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Van onze parlementaire redactie

 DEN HAAG – Tegenstanders van ontpoldering en Kamerleden voelen zich in het pak genaaid. Terwijl 
instituut Deltares de Hertogin Hedwigepolder eerst als ’meest ongunstige plek’ voor ontpoldering betitelde, 
publiceert het na overleg met de commissieNijpels ineens een rapport met het tegenovergestelde advies. 
Malversaties, meent de stichting Levende Delta.

            Zijn hakken stonden al stevig in de Zeeuwse klei, maar die koppige tegenstand is nu zo mogelijk nog 
groter. „Russische praktijken”, foetert Jaap Geleijnse, voorzitter van de Levende Delta. Hij kan er niet bij dat 
onderzoeksinstituut Deltares ogenschijnlijk als een blad aan de boom is omgedraaid. Ook Peter de Koeijer, 
de Zeeuwse voorzitter van landbouworganisatie ZLTO, is boos. „Ik maak me zorgen over de 
onafhankelijkheid van de wetenschap.” 

Geleijnse krijgt het niet over zijn hart om vruchtbare akkers te verdrinken. Ook niet als compensatie voor de 
natuur die met het uitdiepen van de Westerschelde verloren zou gaan. In november scoorde de stichting, 
samen met ZLTO, een belangrijk punt in de ontpolderingsstrijd. Mede op basis van expertise van Deltares 
stelden ze: het onder water zetten van de 306 ha grote Hedwigepolder vergroot niet alleen de erosie, ook de 
natuurwinst is negatief. 

Het was een klap in het gezicht van de commissie-Nijpels. Deze trok, hoewel ze van de Tweede Kamer op 
zoek moest naar alternatieven voor ontpoldering, eind oktober nog de conclusie dat het doorsteken van 
dijken echt de beste oplossing is. De Levende Delta ziet liever verlaging van het Land van Saeftinghe: daar 
ontstaat dan laag schor met talrijke planten en dieren, en er hoeven geen akkers te wijken. 

            Tot minister Verburg (Natuur) deze week een nieuwe brief naar de Kamer stuurde. Dit keer 
ondertekend door zowel de commissie-Nijpels als Deltares. Ze maken het Land van Saeftinghe als alternatief 
voor ontpoldering met de grond gelijk en ondergraven alle eerder geuite nadelen van de Hedwigepolder. 
Geleijnse staat paf: „Deltares moest terug in z’n hok.” 

            De Levende Delta en ZLTO vrezen dat er druk op het instituut is uitgeoefend. Ook Kamerleden, die 
vandaag een hoorzitting houden, sluiten ’een spelletje’ niet uit. „Bijzonder vreemd”, zegt PvdA-Kamerlid 
Roefs. „Deltares is natuurlijk afhankelijk van overheidsopdrachten”, formuleert VVD’er Neppérus. CDA’er 
Koppejan zwijgt, al komt naar verluidt de stoom uit zijn oren. 

            Deltares weerspreekt alle kritiek. „Spookverhalen”, stelt een betrokken wetenschapper. Ook een 
woordvoerster van minister Verburg weigert commentaar. „Niet voorafgaand aan de hoorzitting.”


