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Ontpolderen door te polderen?
Dit artikel is op 10 juni jl. verschenen in het Agrarisch Dagblad onder de titel "Provincie
Zeeland ontpoldert door te polderen".
Peter Leendertse, CLM-er en Zeeuw, is niet verbaasd over de hevige discussie rond ontpolderen in
Zeeland. Vanuit zijn CLM-werk signaleert hij dat de stappen naar een oplossing beter kunnen.
Water en natuur als vijand
Als Zeeuw kijk ik met verbazing hoe de provincie Zeeland de ontpoldering van een gebied van 600 ha
kwalitatief hoogwaardige landbouwgrond ten bate van natuurontwikkeling vorm probeert te geven. Het
lijkt alsof de provincie geen oog heeft voor twee diep gewortelde en elkaar versterkende gevoelens en
opvattingen bij Zeeuwse boeren:
Je strijdt tegen het water en waar mogelijk polder je land in, Zeeland en polders zijn van ons, en
natuurfreaks op geitenwollen sokken bepalen niet hoe het Zeeuwse land eruit moet zien.
Het bieden van veel geld door gedeputeerde Kramer of het dreigen met onteigening door minister
Veerman gaat voorbij aan beide gevoelens.
Polderen als aanpak
Als CLM-er kijk ik met verbazing naar de aanpak rond deze ontpoldering. Discussies rond
ruimteclaims zijn niet nieuw. In veel van onze projecten werken we samen met (koppige) boeren aan
lastige oplossingen. In Brabant realiseren we inmiddels met 350 boeren schoon grondwater in het
project “Schoon Water - Brabantse telers laten zien dat ’t kan“. Hier werken we met boeren, ZLTO,
Brabant Water, de provincie Brabant en Duinboeren samen. Een werkend poldermodel valt of staat
met gelijkwaardigheid en respect. Dus niet een probleem onder de neus wrijven, maar informatie en
kennis uitwisselen, en bewustwording stimuleren. Daarnaast laten we hen ook meedenken over en zo
mogelijk meewerken aan de oplossing.
Zilte landbouw als kans
Het lijkt erop dat rond de ontpoldering een discussie gevoerd wordt met natuur en landbouw als
tegenpolen. Alsof alle vormen van landbouw meteen een negatief effect hebben op de natuur. Er zijn
echter ook mogelijkheden om vormen van landbouw te ontwikkelen die ingepast zijn in de natuur of op zijn minst- de natuur niet schaden. Zo vormt de ontpolderingsdiscussie wellicht een kans voor de
ontwikkeling van een combinatie van zilte landbouw en natuur. De ideeën voor zo’n ontwikkeling
liggen klaar.
Dat nieuwe vormen van landbouw niet voor iedere boer aantrekkelijk zijn blijft een realiteit. Maar met
deze realiteit kunnen boeren eerder uit de voeten dan met een opgedrongen claim op ‘hun’ gebied.
Om vormen van landbouw te ontwikkelen die samen op gaan met natuur is samenwerking tussen de
natuurorganisaties en de boeren noodzaak. Samen werken aan een gezamenlijk probleem blijkt in
Zeeland tot nu toe moeilijker dan de degens kruisen en met veel geld de strijd in gaan. Maar of dat
laatste de oplossing biedt waarmee Zeeland is geholpen, durf ik te betwijfelen.
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