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D e Hedwigepolder is
een 300 ha groot
natuurgebied juist
over de Nederland-
se grens, geprangd
tussen de schorren

en slikken van het Verdronken Land van
Saeftinghe en de Belgische Prosperpol-
der ten westen van Doel. Het idyllische
stukje Zeeland is al decennialang eigen-
dom van de West-Vlaamse baggerfamilie
De Cloedt, die het in 1935 kocht uit een
openbare verkoop.

Zoon Gery De Cloedt, een 41-jarige
ingenieur, heeft in de Hedwigepolder een
boerderij met een 40-tal paarden en ver-
huurt het grootste deel van de gronden
aan landbouwers uit de streek. Als kind
bracht hij er veel zomers door. En ook nu
is de Hedwigepolder een plaats waar hij
tussen zijn vele buitenlandse reizen door
met zijn vrouw en twee kinderen regel-
matig tot rust komt. De Cloedt is ver-
knocht aan zijn Nederlands stukje polder
en is in dat stukje Zeeuws-Vlaanderen
een bekend iemand.

Toen Vlaanderen en Nederland in
2005 beslisten dat de Hedwigepolder
moest worden ontpolderd - lees terug-
gegeven aan het water als natuurcom-

pensatie voor de Scheldeverdieping -
stapte De Cloedt naar de rechtbank. On-
danks de politieke druk bleef hij halsstar-
rig weigeren zijn grond te verkopen. Hij
heeft nu een tiental juridische procedu-
res lopen tot bij de Nederlandse Raad van
State. ‘Omdat Gerda Verburg, tot voor
kort Nederlands minister van Landbouw
en Natuur, niet wilde luisteren, noch naar
mij, noch naar de bevolking, noch naar de
specialisten ter zake’, zegt
De Cloedt.

DEUS EX MACHINA

Deze zomer leek het pro-
bleem zich vanzelf op te los-
sen. In het nieuwe regeer-
akkoord van de Nederlandse
regering staat dat Den Haag
de Scheldeverdragen wil
herzien en de dijken rond de
Hedwigepolder toch niet wil
doorsteken zoals in 2005
met Vlaanderen was afge-
sproken. De VVD, CDA en
PVV vinden de ontpoldering
niet meer nodig. De regering-Rutte kiest
daarmee de kant van de meerderheid van
de Nederlanders. Ontpoldering is taboe
in Nederland en bijna even controversi-
eel als Brussel-Halle-Vilvoorde in België.

Gery De Cloedt is blij met de beslis-
sing van de regering-Rutte. Als het
regeerakkoord wordt uitgevoerd, wordt
hij niet onteigend en kan hij de burgerlij-
ke procedure tegen de beslissing van Den
Haag van oktober 2009 om de Hedwige-
polder te ontpolderen, stopzetten.

Maar dat is buiten de (Vlaamse)
waard gerekend. Vlaams minister-presi-
dent Kris Peeters (CD&V) is ‘not amu-
sed’. Eind september, nog voor het Ne-
derlandse regeerakkoord was onderte-
kend, liet hij weten dat het
Scheldeverdiepingsakkoord volledig
moet worden nagekomen. ‘Pacta sunt
servanda’ (pacten moeten worden nage-
leefd), zei Peeters.

‘Waar staan we als bilaterale verdra-
gen tussen twee landen niet langer wor-
den uitgevoerd’, zegt Peeters gevraagd
naar de stand van zaken in het dossier.
‘Als het akkoord, en dus de natuurcom-
pensaties, niet worden uitgevoerd, drei-
gen we weer problemen te krijgen met de
milieuverenigingen. Hoe kunnen we nog
afspraken met de milieuverenigingen
maken als het Scheldeverdiepingsak-
koord niet wordt uitgevoerd? Je legt een
hypotheek op ander projecten en je komt
als overheid onbetrouwbaar over.’ Pee-
ters plant binnenkort een gesprek met de
Nederlandse minister van Economische
Zaken en Landbouw, Maxime Verhagen.

Als we Gery De Cloedt om uitleg vra-
gen, wil hij het liever enkel over zijn
zandwinnings- en baggerbedrijf hebben.
Als we hem echter wijzen op de kafkai-
aanse wending in het Hedwigedossier,
steekt hij van wal. Als een waterval. Ge-
flankeerd door bergen documentatie. Af
en toe excuseert de van huize uit Frans-
talige Gery De Cloedt zich voor het ge-
bruik van een verkeerd lidwoord. Soms

zoekt hij de juiste term. Of weidt hij uit
over vrienden of familie. Af en toe klinkt
een heel grappige opmerking of anecdo-
te. Engelse humor. Bij elke detailvraag
over Hedwige wordt hij bloedserieus.
Passioneel bijna. De Cloedt kan het niet
hebben dat rapporten die door de Belgen
zijn opgesteld, niet kloppen.

De Cloedt: ‘Nog voor de Nederlandse
regering er was, reageerde Vlaams minis-
ter-president Peeters al op een regeerak-
koord dat zegt dat de Nederlandse rege-
ring afziet van de ontpoldering van om
het even welk land in Nederland. Ik be-
grijp dat niet goed. De Schelde is onder-
tussen verdiept. Peeters, de Antwerpse
haven, de Belgische economie: ze hebben

alle gewonnen. Is het voor Vlaanderen zo
belangrijk waar Nederland zijn natuur-
compensaties uitvoert? Mogen de
Nederlandse niet zelf beslissen waar ze
compenseren?’

In juni zei Peeters nog in de Neder-
landse krant PZC dat hij ‘openstond voor
elk goed idee dat de ontpoldering van de
Hedwigepolder alsnog overbodig maakt’
en dat er, wat hem betreft, valt te praten

over de herziening van het
verdrag tussen Nederland en
Vlaanderen waarin het onder
water zetten van de Hedwi-
gepolder is geregeld.

De Cloedt: ‘Plots maakt hij
een bocht. Zijn aanvankelijke
verzet tegen de niet-uitvoe-
ring van de natuurcompensa-
ties was te begrijpen, want
dat bracht de verdieping van
de Schelde, en dus de haven
van Antwerpen, in gevaar.
Maar nu? De Schelde is ver-
diept!’

SAEFTINGHEDOK

Heeft Peeters of de Antwerpse haven
een verborgen agenda? Volgens sommi-
gen wel. ‘Als de Antwerpse haven - die
voor haar uitbreidingsplannen de steun
krijgt van de Vlaamse regering - een gi-
gantisch Saeftinghedok wil bouwen met
de daarbij behorende industrieterreinen,
dan kan je daar in Vlaanderen gewoon
niet meer de verplichte natuurcompen-
saties voor vinden’, zei professor Matthi-
as Storme onlangs in Knack.

Wil Peeters de Hedwigepolder, die
grenst aan het Antwerpse havengebied,
alsnog gebruiken voor Belgische natuur-
compensatie?

‘Ik weet niet wat Peeters wil,’ zegt De

Cloedt. ‘Ik heb hem de afgelopen jaren
geen enkele keer ontmoet. Ik ben niet
groot genoeg om tegen Peeters te strijden
(lacht) en dat is ook mijn bedoeling niet.
Ik kan me echter niet van de indruk ont-
doen dat Vlaanderen de Hedwigepolder
zelf wil gebruiken voor iets.’ Zelfs al is die
Nederlands? De Cloedt: ‘Eens de Hedwi-
ge is ontpolderd, wordt het voor Vlaan-
deren later, misschien pas over 20 of 30
jaar, gemakkelijk eventueel tegen beta-
ling een stuk van Hedwige te gebruiken.
Voor de bouw van een berm of als natuur-
compensatie voor de bouw van het Saef-
tinghedok. Waar vind je onmiddellijk 300
ha zo dicht bij de Antwerpse haven?’

HAVEN
Eddy Bruyninckx, de directeur-gene-

raal van de Antwerpse haven, ontkent dat
de Hedwigepolder zal worden gebruikt
voor Antwerpse havenuitbreiding, maar
onderstreept dat de ontpoldering van de
Hedwige wel belangrijk is voor Vlaande-
ren en de haven.

‘Het is goed voor de uitvoering van het
Sigmaplan, omdat men zo, samen met
het Land van Saeftinghe en de Prosper-
polder Noord, over een groot overstro-
mingsgebied beschikt. De ontpoldering
van de Hedwige is ook voor de haven be-
langrijk. Zij moet rekening houden met
de Europese vogel- en habitatrichtlijn.
Bij een groot infrastructuurproject in
zo’n beschermde zone moeten we be-
paalde doelstellingen bereiken om de na-
tuur in stand te houden. Voor Linker-
oever gebeurt dat proactief, zodat de mo-
gelijk negatieve effecten van projecten al
worden opgevangen nog voor ze worden
gerealiseerd. Op die manier komen we
niet in de problemen met de Europese
richtlijnen als we bijvoorbeeld onze 1.073
ha grote Saeftinghezone op de Antwerpse
Linkeroever (waar mogelijk het nieuwe
Saeftinghedok komt, red.) gaan ontwikke-
len. Zo anticiperen we op mogelijke com-
pensatie-eisen van Europa.’

Bruyninckx vreest dat als Nederland
vasthoudt aan zijn standpunt en geen al-
ternatieven vindt, het door Europa in ge-
breke wordt gesteld. ‘Nederland was bij
de vorige Scheldeverdieping al in gebreke
gesteld omdat het de vogelrichtlijnen
niet had gerespecteerd. Het kon enkel
aan sancties ontsnappen omdat het in
het nieuwe Scheldeverdiepingsverdrag
voldoende compensaties had beloofd.’

Volgens De Cloedt heeft Nederland bij
de tweede Scheldeverdieping wel zijn
natuurcompensaties uitgevoerd en vroeg
Europa voor de derde en laatste verdie-
ping geen compensatie.

De Cloedt moest al 17 ha Belgische
poldergrond afstaan aan de rand van zijn
Hedwigepolder, net op Belgisch grondge-
bied. Hij kreeg daar een vergoeding voor.
‘Anderhalf jaar geleden werden 1.200 bo-
men gekapt om natuur te maken’, zegt De
Cloedt terwijl hij foto’s toont van ‘voor en
na de kap’. ‘De vrederechter heeft dat be-
slist. Als de overheid je zegt dat je boer-
derij en je land moeten wijken voor een
dok of een ander industrieel project, kan
je je daar iets bij voorstellen. Maar als je
moet wijken voor natuurcompensatie, is
dat veel moeilijker. Kijk wat er overblijft
van het Verdronken Land van Saeftinghe.
Ik was er enkele weken geleden nog met
een gids. De broedplaatsen, de schorren
en slikken zijn weg. Wat overblijft, is
vooral baggerslib. Vroeger was er bij laag
water een mooi strand. Nu is het mooi
slib. Heel triest.’

WATERSCHAP

De Cloedt zegt niet alleen te staan in
zijn strijd tegen de ontpoldering. ‘Alle
Zeeuwen en 1 miljoen Nederlanders zijn
tegen. Dat heb ík niet gezegd, maar
minister Gerda Verburg. In een Neder-
lands rapport van 1993 staat bovendien
al duidelijk zwart op wit welke proble-
men de ontpoldering met zich mee-
brengt.’

De Cloedt haalt een berg papieren
boven. ‘In februari 2009 was er een hoor-
zitting in de Tweede Kamer waar alle be-
langhebbenden kwamen uitleggen dat de
ontpoldering van de Hedwigepolder een
slecht idee was, nadelig voor de natuur.
De universiteit van Delft en de studie-
bureaus Boorsma en Deltares zeiden dat
Hedwige geen goede plek was voor
natuurcompensatie. Als je estuaire
natuur wilt, moet je het niet daar doen
omdat de polder binnen afzienbare tijd
zal volslibben’, zeiden ze. ‘Meester Van
der Wal, advocaat Europees recht in
Brussel, zei dat Europa geen natuurcom-
pensatie eist, wat door de Nederlandse
Raad van State in 2010 werd bevestigd.
Het waterschap van Zeeuws-Vlaanderen,
dé autoriteit inzake waterbeheer in
Nederland, stelde een alternatief voor.
Ze wil enkele hectaren beschadigde en
verslibte oevers en schorren herstellen.
Wie durft de dijkgraaf van een water-
schap tegen te spreken?’

Het gevecht om de Hedwige
Belgische industrieel GERY DE CLOEDT en Vlaamse overheid strijden om 300 ha Nederlandse polder

MARC DE ROO, HEDWIGEPOLDER

De Belgische ondernemer
Gery De Cloedt vecht al jaren
tegen de ontpoldering van zijn
300 ha land in de Nederlandse
Hedwigepolder. De nieuwe
Nederlandse regering besliste
onlangs dat die polder toch
niet onder water moet worden
gezet als natuurcompensatie
voor de Scheldeverdieping. De
Cloedt laat de champagnekur-
ken knallen.Te vroeg blijk-
baar, want de Vlaamse over-
heid eist dat de Hedwigepol-
der toch wordt ontpolderd. ‘Ik
begrijp er niets van’, zegt De
Cloedt. ‘De Schelde is toch uit-
gediept? Of heeft iemand een
verborgen agenda?’

Ik begrijp er niets van!
De Schelde is toch
verdiept? Minister-
president Peeters
heeft al gewonnen.
GERY DE CLOEDT

Als je vanuit het Belgische dorp Prosper de Hedwigepolder binnenrijdt, word je tussen de ploegende boeren verwelkomd door borden met ‘Ontpolderen. Nee!’ © HH
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Hedwigepolder

Aannemer Johannes De Cloedt begon
in 1876 met onderhoudsbaggerwerken
voor de kust van Oostende. Later kwa-
men daar baggerwerken bij voor de Bel-
gische kust en in de toegangswegen
naar Antwerpen en de Belgische kust-
havens. Toen Ackermans & van Haaren
(AvH) en de Société Générale de Dra-
gage (SGD) in 1974 fuseerden tot Dred-
ging International, kreeg Baggerwerken
Decloedt, dat al in SGD zat, een belang
van 11,5 procent in Dredging. In 1991
werd DEME opgericht, de holding bo-
ven Dredging en Baggerwerken De-

cloedt. De familie De Cloedt verwierf
18 procent in DEME.
In 2000, tijdens de Belgisch-Neder-
landse baggeroorlog, verkocht Jean-
Jacques De Cloedt zijn belang in DEME
voor circa 80 miljoen euro aan Boskalis,
dat het doorverkocht aan de aandeel-
houders van DEME (AvH en CFE).
Zoon Gery De Cloedt runt een groep
bedrijven actief in beton, bodemsane-
ring, bouwmaterialen, zand- en grint-
winning en baggerwerken. Group De
Cloedt haalt een omzet van 120 miljoen
euro en telt ruim 400 werknemers.

Baggerfamilie De Cloedt


