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PERSBERICHT       Roeselare, 24 januari 2018. 

 

Bescherming poldergraslanden: groen Polderfront loopt blauwtje op 

 

Drie natuurorganisaties (Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt en de West-

Vlaamse Milieufederatie), die opereren onder de koepel Polderfront en in september 

2016 naar de rechter waren gestapt tegen de beschermingsregeling van de Vlaamse 

regering voor de historische poldergraslanden hebben ongelijk gekregen van de 

Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De organisaties spraken van “een 

halfslachtige beslissing” en “een valse bescherming via de landbouwwetgeving”. Het 

ABS is tevreden met de uitspraak van de rechtbank en ziet er een bevestiging in van 

de keuzes die toen gemaakt werden. 

Waar in de praktijk steeds minder vragen gesteld worden bij de gevolgen van deze 

bescherming voor de uitbating van de graslanden, blijven wij als organisatie herhalen dat de 

bescherming, zoals die goedgekeurd werd in 2015, er één is waar wij als landbouw-

organisatie niets meer willen aan gewijzigd zien. Het kapitaalverlies door de bescherming is 

onmiskenbaar en zit reeds op de grens van het aanvaardbare. De beperkingen in het gebruik 

van de beschermde poldergraslanden slaat eveneens een gat in het inkomen van de 

betrokken veehouders en is reeds zwaar genoeg en op verschillende bedrijven nog steeds 

moeilijk inpasbaar in de bedrijfsvoering. Veehouders die jaren geleden bewust kozen voor 

een intensieve veehouderij werden gedwongen op een andere manier belangrijke arealen 

extensiever te gaan uitbaten en extra kwaliteitsvoller voeder aan te kopen. 

In 2015 besliste de Vlaamse regering om 8.000 ha poldergraslanden te beschermen: 5.000 

ha via de natuurwetgeving en 3.000 ha via de landbouwwetgeving. Een discussie van meer 

dan twintig jaar kende daarmee een einde en zorgde voor meer duidelijkheid bij het gebruik 

van de poldergraslanden aan de kust. Die historische poldergraslanden zijn ecologisch 

waardevol en bepalen sinds eeuwen mee het karakter van de open poldervlaktes. 

De rechter heeft nu de natuurorganisaties in het ongelijk gesteld, zo blijkt uit een recent 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De rechter noemt de twee 

beschermingsregimes die de regering hanteert “elk een vooruitgang op het vlak van de 

bescherming van de natuur- en landschapswaarden”. Het ABS heeft het nooit anders 

bekeken en geïnterpreteerd. 

Er zijn grenzen aan de wensen van wie alleen oog heeft voor bloemetjes en de bijtjes. Op de 

graslanden in de Polders wordt aan landschapsbeheer gedaan, van oudsher. Eeuw na eeuw 

heeft de polderboer gedaan wat moest: grasland in stand gehouden en onderhouden zoals 

het hoorde. Alleen is het paard vervangen door de tractor en de koe selectiever geworden bij 

het eten van gras. De tijd staat niet stil, ook niet in de polders! 

 

 

Meer info bij: Hendrik Vandamme, nationaal voorzitter ABS vzw - 0476 41 51 58 

 

mailto:info@absvzw.be
http://www.absvzw.be/

