
Hoe boerennatuur moet   wijken voor nepnatuur
Bijna geruisloos werden 
honderden polderboeren van 
hun grond verdreven voor 
‘nieuwe natuur’ waarvan nog 
moet blijken of het ook iets zal 
opleveren. Chris De Stoop, 
zelf een boerenzoon, beschrijft 
het pijnlijke proces van wat hij 
noemt ‘een sociaal drama waar 
niemand wakker van ligt’. In de 
hoop het tij nog te kunnen keren.

De 120 dikbillen zijn weg, maar de stallen
staan er nog, de kippen lopen op het erf, het
vlas en de maïs staan op het veld. De boer
derij leeft, maar in de straat zag De Stoop
de twaalf boeren een na een verdwijnen en
plaats ruimen voor villa’s – weggeconcur
reerd door de schaalvergroting van de land
bouw,  opgedrongen  door  Europa.  En  hij
kwam terecht in de hevige strijd van de pol
derboeren die moeten wijken, niet voor de
haven, maar voor het aanleggen van nieu
we natuurgebieden. 
‘Ik heb in het boek willen overbrengen wat
die traditionele landbouwgemeenschap be
tekent, die eigen levenswijze, die onder on
ze ogen aan het verdwijnen is zonder dat we
daar ook maar een ogenblik van wakker lig
gen.  De  boerenbevolking  is  gedecimeerd,
een op de tien is nog over, en het ergste vind
ik dat de samenleving dit niet eens ervaart
als een sociaal drama. Er is solidariteit voor
veel groepen in de maatschappij, maar niet
voor de boeren.‘

Je zou denken, de boeren en de natuur
beweging, dat  is één strijd  tegen de ha
ven, maar  in het boek  lusten de boeren
de natuurbeweging  rauw. Hoe  is het zo
ver kunnen komen?

‘Jarenlang  stonden  boeren,  polderbewo
ners en de natuurbeweging schouder aan
schouder. Er werden tientallen procedures
met succes tegen de haven aangespannen.
Tot  in  2001.  Totaal  onverwacht  sloot  Na
tuurpunt een akkoord met de haven. De mi
lieugroepering zou vijf procent ecologische
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sche hoeve Hof ter Walle met zijn kale dak
gebinte  staat  als  een  soort  monument  in
het weidse landschap van de Arenbergpol
der. Alle andere historische hoeves hebben
het loodje moeten leggen onder de bulldo
zers om plaats te ruimen voor het nieuwe
natuurcompensatiegebied Putten West. ‘Is
dàt natuur?  Die moerassen? Die ruige vlak
te?’, zegt Roger van Gijsel in het boek Dit is
mijn  hof  van  Chris  De  Stoop.  Doodziek
wordt Roger ervan. Zijn boerderij, een ge
mengd  familiebedrijf,  barstte  van  de  na
tuur. In de schuur broedden elk jaar zwalu
wen, uilen en vleermuizen. ‘Een bloeiende
boomgaard,  een  wiegend  korenveld,  een
weiland vol koeien, dat is nu blijkbaar geen
echte natuur meer’, zegt Roger. ‘En als ge
volg daarvan moeten wij weg. Ge hebt er
geen weet van hoe erg dat is om zo het le
venswerk van een hele familie verloren te
zien gaan’, zegt boer Guido.
Twee  jaar geleden keerde Chris De Stoop
terug naar zijn roots, de boerderij in de Wa
se polders die  leeg kwam  te  staan omdat
zijn moeder naar het rusthuis moest en zijn
broer stierf.  ‘Ik herontdekte dat boerenvi
rus in mij, toen ik vijftien jaar geleden het
boek De Bres schreef over het verdwijnen
van Doel. Elke week zat ik hier aan de ka
chel en hielp mijn broer. Twee jaar geleden
werd ik boer in bijberoep.’ 

POLDERBOEREN STRIJDEN NIET TEGEN HAVEN MAAR TEGEN NATUURGEBIEDEN
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Hoe boerennatuur moet   wijken voor nepnatuur

‘EEN BLOEIENDE 
BOOMGAARD, 
EEN WIEGEND 
KORENVELD, 
EEN WEILAND 
VOL KOEIEN, 
DAT IS BLIJKBAAR 
GEEN ECHTE 
NATUUR MEER’

‘ER IS 
SOLIDARITEIT 
VOOR VEEL 
GROEPEN IN DE 
MAATSCHAPPIJ, 
MAAR NIET 
VOOR DE BOEREN’

en at alsnog de nesten leeg. Nu hebben ze
draad gespannen voor de  ingang  van het
ecoduct, we zullen zien of het nu wel lukt.
Duizenden  bomen  werden  gekapt,  omdat
op de takken roofvogels zitten die de kui
kens opeten. Een groot succes van de na
tuurbeweging is de comeback van de grau
we gans. Maar die worden nu elk jaar met
honderden  gevangen  en  geëuthanaseerd,
omdat ze ook de vogels verdringen en een
halve kilo uitwerpselen per dag produceren
en daarmee het water vervuilen.’ 

Zijn er binnen de natuurbeweging geen
mensen die kritiek hebben op de aanleg
van die natuurgebieden  in de polders?

‘Toch wel. Jacques Van Impe, die al 40 jaar
natuurobservaties doet, maakte in 2011 de
balans op en concludeerde dat het broed
succes enorm laag is en dat het een schande
was dat de aanleg van de natuurgebieden
met  zoveel  menselijk  leed  gepaard  ging,
maar hij werd meteen persona non grata.
Ik ben geen natuurhater, integendeel, maar
de  belangrijkste  internationale  boegbeel
den  van  de  nieuwe  wildernis  stellen  drie
voorwaarden om nieuwe natuur aan te leg
gen:  niet  op  de  vruchtbare  gronden,  niet
zonder instemming met de lokale gemeen
schappen  en niet  door  oude  cultuurland
schappen  te  vernietigen.  Die  drie  voor
waarden heeft men hier met de voeten ge
treden. En het is onomkeerbaar.’

Chris De Stoop, Dit is mijn hof, 
De Bezige Bij, 288 blz, 19,99 euro.

business geworden. Je kiest uit de catalo
gus van de multinational Arcadis een eco
systeem dat op dat moment mode is en zij
komen het aanleggen. Twintig jaar geleden
was het “plant eens een boom”, nu is de mo
de “natte natuur”. Het heeft iets enorm arti
ficieels.  Een  natuurfilosoof  spreekt  zelfs
van  bedrog,  zoals  bij  kunstvervalsing:  je
kijkt  naar  een  natuurgebied  waarvan  je
denkt  dat  het  eeuwenoud  is,  maar  het  is
met graafmachines een jaar geleden aange
legd. En het zal nog moeten blijken of die
nieuwe  natuur  ook  werkt,  of  een  nieuwe
blunder is.’

De boeren doen erg schamper over die
‘nieuwe’ natuur. Boer Felix moest  ineens
verdwijnen voor de kluut.  ‘De kluut 
moest van een andere plaats hierheen 
verhuizen. Gingen ze dan wegwijzers 
plaatsen  in de klutentaal?’

‘De zwakke plek van die natuurgebieden is
dat de doelstellingen voor veel vogelsoor
ten niet gehaald worden en de boeren we
ten dat. Er zijn miljoenen geïnvesteerd voor
de kluut en visdiefjes, maar het broedsuc
ces is bijna onbestaande. Onder meer om
dat,  en  dat  is  eigenlijk  taboe,  de  kuikens
worden opgegeten door andere predatoren
zoals de vos.’
‘In Putten West bijvoorbeeld hebben ze dan
maar eilandjes aangelegd, omdat de vos, zo
dachten ze, niet kon zwemmen. Dat kon hij
natuurlijk wel. Dus het jaar erop legden ze
stroomdraden rond die eilandjes, maar de
vos kroop door het ecoduct van de padden

de vruchtbaarste streken van Europa. Die
vruchtbare kleigrond is hier met tonnen af
gegraven en in het Doeldok gestort om de
blunder van de haven weer dicht te gooien.
En  met  de  rest  hebben  ze  de  dijken  ver
sterkt. De eerste schande is dat men tiental
len natuurgebieden, enkele duizenden hec
taren groot, aanlegt in dezelfde streek waar
al duizenden mensen voor de havenuitbrei
ding zijn verdreven. De tweede schande is
dat hier nooit  een maatschappelijk debat
over is geweest. Boeren die onteigend wor
den voor de haven daar kun je nog sympa
thie voor opbrengen, maar het is not done
om de natuur in vraag te stellen.’ 

In het boek vragen de boeren zich af 
waarom hun boerennatuur weg moet 
voor andere natuur. Maar  is een boeren
erf wel natuur?

‘Natuurlijk wel. Daar waren de polderboe
ren net zo trots op. Dat er hier een verwe
ving  was  van  akkers,  weilanden,  dreven,
moerassen en kreken. Ik heb aan elke boer
gevraagd waarom hij het erger vindt om te
moeten wijken voor natuur dan voor een
dok. Een dok, zeggen ze, kan misschien nog
werk opleveren voor onze zonen en doch
ters. En dat het psychologisch zo moeilijk te
aanvaarden is omdat ze net met en  in de
natuur gewerkt hebben, net als hun voor
ouders en dat zij nu moeten oprotten om
dat hun boerennatuur minder waard is dan
de ‘topnatuur’ die door studiebureaus ach
ter de ontwerptafel getekend wordt.’
‘Nieuwe natuur aanleggen is een bloeiende

infrastructuur in het havengebied aanleg
gen op kosten van de haven en buiten de
haven zou ze zoeken naar compensatieszo
nes. Drie medewerkers kregen van de ha
ven  een  salaris,  later  kreeg  Natuurpunt
zelfs een zitje in de raad van bestuur. Van
jarenlange  tegenstrever  werden  ze  plots
medebestuurder. De steeds grootschaligere
landbouw veroorzaakte ook een milieupro
bleem en dat wakkerde de strijd aan.’
‘2001 was ook het jaar dat de Vlaamse over
heid via een nooddecreet besliste dat 750
hectare  natuurgebied  zou  worden  aange
legd. Door dat nooddecreet was elke juridi
sche tegenspraak onmogelijk en was er ook
geen debat. Het gevolg was dat honderden
boeren werden onteigend, waardevolle his
torische  hoeves  afgebroken,  hele  gehuch
ten van de kaart geveegd. Voor elke uitbrei
ding van de haven waren nieuwe natuur
compensaties nodig en die worden tot van
daag telkens hier gezocht. Ook nu worden
nog boeren onteigend en hoeven gesloopt.’

Men wil hier de oorspronkelijke natuur
herstellen, daar kun  je niet  tegen zijn.

‘Maar het was hier in de middeleeuwen al
poldergebied.  Op  middeleeuwse  kaarten
zie  je  zelfs  in  het  Verdronken  Land  van
Saeftinghe  dorpen,  kastelen  en  polders.
Het  land  teruggeven  aan  het  water  zegt
men, maar de Westerschelde bestond vroe
ger niet, die is maar rond 1500 doorgebro
ken.  Dit  is  een  landbouwstreek  van
1.000 jaar oud. Alle boeren kunnen vele ge
neraties teruggaan. Dit is trouwens een van

Chris  De  Stoop:  ‘Nieuwe  natuur  aanleggen  is  een  bloeiende  business  geworden.’ 


