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Geen insecten op je ruit: dat is 
slecht nieuws voor de natuur 
 

Hij is het zich zeer bewust: ,,Mijn bekende kop werkt bij boeren als een rode 
lap op een stier.” Toch blijft Dirk Draulans voor de natuur vechten. 
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De Vlaamse bioloog en natuuractivist sprak tijdens een jubileumdag van natuurvereniging De 
Steltkluut in Ossenisse. ,,65 jaar: proficiat.” Draulans meldde dat hij met zijn 66 jaar ongeveer even 
oud was, net als overigens de meeste mensen in zijn publiek. Zij hadden de hele dag de verjaardag 
meegevierd en laafden zich nu nog even aan de woorden van de bekendste natuurbeschermer van 
Vlaanderen. 
 



In de afgelopen 65 jaar heeft de natuur zware klappen gehad, maar zich ook veerkrachtig getoond, 
zei Draulans. Toch is er nog veel werk aan de winkel. ,,Als ik als jong jochie met mijn ouders naar 
Spanje ging, moest mijn vader tijdens elke tankbeurt de voorruit wassen, zoveel insecten zaten er 
inmiddels op. Tegenwoordig kun je helemaal naar Spanje rijden zonder één keer je ramen te hoeven 
wassen. Sommige mensen zullen dat een zegen vinden, maar eigenlijk is het een ramp.” 
 
 
Veel informatie 
 
Ook de Steltkluut richt zich op insecten. Met een speciale werkgroep waarvan de leden allerlei 
soorten volgen, elkaar foto’s sturen als ze een bijzondere wants of bij hebben gezien en vooral veel 
informatie delen. Zaterdag meldden zich tientallen natuurliefhebbers bij de tafels waar uitleg werd 
gegeven over zaken als wantsen (onder een microscoop fascinerend mooi), de bescherming van 
roofvogels en bijzondere granen. 
 
 

 
Een polder is geen natuur; het is landschap, dat 
dikwijls leeg is 
 
  -  Dirk Draulans, Bioloog 

 
 
Voor die granen was een speciale tafel 
ingericht. De Vereniging Oude Graansoorten 
bewerkt een speciaal ingericht veld nabij Yara, 
om rassen als Zeeuwse tarwe, Emmertarwe, 
Huttentut en Maartse gerst in stand te 
houden. Om dat te betalen, worden zaken als 
Huttentutolie en speciaal bier gemaakt: 
Patrijske. Dat wordt gemaakt van 
Wilhelminatarwe, wat niet geschikt is voor 
brood, maar wel voor pannenkoeken, veevoer 
en dus bier. 
 
 
 
 
 
 
Iedereen houdt van zwaluwen 
 
Alle informatie werd opgezogen door de tientallen natuurliefhebbers, die ook de stromende regen 
trotseerden om aan excursies door natuurgebieden mee te doen, en diverse lezingen bezochten in 
boerderij Ondersteboven . Met als uitsmijter die van Dirk Draulans, die besprak hoe het gaat met de 
biodiversiteit. ,,Er wordt wel gezegd: een polder is ook natuur. Maar dat is niet waar: het is 
landschap, dat dikwijls leeg is. Het is gericht op productiviteit, op economie. Ik heb nog nooit een 
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boer gezien die niet van zwaluwen houdt. Maar we hebben met een doorlopende oorlogvoering met 
pesticiden wél het leven van insecten en dus van zwaluwen onmogelijk gemaakt.” 

 

 
We zijn door het dal gekropen, maar zijn nu bezig 
ons naar een meer natuurlijke omgeving te 
evolueren 
 
  -  Dirk Draulans, Bioloog 

 
 
Jaloers op onze zeearenden 
 
De vraag is of het echt zo slecht gaat met de natuur. We zien weer zeehonden in de Westerschelde, 
en zelfs in de Schelde tot bij Antwerpen. In Nederland broeden weer enkele zeearenden, stelde 
Draulans met een tikje jaloezie vast: ,,Jullie hebben hem al, wij in Vlaanderen nog niet.” En bijna alle 
roofvogels zitten in de lift. Het gaat prima, zou je zeggen. ,,Maar als je iets verder teruggaat in de tijd, 
zie je dat het nu alleen maar goed lijkt te gaan omdat die roofvogels vrijwel waren verdwenen.” 
 
Toch zijn er zaken aan het veranderen. ,,In Friesland heeft een boer zijn land als plas-dras weiland 
ingericht, waarop 130 gruttokoppels verblijven. Hij kan zijn melk met het label natuurvriendelijk net 
iets duurder verkopen, en de natuur vaart er wel bij. We zijn door het dal gekropen, maar zijn nu 
bezig ons naar een meer natuurlijke omgeving te evolueren. Dit jaar hebben tien koppels steltkluten 
gebroed in de Waaslandpolder, dat kan een symbool zijn voor het succes van jullie vereniging.” 


