
Kroniek van de discussie natuur vs. erfgoed n.a.v. de bescherming van Hof ter Walle, de 
nieuwe natuurgebieden (of 'biodiversiteitscontainers') en de ontpolderingsproblematiek 
van Prosper- en Hedwigepolder (2009-2011)... én een toekomstvisie waarin natuur- en 
erfgoedwaarden kunnen worden verzoend. 

HET ALGEMEEN KADER 
"Holderdebolder door de Vlaamse Polder" 
 
Conventie van Faro en Landschapsconventie, voorbode van nieuw beleid? 
 
De Landschapsconventie is in voege sinds 2000. In Vlaanderen resulteerde dat onder 
meer in de oprichting van Regionale Landschappen. In het Regionaal Landschap IJzer en 
Polder en Regionaal Landschap Meetjesland wordt er rekening gehouden met 
polderlandschap en poldererfgoed.  
De Conventie van Faro (Raad van Europa, 2005) is in december 2009 geratificeerd in 
Vlaanderen. De adviesraden hebben in hun adviezen uitdrukkelijk de EGD&P vermeld. 
Blijkbaar is onze actie niet ongezien gebleven sinds we het memorandum ‘Erfgoed, een 
mensenrecht’ in 2007 bekend maakten. In juni 2011 zal de Conventie in voege treden en 
zullen de lidstaten van de Raad van Europa de Conventie moeten omzetten in wetteksten 
en beleid. De Conventie van Faro stipuleert dat de ondertekenaars zich voornemen 
rekening te houden met het specifieke karakter en de belangen van cultureel erfgoed bij 
het uittekenen van economische beleid. Deze Conventie komt niets te vroeg.  
 
Overal in Vlaanderen staat het erfgoed onder druk door de logistieke 
plannen van de Vlaamse Regering.  
 
In de Westhoek bedreigt de verbreding van de N8 en de geplande aanleg van de A19 de 
historische slagvelden van WOI en de polderdorpen Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem en 
Hoogstade. Uitbreidingsplannen van de haven van Zeebrugge bedreigen het dorp 
Zwankendamme, maar tasten ook het pittoreske Lissewege en de polder aan. Het 
Schipdonkkanaal zou moeten worden verbreed om het transport van containers via het 
water mogelijk te maken. Niet alleen het kanaal en de typische bomenrijen, maar ook de 
open ruimte grenzend aan het kanaal - voor een groot deel polderland - wordt bedreigd. 
Het dorp Doel wordt met vernietiging bedreigd. De havenuitbreiding, de logistieke 
vestigingen en de nieuwe natuurgebieden beroven de open ruimte van bijna 100 km2 
rond Doel van zijn identiteit: de Scheldepolders tussen Kallo en De Klinge.  
 
Polders: minst waardevolle open ruimte? 
 
We hebben de indruk dat men in Vlaanderen polders beschouwt als de minst waardevolle 
open ruimte? Polders zijn per definitie tamelijk plat, maar ze zijn allesbehalve leeg. Het is 
algemeen geweten dat polders de meest vruchtbare landbouwgebieden van het land zijn, 
maar de cultuurhistorie, de natuur en het landschap van de polders van de Westhoek tot 
Doel zijn een haast onontgonnen schat. De EGD&P pleit daarom voor een herwaardering 
van de poldergebieden. Alleen dan zullen ze kunnen worden behouden voor de volgende 
generaties. We nemen Doel als voorbeeld, als case. De vernietiging van Doel en de 
historische Scheldepolders is een ‘worst case scenario’, zoals op het Internationaal 
Erfgoedcongres te Mechelen (13 maart 2009) werd geformuleerd. Het hoeft zover niet te 
komen. Er biedt zich een alternatief aan. 

 
 



De troeven van Doel 
 
Naast de unieke poldersite met zijn historische gebouwen, heb je de haventjes van Doel 
en Prosper, de dijkgehuchten, de hoeves, de sporen van de aanwezigheid van Peter Paul 
Rubens in geschiedenis en landschap. Er is de polder met zijn dijken en wijdse landschap 
dat overloopt in de Zeeuwse polders (Nederland), het Schor Ouden Doel, het Verdronken 
Land van Saeftinghe, de forten van Lillo en Liefkenshoek. Dit gebied is een wandel- en 
fietsparadijs en één van de laatste open ruimten in Vlaanderen en Nederland van deze 
omvang. De Scheldedijk is sinds lang een belangrijk zondagsdoel. De overzet Doel-Lillo 
trekt jaarlijks 60.000 mensen. Samen met Schelde en schorren is de polder een Europees 
vogelhabitatgebied van betekenis. De samenhang van cultureel, agrarisch, maritiem en 
natuurhistorisch erfgoed is dan ook de grootste troef van Doel.  
 
Afbraakbeleid zonder juridische en economische grondslag 
 
Dit alles wordt sinds jaren opgeofferd omwille van een economische visie die enkel inzet 
op containertrafiek en logistiek: een visie die door de gewijzigde economische situatie op 
een dood spoor blijkt te zitten. Uit documenten van de haven van Antwerpen zelf blijkt 
dat er geen extra dok nodig is en dat er voldoende ruimte is voor haveninbreiding en 
bedrijventerreinen (zie ook http://www.egdp.be/faq.php). Het fameuze ‘beslist beleid’ 
rond Doel is niet zo beslist als men doet uitschijnen. Doel is wettelijk woon- en agrarisch 
gebied met historische en esthetische waarde. Om deze redenen heeft de rechtbank een 
verbod uitgevaardigd tegen de afbraak in Doel. Doel en polder beslaan een gebied van 
zo’n 100 km2 groot.  
 
Alternatief: een duurzaam ontwikkelingsplan dat rekening houdt met harde 
én zachte waarden 
 
De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft met het document ‘de Hub Doel-Lillo’ een 
concreet voorstel voor een geïntegreerd beleid waar er zowel plaats is voor zachte als 
harde waarden. Dit document baseert zich op de Conventie van Faro en het Nederlandse 
beleid (www.belvedere.nu) waarbij reeds meer dan 10 jaar rekening gehouden wordt met 
erfgoed in ruimtelijk beleid. Samen met Doel 2020, KunstDoel en meer dan 100 
erfgoedverenigingen in binnen- en buitenland staat de Erfgoedgemeenschap Doel & 
Polder voor een alternatief dat zachte en harde waarden integreert. De Scheldedorpen 
Doel en Lillo kunnen de link, de 'hub', zijn tussen de harde waarden van stad en haven en 
de zachte waarden van de open ruimte van de polder met kleine historische dorpen en 
natuurlijk, agrarisch, maritiem en cultureel erfgoed. Zachte waarden en harde waarden 
vullen elkaar aan en brengen duurzame welvaart in de regio door het aanzwengelen van 
toerisme en andere toegevoegde waarde in bijvoorbeeld landbouw, wellness, polder-, 
haven- en Scheldetoerisme, kunst-, natuur- en erfgoedbeleving. Een recente studie van 
Prof. Van Hooydonk, ‘Soft values of seaports’, in opdracht van het Antwerps 
havenbestuur, bevestigt deze thesis. Van Hooydonk schuift het succesverhaal van Lillo 
naar voor. De ‘hub Doel-Lillo’ kan dan alleen maar meerwaarde betekenen. Wat is 
Vlaanderen zonder Doel, zonder een paradijs voor erfgoed, kunst, natuur en mensen - 
bewoners en bezoekers - op zoek naar rust en lucht in één van de drukste gebieden op 
deze aarde. Doel biedt Vlaanderen weldegelijk meerwaarde! 
 
Samengevat: De Conventie van Faro is geratificeerd. Economisch beleid 
dient nu rekening te houden met erfgoed. Het Vlaamse beleid bedreigt 
uitdrukkelijk het poldererfgoed in heel Vlaanderen. De vernietiging van 
Doel is daarin een ‘worst case scenario’. Zonder juridische en economische 
grondslag worden dorp en polder – een gebied van 100 km2 – opgeofferd 



aan havenuitbreiding en natuurrealisatie, terwijl er zich een alternatief 
aandient. De Scheldedorpen Doel en Lillo kunnen de link, de 'hub', zijn 
tussen de harde waarden van stad en haven en de zachte waarden van de 
open ruimte van de polder met kleine historische dorpen en natuurlijk, 
agrarisch en cultureel erfgoed. Zachte waarden en harde waarden kunnen 
elkaar aanvullen en duurzame welvaart brengen in de regio door het creëren 
van toegevoegde waarde in landbouw, wellness, haven- en Scheldetoerisme, 
kunst-, natuur- en erfgoedbeleving. Met een beetje (boeren)verstand kunnen 
we komen tot een (land)schappelijk, (eco)logisch, en (economisch) haalbaar 
alternatief in de historische Scheldepolders van Kallo, Doel, Kieldrecht, De 
Klinge en het Land van Hulst… 
 

ACTIE VOOR HET BEHOUD VAN POLDERERFGOED 
“De eieren in de wal leggen.”* 
(*Vlaams spreekwoord: een ei in de wal is een verloren legsel, een doelloos 
beleid...) 
 
Frontale botsing haven-, natuur-, landbouw- en erfgoedwaarden: Hof ter 
Walle 
 
In januari 2009 bezetten activisten het ‘Hof ter Walle’, een historische boerderij uit de 
18e eeuw. De hoeve dreigde te verdwijnen voor de aanleg van een tijdelijk natuurgebied. 
Dit natuurgebied moet natuurwaarden compenseren, die verdwenen wegens de 
uitbreiding van de Antwerpse haven. Het woonhuis zou kunnen blijven staan want er is 
een werfkeet, vergaderruimte en opslagruimte nodig, maar het ‘bedrijfsgebouw’ – zo 
wordt de unieke 18de eeuwse schuur betiteld – moest worden afgebroken omdat 
weidevogels daardoor zouden worden afgeschrikt. Daarenboven hoort het boerenerf niet 
tot het natuurgebied. Het werd onteigend omdat de bijhorende landbouwgronden 
natuurgebied werden. Een historische boerderij, naast Hof ter Walle, diende ook te 
verdwijnen. Hoe is het mogelijk… 
 
Eerst de havenbelangen, dan de natuurbelangen en dan pas de rest (als er 
nog plek voor is)... 
 
De oorspronkelijke natuur in de Scheldepolders, een gebied van honderd vierkante 
kilometer, werd de laatste 40 jaar ernstig aangetast. In de plaats kwamen opgespoten 
terreinen, dokken, magazijnen, opslagplaatsen voor autowrakken en containers, burelen 
en wat al niet meer. De volgelopen zandputten en verlaten terreinen werden 
toevluchtsoorden voor de restnatuur. Er werden ook enkele schorren en slikken langs de 
Schelde behouden als natuurgebied. De Schorren van Ouden Doel zijn de voornaamste. 
 
In 2000 lieten de advocaten van Doel2020 en BBL de werf van het Deurganckdok stop 
zetten. De Vlaamse overheid lapte al jaren de Europese vogelhabitatrichtlijnen aan zijn 
laars. De scheldeslikken, -schorren en -polder zijn van groot Europees belang voor 
duizenden overwinterende ganzen, eenden, meeuwen, steltlopers en broedende 
weidevogels als grutto, tureluur en kievit. Het fameuze Nooddecreet – een nooit geziene 
uitzonderingswet waartegen de burger geen verhaal kan halen bij de rechterlijke macht – 
doorbrak de patstelling op een totalitaire manier: de verloren natuur zou worden 
gecompenseerd, terwijl de havenuitbreiding wordt verdergezet. De betonlobby vult z’n 
zakken, maar de boeren en de burgers van de polder worden in de zak gezet. Zij moeten 
wijken voor haven en natuur, nieuwe natuur, voorlopige natuur, tot de overheid beslist 
ook hier beton te gieten voor verdere havenuitbreiding. Elders zullen in de toekomst weer 



boeren en burgers moeten vertrekken en polderhoeves worden afgebroken voor een 
nieuw (voorlopig?) natuurgebied. Dit gebrek aan visie en consistent beleid moet leiden 
tot contestatie…  
 
Weerwerk 
 
Een bezetting van de hoeves, lobbywerk van de academische wereld en een petitie waarop 
in 48 uur meer dan 1000 mensen intekenden, deed de Vlaamse regering wijfelen. Er 
werd een studie besteld bij het Vlaamse Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE). Deze 
studie wees uit dat het Hof ter Walle van zeer grote erfgoedwaarde is. Naast deze hoeve 
werden omwille van hun grote erfgoedwaarde trouwens nog eens 15 hoeves geselecteerd 
in bedreigd gebied. Van de 16 waren er maar 8 opgenomen in de Inventaris voor 
bouwkundig erfgoed. Het VIOE vroeg daarom uitdrukkelijk verder onderzoek in de 
streek én bewarende maatregelen om de vernielingen aan Hof ter Walle te neutraliseren. 
 
De overheid voert oorlog 
 
Er gebeurt niets... van overheidswege. Er gebeurt veel... in Doel. De meest markante 
gebouwen worden systematisch afgebroken: de oude boerentramstatie (verbouwd tot het 
nu vernietigde Restaurant Saeftinghe), het Camermanhuis met zijn rijke Victoriaanse 
plafonds en schouwen, naast tientallen andere mooie gebouwen. Het lijkt wel oorlog.  
 
Steun uit de erfgoedwereld 
 
Er gebeurt iets... in de erfgoedwereld. In binnen- en buitenland krijgt het pleidooi van de 
Erfgoedgemeenschap Doel & Polder gehoor. Er verschijnen bijdragen in de tijdschriften 
van de Vlaamse, Engelse en Nederlandse leidende erfgoedverenigingen (KVNS, 
Heemkunde Vlaanderen, Heemschut Nederland, Society for the Protection of Ancient 
Buildings in Groot-Brittannië). De EGD&P wordt uitgenodigd door VCM, FARO en 
Heemkunde Vlaanderen. Op het internationale erfgoedcongres te Mechelen (maart 
2009) wordt de blinde afbraakpolitiek in Doel en de polder als ‘worst case scenario’ 
bestempeld... en in één adem genoemd met de afbraak van de historische middeleeuwse 
binnenstad van Bakoe (Azerbeidzjan). 
 
Steun van de rechterlijke macht 
 
Er gebeurt iets... bij de rechterlijke macht, dankzij het werk van de advocaten van 
Doel2020. De afbraak van Doel wordt onwettig verklaard, omdat Doel nog steeds 
woongebied is met esthetische en historische waarde. De afbrekers druipen af, tijdelijk. 
 
Verkiezingen 2009 
 
Er gebeurt iets... bij de overheid. De Vlaamse verkiezingen brengen een nieuwe regering 
aan de macht. In het regeerakkoord lezen we: 
 
“Investeringen in de restauratie van het onroerende erfgoed in onze steden en 
gemeenten zijn goed voor de economie en dragen bij tot de aantrekkelijkheid en 
leefbaarheid.” (p 47) 
 
“Onze rijke eet- en tafelcultuur en de conservatie, restauratie en ontsluiting van ons 
erfgoed benutten we als toeristische troeven. Vlaanderen blijft investeren in fietsroutes 
en fietsvriendelijke logies.” (p 74) 
 



“Het platteland is een plaats waar wonen, werken en ontspanning hand in hand moet 
gaan. Het komt er dan ook op aan een efficiënt ruimtegebruik op het platteland te 
stimuleren. In dat opzicht moet er voldoende aandacht zijn voor een kwalitatief 
landschap, een kwalitatief woonbestand, kwalitatieve dienstverlening onder meer voor 
zorg en kinderopvang, het bewaren van het cultuurhistorische en agrarische erfgoed 
enzovoort.” (p 87) 
 
De EGD&P vraagt een nieuw beleid op basis van de Conventie van Faro 
 
De EGD&P reageert onmiddellijk en laat een opiniestuk publiceren in De Standaard van 
11 juli 2009, onderschreven door honderd erfgoedverenigingen uit heel Vlaanderen en 
Europa, met daarin een oproep tot een ernstig erfgoedbeleid. 
 
Ratificatie Conventie van Faro 
 
In december 2OO9 wordt de Conventie van Faro geratificeerd door Vlaanderen.  
 
Overheid blijft doof voor een alternatief beleid 
 
Er gebeurt niets van overheidswege... Of toch. KunstDoel en Doel2020 dwingen 
spreekrecht af in het parlement, nadat 17000 handtekeningen zijn verzameld. Op de 
hoorzitting wordt er brandhout gemaakt van het ‘beslist beleid’ van de overheid a.d.h.v. 
argumenten uit documenten van de haven zelf en a.d.h.v. een onderbouwde visie op het 
samen bestaan van haven en polder, harde en zachte waarden: landbouw, natuur, 
erfgoed, horeca, toerisme, residentie, industrie, havenactiviteiten, enz... zoals in Pernis 
(NL), Hamburg (D), Liverpool (GB), Mardyke (F), en elders. Een visie die oorspronkelijk 
werd geformuleerd in de brochure ‘De Hub Doel-Lillo’ van de EGD&P, geïnspireerd door 
de Conventie van Faro en de Nota Belvedere (NL). De juristen van Doel2020 wijzen op 
de onwettelijkheid van het zogenoemde ‘beslist beleid’ en op de talrijke rechtzaken die 
nog lopen bij alle rechtbanken tot voor het Hof van de Rechten van de Mens in 
Straatsburg. 
 
Er gebeurt niets... Het parlement volgt de mantra van de regering: het ‘beslist beleid’ is 
beslist en daarom beleid, basta. Wanneer je vraagt waar en in welke wet dit beleid dan 
beslist is, volgt er een doodse stilte. 
 
Van wanhoopsactie tot behoud van Hof ter Walle 
 
Er gebeurt iets op 9 maart 2010... aan Hof ter Walle... 20 actievoerders zijn bij nacht en 
ontij opgeroepen. Het baken van de polder wordt opnieuw bedreigd. Inderhaast wil de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die lastige getuigen van het poldererfgoed 
omverhalen. Op 15 maart begint het broedseizoen van de kievit. Dan moet de klus 
geklaard zijn. De afbrekers zijn verrast. De erfgoedwereld en enkele lokale politici 
steunen de actie. Al maanden wordt een overleg tussen de kabinetten Schauvliege 
(Cultuur en Natuur), Crevits (Openbare Werken) en Bourgeois (Onroerend Erfgoed) 
steeds opnieuw naar een niet nader bepaalde toekomst verschoven. De wanhoopsactie 
heeft resultaat: er is eindelijk overleg. Zo wordt toch gezegd of zo laat men uitschijnen. 
Op het moment dat de actievoerders worden verdreven en de afbreker in het wilde weg 
vernielingen aanbrengt aan de historisch waardevolle hoeve naast Hof ter Walle, zijn er 
geruchten dat Minister-President Peeters zelf pleit voor het behoud van deze hoeve en 
Hof ter Walle. Van cynisme gesproken. Het kabinet Bourgeois stuurt een VIOE-
deskundige: Hof ter Walle is nog te redden. Deskundigen van VLM en MOW beweren dat 
de hoeves niet te redden zijn, want door de vernatting van het natuurgebied zouden deze 



niet te handhaven zijn. Zou een dijk rond Hof ter Walle een oplossing zijn, vraagt men 
zich af op het kabinet Bourgeois. Absurd. De hoeves liggen op straatniveau. Wil men dan 
van deze druk bereden weg een watergang maken? Bourgeois trekt conclusies. In een 
parlementaire interpellatie ’s anderendaags verklaart hij dat Hof ter Walle wordt 
beschermd. Er is nog maar weinig gedaan voor het agrarisch erfgoed, voegt hij er aan toe. 
Doel2020 en de EGD&P reageren: Dit is een eerste stap. Er is nood aan een geïntegreerd 
beleid voor gans de polder.  
 
In gesprek met de overheid 
 
We hebben gesprekken gehad met de overheid, maar op het terrein… gebeurt er niets... 
Het skelet van de monumentale schuur van Hof ter Walle staat er nog even triest bij. De 
andere historische hoeve is afgebroken. In Prosperpolder worden tientallen huizen en de 
oude jachthaven vernietigd, zonder erfgoedtoets.  
 
Samengevat: Er is wel iets gebeurd... Ondanks het verlies van de ene 
historische hoeve is de andere gered.  
De bescherming van Hof ter Walle betekent een trendbreuk: 
1/een revolutie in de hoofden: de hoeve is aanvankelijk niet-erkend erfgoed 
(omschrijving 'bedrijfsgebouw') => erkend en gedocumenteerd, maar af te 
breken erfgoed => erkend, gedocumenteerd en beschermd erfgoed 
2/de hoeve is beschermd ondanks de bestemming van de omgeving: nieuwe 
natuur als compensatie voor verlies van Europees habitatgebied => 
'biodiversiteit' en 'behoud van historisch landschap en erfgoed' hoeven 
elkaar niet meer uit te sluiten => hopelijk zal een ernstig debat tussen 
milieubeweging, overheid en erfgoedwereld volgen. 
 
 

DEBAT MILIEUBEWEGING – ERFGOEDWERELD  
“De kip of het ei? Biodiversiteit of Cultuurlandschap?” 
 
Een vraag en een pamflet 
 
De EGD&P bezorgde een brief aan BBL en Natuurpunt in maart 2009. Toen hier niet 
werd op ingegaan, werd op de Scheldedag – de dag dat de nieuwe natuurgebieden aan 
het publiek werden voorgesteld - een pamflet uitgedeeld aan de overzet van Doel: 

* 
 
 
'de haven natuurlijker' = gehavende natuur, landbouw, erfgoed en mensen? 
 
We lezen op de website van Natuurpunt-WAL: “Via het project ‘de Antwerpse haven 
natuurlijker’ willen Natuurpunt en het Gemeentelijk Havenbedrijf samenwerken om de 
natuur zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen het havengebied. De ecologische 
infrastructuur zal in de eerste plaats worden gerealiseerd op gronden van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf en andere openbare instanties die actief zijn binnen het 
havengebied. Aangezien het belangrijk is te komen tot een functioneel netwerk, zullen 
echter interessante terreinen die een andere eigendomstructuur (privé-gronden en 
concessies) hebben, niet zomaar genegeerd worden, maar zal met de betrokken actoren 
overlegd worden.”  
 
Mooie woorden, maar wat zegt de praktijk. Natuurpunt-WAL brengt het verhaal van 



De Putten: “De Putten situeert zich in de Oud-Arenbergpolder in Kieldrecht, op de grens 
met Doel. Deze ecologisch zeer waardevolle vochtige weilanden zijn zilte meersen. Dit 
komt wellicht doordat de onderliggende veenlagen zout afgeven. Hierdoor groeien er 
planten die je haast nergens zal tegenkomen. Het gebied is tevens een waar 
vogelparadijs, waarbij ‘s zomers de weidevogels en ‘s winters de ganzen de meest 
bekende zijn. In 2001 ondertekenden Natuurpunt-WAL, Natuurpunt vzw en AWZ 
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie van Waterwegen en 
Zeewezen, Afdeling Zeeschelde) een natuurbeheersovereenkomst. Het graasbeheer 
werd opnieuw opgestart in samenwerking met de plaatselijke landbouwers. De 
overeenkomst liep maar tot 2007. De toekomst van De Putten ziet er erg somber uit 
door de ontwikkelingsplannen voor de Antwerpse haven. Het beheer liep allesbehalve 
over rozen en op veel medewerking van AWZ zou Natuurpunt-WAL niet moeten 
rekenen! De Putten blijft een doorn in het oog omdat het op de verkeerde plaats in de 
haven blijkt te liggen. De opspuitingen van de nabijgelegen gronden zorgen voor een 
enorme druk op het grondwater: het waterpeil in de zilte weiden kwam permanent te 
hoog te staan. Hierdoor begon een belangrijk deel van de waardevolle zilte vegetatie te 
verdwijnen. Tientallen vergaderingen en metingen later zijn de betrokkenen nog altijd 
niet bereid om hiervoor het nodige te doen.”  
 
We lezen verder: “De verschillende hoeven in dit gebied dateren uit de periode van na 
de 17de eeuwse herinpoldering. De hoeves die tot de mooiste behoren in het gebied, zijn 
echte merktekens in het landschap die reeds van ver het landschap karakteriseren. Door 
de uitbreiding van de Antwerpse haven wordt nu ook ten westen van het kerngebied 
van De Putten aan natuurontwikkeling gedaan. Dat impliceert dat landbouwgronden 
worden onteigend en akkerland in grasland wordt omgezet. Volgens de plannen moet 
daarvoor ook de historische bebouwing verdwijnen. In het geval van de hoeves in de 
Oud Arenbergpolder stelt zich pijnlijk duidelijk de problematiek rond het behoud van 
het boerenerfgoed in Vlaanderen. Deze hoeves zijn onlosmakelijk verbonden met de 
historiek van de regio, karakteriseren mee het landschap en kunnen zelfs meerwaarde 
betekenen vanuit ecologisch standpunt.” 
 
De EGD&P vraagt daarom de natuurbewegingen zich samen met ons in te spannen 
voor een beleid waar met ALLE waarden in deze rijke polder wordt rekening gehouden. 
De natuurverenigingen wordt een rad voor de ogen gedraaid. Zij horen steeds dat de 
natuurwaarden die verloren gaan zullen worden gecompenseerd. Bedenk dat dit ten 
koste gaat van andere waarden – erfgoed, landbouw, bewoning én natuur – maar niet 
van de havenuitbreiding!  

* 
 

Tot zover het pamflet. Grote bijval van het talrijk opgekomen publiek en de vrijwilligers 

van de milieubeweging is ons deel. Van de leiding geen spoor, geen woord, zelfs geen 

weerwoord... Vreemd. Je zou toch meer verwachten van een organisatie die zich 

‘Vereniging voor Natuur- en LANDSCHAPszorg noemt. 

 

Toch weerwoord! 
 

In een debat met de EGD&P op een studiedag van VCM Erfgoedforum zegt Peter Symens, 

vertegenwoordiger van Natuurpunt in ‘de haven natuurlijker’: “De nieuwe 

natuurgebieden zijn over 100 jaar ook erfgoed!”  

 



Repliek van de EGD&P: “Nieuwe natuur zijn biocontainers” 
 

Is dit zo? Cultuurlandschap zit vol verhalen. Deze verhalen zijn soms open wonden, 

hechtingspunten, littekens, maar cultuurlandschap is bovenal levend weefsel. De nieuwe 

natuurgebieden in de polder kunnen met enige verbeelding met vervang- of 

donororganen of enten worden vergeleken. Maar vergelijk ze eerder met kunstorganen, 

inwisselbare containers.  

 

Wat is het voordeel van containers: je kan er alles IN kwijt en ze kunnen OVERAL staan. 

De nieuwe natuurgebieden zijn biocontainers, containers voor de biodiversiteit. 

Verplaatsbaar. Mogen wij gewagen van een Frankenstein-kloon? Het enige verhaal dat je 

daarbij leest is: iets is moeten doodgaan om iets anders kunstmatig in leven te houden. Je 

kan je afvragen in hoeverre kunstmatig leven natuurlijk is? Het blijft kunstmatig.  

 

Discussie: “Polders zijn ook kunstmatige constructies!” 
 

Voorstanders van nieuwe natuur in de polder beweren dat polders per definitie het 

resultaat zijn van inpoldering, dus kunstmatig, dus onnatuurlijk.  

 

Wie de historische kaarten bestudeert, zal vaststellen dat in de woelige eeuwen die 

Zeeland en het Land van Waas ondergingen, Doel nooit heeft ‘gedreven’! Daarenboven, 

waar vind je überhaupt nog wilde natuur in onze streken? 

 

Polderland is gewonnen land, maar is niet inwisselbaar. De inpoldering is een verhaal. 

Een verhaal van zich toeeigenen, zich eigen maken, maar ook van verlies, van keuzes, van 

zich meten met onzekerheid, met de natuurelementen. De verwevenheid met de natuur 

blijft steeds. Ook in het polderland!  

 

Ontpoldering, daarentegen, is geen verhaal, het is een dictaat. Een dictaat van 

onteigenen. Het verschil wordt gevat in het woord ‘eigen’. De geschiedenis van de 

inpoldering kan je stofferen met honderden verhalen die ergens beginnen en soms heel 

snel eindigen, maar hoe dan ook het zijn verhalen die worden verteld met gevoel. 

Gevoelens van pijn, verdriet of trots en meestal nog alles tesamen. De geschiedenis van 

de ontpoldering is een zak met afgehakte rattenstaarten: het dient wel tot iets, maar er 

wordt niet met gevoel over verteld. Er wordt over gezwegen. Er is zwijggeld betaald. 

 

Maatschappelijk draagvlak? 
 

De nieuwe natuurgebieden hebben ons op zichzelf niets mee te delen. In deze 

natuurgebieden worden mensen voortdurend opgevoed: er staan overal 

informatiebordjes. Het heeft zoiets van: hier sta ik buiten. Ik mag er wel naar kijken, 

maar ik maak er geen deel van uit. Het zijn uithangbordjes van een bepaalde visie op de 

mens, gebaseerd op passieloosheid, berekening, veiligheid.  

 

Waar is de begeestering, de bezieling die nodig is om mensen te bewegen zich voor iets in 

te zetten, zelfs als het moeilijk gaat. De boer: hij blijft. Je kan de boer wel uit zijn land 



zetten, maar het land niet uit de boer. Is dat ook zo bij natuurwerkers? Eens het nieuwe 

er af is en de eerste generatie pioniers van de nieuwe natuurgebieden verdwenen is, 

vinden we dan nog mensen die voor deze gebieden opkomen om als vrijwilliger 

beheerswerken uit te voeren? Is er genoeg maatschappelijk draagvlak voor deze 

biodiversiteitcontainers als blijkt dat onze economie blijft slabakken en er plots nood is 

aan landbouwgrond om onze mensen te voeden of als het economisch groeimodel steeds 

opnieuw uitbreiding van industriegebied vereist? 

 

Nieuwe natuur maken is niet waardenvrij, niet mensenvrij. Het is bij uitstek 
een cultuurdaad. 
 

En is de droom van de lepelaar (Verrebroekdok) vs. de nachtmerrie van de zwaluw (als 

resultaat van de teloorgang van Doel en de levende boerenerven) geen vorm van 

hoogmoed? Beschikken over leven en dood -het voorrecht van de Romeinse keizers- is 

dat nu overgegaan op de natuurbonzen? Natuurlijk is het behoud van de biodiversiteit 

van levensbelang voor de mens. De vraag moet zijn: moet alles daarvoor wijken... Het 

kind wordt met het badwater weggespoeld. Het probleem is niet ‘de polder’. Het 

probleem is niet ‘de landbouw’. Het probleem is een louter mercantiele visie op 

ruimtegebruik. Een zoon van een Doelse landbouwer –de vader is onteigend– heeft in de 

Ardennen een biologisch landbouwbedrijf opgericht, met de bedoeling dit op termijn in 

Doel te herhalen, wanneer hij het ouderlijk bedrijf mag overnemen...Het mag niet, maar 

dat is niet de schuld van de boer... 

 

Het polderlandschap heeft intrinsieke waarde, ook vanuit het standpunt van 
de natuur 
 

In een bijdrage voor De Wase Koerier interviewt Ir. Mon Reyn de secretaris van de 

Beheerscommissie Natuurcompensaties Linkerscheldeoever, Katrien Weyn. Dhr. Reyn 

citeert mevr. Weyn: “De haven steelt poldergrond van de boeren, en de boer moet de 

resterende gronden intensiever bewerken. Zijn graanakkers of andere gewassen, maar 

ook zijn weideland. Het gras groeit sneller en dichter. De weidevogels geraken 

gedesoriënteerd over de plekken waar ze hun nesten willen bouwen in die nieuwe 

weidelanden. Een concrete bedoeling van Natuurcompensaties is die weidegrond terug in 

een toestand te herstellen zoals voor de intensievere bewerking”. 

 

Op de vraag of daarvoor de bovengrond moet afgeschraapt worden, zoals dat gebeurde in 

Drijdijck, in de Oud-Arenbergpolder en in Doelpolder-Noord, antwoordt zij dat 

dergelijke praktijken niet worden gevraagd door Europa. De hoofdrichtlijn, de eerste taak 

en opdracht van de habitats, is INSTANDHOUDING, dus helemaal niet ontpoldering 

door de vruchtbare lagen te verwijderen. Wat de polders betreft is de hoofdrichtlijn de 

oorspronkelijke weidelanden te herstellen.” 

 

In “Natuurlijk lukt het! Met meer boeren voor natuurbeheer”,de toonaangevende studie 

over hoe natuurbeheer en landbouw in Nederland samen kunnen gaan (een realisatie van 

het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Nederland, zowat de 

Nederlandse variant van de Boerenbond in Vlaanderen), lezen we volgende veelzeggende 



bedenking: “De verschraling van voormalige landbouwgrond kan worden versneld door 

de voedselrijke bodemlaag af te graven. Deze maatregel is niet onomstreden. Niet alleen 

kan het bodemarchief er onder lijden, wat op gespannen voet staat met het door 

Nederland [en ook Vlaanderen, nvdr] ondertekende Verdrag van Malta. Ook leidt deze 

praktijk lang niet altijd tot de gewenste toename in biodiversiteit.” 

 

In de ongepubliceerde casus ‘Over natuurvervalsing in de Doelse polders. Robert Elliot’s 

anti-restauratie-argument.’ geeft de auteur Glenn Deliège aan hoe groot de kloof is tussen 

het concept ‘natuurbehoud’ en ‘natuurrestauratie’. Hij baseert zich daarbij op het boek 

‘Faking Nature’ van de hand van Robert Elliott. Daarin waarschuwt de auteur dat de 

praktijk van natuurrestauratie natuur technologisch reproduceerbaar maakt. Volgens 

Elliot is een natuurgebied pas waardevol “omdat het een natuurgebied is, een gebied dat 

ongemodificeerd is door mensenhanden”. Deliège wijst op de onhoudbaarheid van deze 

visie in de Europese context omdat natuur in onze streken steeds ‘menselijk bemiddeld’ 

is. Hij introduceert daarom het begrip ‘symbolisch substituut’ in het debat, een begrip dat 

hij ontleent aan Arnold Burms en Paul Moyaert.  

 

We gaan hier niet te diep op in, maar willen u toch de conclusie van de auteur niet 

onthouden: “De natuurbehoudsconsensus heeft een erg verschraald beeld van de 

waarde van de natuur: ze houdt geen rekening met de symbolische betekenis die een 

particulier natuurgebied kan hebben. Door die symbolische betekenis te 

veronachtzamen, verwordt elk natuurgebied tot een louter reproduceerbare container 

voor biodiversiteit, een loutere lege plaats die naar believen en behoefte opgevuld kan 

worden met planten, dieren en genen. Een dergelijke devaluering van het particuliere 

natuurgebeid in zijn uniciteit kan deels vermeden worden door natuurgebieden te zien 

vanuit een symboolgevoelig perspectief. 

 

Wanneer we dit toepassen op Doel lijkt een herwaardering van de waarde van de 

polders op zijn plaats. Het lijkt duidelijk dat de Doelpolders niet louter waardevol zijn 

omdat ze bepaalde planten en dieren een thuis geven, zoals gestipuleerd in de 

natuurbehudsconsensus. De polders hebben specifieke structuren en 

landschapselementen die door hun continue materiële aanwezigheid ons in contact 

kunnen brengen met het verleden dat ze evoceren. Stel dat we een overblijfsel van een 

middeleeuwse dijk herkennen in het landschap, een relict van de eerste pogingen om de 

Scheldepolders in te dijken. Wandelend over de dijk evoceert ze wellicht het labeur en 

het gevaar van de tijd waarin deze dijken met niet meer dan schoppen en ossen werden 

opgetrokken. Verder zien we misschien een kreek, getuigen van de tijd waarin de dijken 

in de zestiende eeuw werden doorgestoken tijdens het beleg van Antwerpen, waardoor 

zovele polderdorpen van de kaart werden geveegd. Een dergelijke kreek kan een enorm 

schouwspel voor onze verbeelding betekenen, het maakt ons getuige van een scene uit 

een ver verleden. Een wintertaling die vredig over zo een kreek glijdt, lijkt een 

gewichtigere betekenis te hebben dan diezelfde wintertaling die even verderop 

neerstrijkt in een net gebuldozerde vijver. 

 

Stel dat de Vlaamse overheid net op de plaats van de dijk en de kreek een havendok zou 

willen aanleggen, maar tegelijkertijd voorstelt om ze op een andere plaats op precies 



dezelfde manier te reconstrueren. Zou men vrede nemen met een dergelijke 

compensatiemaatregel? Dit valt ten stelligste te betwijfelen. Zelfs indien men er in 

slaagt exacte replica’s te maken, dan nog zouden we ze als minder waardevol ervaren 

juist door het gebrek aan materiële banden die hen verbinden met het verleden. 

 

In de kennisgeving van het Milieu-Effecten-Rapport (MER) opgesteld voor de 

natuurcompensaties rond Doel wordt ter legitimatie van de compensaties gesteld dat 

men juist de natuur in haar oorspronkelijke staat wou herstellen. Sommige betrokkenen 

merkten echter op dat het construeren van enorme nieuwe dijken, het vergraven van 

tonnen grond en het uitgraven van nieuwe kreken zonder veel omzicht naar de 

structuren van het landschap weinig te maken had met het terug in zijn oorspronkelijke 

staat stellen van het landschap. 

 

Het antwoord liet niet lang op zich wachten: “wellicht kan […] gesteld worden dat het 

voorliggende project de vorming van een nieuw landschap beoogt en geen 

landschapsherstel van een historische situatie in de exacte zin van het woord”. Wat men 

dus voorstelt, is geen natuurrestauratie, zelfs geen heraanleg van een historisch 

landschap. Wat wordt voorgesteld is een compensatie in de vorm van een ecologisch 

experiment dat, in het beste geval, zal leiden tot het behoud van biodiversiteit. In de 

plaats van een uniek en onvervangbaar polderrelict krijgen we dus een nieuwe 

container voor biodiversiteit, een container die, mocht de haven van Antwerpen ooit 

nog verder noordwaarts migreren, terug kan vernietigd en heropgebouwd worden op 

een nieuwe locatie. Verzet tegen een dergelijke vorm van natuurcompensaties lijkt nog 

steeds gerechtvaardigd: dergelijke vormen van natuucompensties kunnen alleen maar 

teleurstellende simulaties opleveren.” 

 

Ontpoldering Prosperpolder en Hedwigepolder 
 

De natuurorganisaties ‘De Zeeuwse Milieufederatie’ en ‘Het Zeeuwse Landschap’ hebben 

begin april 2011 besloten hun eis voor de ontpoldering van de Hedwigepolder te laten 

vallen. De ontpoldering kadert als natuurcompensatie in het plan van de uitdieping van 

de Westerschelde, waarvoor een aantal natuurgebieden in het Schelde-estuarium dienen 

plaats te maken. In ruil stellen de natuurverenigingen voor om een Natuurherstelfonds 

Westerschelde op te richten. De concrete invulling van het fonds is nog niet duidelijk. 

Hun beslissing wordt gemotiveerd door het massale verzet van de Zeeuwse bevolking 

tegen de ontpoldering, de negatieve houding die daardoor is ontstaan ten aanzien van de 

milieuverenigingen, het verdwijnen van een maatschappelijk draagvlak voor 

natuurwaarden en de gewijzigde houding van de nieuwe Nederlandse regering in het 

dossier. 

 

In 2010 besloot de Nederlandse regering de ontpoldering niet te laten doorgaan en ging 

zij op zoek naar alternatieven. Vlaanderen houdt daarentegen vast aan de 

Scheldeverdragen waarin de afspraak om de Hedwigepolder te ontpolderen is vastgelegd. 

Onmiddellijk na de ratificatie van de verdragen is gestart met de ontpoldering van 

Prosperpolder-noord en de aanleg van het natuurgebied op Belgisch grondgebied. In een 

gebied van 170 hectaren zijn alle bewoners en boeren op korte termijn onteigend. Een 



aantal waardevolle hoeves, waaronder de Sint-Antoniushoeve zullen worden gesloopt. 

Einde maart 2011 werd Taverne De Schoof gedwongen de deuren te sluiten op 

deurwaardersbevel. De landbouwgebieden zijn onvruchtbaar gemaakt, alle bomen zijn 

gerooid en de dijken rondom het gebied zijn voor het grootste deel aangelegd. Bergen 

zand toveren de vlakke polder om in een maanlandschap. 

 

Dit ondanks het feit dat op Nederlands grondgebied niet werd gestart met de uitvoering 

van de werken. De Vlaamse overheid zette haar oogkleppen op en deed alsof er niets aan 

de hand was. Door onmiddellijk te ontpolderen heeft de Vlaamse overheid getracht een 

onomkeerbare situatie te creëren en op die manier Nederland verder onder druk te 

zetten. Een vorm van politiek die de Vlaamse regering wel vaker hanteert onder de 

noemer ‘Beslist Beleid’. 

 

Maar hierdoor komt Vlaanderen met een probleem te zitten. Milieuvereniging 

Natuurpunt eist dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Indien Nederland 

weigert zijn deel van de afspraak uit te voeren, zal dat voor Vlaanderen grote gevolgen 

hebben, waarschuwt Wim Van Gils van Natuurpunt. “Zo zal aan Vlaamse kant meer 

oppervlakte nodig zijn om de natuurdoelstellingen van enerzijds het Sigmaplan en 

anderzijds het Strategisch Plan van de Antwerpse haven te kunnen waarborgen. Het 

ontwerp en de vergunning voor de dijkwerken en de inrichting van het Vlaamse deel van 

de Prosperpolder moet dan overgedaan worden, met onder andere een extra dijk op de 

grens“. Het komt er dus op neer dat men in Vlaanderen op zoek zal moeten gaan naar 

extra natuurcompensaties waardoor nog meer landbouwgronden en boeren onteigend 

zullen worden. Minister-president Kris Peeters benadrukt dat de Vlaamse regering zich 

houdt aan de met Nederland gemaakte afspraken. Wat zoveel wilt zeggen als “Wij houden 

onze oogkleppen op en doen alsof er niets is gebeurd”. 

 

 

Samenvatting: De strijd voor het behoud van de biodiversiteit is een 
gerechtvaardigde strijd, een noodzakelijke strijd, maar kan alleen lukken 
wanneer het maatschappelijk is ingebed en wordt geïntegreerd met andere 
waarden.  
Natuur, landbouw, cultuur, erfgoed, residentie, horeca, kunst, toerisme en 
economische bedrijvigheid kunnen een mooi verhaal vormen in de polder 
van de toekomst, maar dan moeten we er wel aan beginnen! 
 

 

NAAR EEN GEÏNTEGREERD BELEID IN DE POLDER  
“Poging om de eieren uit de wal te halen, ze niet te 
schudden en niet te breken, uit te broeden en vleugels te 
geven.” 

 
[b]Verwevingsmodel: landbouw, erfgoed en natuur... kan samen! 
 

“In Vlaanderen stelt agrarisch natuurbeheer kwantitatief niet veel voor. In 1998 bedroeg 



het aandeel landbouwbedrijven met beheersovereenkomst in de Europese lidstaten reeds 

gemiddeld 13,4% met uitschieters tot 60% in buurland Luxemburg en bijna 80% in 

Oostenrijk. België stond met 2,8% ver onderaan de ladder.” (Jos Gysels in:Natuur.focus) 

 

In “De grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie voor het linieland van waas en hulst” 

wordt er een poging gedaan tot herwaardering en ontwikkeling van de grensstreek tussen 

het Waasland en het Land van Hulst – dat men zo onhandig van een nieuwe naam 

voorziet – Linieland - een term die de lading maar deels dekt. In dit document waar alle 

bestuurders van de grensgemeenten (Beveren, Hulst, Stekene, Sint-Gillis-Waas) tot zelfs 

boerenorganisaties aan hebben meegewerkt, wordt de open ruimte als belangrijkste troef 

gezien voor de ontwikkeling van deze streek. Landbouwbedrijven zouden dan ook de 

mogelijkheid krijgen meer functies te vervullen (natuurbeheer, horeca, toerisme, 

cultuurhistorie,...): ‘verbrede’ landbouw.  

 

In dit kader stellen wij de pertinente vraag waarom er dan ook geen ‘verbrede’ 

natuurgebieden mogelijk zijn? Verbrede landbouw veronderstelt juist verbrede natuur en 

omgekeerd. Verder lijkt ons een goed argument om samen te werken, dat gebieden 

robuuster zijn wanneer natuur- en cultuurhistorische waarden in een soort evenwicht 

zijn. Voorbeelden in Nederland zijn: Arkemheen bij Amersfoort, de Biesbos en ook de 

Wieden/Weerribben. Dan kunnen gebieden echt stabiliseren over decennia en eeuwen, 

zodat er belangrijke biodiversiteit kan ontstaan.  

 

Het verwevingsmodel doet recht aan de belevingswereld van vogelaars en 

plantenliefhebbers. Denk daarbij aan diversiteit van biotopen, gradiënten in 

natuurlijkheid/dynamiek en de waarde van halfnatuurlijke landschappen.  

 

Het verwevingsmodel is een win-win-verhaal voor natuur en cultuur!  

 

 

Hof ter Walle kan in dit verhaal een belangrijke rol spelen als natuur-
cultuur-baken  
 

De hoeve kan dienst doen als bezoekerscentrum voor de natuurgebieden, zowel voor 

publiek als vogeltellers, én kan dienst doen als plek voor rustige vormen van cultuur 

 

In één van de wanden kan een vogelkijkwand worden geïntegreerd. In de schuur kan er 

plaats gemaakt worden voor poëzie, kleinkunst, acoustische folk, verhalen-verhaal van de 

polder, agrarisch erfgoed. Het erf kan worden verfraaid met streekeigen erfbeplanting.  

 

Het plaatje kan worden vervolledigd met wandelrecreatie, huifkartoerisme, fietstoerisme, 

traditionele jaarfeesten (meiboomplanting, oogstfeest,…) i.s.m. verenigingen, scholen, ...  

 

Hof ter Walle: bemiddelaar tussen het oude en het nieuwe landschap 

 

Eckhardt Kuijken, de recent op rust gestelde voorzitter van het Instituut voor Natuur en 

Bosonderzoek (INBO), onderkent de primair historische rol van het natuurbehoud: 



“[Natuurbehoud] wil continuïteit verzekeren tussen verleden en toekomst van onze 

leefwereld: het speelt een historische rol”. (bron ‘Anti-restauratieargument van Robert 

Elliot zonder bronvermeding) 

 

Een nieuwe bestemming voor Hof ter Walle: uniciteit en authenticiteit als 
troef 
 

De waarde van het historische Hof ter Walle ligt er onder meer in dat het een vrijwel 

‘complete’ representant is van een tijdperk dat – slechts schijnbaar - achter ons ligt. Het 

is integraal bewaard gebleven. De voetsporen van de laatste boer zijn nog zichtbaar in de 

klei. Respect voor zijn persoon en werk is daarom maar normaal. Juist de UNICITEIT en 

AUTHENTICITEIT van deze hoeve opent een ganse wereld voor ons. Hof ter Walle is een 

poort, een taal die ons doet communiceren met (mensen uit) een vroeger tijdperk. 

 

Deze communicatie is pas echte communicatie wanneer het UNIEKE van dit gebouw 

wordt gerespecteerd. De verleiding bestaat dit gebouw geschikt te maken voor haar 

nieuwe functie als publieksruimte, of dat nu museum, expositieruimte of natuureducatief 

centrum is. Om zo’n publieksruimte te realiseren zijn er bijvoorbeeld voorzieningen 

nodig: electriciteit, water, toiletruimte, harde ondergrond... Het is onmogelijk aan al deze 

voorwaarden te voldoen – zelfs al maak je een glazen vloer zoals boven de historische 

rails van Tours & Taxi’s – zonder het UNIEKE karakter van dit gebouw te verliezen en 

dus ook haar unieke waarde als poort tot dat schijnbaar verloren tijdperk.  

 

Sinds enige tijd onderkent men het belang van de context in de erfgoedwereld. De 

context in Hof ter Walle houdt ook in: het behoud van de authentieke sfeer. In een hoeve 

is de geur van houten balken en stof op die balken, de geur van gemaaid hooi, stro en 

koeien en paarden op stal een essentieel gegeven. Geur is veelal een belangrijker 

herinneringsinstrument dan het oog. De geur is het ‘oudste’ zintuig en het meest 

hardnekkige. Demente ouderen herkennen familieleden soms enkel via hun lijfgeur. Een 

geur kan ons plots leiden naar een vergeten herinnering uit onze kindertijd. In het 

gelauwerde museum ‘In Flanders Fields’ zijn geuren - van mosterdgas (!) en rook - 

prominent aanwezig en niet alleen voor de sensatie. Wil men van Hof ter Walle een poort 

maken tot het échte verleden – geen gereconstrueerd verleden - dan worden deze 

elementen best meegenomen in het verhaal van herbestemming.  

 

Hof ter Walle is daar uitermate voor geschikt. In het woonhuis kan een conciergegezin 

wonen, met een kleine vergoeding en een gratis huurcontract. Financieel en inhoudelijk 

is dit een voordelige operatie voor alle belanghebbenden. Het conciergegezin verzorgt de 

erfdieren, vult de mestvaalt aan, onderhoudt de heemtuin, maait het gras, keert het hooi 

en tast dit op in de schuur. Kleinschalig natuurlijk om het nabijgelegen natuurgebied niet 

te verstoren. Kleinschaligheid doet wel enigszins geweld aan de schaal van vroeger dagen: 

Hof ter Walle was een rijke hoeve en de schuur was één van de grootste in de polder. Om 

dit feit tot haar recht te doen komen kan men in de schuur enkele foto’s op groot formaat 

aanbrengen die het rijke leven op de boerderij uitbeelden (misschien volgens de 

seizoenen – dus 4 grote blokken). De foto’s worden zo geïntegreerd mogelijk – 

mansgroot, maar ‘waarachtig’ - geplaatst zodat het totaalbeeld intact blijft. De 



knechtenkamer wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Op de tas ligt er hooi en stro, 

op de grond modder, stof, zand, stro of mest. Kasseien zijn kasseien, plassen zijn plassen, 

vuil is vuil. In de schuur staat het alaam waar het staan moet. Er is een wagenkot en soms 

wordt de kar de schuur ingereden voor aangepaste evenementen. Het graan wordt 

gedorst op de dorsvloer. Kinderen kunnen ravotten op de hooizolder. Eén van de kamers 

van het woonhuis wordt voorzien van een tv-scherm. In deze kamer aan de stoof wordt 

een totaalbeeld gebracht via filmbeelden, foto’s aan de muren én door een verteller die 

zijn relatie met het gebouw verhaalt. Het interieur wordt niet ingericht in functie van de 

bezoeker. De kamer wordt geen aula. Je zet je neer waar je kan zitten (er zal altijd wel een 

bank zijn of stoelen die simpelweg kunnen worden bijgeschoven J). Een gids die uitleg 

geeft of een handleiding is een optie, maar vervangt de zintuigelijke ervaring niet. De 

uitleg wordt niet bevestigd in en aan de schuur, hoeve en hun onderdelen. Deelname aan 

boerderijactiviteiten worden voortdurend aangeboden: vb. het verrijden van een 

kruiwagen mest, het voederen van de dieren, het wieden van de moestuin, ... Dit alles om 

de totaalervaring niet te verliezen, de toegang tot het verleden open te houden zo 

onmiddelijk mogelijk. De ‘bemiddeling’ staat zo veel mogelijk los van gebouwen, 

gebruiken, dagelijks leven en de verhalen, die zo ‘onmiddelijk’ als mogelijk worden 

aangeboden. Stof en kaf in de schuur, dood in de stal, tranen in een verhaal,... zijn een 

wezenlijk onderdeel van het geheel!  

 

De onmiddelijkheid maakt het mogelijk dat er een sfeer van authenticiteit – 

heimelijkheid - wordt gecreëerd, waarin de éne bezoeker zich thuis voelt, de ander 

waarschijnlijk niet. Hij houdt er misschien een onheimelijk gevoel aan over. Dit is een 

uitdaging die moet aangegaan worden. Hof ter Walle is geen Disneyland. De polder is 

geen tropisch eiland. De winter is er hard. Het verhaal wordt verteld dicht bij de stoof, 

maar is daarom des te indringender. Het doet je nadenken over waar we vandaan 

komen... en daar gaat het toch om. 

 

En tot slot… 

 

Mijmering op de facebookpagina van de Erfgoedgemeenschap Doel door een 

actievoerder: “’Erfgoed is een mensenrecht’ lezen we in de Conventie van Faro. De 

hoeves van Kieldrecht, zoals zoveel erfgoed, zijn erfgoedbakens in het landschap, maar 

misschien worden ze voor steeds meer mensen bakens in hun innerlijk landschap: ze 

waren er al voor wij er waren, ze vallen moeilijk in te passen in ons ‘plan’, maar door 

de 'weerstand' die ze bieden, nodigen ze onze samenleving uit niet de korte gemakkelijke 

weg te nemen - er op en er over -maar wel de 'oppervlakkigheid' te verlaten en onze kijk 

op de dingen uit te diepen. Hun weerbarstigheid polijst de ruwe en doffe stenen 

waarmee we onze wereld snelsnel bouwen en geeft diepte en gelaagdheid aan onze 

ééndimensionele mercantiele wereld en wat tevoorschijn komt is misschien een meer 

menselijke wereld. Je kan de hoeves ook afbreken, maar wellicht breek je dan ook af 

wat ons tot mensen maakt, steeds opnieuw.” 
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