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De stijgende welvaart door de meerwaarde uit 
de productie en handel van lakens – en andere 
goederen uit verre gebieden – zorgde in de 
middeleeuwen voor een aangroei van en bevol-
kingstoename in de steden, met bijhorend een 
stijgende voedselvraag. Steeds meer ging de 
mens de woeste kustgronden bewerken en bond 
hij de strijd aan met de zee. De kustmoeras-
sen werden massaal ingedijkt en drooggelegd. 
Droge gronden werden geïrrigeerd en het zout 
moest uit de grond worden gespoeld. 200.000 ha 
Vlaamse grond werd zo ooit op de zee of op een 
rivier gewonnen. 

In West-Vlaanderen kennen we al in 1183 de 
Watering van Veurne-Ambacht. Wat later, in 
1218 wordt in het Meetjesland (Oost-Vlaanderen) 
de Habbekinspolder vermeld, gelegen tussen 
Boekhoute en Watervliet. Antwerpen kent al van 
voor 1260 de Saaftingepolder. Met de overstro-
mingen van 1377 trekt de inpoldering nog sterker 
aan en zorgen de ingrepen van toen, voor vele 
van de bestaande polderlandschappen van nu. 

Om het waterbeheer te managen, kwam er ook 
de eerste regelgeving en werden bestuursvor-
men uitgewerkt. De Watering van Veurne-Am-
bacht beet hierbij de spits af. Het kapitaal voor de 
waterwerken, de technische kennis en knowhow, 
het beheer van de waterlichamen, stuwen, 
gemalen, sluizen, dijken enz. kwam in handen 
van deze besturen. Net als het toezicht en de 
bewaking op deze waterbeheerinfrastructuur Ook 
van die periode dateren de oude terminologieën 
als dijkgraaf, gezworene, geschot, griffier,...

Maar de tijd staat niet stil: de landbouw inten-
siveerde en het ruimtelijk rendement voor de 
vruchtbare gronden werd steeds meer opgetrok-

ken. Het peilbeheer werd versterkt in functie van 
de intensieve landbouw (mee onder invloed van 
het omzetten van graslanden naar akkerland) en 
natuur kwam verder in de verdrukking. Afvoeren 
van water blijkt nog steeds het hoofddoel in de 
winter en in de zomer staan grachten steeds 
meer droog door beregening, maar ook door het 
tekort aan buffer door het afvoeren in de winter. 
De laatste grote wijzigingen dateren uit de tijd 
van Napoleon, maar dat kan snel veranderen: 
niet alleen bouwde Europa al jaren terug een 
sterke bescherming voor natuur in, ook binnen 
het waterbeleid (Kaderrichtlijn water), maar ook 
Vlaanderen wil het waterbeheer steeds meer 
stroomlijnen. En dan komen ook de Polders en 
Wateringen in het vizier. 

Water naar de zee dragen. 

Landbouwgronden worden gedraineerd om de 
velden makkelijker en vroeger op het jaar te 
kunnen bewerken. Maar door al dat regenwater 
af te voeren, raken de diepere grondwaterlagen 
niet meer aangevuld en droogt de grond sterk uit. 
Het water is niet meer beschikbaar, noch voor 
de landbouw, noch voor de natuur. Sterker nog: 
soms moeten landbouwvelden die in het voor-
jaar gedraineerd werden om te kunnen zaaien, 
later op het jaar worden besproeid met grond- of 
beekwater. Zo verliezen we twee keer kostbaar 
water en droogt de grond verder uit. 

Voor het droogleggen van landbouwgronden 
vanaf 50 hectare is – sedert 15 jaar al – een 
vergunning en een milieueffectenrapport (MER) 
nodig. Als er ook kwetsbare natuurgebieden in 
het spel zijn –zoals bij ons de Uitkerkse Polder 
bijvoorbeeld, is dat vanaf 15 hectare. Die vergun-
ningsplicht werd in 2006 ingevoerd, juist omwille 
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De polders kraken: klimaatverandering 
en rechten van de natuur 

Polders en wateringen: relicten uit een ver verleden, van toen de Noordzee onze 
bron van welvaart was door lakenhandel. Hoewel ze historische wortels en steeds 
een aparte bestuursvorm hadden, staan ze op vandaag steeds meer onder druk. 
Droogte en klimaatverandering, maar ook de eis om respect voor de rechten van de 
natuur binnen een steeds intensievere landbouwcontext, zorgen voor het in vraag 
stellen van de tradities. Staan we op de vooravond van een ommezwaai in het 
waterbeleid van de polders? 
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van de nood aan een betere waterhuishouding. 
In de praktijk blijken de meeste droogleggings-
projecten echter helemaal géén vergunning te 
hebben. Laat staan dat voorafgaand een MER 
werd opgemaakt. 

Het meest schrijnende voorbeeld zijn de Pol-
ders en Wateringen. In Vlaanderen zijn er 
59 Polders en Wateringen actief, met een 
werkingsgebied van circa 300.000 hectare en 
10.000 km aan waterlopen. Zij pompen water 
uit de polders over naar nabijliggende water-
lichamen, om het zo af te voeren naar zee. 
En dat nog steeds zonder vergunning. In hun 
interpretatie is dit namelijk geen drooglegging, 
maar “het louter verplaatsen van oppervlak-
tewater naar een ander deel van het hydro-
grafisch net”. Daarom moeten ze volgens hun 
eigen interpretatie geen vergunning aanvra-
gen. Die interpretatie werd zowel door minister 
Demir als door het Departement Omgeving al 
tegengesproken. De wetgeving is duidelijk: een 
vergunning is nodig. 

Met de moed der wanhoop

De Uitkerkse Polder, 1.500 jaar geleden een 
slikken- en schorrengebied dat stilaan ingepol-
derd werd, is een mooi voorbeeld van de strijd 
tegen verdroging. Met haar 1.400 hectare (700 
ha natuur met natte graslanden), vormt dit kom-
grondgebied een trekpleister voor duizenden 
weidevogels. Het is de Vlaamse materniteit 
voor de grutto, de kievit of de kluut, maar ook 
voor heel wat eenden zoals de slobeend of de 
zomertaling. Topnatuur zoals we in West-Vlaan-
deren amper kennen. 

Centraal in het gebied ligt de Blankenbergse 
Vaart die, net als de zijbeken die erin afwateren, 
van groot belang is voor het afvoeren van water 
naar zee. Al 30 jaar – sinds de oprichting van 
het reservaat – beheerst de strijd tegen de ont-
watering het werk van de natuurbeheerders van 
het gebied. Waar vroeger graslanden het zicht 
bepaalden, zorgde een grote ruilverkaveling 
voor een ommezwaai en kwamen akkers – met 
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drainage – in de plaats. Met een polderbestuur 
dat nog steeds vooral uit landbouwers bestaat, 
kwamen de natuurbelangen nooit vooraan op 
de agenda. Veel hoop werd er gesteld in de 
Kaderrichtlijn Water (2000 en omzetting naar 
Vlaams beleid in 2003) en de hiermee ver-
bonden oprichting van de bekkencomités en 
deelbekkencomités (2008): eindelijk moest het 
waterbeleid ook – en strikt – in functie van de 
natuurbelangen gevoerd worden. Nederland 
maakte al een eerste switch naar een meer 
integraal beleid met de oprichting van de Water-
schappen. Maar voor het deelbekken voor de 
Uitkerkse Polder kwam er niet veel verandering: 
het werd overgedragen aan het polderbestuur. 
Om toch een einde te maken aan de strijd tus-
sen landbouw en natuur, onderhandelde de 
Vlaamse Overheid het Raamakkoord Oudland-
polder. De eerste versie, 7 jaar terug, strandde 
in onmin. Een tweede poging, een drietal jaar 
terug, onder voorzitterschap van de gouverneur 
en uitvoering van de VLM, loopt op vandaag 
nog steeds. Maar ook dit akkoord startte onder 

ongelukkig gesternte: aangezien Natuurpunt als 
beheerder geen polderbelastingen wilde betalen 
in functie van drooglegging, kreeg ze bij aan-
vang een reprimande van de gouverneur. Dat 
zette de toon voor de inhoud van dit akkoord 
dat 30 jaar zal lopen (en nu in de startfase zit). 
Heel duidelijk werd dit, toen bleek dat de Blan-
kenbergse Vaart, noch de afwateringsstromen 
niet in het raamakkoord werden opgenomen en 
dus hun afwaterende functie blijven behouden. 

Daarenboven moest er een nieuwe pomp 
komen aan de monding van de vaart, om piek-
debieten versneld naar de zee af te voeren. 
Natuurpunt heeft dit schoorvoetend aanvaard, 
om het akkoord niet te kelderen, maar stelde de 
voorwaarde dat de pomp enkel als noodpomp 
zou worden gebruikt en dat alle afwaterende 
stromen zouden voorzien worden van stuwen, 
om het waterpeil aan de natuurgebieden op het 
gestelde niveau te behouden. Maar aangezien 
deze waterlichamen niet in het raamakkoord 
vervat liggen, werden de stuwen niet voorzien. 
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Hoewel de natuurbescherming een directe wer-
king heeft, verwijst het antwoord van de minister 
op het bezwaar hiertegen naar de latere fases 
in het akkoord. Mogelijks komt hier in de toe-
komst verbetering in. 

Intussen is er de toenemende droogte, met 
gevolgen voor de broedgevallen en de voed-
selvoorziening van de weidevogels. Ook de 
beschermde vegetaties komen steeds meer 
onder druk. Momenteel blijft het behelpen met 
zonnepaneelpompjes, enkel binnen een beperkt 
gebied (50 ha op een geheel van 650 ha). 
Daarenboven trekt het polderbestuur de polder 
steeds vroeger droog (maart) en voert ze in de 
zomer water in van de Oostendse vaart, waar 
de waterkwaliteit niet geschikt is voor natuur. 

De VMM en het polderbestuur kijken nog steeds 
de andere kant op. Maar in Berlare verzet één 
man zich hard tegen het droogleggingsbeleid. 

Don Quichote uit Berlare

In de polder Schelde-Durme, zo’n 7.000 hectare 
groot, verzet de lokale actievoerder Francis Van 
den Abbeele zich al jaren tegen de droogleg-
ging zonder vergunning. Hij probeert de Oost-
Vlaamse provinciegouverneur te dwingen die 
vergunning op te leggen. De gouverneur wei-
gerde dat echter, waarop ze werd teruggefloten 
door minister Demir. Maar ondanks jarenlang 
brieven schrijven naar allerlei instanties, een 

hele reeks parlementaire vragen, een milieusta-
kingsvordering en een verzoek tot bestuurlijke 
handhaving, veranderde er tot nog toe: niets. 
Het is nu wachten op een nieuwe beslissing van 
de gouverneur. 

Eenzelfde verhaal bij het waardevolle natuur-
gebied De Zegge in Geel. Ook hier wordt 
water uit omliggende landbouwgronden weg-
gepompt zonder vergunning. De biodiversiteit 
gaat achteruit door de drooglegging van de 
polder tussen de Zegge en de Kleine Nete. Het 
provinciebestuur van Antwerpen werd door de 
Vlaamse milieuhandhaving op de vingers getikt 
omdat deze drooglegging zonder vergunning en 
MER gebeurt. 

Op basis van deze twee dossiers diende de 
vzw Dryade vervolgens een klacht in tegen 56 
polders en wateringen. Daarmee stelt de vzw 
de kwestie scherp op Vlaams niveau. Eerder 
schreef de vzw al alle polderbesturen en wate-
ringen aan. Uit hun antwoorden bleek opnieuw 
dat ze vinden dat ze niet aan drooglegging doen 
en dus ook geen vergunning moeten aanvragen 
of een MER moeten opmaken. Soms argumen-
teren ze dat ze niet wegpompen, maar “louter 
grachten aanleggen waarlangs het water door 
de zwaartekracht wegloopt”. Dat soort van dro-
gargumenten zal ons niet helpen in tijden van 
droogte. Een forser optreden van het beleid is 
absoluut noodzakelijk.
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Bij ons spaart 
je geld ook 
het klimaat. 

vdk bank Kortrijk
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Graag een verantwoord waterbeheer

Als een vergunning en een MER wél worden 
afgedwongen voor droogleggingsprojecten, is 
vervolgens de vraag hoe die instrumenten ingezet 
kunnen worden voor een duurzaam waterbeheer. 
Het kan niet de bedoeling zijn om al die land-
bouwgebieden onder water te zetten, maar een 
evenwichtig waterpeilbeheer met aandacht voor 
natuurwaarden is het minimum dat we op van-
daag kunnen verwachten. 

Droogleggingsnormen voor polders bedragen 
momenteel 1,2 m voor kleigronden en 90 cm voor 
zandgronden. Voor de natuur is dat echter veel 
te diep: 50 cm en liefst minder, is het maximum. 
Bovendien hoeft ook niet het hele jaar gedrai-
neerd te worden. Dat is vooral nodig bij het zaaien 
en het oogsten. In andere periodes is deze lage 
waterstand niet nodig. Met peilgestuurde drai-
nagesystemen kan de landbouwer het waterpeil 
regelen zodat enkel tijdens de korte periodes dat 
dit nodig is, het peil verlaagd wordt op het veld. 
Daarover moeten afspraken gemaakt worden tus-
sen landbouw en natuur. En daarbij kan het opma-
ken van een milieueffectrapport en het afdwingen 
van de vergunningsplicht een grote hulp zijn. 

Dat er op vandaag – vooral voor de grote drai-
nages – al 15 jaar een vergunningsplicht geldt, 
met plicht tot opmaak van een MER, maar dit niet 
wordt toegepast, valt in deze tijden van droogte 
niet meer goed te praten. 

Verandering in de maak? 

Al enige tijd ligt de inkanteling van de pol-
derbesturen in het provinciaal bestuur op de 
plank van de Vlaamse Regering. Dit zou komaf 
maken met de zware druk die de landbouw legt 
op het waterbeleid. 

Voor de Provincie West-Vlaanderen gaat het 
uiteraard om een groot gebied en is de discus-
sie, vooral over financiële kant van de zaak, nog 
helemaal niet rond. Vraag is of deze inkanteling, 
dan wel een andere manier van bestuurlijke 
opschaling, de beste oplossing is. 

Uiteraard zijn we voorstander van een meer 
neutraal polderbeleid. Neutraliteit moet dan lei-
den naar integraal beheer, waar ook de natuur 
haar rechten kent. We zijn geen voorstander 
van eventuele uitzonderingssituaties –door 
bijvoorbeeld de West-Vlaamse Polders en 
Wateringen een onafhankelijke positie te geven, 
aangezien een gestroomlijnd waterbeheer op 
het juiste niveau de beste resultaten heeft. 

En uiteraard zijn we er ervan overtuigd dat de 
kennis van de mensen in het veld, ook de pol-
ders, niet over boord gegooid mag worden. 

Misschien raken we dan eindelijk af van de mid-
deleeuwse droogleggingsmentaliteit?

Tekst: Erik Grietens en Bart Vanwildemeersch
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