Strategisch project – GRENSPARK GROOT SAEFTINGHE
Aanvrager: EGTS Linieland van Waas & Hulst
Subsidiebedrag: 300.000 euro
Het strategische project ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ wil bijdragen aan een geïntegreerde
gebiedsontwikkeling in het grensgebied tussen Vlaanderen en Nederland langs de linkeroever
van de Zeeschelde en Westerschelde. De ligging van het grenspark kan gesitueerd worden op
de grens tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het noorden van het Waasland.
Binnen het landgrensoverschrijdende gebied zijn meerdere provincies en gemeenten gevat:
Beveren, Sint-Gillis Waas en Hulst, provincie Oost-Vlaanderen en provincie Zeeland. Het
grensgebied is uniek. De identiteit wordt er bepaald door landbouw, haven en natuur. Nergens
is de verbondenheid tussen die elementen zo sterk als in dit grensgebied. Die kenmerkende
identiteit zorgt ook wel eens voor spanningen. De duurzame ontwikkeling van deze regio is
ruimtelijk en bestuurlijk ook één van de meest complexe processen in Vlaanderen. De regio
wordt gekenmerkt als een omgeving waarin verandering de laatste eeuw een constante is. Op
de grens van Vlaanderen en Nederland is een van de grootste getijdennatuurgebieden van
West-Europa in de maak. Het gebied verbindt binnenkort meer dan 4.000 hectare natuur van
het Verdronken Land van Saeftinghe met de Hedwigepolder, Doelpolder, Prosperpolder en de
omgeving. Deze grootschalige natuurontwikkeling is het gevolg van verschillende processen
die samenkomen: de ontwikkeling van de haven van Antwerpen gelegen in Natura 2000
gebieden, het geactualiseerde Sigmaplan en de Vlaams-Nederlandse ‘Ontwikkelingsschets
voor het Schelde-estuarium’.
De ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe biedt naast extra natuur ook nieuwe
economische kansen voor de regio. Het vergroten van de economische vitaliteit en
werkgelegenheid van het gebied is een expliciet doel van de Grensparkontwikkeling. Door de
diverse lokale en bovenlokale opgaves en plannen samen met de bewoners, overheden en
organisaties uit de regio horizontaal af te stemmen en te ontwikkelen, wil het project een
grenspark uitbouwen dat gedragen wordt door de omgeving. Op die manier wordt de identiteit
van het grenspark versterkt en worden de maatschappelijke, ruimtelijke en economische
kansen zichtbaar. Het project wenst de ruimtelijke visie en actieprogramma in praktijk te
brengen vanuit de synergie tussen natuur, landbouw en haven.
Zo wordt de komende jaren niet enkel het grootste natuurgebied in een rivierdelta van Europa
gerealiseerd, maar worden ook nieuwe economische kansen gecreëerd met lokale
landbouwers en ondernemers. Het Grenspark staat ook voor sociale innovatie, waarbij de
zogenaamde ‘streekholders’ en overheden de gebiedscoalitie verder vormgeven. Het moet
staan voor bevlogenheid en ruimte voor experimenten: een grensoverschrijdend
landbouwinnovatiefonds dat inzet op de win-win voor landbouw & biodiversiteit, een (h)eerlijk
streekmerk, nieuwe natuurontwikkelingen verbonden door een netwerk van kreken, dijken en
paden waarlangs recreanten de natuur, het landschap en de dorpen leren kennen. Het staat
voor een hedendaags waterbeleid waarin antwoorden komen voor zowel droogte als
wateroverlast en waar natuur en landbouw met elkaar in evenwicht worden gebracht. Het
staat voor leefbare dorpen en een mobiliteit uitgetekend op maat: grensoverschrijdend
genieten via belevingsgerichte wandel- en fietsnetwerken.

