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KUSTPOLDERGRASLANDEN : 

POLDERFRONT STUURT VLAAMSE REGERING INGEBREKESTELLING

Van de 12.000 hectare poldergraslanden door het INBO als waardevol op kaart gezet, werden er 5.000 beschermd 

via de natuurwetgeving. 4.000 via een snelle procedure afgevoerd en  lopen er 3.000 het risico om heel traag 

te verdwijnen.  Deze laatste liggen immers buiten bestemd natuurgebied. Het Polderfront  -dat bestaat uit de 

West-Vlaamse Milieufederatie vzw, Vogelbescherming (S.O.S. Kustpolders) vzw en Natuurpunt vzw- heeft dan 

ook een ingebrekestelling gestuurd aan de Vlaamse Regering. Hierin vraagt het om binnen de drie maanden 

een gelijke bescherming te geven aan de 8.000 resterende poldergraslanden, allen onder natuurwetgeving.  

Als de regering bewust een zwakke bescherming 

voorziet, is het een plicht in actie te komen.

Niet alle dagen wordt er een ingebrekestelling aan de 

Vlaamse Regering gestuurd, het is eerder uitzonderlijk 

zelfs. Een bekende voorganger is de Klimaatzaak, 

waarbij een groep verontruste burgers de regering 

wil aanzetten tot actie voor het klimaat. Het is dus 

eerder een laatste redmiddel, als zelfs smeekbeden in 

dovemans oren vallen en de regering bewust in de fout 

gaat. Zoals bij de schijnbescherming van de historische 

kustpoldergraslanden.

Al meer dan 20 jaar wordt er geleuterd over deze 

natuurmonumenten aan de kust. De ene regering schoof  

het door naar de volgende. Steeds werden de ‘verliezen’ 

voor de landbouw voorop gesteld, zonder het verlies 

voor de maatschappij te berekenen. Nog nooit werd er 

vertrokken van de gedeelde winsten voor boer, natuur 

tegen elkaar op te zetten.

De uitspraak van de Boerenbond in reactie op de 

ingebrekestelling toont ook aan dat ze in haar opzet 

slaagt: “Landbouwers onderhouden deze graslanden 

gratis terwijl natuurverenigingen voor het beheer van 

hetzelfde soort graslanden zwaar gesubsidieerd worden”. 

Uiteraard is dit een verdraaiing van de werkelijkheid (niet 

alleen het vee dat graast krijgt subsidies, ook voor hun 

melk, hun stallen en het groene gras  moet de boer 

Vlaanderen en Europa (u en ik) danken. Natuurpunt 

wordt ook vergoed voor het beheer, maar in een veel 

beperktere mate. Deze discussie zou overbodig moeten 

zijn, maar is dat helaas niet. 

Gebrekkige bescherming

In de aanhef  werd er op gewezen dat de 

beschermingsmaatregel van 27 november 2015 ‘much 

ado about nothing’ is. 5.000 hectare was al beschermd, 
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4.000 vallen buiten bescherming en 3.000 worden een 

beetje tijdelijk beschermd via de Europese landbouw-

regelgeving, het gemeenschappelijk land-bouwbeleid 

(GLB). In de praktijk zal er dan ook weinig veranderen.

Want waar de natuurwetgeving een strikt en langlopend 

kader biedt, zorgt de Europese landbouwregelgeving 

(nu al) voor verwarring. Men kan deze 3.000 hectare 

niet alleen behandelen met onkruidverdelgers, stilaan 

het reliëf  effen frezen en doorzaaien met kruidachtige 

gewassen (luzerne bijvoorbeeld) en uiteindelijk bezwaar 

indienen tegen de bescherming. Bij een overtreding 

krijg je als landbouwer minder subsidies en in het ergste 

geval, moet je de graslanden herstellen (maar in welke 

staat en hoe?). De paardenhouder of  de tuinier, die niet 

onder het GLB valt, moet ook niet vrezen: hen kan 

geen maatregel opgelegd worden. En een paard heeft 

een vlakke weide nodig. In 2020 is het weer tijd voor 

een nieuwe ronde GLB hervormen. Hopelijk staan de 

maatregelen voor waardevolle graslanden dan nog in de 

regelgeving, anders resteren er nog maar 5.000 hectare 

van de oorspronkelijke 12.000 van 2014.  

Niet alleen de natuurverenigingen kaarten deze 

gebrekkige decreetgeving aan, ook de Raad van State 

heeft bedenkingen bij het onderscheid tussen beide 

beschermingsmaatregelen. Ditsterkt onze overtuiging. 

Dat we een ingebrekestelling sturen en niet direct naar 

de rechtbank gaan, toont aan dat we met het kabinet 

aan tafel willen gaan zitten. Het zou trouwens de eerste 

keer zijn dat we een uitnodiging zouden krijgen voor dit 

dossier. 

Dit is geen exclusief  natuurdossier

Het zijn natuur- en milieuverenigingen die met recht 

kunnen zeggen dat ze opkomen voor het algemeen 

belang. Ook in het dossier van de kustpoldergraslanden. 

Het gaat er voor het Polderfront niet alleen om de 

biodiversiteit en het unieke habitat te beschermen, maar 

ook om die bescherming als paraplu te gebruiken voor 

een veel breder verhaal: landbouw inschakelen als een 

van de vele –en niet als enige- ecosysteemdiensten van 

een uitzonderlijk rijk landschap. 

Als poldergraslanden opgehoogd, of  omgeploegd 

worden, komt er een zeer grote hoeveelheid CO2 vrij 

uit de bodem. En een bodem zonder bedekking haalt 

ook geen CO2 meer uit de lucht. 

Het water, dat voorheen in de plassen en greppels 

stond, loopt af  naar de nu reeds overvolle kanalen, met 

overstromingen tot gevolg. Steden en gemeenten in 

de poldergebieden zullen ook hier extra investeringen 

moeten doen, om de effecten van het verdwijnen van 

de buffers te ondervangen. De nitraten die eerder door 

de graslanden uit het water werden gezuiverd, komen 

nu in het oppervlaktewater en worden aangevuld met 

de extra doses voor de mais die er veelal op geplant 

wordt en wel tegen een overdosis nitraten kan. 

En wie wil er fi etsen in een landschap van maisakkers? 

Een gevarieerd landschap van aaneengesloten polder-

graslanden, waar de vogels elkaar afwisselen dag en 

nacht en per seizoen, doet de streek heropleven en lokt 

terug handel en inwoners naar de dorpen.

En de boerderijen. Kijk naar de prés salés in Frankrijk, 

of  de Texelse schapen en andere voorbeelden. Mensen 

willen authenticiteit en liefde voor de omgeving. En die 

authenticiteit geeft voor de boer een betere prijs, zeker 

als die via de eigen kanalen verkocht wordt.

In het verleden ligt het heden

De Vlaamse Regering kiest er desondanks voor om de 

sectoren tegen elkaar op te zetten, hoewel er op die 

manier enkel verliezers zullen zijn. En dat kunnen we 

niet zomaar aan ons laten voorbijgaan. Daarom heeft 

de West-Vlaamse Milieufederatie vzw gekozen om aan 

te sluiten bij het Polderfront en samen voor het behoud 

van de waardevolle poldergraslanden te vechten. 

Binnen drie maand zullen we weten of  ook de Vlaamse 

Regering er zo over denkt. We houden u op de hoogte.
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