenmoeders is deze dag een groot succes geworden.
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Milieu-effectrapport nieuwe zeedijken
Op dit moment wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld
voor het verleggen en aanpassen van de zeedijken in Perkpolder.
De MER beschrijft de gevolgen voor het milieu en gaat in op de uitvoering. Het aanpassen van de dijken is noodzakelijk om het voormalige veerplein te bebouwen en een nieuw buitendijks
natuurgebied te realiseren.
De inhoud van het MER wordt bepaald door specifieke richtlijnen en inspraakreacties die zijn ontvangen op de startnotitie. Op 1 april vond hierover een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze drukbezochte avond kregen de bezoekers
meer informatie over de voorgenomen plannen en de m.e.r.-procedure.
Sloop woning
In oktober 2010 wordt de woning aan de Noorddijksedijk 1 te Walsoorden gesloopt. Eerder dit jaar is reeds een nabij gelegen boerderij gesloopt. De sloop vindt
plaats ter voorbereiding op de realisatie van een gepland buitendijks natuurgebied.
Buitendijks natuurgebied
De komende maanden zullen de voorbereidingen op het uitvoeringscontract
plaatsvinden. Dat houdt in dat van 2012 tot 2015 de zeedijken worden verlegd en
aangepast. De weg naar het voormalige veerplein wordt op de nieuwe zeedijk
aangelegd en de dijk in de veerhaven krijgt een sterkere steenbekleding. Na
afloop van de werkzaamheden zal door natuurlijke opslibbing een boeiend
natuurgebied ontstaan van slikken en schorren.

Concerten in de Hof te Zandekerk

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

Colofon
Coördinatie
Peter Sturmans

Stichting de Kerk in Kloosterzande organiseert vele activiteiten in de Hof te
Zandekerk waaronder een reeks concerten. Een deel van de opbrengst komt ten
goede aan de restauratie en behoud van de kerk.

Realisatie + tekst
deWildeZeeuw.nl
Fotografie
Nadine de Rooij

We kunnen u dan ook van harte onderstaande concerten aanbevelen:
Zaterdag 16 oktober 2010: la Manouche, traditionals en gypsyswing
Zaterdag 13 november 2010: Klezmermuziek door Johan Witte en Roger Neyt

Rijkswaterstaat
Wilt u deze nieuws brief ook ontvangen?

En kijkt u voor het hele programma op: www.stichtingdekerkinklooster.nl.

Meld u dan gratis aan
op www.perkpolder.nl.

