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Nu komt Pieter van Vollenhoven er weer mee: er moet meer onteigend 

worden voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Voor wegen of woonwijken wordt ook onteigend, dus kan het ook voor natuur. 

Boeren zijn tegen onteigening, het moet vrijwillig.  

Natuurlijk wordt iedereen liever onteigend voor een woonwijk, maar we moeten 

wel beseffen dat onteigening met een volledige schadeloosstelling principieel 

correct is. Een boer die wordt onteigend krijgt wel geld, maar hij is zijn bedrijf 

natuurlijk ook kwijt. En dat ligt waarschijnlijk emotioneel moeilijker als dat voor 

de natuur is, dan wanneer het bedrijf voor een industrieterrein moet wijken.  

Het eigenaardige is dat onteigening ook voor de overheid een slechte oplossing 

is. Het is erg duur doordat niet alleen grond moet worden betaald, maar ook 

schade, zoals inkomensschade, moet worden vergoed. Bovendien valt er veel 

weerstand te verwachten, hetgeen in procedures uitmondt.  

Bovendien: er zijn alternatieven. Hier en daar wordt kavelruil ingezet om de EHS 

te realiseren. Dat kan, maar door de vrijwilligheid daarvan is het effect beperkt. 

Veel meer valt te verwachten van de wettelijke herverkaveling. Er kan met grond 

geruild worden, boeren kunnen hun bedrijf houden, stoppers kunnen er gunstig 

uitstappen, boeren die voelen voor natuurbeheer kunnen worden ingeplaatst in 

de EHS. Daardoor is het veel goedkoper.  

Waarom is er niet bij elk deel van de EHS een herverkaveling gestart? Helaas 

weten de provincies er niet veel van. Trouwens, zolang men niet weet hoeveel 

ruilgrond er eigenlijk al is aangekocht door de Dienst Landelijke Gebieden, tast 

iedereen in het duister. Misschien is er allang voldoende grond in 

overheidshanden om de hele EHS in een klap te realiseren! Bovendien zie ik al 

een paar maanden een te-koop-bord bij een perceel landbouwgrond midden in 

de EHS staan. Ik heb dan ook geen hoge pet op van de alertheid van de overheid 

op de agrarische grondmarkt. Als je eerst twintig jaar zit te slapen, moet je 

vervolgens niet meteen naar de slechtste oplossing voor iedereen grijpen.  
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