Schetsontwerp Perkpolder

De partners in het project
Colofon

De volgende overheden en private partijen trekken samen
op om het gebied rond Perkpolder te ontwikkelen:

Projectmanagement ComCoast

• Gemeente Hulst

Rijkswaterstaat DWW

• Rijkswaterstaat

2600 GA Delft

• Dienst der domeinen

de toekomst (>50 jaar) met woningen

• ComCoast

in een decor van zilte natuur met

Meer informatie: www.comcoast.org

• Projectontwikkelaar Rabo Vastgoed

gereduceerd getij.

• Projectontwikkelaar AM
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Projectmanagement Perkpolder

• Staatsbosbeheer

2. Creëren van hoog en droog bastion
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Postbus 5044

• Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

bestendige primaire waterkering in

4

Ir. Frans C. Hamer

• Provincie Zeeland

1. Anticiperen op golfoverslag-

ComCoast

Project Perkpolder (NL)

Rijkswaterstaat Zeeland

• Dienst Landelijk gebied

Ir. Leo A. Adriaanse

(Hart van Perkpolder).

Postbus 5014
3

4330 KA Middelburg

3. Het buitendijkse natuurgebied en de

Voor meer informatie over ComCoast

oude en nieuwe dijk vormen samen

Perkpolder kunt u contact opnemen met

een waterkeringszone die mee opslibt

Leo Adriaanse, telefoon: 0118 622400,

met de zeespiegelstijging.

email: leo.adriaanse@rws.nl

4. Jachthaven.

Projectcommunicatie
Houtekamer coaching en begeleiding,
drs. Nelie L. Houtekamer, www.houtekamer.nl
Tekst
Houtekamer coaching en begeleiding;
Tekstbureau Met Andere Woorden
Ontwerp
men@work, Middelburg
Fotograﬁe
Rijkswaterstaat; Nelie Houtekamer; Limit
Fotograﬁe
Artist Impression
Buro Lubbers, Den Bosch

De belangrijkste stappen in het proces
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Wat is ComCoast
De landen rond de Noordzee willen het kustgebied veilig
en leefbaar houden, ook als het klimaat verandert en de
zeespiegel stijgt. Denemarken, Engeland, Nederland,
Duitsland en België bundelen hun krachten in de
strijd tegen overstromingen. In het project ComCoast
ontwikkelen en demonstreren zij nieuwe manieren
voor beheer en inrichting van de kustzone. Het doel
is dat het kustgebied veiliger en aantrekkelijker wordt
om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. De
landen willen dit bereiken door samen met bewoners,
ondernemers, overheden en belangenorganisaties
te zoeken naar oplossingen voor waterkeren die
ook duurzaam zijn voor milieu en economie en die
passen in de maatschappelijke en culturele omgeving.
Communicatie met bewoners en andere betrokkenen
is dan ook een belangrijk onderdeel van ComCoast.
ComCoast ontvangt subsidie van de EU (programma
Interreg IIIb Noordzee).

Pilot Perkpolder
Een van de tien pilotprojecten van ComCoast is de
herinrichting van Perkpolder in Nederland. Perkpolder
was enkele jaren geleden nog een veerhaven aan de
Westerschelde. Maar sinds de aanleg van de Westerscheldetunnel is het veer uit de vaart genomen en ligt
de haven er verlaten bij. Vier partijen zagen kansen het
gebied een nieuwe bestemming te geven. De Gemeente
Hulst en de Provincie Zeeland wilden het gebied

Nieuwe inzichten en leerpunten

Bijdragen van ComCoast
benutten om de economie en de leefbaarheid in de
omgeving te versterken. Rijkswaterstaat zag hier goede
mogelijkheden om natuurverlies te compenseren dat
optreedt in de Westerschelde als gevolg van verruiming
van de vaargeul. Gestimuleerd door het project
ComCoast, zagen de betrokken overheden bovendien
kansen voor toepassing van vernieuwende waterkeringstechnieken.

Gezamenlijk ontwerp
De betrokken partijen hebben in vijf workshops eerst
een gezamenlijke analyse van het gebied opgesteld en
vervolgens
de
gebiedsontwikkeling
Perkpolder
ontworpen, onder leiding van een onafhankelijke
gespreksleider. Iedere partij heeft zijn eigen idee tijdelijk
laten varen en creatief meegedacht aan een integraal
plan, volgens de principes van ontwikkelingsplanologie.
Landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen hebben
de resultaten van iedere workshop uitgewerkt en tijdens
een volgende workshop gepresenteerd.
Deze manier van werken heeft het project een vliegende
start met veel creativiteit gegeven en zo is in enkele
maanden een gezamenlijk plan voor Perkpolder tot stand
gekomen. De private partijen AM en Rabo Vastgoed
hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
Het voornemen is dat de partijen eind 2007 of begin
2008 afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden
en ﬁnanciering vastleggen in samenwerkingsovereenkomsten.

ComCoast heeft bijgedragen aan het ontwerp van de waterkeringszone. Ook heeft ComCoast
bijgedragen aan de gebiedsontwikkeling Perkpolder, door de samenwerking tussen de partijen en
de communicatie met de bevolking te stimuleren.
ComCoast heeft hiervoor de volgende
initiatieven genomen:
ComCoast heeft aan het begin van het proces een ontwerpworkshop georganiseerd die de basis voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder heeft opgeleverd. ComCoast heeft
erop gelet dat in de gebiedsontwikkeling Perkpolder een
duurzaam veilige waterkeringszone ontstaat.
De volgende onderdelen in het plan dragen daaraan bij:
1. Een hoog bastion met huizen, hotel en jachthaven. Het
bastion ligt naar verwachting voldoende hoog om de
komende 200 jaar veilig te zijn voor de zeespiegelstijging.
2. Een buffer voor de nieuwe zeedijk van de Oostelijke
Perkpolder, door de ontwikkeling van een schor. Het schor
beschermt de dijk tegen golven. De aanslibbing van het
schor zal naar verwachting gelijk opgaan met de
zeespiegelstijging. De oude zeedijk werkt als golfbreker
voor de nieuwe dijk, die meer landinwaarts komt te liggen.
De twee keringen vormen samen de nieuwe waterkeringszone.
3. Ook de Westelijke Perkpolder is een voorbeeld van een
brede waterkeringszone. In de toekomst kan de zeedijk
overslagbestendig gemaakt worden. De hoogste golven
kunnen dan bij extreme omstandigheden over de dijk slaan
zonder dat de veiligheid wordt aangetast. De inrichting

van de polder wordt daar nu al op berekend. Recreatiewoningen komen op palen of terpen te staan en de nieuwe
natuur gedijt bij zout water. ComCoast onderzoekt welke
mogelijkheden er zijn voor de inrichting van de Westelijke
Perkpolder en welke afspraken daarover gemaakt moeten
worden.
ComCoast heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd op basis van kengetallen. Hieruit blijkt
dat de beoogde natuurontwikkeling meerwaarde heeft voor
de woningen en de recreatie. De werkgelegenheid in de regio
zal toenemen. Per saldo levert het integrale plan een positief
resultaat op voor de regio. Deze uitkomst was voor de overheidspartijen een belangrijke reden om door te gaan met het
plan.
ComCoast heeft bijgedragen aan het communicatieplan van
de gebiedsontwikkeling en heeft een gezamenlijke
communicatie-strategie opgesteld. Als onderdeel van de
communicatie-strategie is een klankbordgroep met maatschappelijke organisaties opgericht en krijgt de bevolking
van het gebied regelmatig informatie over de plannen via
informatieavonden, de website van de gemeente en het
gemeentelijk voorlichtingsblad.

Het project Perkpolder heeft inzichten opgeleverd die van belang zijn bij het
tot stand brengen van nieuwe vormen van beheer in de kustzone:
Samenwerking
Partijen die graag iets van de grond willen krijgen, geven
een project een krachtige stimulans. Een ontwerpproces
waar alle betrokken partijen aan meedoen, leidt in korte tijd
tot een goed en breed gedragen plan. In zo’n proces vullen
publieke en private partijen elkaar goed aan. Belangrijk is
dat de partijen aan het begin van het project de intentie tot
samenwerken vastleggen en later afspraken maken over de
rollen en verantwoordelijkheden bij de uitvoering.
Besluitvorming met veel partijen vergt tijd; cultuurverschillen tussen organisaties vragen aandacht.

Waterkeringszone
Nieuwe methoden van waterkeren hebben grote invloed op
de ruimtelijke ordening. De kans van slagen is het grootst
wanneer plannen voor innovatief waterkeren onderdeel zijn
van integrale gebiedsontwikkeling. Een brede waterkeringszone biedt tenslotte ruimte voor wonen, natuur en recreatie.
Zo komen bij Perkpolder de woningen in een aantrekkelijk
landschap te staan door de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Bij het ontwerpen zijn de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
en de constructie van de waterkering zo goed op elkaar
afgestemd. Uitgangspunt was dat de constructie vijftig jaar
mee moet kunnen gaan. Een reserveringszone biedt ruimte

Kosten-batenanalyse
De resultaten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse helpen de overheidspartijen bij de besluitvorming.
Een brede waterkeringszone met meerdere functies kan
een positief saldo opleveren.

Publieke participatie en communicatie
Een boegbeeld voor het project uit de lokale omgeving
geeft de bevolking vertrouwen en maakt enthousiast. In
Perkpolder maakten de lokale bestuurders zich sterk voor
het plan.
Regelmatig communiceren met de omgeving is van groot
belang, ook als partijen lange tijd nodig hebben voor onderzoek of onderhandelingen. Lange radiostiltes maken
mensen ontevreden of achterdochtig. Persoonlijke
communicatie, bijvoorbeeld met grondeigenaren, is vaak
heel effectief. De communicatie over Perkpolder heeft
plaatsgevonden via informatieavonden, persoonlijke
gesprekken en een website.

De internationale partners in ComCoast hebben kennis
geleverd voor de pilotlocatie Perkpolder.

Alle pilots van ComCoast
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Plan Perkpolder
‘Genieten van de elementen’ is het motto dat de partijen aan Plan Perkpolder hebben geven.
Uitgangspunt is dat het landschap de drager van functies in het gebied is.

2

3

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:
• Het hart van Perkpolder bestaat uit een exclusieve woonomgeving op het verhoogde oude veerplein,
met een luxe hotel en een jachthaven en omringd door nieuwe natuur.
• Een natuurgebied met buitendijkse natuur, de Oostelijke Perkpolder, grenst aan het hart van Perkpolder.
• De Oostelijke Perkpolder krijgt een nieuwe waterkering, die samen met de oude een brede waterkeringszone zal vormen.
• In de Westelijke Perkpolder, aan de andere kant van het hart, komen recreatiewoningen als ‘gasten’ in het landschap
te staan, te midden van nieuwe, zoute natuur.
• Het bestaande strand aan de Westerschelde krijgt een kwaliteitsimpuls.
• Door het landschap slingert straks een golfbaan.

om de dijk op termijn te versterken voor een periode van
tweehonderd jaar. Op die manier is het ontwerp berekend
op zeespiegelstijging.
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Rømø (DK)
Nessmersiel (D)
Polder Breebaart (NL)
Hondsbosse Zeewering (NL)
Ellewoutsdijk (NL)
Perkpolder (NL)
Kruibeke - Bazel – Rupelmonde (BE)
Hamme Lippenbroek (BE)
Abbotts Hall (UK)
Horsey Island (UK)

