de voorzitter

Natuurrealisaties op de kap van de boer
Na de immense overstromingen van 1976 in het Scheldebekken (Ruisbroek en omgeving) besloot de overheid,
naar analogie met het Nederlandse Deltaplan, om de Schelde en haar zijrivieren meer ruimte te geven en bijkomende nieuwe hoge dijken te bouwen via het Sigmaplan. Uitvoerders van het Sigmaplan zijn de Vlaamse
Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos. De VLM komt op het terrein de gesprekken voeren met
de landbouwers. Het plan heeft naast waterveiligheid ook oog voor de ontwikkeling van riviernatuur, recreatie
en lokale economie, waaronder wij ook landbouw begrijpen. Om de ermee gepaard gaande grondinnames te
coördineren en te compenseren werd de Grondenbank opgericht met een zogenaamde “instrumentenkoffer”
waarmee oplossingen op maat kunnen aangeboden worden aan de getroffen landbouwers. Zo moest onder
meer het grootschalig natuurproject ‘Kalkense Meersen’ een model worden voor het flankerend landbouwbeleid bij dergelijke grote projecten. Hier zou het flankerend beleid, waar jarenlang vanuit het toenmalig Agentschap Landbouw & Visserij
aan gewerkt is en wat uitgevoerd diende te worden op het terrein door de VLM, uitgetest worden.
Wat niet te zien is op de vele mooie brochures en de natuurfoto’s rond de vordering van de werken voor het Sigmaplan, is het boerenleed achter de schermen.
Er is een ware volksverhuis en grondinwinning nodig geweest om een mogelijk overstroombaar natuurreservaat van meer dan 800 ha
te realiseren. Hiertoe zijn vele landbouwgezinnen moeten stoppen of verhuizen, wat emotioneel niet gemakkelijk is. Veel tranen zijn
gevloeid en harde beslissingen zijn genomen. Daar wordt op de website van Natuurpunt, de beheerder van het reservaat niet over
gesproken.
Maar ook voor de blijvers zit het niet mee. De door ABS gevraagde mini-ruilverkaveling voor de blijvers is nooit uitgevoerd hoewel de
VLM dit een goed idee vond. Landbouwers begonnen dit dan zelf onder mekaar te doen, maar dit werd tegengewerkt door de VLM en
de Grondenbank.
De Grondenbank zou ervoor zorgen dat elders opgekochte gronden aangeboden zouden worden aan de getroffen blijvers. Deze
gronden moeten echter door de boeren overgekocht worden want de VLM wil geen gronden verpachten. Het immens project zorgde in
de regio voor een ware grondenhandel en voor een verdrievoudiging van de grondwaarde. Vraag en aanbod van gronden werden en
worden verstoord door de realisatie van het Sigmaplan en dit niet alleen in de omgeving van Kalken.
Hier knelt de spreekwoordelijke schoen: VLM wil nu blijkbaar profiteren van deze meerwaarde en actualiseert de terugkoopprijs. Door
administratieve traagheid van de procedure vraagt de VLM steeds uitstel voor de doorverkoop en zo verlopen snel 5 jaar en meer en
wordt de getroffen landbouwers nogmaals getroffen door de verhoogde doorverkoopprijs. Er zijn nochtans aankoopregelingen uitgewerkt, maar die werden steeds weer opgeschoven in de tijd.
Bovendien had de VLM beloofd om de schrijfkosten op zich te nemen, bevestigd via mailverkeer. De boeren hebben gehandeld ter goeder trouw. Nu worden ze opgejaagd om, na al die jaren van eerder uitstel, toch maar snel te beslissen en over te gaan tot de aankoop
aan de voorgestelde veel duurdere voorwaarden. Daarbij wordt met chantagepraktijken gedreigd om de aangeboden gronden alsnog
naar anderen door te schuiven. Ook het vast onderdeel van het flankerend beleid waarmee men probeert boeren snel over de brug te
krijgen, de wijkerspremie, moet na de aankoop teruggegeven worden. Blijkbaar lijken alle trucen van de foor van pas te komen om de
rekening bij de overheid te doen kloppen. Voor een getroffen landbouwer en zijn gezin is het onbegrijpelijk en ziet hij dat hij tweemaal
het kind van de rekening wordt. Een eerste keer bij de onteigening van zijn grond en een tweede maal wanneer hij met de rug tegen de
muur gezet wordt om andere gronden terug te kopen aan veel hogere prijzen dan initieel vooropgesteld.
Voor ABS heeft dit flankerend beleid gefaald en is er maar één winnaar: ANB/Natuurpunt. Maar zij liggen niet wakker van een boer min
of meer…
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