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voor landbouw met toekomst

De voorbije dagen liepen de Hedwigepolder en de Prosperpolder op de grens van Nederland en Vlaanderen 
onder water. “Eindelijk onder water” zullen natuurjongens zeggen, “een schande” zeggen wij, de Zeeuwen 
en de Vlaamse inwoners uit de streek die het gebied kennen. Het is maar één van de zovele voorbeelden 
in Vlaanderen en Nederland waarbij onder noemer van algemeen belang zwaar ingegrepen wordt in agra-
risch gebied. Vandaag gaat het om natuurcompensaties voor spontaan ontwikkelde natuur op decennia 
geleden opgespoten haventerreinen die de voorbije jaren aangesneden werden en om compensatie voor 
verdwijnende natuurwaarden in de Westerschelde. Morgen wordt bij wijze van spreken ook werk gemaakt 
van de Vlaamse zogenoemde “Nationale Parken”, deze keer vanuit een ideologische groene beleving en 
overtuiging dat alles anders en beter moet met exclusieve aandacht voor natuur van het hoogste niveau, 
wat dat ook moge wezen. Op de kap van de landbouwsector uiteraard of wat had u gedacht.

Eén ding is zeker, wat zich nu op Linkeroever afspeelt is een kaakslag voor wie zich ooit in het zweet werkte om de polders op de 
Antwerpse Linkeroever bewerkbaar te maken, zowel aan Vlaamse als aan Zeeuwse zijde. Het is een kaakslag voor wie zeventig jaar 
geleden de grote watersnood van 1953 meemaakte en hebben en houden verloor. Het is een kaakslag voor wie jarenlang werkte 
aan boerennatuur, uit liefde voor de eigen omgeving en al dan niet in samenspraak met jagers, lokale overheden en grondeigenaars. 

Het jarenlange protest tegen de megalomane compensatie voor de verdieping en het continue baggeren van de Westerschelde, 
om de toegang tot het haven te garanderen voor de grootste zeeschepen kreeg recent de genadeslag door een uitspraak in een 
Nederlandse rechtbank die het te verrechtvaardigen vond om over te gaan tot het definitief ontpolderen. De Vlaamse procedures 
tegen de ontpoldering lagen al lang stil en de Vlaamse Overheid wachtte bij wijze van spreken op groen licht uit Nederland om de 
ontpoldering te finaliseren.

Geen haan die er naar kraait dat bij die onderwaterzetting ook met PFAS/PFOS vervuild Scheldewater de beide polders binnen-
stroomt. De giftige smurrie die elke dag de rivier instroomt uit de haven en omliggende zwaar vervuilende industrie wordt dood-
gezwegen in dezelfde politieke en ambtelijke kringen die nu de vlag laten wapperen boven de nieuwe Scheldedijk. Qua precedent 
kan dit uiteraard tellen! De boeren in de regio zien het met lede ogen aan en stellen zich, samen met ons, meer dan terecht vragen 
bij de randeffecten van die onderwaterzetting met vervuild Scheldewater. Welke impact zal die hebben op de oppervlakte- en 
grondwaterkwaliteit? Wie garandeert dat er op termijn geen negatieve impact is op de productie en commercialisering van land-
bouwgewassen uit de naastliggende polders? Wie garandeert vandaag dat er geen impact is op de gezondheid van mens en dier 
in de periferie van de ontpoldering? Wat zich afspeelde en nog afspeelt in de omgeving van de 3M-fabriek enkele kilometers daar 
vandaan is blijkbaar geen aanleiding om extra alert te zijn op de instroom van zwaar vervuilende en eeuwig blijvende chemische 
producten in oppervlakte- en grondwaterwaterlichamen. 

Op onze sector wordt met scherp geschoten in verband met stikstof, gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in waterlopen. 
Terzelfdertijd stromen tonnen medicijnresten via de riolen in onze rivieren doordat die niet uitgefilterd worden in zuiveringsstations, 
terzelfdertijd blijven 400.000 Vlaamse gezinnen ongezuiverd afvalwater lozen in grond- en oppervlaktewater, terzelfdertijd worden 
lozingsnormen van chemische bedrijven niet of amper gecontroleerd. 

Iedereen op een faire en draagbare manier doen bijdragen aan een betere leefomgeving, dát is werken in functie van het algemeen 
belang. Het selectief en gericht aanvallen van je eigen voedselproducenten is dat niet!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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