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32 D E  S O P H I A P O L D E R :  
E E N  A F S C H E I D  I N  V I J F  A K T E S



 1 .      D E  L A A T S T E  B O E R I N
 

“Wacht even,” zegt Hannie als ze de deur open doet, “de 
ganzen.” Ze schiet langs me heen en drijft met haar armen 
wijd de ganzen, ondanks hun zachtsnaterend protest, 
terug achter het hek. “Als ze op de dijk lopen, worden ze 
misschien aangereden.”

Het opzichtershuis waar Hannie de Vos en haar drie kin-
deren nu nog wonen, staat aan de dijk, bijna onzichtbaar 
verscholen achter hoge coniferen. Het voortuintje is een 
soort boerenerf in het klein, met de eerste sneeuwklokjes 
van het jaar, een verdwaald houtfornuis, een tuinstoel, 
een betonnen beeldje van een vrouw met een kind aan 
de borst en hokken van de cavia’s die de kinderen een tijd 
lang hebben gefokt. “Op een gegeven moment hadden we 
er 75,” zegt Daniël (14) niet zonder trots. 

Aan de deur hangen twee naambordjes: Van der Werff, 
de ex-man van Hannie, en P. van Vliet, opzichter Sophia-
polder. “Hij woonde vóór ons in dit huis,” vertelt Hannie. 
“Ik heb het naambordje laten zitten en tegen zijn zoon 
gezegd dat hij het gerust kan komen halen.”

In deze omgeving verwacht je eigenlijk geen woonhuis. 
De Veersedijk is in feite één lang bedrijventerrein, met 
bedrijfsnamen die op het zware werk duiden dat hier 
in Hendrik-Ido-Ambacht wordt verzet: De Strong Accu, 
BioSoil Bodemsanering, Amco Compressoren. Het huis 
staat ingeklemd tussen een scheepssloperij aan de ene en 
een fabriek van scheepsketels en -pompen aan de andere 
kant. Achter de ketelfabriek ligt een binnenvaartschip 
afgemeerd in afwachting van betere tijden. De naam ervan 
doet onder deze omstandigheden wrang aan: Time Is 
Money.

Rijdend over de dijk heb je geen idee dat er achter die 
muur van bedrijvigheid een eiland ligt: de Sophiapolder, 
een lensvormig stuk land van zo’n tachtig hectare, ingebed 
tussen rivier de Noord en zijarm de Rietbaan. Schippers 
weten dat ze op de Rietbaan behoedzaam hun weg moe-
ten zoeken: behalve vaarroute is dit ook een scheepskerk-
hof waar de wrakken worden geparkeerd, totdat de oud-
ijzerprijs weer omhoog gaat. Als ze er lang genoeg liggen, 
vangen ze zoveel zand dat er bomen uit groeien. 
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T H E  S O P H I A P O L D E R :  
F A R E W E L L  I N  F I V E  A C T S

De Sophiapolder: een afscheid in vijf aktes  •  1

Na zo’n vijf eeuwen beleeft het eiland zijn laatste dagen 
als landbouwpolder: hier komt nieuwe natuur, Deltanatuur 
geheten, en dan in het bijzonder een zoetwatergetijden-
moeras. Aan de kant van de Rietbaan wordt de dijk op 
twee plaatsen doorgestoken, en de rivier – die nog altijd 
een getij kent van tachtig centimeter – zal twee keer per 
dag over het eiland heen spoelen.  
 Wat is dat, Deltanatuur? “Het is een project van tien 
jaar waarin Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en 
Noord-Brabant en de waterschappen samenwerken met 
maatschappelijke organisaties als natuurbeschermers en 
de land- en tuinbouw om natuur, recreatie en waterveilig-
heid bij elkaar te brengen,” verklaart Jan van Dijk van het 
Zuid-Hollands Landschap, de toekomstige beheerder van 
de Sophiapolder. “Het doel was om tussen 2000 en 2010, 
2400 hectare natte natuur te realiseren in de mondingen 
van de Rijn en de Maas, tussen de Biesbosch en de Noord-
zee.” 
 Dat is voor een deel gelukt. Maar met het aantreden 
van het kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van 
de PVV zijn de prioriteiten verschoven. De hoogtijdagen 
van de nieuwe natuur, die in 1990 begonnen, zijn na twee 
decennia voorlopig voorbij. Als het aan hem ligt, wordt er 
niet meer ontpolderd, heeft staatssecretaris Bleker 
verordonneerd. Wat de Sophiapolder betreft was het dus 
na al die jaren van onzekerheid een dubbeltje op z’n kant, 
maar de transformatie is toch ingezet. Dat kon omdat de 
gronden op ‘minnelijke wijze’ waren verworven – dat wil 
zeggen dat de pachters zijn uitgekocht en niet onteigend 
–  en omdat de natte natuur een bijdrage zal leveren aan 
de verbetering van de waterkwaliteit.  
 In een zoetwatergetijdenmoeras is geen plaats voor 
een boerderij. En de grutto zal in het moeras kunnen 
foerageren, maar geen nesten meer bouwen. Ooit is bij 
de inpoldering juist het omgekeerde gebeurd: toen moest 
de natuur plaatsmaken voor landbouwgrasland.
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38  1 .      T H E  L A S T  F A R M E R
 

“Wait a minute,” Hannie says as she opens the door, 
“the geese.” She darts past me, spreads her arms and 
drives the geese back through the gate, despite their 
gentle quacking. 
“If they walk onto the dike, they might get run over.”

The warden’s house, where Hannie de Vos and her 
three children live, is situated on the dike, practically 
hidden behind high conifers. The front garden looks like 
a farmyard in miniature, strewn with the first snowdrops 
of the year, an abandoned wood stove, a garden chair, a 
concrete statue of a woman breast-feeding a child and 
cages for the guinea pigs that the children used to breed. 
“At one time we had 75,” Daniël (14) says, not without 
pride.

The door still bears two nameplates: Van der Werff, 
Hannie’s ex-husband, and P. van Vliet, warden Sophia-
polder. “He lived in this house before we did,” Hannie 
says. “I left the nameplate up there and told his son he 
can come and collect it any time.”

You wouldn’t expect a private residence in these surround-
ings. The Veersedijk is in fact one long industrial estate, 
with company names that reveal the heavy industry of 
Hendrik-Ido-Ambacht: De Strong Battery, BioSoil Soil 
Purification, Amco Compressors. The house is wedged 
between a ship breaking yard on the one side, and a fac-
tory for ship’s boilers and pumps on the other. A barge is 
moored behind the boiler factory, awaiting better times. 
Its name is rather ironic, given the circumstances: Time is 
Money.

Driving along the dike you have no inkling of the island 
that lies beyond this bustling barrier: the Sophiapolder, a 
two-hundred-acre, lens-shaped piece of land, embedded 
between the river the Noord and its tributary the Rietbaan. 
Skippers know to navigate carefully on the Rietbaan: this 
is not just a shipping lane, but a graveyard as well, where 
shipwrecks are parked till the scrap price goes up. Some-
times they catch enough sand for trees to grow on. 

The Sophiapolder: farewell in five acts  •  1 Tracy Metz
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The Sophiapolder: farewell in five acts  •  1

The island is entering its last days of nearly five centuries 
as a farming polder: this area is destined to become new 
nature, or Delta nature; specifically: a fresh-water tidal 
marsh. On the Rietbaan side the dike will be breached in 
two places, and the river – which actually still has a tide of 
eighty centimeters – will inundate the island twice a day.

What exactly ís Delta nature? “It’s a ten year project, 
in which Rijkswaterstaat [the implementing body of the 
Ministry of Transport, Public Works and Water Manage-
ment], the provinces Zuid-Holland and Noord-Brabant and 
the water authorities co-operate with nature conserva-
tionists, agriculturalists and horticulturalists to combine 
nature, recreation and water safety,” Jan van Dijk explains. 
Van Dijk works at the Zuid-Hollands Landschap: the future 
supervisor of the Sophiapolder. “Our aim – between 2000 
and 2010 – was to create six thousand acres of wetland in 
the river mouths of the Rhine and the Maas, between the 
Biesbosch and the North Sea.”

The plan has partly succeeded. But with the arrival of 
the new liberal cabinet, made up of VVD and CDA and sup-
ported by the PVV, priorities have shifted. The two golden 
decades of new nature – which began in 1990 – have come 
to an end, at least temporarily. If it’s up to deputy minister 
Bleeker, no more polders will be returned to nature. It was 
actually touch and go for the Sophiapolder, after years of 
uncertainty. But the transformation has begun anyway, 
because the land was obtained ‘amicably’ – meaning that 
the tenants were compensated instead of disowned – and 
because the wetlands will improve the water quality.

There is no place for a farm in a fresh-water tidal 
marsh. And although the black-tailed godwit will still be 
able to forage in the marsh, it will no longer be able to 
nest here. Long ago, when land reclamation began, the 
exact opposite happened: nature made way for farmland.
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 2 .      D E  O V E R K A N T
 

Hond Floor gaat er de laatste tijd steeds met de rubber-
laarzen vandoor. Vermoedelijk verbergt ze die ergens 
op het erf, maar niemand weet waar. Na verloop van tijd 
komen ze weer tevoorschijn, weliswaar kapot. Dus als we 
naar het eiland gaan – nu het afgraven is begonnen is het 
er één grote modderzooi – moet ik een paar laarzen nemen 
dat stuk is. Ik steek mijn voeten eerst in een stel grote, 
kleurige plastic tassen van de supermarkt; de hengsels 
wapperen vrolijk in de wind boven het rubber uit. Alsof je 
me eraan zou kunnen optillen.

Langs Hannie’s huis loopt een strook asfalt die net zo 
goed voor oprijlaan als scheepshelling door kan gaan. 
Onderaan ligt een flinke veerpont, zeker drie maten te 
groot voor dit watertje, maar wel zo handig als je een 
kudde schapen of een stel paarden of, zoals de laatste tijd, 
vrachtwagens en graafmachines moet overzetten. 

Als er niks te vervoeren valt, gaat Hannie net zo lief met 
de roeiboot naar het eiland, de hond voorop met de snuit 
in de wind. In de zomer zwommen ze soms gewoon over. 

In de vele krantenartikelen die over de transformatie van 
de Sophiapolder geschreven zijn, is Hannie vaak zo afge-
beeld: stoere vrouw, laatste der Mohikanen, iemand uit 
een andere wereld. Nu vaart ze nog steeds heen en weer, 
maar is het de aannemer die haar betaalt om de mensen 
en het materieel over te zetten waarmee haar eiland voor 
haar gevoel verloren gaat. 

Soms heeft Hannie het over ‘het eiland’, soms over ‘de 
polder’, maar het vaakst spreekt ze over ‘de overkant’. Dat 
heeft iets intiems. Zo is het ook: dit was sinds 14 novem-
ber 1986 haar achtertuin. Daarvóór, vertelt ze, woonde ze 
in een caravan op het erf van haar ouders. “Ik was blij als 
het hard regende ’s zomers, dan kon ik buiten douchen.” 
Daarna ging ze een onbewoonbaar verklaard huis opknap-
pen, waar ze alleen wilde gaan wonen – zonder water of 
elektra of telefoon. 

“Je was altijd al een beetje een zwerver,” zegt oudste 
dochter Anne (22) met een half oog naar haar moeder 
kijkend. 

Tracy Metz
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schuwd werden dat het water misschien over de dijk heen 
zou kunnen komen. Moesten we weer naar de overkant. 
Toen de schapen eenmaal op het droge waren, was het 
water zo onstuimig geworden, dat we niet meer naar huis 
konden roeien. Het water kwam over de achterste kade 
heen. Daar sta je dan met je laarzen in de golven die de 
polder inlopen! We konden niet meer terug en moesten 
op het eiland blijven slapen.” 

Hannie en ik staan in wat tot voor kort de hooischuur was. 
Er schiet een kat weg onder de losliggende vloerplanken. 
Hond Floor heeft het niet in de smiezen, want ze is met 
veel gekraak een konijnenskelet aan het demonteren. 
“Ik heb hier nooit echt helemaal gewoond, maar ik was 
er altijd,” zegt Hannie. “Het huis aan de dijk was nodig 
voor het comfort, voor de boodschappen, maar dit was 
m’n thuis.” Met het gezin hebben ze er ook wel eens 
kerst gevierd, allemaal in dikke dekens gewikkeld en met 
kaarsen in de kachel. “Ja, nee, die kachel heeft het nooit 
gedaan.” 

Ze wijst vervolgens naar het geraamte van het woon-
huis op het eiland: “Daar op zolder heeft het vriendje van 
Anne anderhalf jaar lang met zijn band geoefend.” De bak-
stenen muur rond de achterdeur staat nog overeind, met 
daarin liefdesbetuigingen gekrast: I love Jordi forever. 
Ik  Nathan.

Dankzij z’n isolement was deze plek ook geschikt als 
zorgboerderij. “Konden die jongens tot rust komen. Je 
haalt ze uit het systeem; ze doen fysiek werk in de buiten-
lucht zonder de verkeerde vrienden om hen heen.” 

Eenmaal terug in de woonkamer aan de dijk haalt Hannie 
een veelbekeken, groen fotoalbum uit de kast en laat 
de herinneringen de revue passeren. De kinderen die in 
het hooi slapen. Daniël zittend op een schaap alsof het 
een leunstoel is. Anne en Lisa die als echte cowgirls de 
schapen te paard hoeden. De deelnemers aan een kinder-
bijbeldag op het eiland. Daniël op een ponykar. De verte-
derde gezichten van de mensen die de nieuwe lammetjes 
de fles geven. Lisa: “Het was lekker om in het hooi te zitten 
en naar het geluid van etende dieren te luisteren.” 

Maar ja, toen ging opzichter Paul van Vliet weg en kon 
Hannie in dit huis met z’n dubbel glas en centrale verwar-
ming. Ook voor een autonome geest was dat toch wel zo 
prettig. “Maar ik gebruik veel liever de houtkachel.”

Opzichter Van Vliet was de enige die echt in de Sophia-
polder boerde; anderen, zoals Hannie’s vader, Adrie de 
Vos, hadden er hun pinken staan in de warme maanden 
van het jaar. Het eiland was toen deels eigendom van 
Fortis/Amev, deels van Domeinen, zeg maar het grond-
bedrijf van het Rijk. “De eigenaren wilden van al die 
verschillende pachters af en toen is mijn vader als enige 
overgebleven,” zegt Hannie. “Maar uiteindelijk was het 
voor hem niet rendabel.” Vader en dochter hielden samen 
een paar honderd schapen en wat vleeskoeien en een 
tijd lang scharrelden er ruim driehonderd varkens rond. 
Hannie had ook een paardenstalling en een rijbak. 

“Het eiland was voor mij een speeltuin,” zegt Daniël. 
“We bouwden hutten van pakken stro, als een soort lego-
blokken. Ook waren er van die ronde, verpakte balen; daar 
kon je gangen mee bouwen.” Oorlogje speelde hij ook, 
buiten of in de grote stal. “Maar nu is het zo kaal, het is 
moeilijk je te verstoppen.” Met vrienden van school roeide 
Daniël naar de overkant en verstopte hij zich in een inham 
in het riet. “Je kon op de wal zitten en dan had je uitzicht 
naar beide kanten.” Af en toe verschenen er ineens vreem-
den op het eiland. “Dan roeide mijn moeder naar de over-
kant en stuurde ze weg.”

Ze had twee nachtmerries, zegt Hannie: dat de pont 
zou zinken, en dat de schapen in de polder door het water 
zouden worden verrast. Dat laatste is bijna gebeurd. 
“Bij hoog water stromen eerst de sloten vol en daardoor 
worden de beesten ingesloten; ze hebben het niet in de 
gaten en raken dan gedesoriënteerd, want durven niet door 
het water. Sinds ik hier zit, is de polder drie keer onderge-
lopen. We hebben wel eens tot onze knieën door het water 
gewaad om de schapen naar hoger grond te drijven.” 

Dochter Lisa (20) kan het zich goed herinneren. “Ook 
als het stormde moesten de dieren worden gevoerd. Daar 
gingen we dan: dik ingepakt de roeiboot in, het onrustige 
water op. Snel voederen en weer naar huis. Het is ook 
voorgekomen dat we net weer thuis waren en we gewaar-
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“Kampvuurtjes maken met vrienden – eilandavontuur 
noemden we dat altijd,” vertelt Anne. “En dan hele 
nachten doorhalen, omdat het zo heerlijk weer was op een 
heerlijke plek en omdat we te veel biertjes op hadden en 
het dus allemaal toch niet meer uitmaakte.”

Daniël zal de ‘paardenklanten’ niet missen die met hun 
neus in de lucht hem vroegen klusjes te doen. Regel zelf 
je paard, dacht hij dan bij zichzelf. En de paarden? Vond-ie 
ook niks. “Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik zit liever 
op de trekker. Ik kon al balen hooi oppakken en ze naar de 
paarden brengen.” 

Wat ze allemaal bij blijft: altijd maar die rivier moeten 
overroeien om de beesten te verzorgen, en dan weer 
terug. Ook bij nacht in de lammertijd. Soms met tegenzin, 
koud, nat … Maar dan toch de voldoening als het werk 
gedaan was en ze weer hun warme bed in konden duiken. 

Het is bijna voorbij. De laatste resten van het bouwvallige 
woonhuis gaan over een paar dagen tegen de vlakte; 
van de paardenstallen is weinig meer over. “De aannemer 
zegt dat er niemand meer in het huis mag, omdat het 
op instorten staat,” zegt Hannie. “Stond het twee jaar 
geleden ook al.”

De graafmachines zijn begonnen de bovenste tien 
centimeter van de landbouwgrond af te schrapen. Als 
het eiland lager ligt, spoelt het rivierwater er makkelijker 
overheen, en dan zullen de slikken, het riet en de biezen 
zich sneller ontwikkelen. 
 Op een grote hoop op de dijk liggen de gekapte 
populieren die tot voor kort als een streep de twee helften 
van het eiland scheidden. Waarom? Populieren zijn toch 
ook natuur? Jan van Dijk van het Zuid-Hollands Land-
schap: “De rechte rij door de mens aangeplante populieren 
heeft een lagere natuurwaarde en landschappelijke waarde 
dan wat er straks gaat ontstaan. Bovendien zouden de 
populieren de natte omstandigheden niet overleven.” 
 Bomen zijn natuur, dat wel, maar de populieren hebben 
pech. De verkeerde natuur op het verkeerde moment op 
de verkeerde plek.

 2 .      T H E  O T H E R  S I D E

Dog Floor keeps running off with the rubber boots. She 
probably buries them somewhere in the yard, but nobody 
knows where. After a while they turn up: ruined. So when 
we visit the island – now that the digging has started it’s 
extremely muddy – I have to make do with a torn pair of 
boots. But first I wrap my feet in some big, colourful 
plastic bags from the supermarket. They stick out over 
the rubber and flutter cheerfully in the breeze, almost as 
if you could lift me up by the handles. 

A strip of asphalt skirts Hannie’s house: it’s a driveway, 
but it could just as well be a slipway. At the bottom lies a 
sturdy ferry, at least three sizes too big for this little water-
way, but quite useful if you have to ferry a flock of sheep 
or a couple of horses across, or as of lately: lorries and 
bulldozers. 

When there’s nothing to transport, Hannie is just as 
happy to use the rowing boat to get to the island, the dog 
in the bow with her nose in the wind. And in summer they 
sometimes just swam across. 

The many newspaper articles about the transformation 
of the Sophiapolder have often depicted Hannie like this: 
a tough woman, last of the Mohicans, someone from 
another world. And she still goes back and forth, but now 
it’s the contractor who pays her to ferry the workmen and 
the equipment which she feels are bringing her island to 
an end.

Sometimes Hannie talks about ‘the island’, sometimes 
about ‘the polder’, but mostly she speaks of ‘the other 
side’. It sounds intimate. And it is: this has been her back 
garden since the 14th of November 1986. Before that, she 
says, she lived in a caravan on her parents’ premises. 
“I was glad when it rained in summer, so I could shower 
outside.” She started renovating a run-down house, 
planning to live there by herself – without water, electricity 
or telephone.

“You always were a bit of a nomad,” says eldest 
daughter Anne (22), glancing at her mother. But then 
warden Paul van Vliet left, and Hannie was able to move 
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into this house, with its double glazing and central 
heating. Things even a free spirit can appreciate. “But 
I still prefer the wood stove.”

Warden Van Vliet was the only one who actually 
farmed the Sophiapolder; others, like Hannie’s father, 
Adrie de Vos, only kept their yearlings there during the 
warm months of the year. The island was owned partly 
by Fortis/Amev, partly by Domeinen, the government’s 
property branch. “The owners wanted to be rid of all those 
different tenants, and eventually my father was the only 
one left,” Hannie says. “But in the end it wasn’t profit-
able for him anymore.” Father and daughter kept a couple 
of hundred sheep and a few beef cows. And for a while 
they had three hundred pigs foraging about. Hannie also 
owned a stable and a riding paddock. 

“The island was my playground,” Daniël says. “We 
used to build huts with bales of straw, like Lego blocks. 
You could use the round, packaged bales to make cor-
ridors.” He would play war as well, outside or in the big 
barn. “But it’s so open now, it’s difficult to hide.” Some-
times Daniël and his school friends would row to the other 
side and hide in a cove amongst the reeds. “You could 
sit on the river bank and enjoy the view both ways.” 
Occasionally strangers would suddenly appear on the 
island. “Then my mother would row over and send them 
away.”

She used to have two nightmares, Hannie tells me: 
that the ferry would sink, and that the sheep would be 
surprised by the rising water. The last nightmare almost 
happened. “At high water the ditches flood and trap the 
animals; at first they don’t notice, but when they finally 
do they get disoriented, because they’re afraid to walk 
through water. Since I’ve been here, the polder has 
flooded three times. We would wade knee-deep through 
the water to drive the sheep to higher ground.”

Daughter Lisa (20) remembers it vividly. “Even during 
a storm the animals needed feeding. So there we went: 
dressed up warmly, into the rowing boat, onto the rest-
less water. Feed them quickly and back home again. One 
time we had just arrived back, when we were warned that 
the water might wash over the dike. Which meant we had 
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to go back again. When we finally had the sheep on dry 
land, the water was so turbulent we couldn’t row home. It 
poured over the back quay. And there you are, your rubber 
boots swept by waves flowing into the polder! We couldn’t 
get back, so we had to sleep on the island.”

Hannie and I are standing in what used to be the hay barn. 
A cat scoots under the loose floor boards. Dog Floor is 
oblivious, because she’s demolishing a rabbit’s skeleton 
– a crackly business. “I never actually lived in this place, 
but I was always here,” says Hannie. “We needed the 
house on the dike for the modern conveniences and for 
the groceries, but this was my real home.” They even cele-
brated Christmas here once, the whole family, all wrapped 
up in thick blankets, candles in the stove. “No, that stove 
never worked.”

She points towards the dilapidated framework of the 
house on the island: “Anne’s boyfriend’s band practiced 
in the attic for a year and a half.” The brick wall around the 
back door still stands, tokens of love etched onto it: I love 
Jordi forever. I  Nathan. 

Because of its isolation this place was also suitable as 
a social care farm. “Those boys could really settle down 
here, away from the system. And they could do physical 
work in the open air, without the wrong kind of friends 
around.”

 
Once we’re back in the living room of the dike house, 
Hannie takes a well-worn green photo album from the cup-
board and conjures up memories. The children sleeping 
in the hay. Daniël sitting on a sheep as if it’s an armchair. 
Anne and Lisa herding sheep on horseback like proper 
cowgirls. The visitors of a children’s bible day on the 
island. Daniël on a pony cart. The contented faces of 
people bottle feeding newborn lambs. Lisa: “It was nice to 
sit in the hay and listen to the sound of animals eating.”

“We would have a campfire with friends – we used to 
call it ‘island adventure’,” Anne tells me. “And we would 
stay up all night, because it was lovely weather in a lovely 
place and because we’d had too many beers and it didn’t 
matter anyway.”
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Daniël definitely won’t miss the ‘horse customers’ who 
demanded favors while looking down their noses. Take 
care of your own horse, he would think. What about the 
horses themselves? No, he didn’t like them either. “I tried 
it once or twice, but I prefer the tractor. I could already lift 
bales of hay and drive them to the horses.” There’s one 
thing they all remember: having to row across the river to 
take care of the animals, and then back again. Even in the 
middle of the night, during the lambing season. Some-
times reluctantly, cold, wet … But when the job was done 
they would snuggle back into bed feeling satisfied.

It’s almost over. The last ruins of the house will be 
knocked down in a few days; practically nothing is left of 
the stables. “The contractor keeps telling us that nobody 
is allowed into the house anymore, because it’s on the 
verge of collapsing,” Hannie says. “It’s been like that for 
two years.”

The bulldozers have begun removing the top ten 
centimeters of the farmland. The lower the island, the 
more easily the river water will wash over it and the 
quicker the reeds and rushes will grow. 
 The felled poplars that used to divide the island are 
stacked high on the dike. Why? Aren’t poplars natural? 
Jan van Dijk of the Zuid-Hollands Landschap: “A straight 
line of planted poplars has a lower natural and scenic 
value than the things that will develop here over time. 
And in any case: the poplars wouldn’t survive the wet 
conditions.” 
 Trees are natural, definitely, but the poplars are out 
of luck. Wrong nature at the wrong time at the wrong 
place. 
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 3 .      D E LT A N A T U U R

De Sophiapolder ligt op een markante plek in het 
benedenrivierengebied, vlakbij het ‘drierivierenpunt’ 
van de Noord, de Merwede en de Oude Maas. In dit 
vloeibare landschap van water en land begonnen er in 
de vijftiende eeuw zandbanken in de Noord te ontstaan; 
volgens het Zuid-Hollands Landschap is op een oude 
kaart uit 1520 al een flinke zandplaat te zien. Kennelijk 
was die al voor boerengebruik geschikt, want in 1528 
werden de gronden het Grote Roode Zand, het Kleine 
Roode Zand en het Voetpad in eeuwigdurende erfpacht 
aan de Heeren van Assendelft verpacht. In de geulen 
ertussen werd op zalm gevist en op het land achter de 
lage dijk graasde ’s zomers het vee. 
 We maken een sprong van eeuwen naar medio negen-
tiende eeuw. De eigenaar in die tijd was ene H. de Kat. Hij 
was het die er één eiland van maakte door er een ringdijk 
omheen te leggen. Hij vernoemde het eiland naar Sophia, 
de vrouw van koning Willem III (1817-1890). Het was ook 
De Kat die een houten trekpont over de Rietbaan aanlegde 
en voor het eerst een opzichterswoning aan de Veersedijk 
liet bouwen, die in 1922 alweer werd gesloopt. In 1954 
kwam de huidige opzichterswoning ervoor in de plaats. 
Die werd eerst door Van Vliet bewoond en daarna door 
Hannie de Vos, die het huis in 1986 kocht toen zij en haar 
vader het eiland in erfpacht kregen. 
 Intussen waren vijftig van de tachtig hectaren van het 
eiland eigendom geworden van Amev, later Fortis. Pas in 
2005 was het bedrijf bereid zijn aandeel aan de provincie 
Zuid-Holland te verkopen, die het aan het Zuid-Hollands 
Landschap overdroeg. In 2008 werd het ‘pachtvrij’.

 
Zo op het oog lijkt de Sophiapolder een goed bewaard 
geheim, een luwte tussen de stampende bedrijvigheid 
van Rotterdam en de eigen wereld van de Biesbosch. 
Onzichtbaar achter de dijk, onbereikbaar zonder de pont 
of de roeiboot van Hannie, stil behalve de stemmen van 
mensen en de motoren van de binnenvaartschepen die 
laag voorbij schuiven op het onzichtbare water van de 
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Noord, net eendjes in een schiettent op deze drukbevaren 
route tussen Rotterdam en Antwerpen. 

Die rust is schijn. Menige plannenmaker heeft zijn 
begerige oog op dit verstilde stukje boerenland laten 
vallen. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de 
noordpunt opgespoten om er arbeiderswoningen voor 
de kabelfabriek van Alblasserdam op te bouwen. Er 
heeft ook een scheepssloperij gestaan. Er zijn plannen 
geweest om hier een depot voor giftige baggerspecie 
aan te leggen, dat uiteindelijk in het Hollands Diep is 
gerealiseerd. 

In de jaren negentig van de vorige eeuw viel het 
oog van het nieuwe samenwerkingsverband van de 
Drechtsteden op deze landbouwpolder. ‘Het hart van 
het stedelijk gebied komt te liggen in het tot nu toe altijd 
betekenisloze Sophiapoldertje,’ kondigde projectleider 
R. Scheelbeek aan in De Dordtenaar. ‘Niemand heeft 
ooit ontdekt dat je met dit eilandje fantastische dingen 
kunt doen. Het is momenteel slechts bereikbaar met een 
prutserig pontje. Je kunt er een toeristische enclave van 
de eerste orde van maken met bijvoorbeeld een goed 
geoutilleerd theater.’ 

Het is heel anders gelopen – ook het plan om hier de 
Floriade van 2012 te houden, is op niets uitgedraaid. 
Hannie heeft ooit meegewerkt aan een theaterfestival in 
de ruïnes van de woningen op de noordpunt, maar sinds 
2004 is het beleid voor de toekomst juist dat de sporen 
van de mens op de Sophiapolder worden gewist. 

Het eiland wordt een zoetwatergetijdenmoeras, waar 
het rivierwater door twee openingen in de dijk tweemaal 
daags erin en eruit zal stromen. Dit moet het verlies aan 
natuur compenseren dat is veroorzaakt door de aanleg 
van de HSL en de Betuwelijn. Die laatste loopt door de 
acht kilometer lange Sophiatunnel, op 25 meter diepte 
onder het gelijknamige ‘altijd betekenisloze poldertje’ 
door. Hannie: “Om die tunnel te graven moesten 
ze op de polder een schacht maken van 34 meter diep. 
Op de dijk staat de nooduitgang.” 
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114 Voor de kinderen was natuurlijk niets spannender dan 
daarin te klimmen. Daniël laat in het groene fotoalbum een 
foto zien: “Hier zit ik met een vriendje in de tunnel van de 
Betuwelijn, voordat-ie in gebruik werd genomen.”

De Sophiapolder: puur natuur van boven, pure techniek 
van onderen.
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The Sophiapolder lies in a distinct spot in the lower 
river area, near the ‘three river point’ of the Noord, the 
Merwede and the Oude Maas. In this fluid landscape of 
water and land, sandbanks began forming in the Noord in 
the fifteenth century; according to the Zuid-Hollands Land-
schap an old map from 1520 already shows a considerable 
sandbar. Apparently the sand was suitable for farming, 
because in 1528 the grounds the Groote Roode Zand [Big 
Red Sand], the Kleine Roode Zand [Small Red Sand] and 
the Voetpad [Footpath] were let to the Lords of Assendelft 
in perpetuity.

A few centuries later, in the middle of the nineteenth 
century, the owner was a certain H. de Kat. He was the 
one who unified the island by surrounding it with a cir-
cular dike. He named the island after Sophia, wife of king 
William III (1817-1890). De Kat also introduced a wooden 
ferry across the Rietbaan and ordered the construction 
of an warden’s house along the Veersedijk, which was 
demolished in 1922. In 1954 the present house was built in 
its place. The first resident was Paul van Vliet, the second 
was Hannie de Vos, who bought it in 1986, when she and 
her father became the island’s only tenants.

In the meantime 125 of the two hundred acres of the 
island had come into possession of Amev, later Fortis. It 
wasn’t until 2005 that the company sold its share to the 
province Zuid-Holland, who handed it over to the Zuid-
Hollands Landschap. The farming lease of the island was 
terminated in 2008.

On the face of it, the Sophiapolder appears to be a 
well-kept secret, a sanctuary between the industrial 
activity of Rotterdam and the other-worldliness of the 
Biesbosch. Invisible behind the dike, inaccessible without 
the ferry or Hannie’s rowing boat, quiet except for the 
occasional voice and the engines of the barges that slide 
across the imperceptible water of the Noord – like ducks 
on a shooting gallery – on this busy shipping lane between 
Rotterdam and Antwerp. 



120But the serenity is deceptive. Many a developer has cast 
covetous eyes on this peaceful piece of farmland. In the 
nineteen-thirties the northern point was elevated, in order 
to construct labourers’ cottages for the cable factory of 
Alblasserdam. The island has housed a ship breaking 
yard. And there have been plans to build a depot for toxic 
dredging waste, which was eventually constructed in the 
Hollands Diep.
 In the nineteen-nineties the farming polder caught 
the fancy of the co-operating Drechtsteden. ‘The heart of 
the urban area will be located in the small, insignificant 
Sophia-polder,’ project manager R. Scheelbeek announced 
in newspaper De Dordtenaar. ‘Nobody has ever realized 
the fantastic potential of this tiny island. At the moment 
it’s only accessible with a shoddy little ferry. But it can be 
turned into a touristic enclave of the highest order, with a 
first-rate theatre, for instance.’

Things turned out quite differently – the plan to organize 
the Floriade of 2012 on the island also came to nothing. 
Hannie did collaborate with a theatre festival once: it was 
held on the ruins of the cottages on the northern point, but 
as of 2004 the policy for the future is to erase all human 
traces in the Sophiapolder.

The island will become a fresh-water tidal marsh, 
the river water spilling through two openings in the dike 
twice every day. This is meant to compensate for the loss 
of nature caused by the construction of the high-speed 
railway line HSL and the Betuwelijn for freight. The latter 
runs through the Sophiatunnel, eight kilometers long and 
25 meters beneath the ‘small, insignificant polder’ bearing 
the same name. Hannie: “They had to drill a shaft of 
34 meters deep on the island to dig that tunnel. The 
emergency exit is located on the dike.” Nothing was more 
exciting for the children than climbing into that tunnel. 
Daniël shows me a picture in the green photo album: 
 “That’s me with a friend, in the tunnel of the Betuwe-
lijn, before it was opened.” The Sophiapolder: all natural 
above ground, all technical below. 
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 4 .      C U LT U U R L A N D S C H A P  
     O F  W I L D E R N I S

Aan het hek bij de voormalige opzichterswoning meldt 
zich een man met een enorme vrachtwagen. Hij wil naar 
de overkant: heen met een lege container en terug met 
een volle. Of hij even wil wachten, want we zitten net aan 
de boterham. Maar daarna loopt Hannie naar de pont, met 
mij en hond Floor in haar kielzog.
 En straks? Dan wonen zij en de kinderen in Lekkerkerk. 
En wie gaat de natuurliefhebbers dan overzetten? Het 
Zuid-Hollands Landschap is een voetveer aan het regelen 
dat ook langs de toekomstige waterbushalte zal varen. 

“De provincie wilde namelijk per se ‘betreedbare’ 
natuur,” zegt Wim Punt, oud-voorzitter van de vogel-
werkgroep van de Stichting Natuur en Landschap Zwijn-
drechtsewaard. Daarmee voegt Punt een nieuwe categorie
toe aan het rijkgeschakeerde vocabulaire van de door de 
mens gemaakte natuur. Want natuur waar niemand mag 
komen, dat doet het niet goed bij de stadsbewoner die in 
het weekend een vleugje wildernis-gevoel wil opdoen. Er 
komen dan ook enige voorzieningen voor de bezoekers 
aan de Sophiapolder-nieuwe-stijl: een vogelobservatiehut, 
zitplekken, wandelpaden langs de dijk en een vlonderpad, 
zodat je de natuur van dichtbij kunt beleven. “Op een 
gegeven moment waren er drie opties,” zegt Punt. “Weide- 
vogelgebied, regenwatermoeras of zoetwatergetijden-
moeras waarbij de dijk op één of op meerdere plekken 
zou worden doorgestoken. De eerste optie, waar de 
Sophiapolder blijft zoals hij is, viel af, omdat ervoor is 
gekozen de grutto in grotere aaneengesloten gebieden te 
beschermen. En een regenwatermoeras past niet bij dit 
landschap.” 

Zoveel is duidelijk: Wim Punt is een voorstander van 
wat hij noemt ‘streekeigen natuur’. Eigenlijk is het een 
halve maatregel, vindt hij, dat én teruggeven aan de rivier 
én de dijk in stand houden. Dat laatste gebeurt omdat de 
golven van de scheepvaart anders het eiland zouden 
eroderen – of misschien omdat het gewoon te duur is 
om de dijk af te graven.
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“De Sophiapolder wordt straks onderdeel van de Eco-
logische Hoofdstructuur en een stepping stone tussen de 
Alblasserwaard en de Hoeksche Waard,” zegt Punt, 
“samen met de Crezeepolder in Ridderkerk, De Zaag bij 
Krimpen aan de Lek en het waterrijke gebied rond de 
molens van Kinderdijk, waar de zwarte stern broedt.” 

En al heeft het naar zijn idee iets halfslachtigs, het 
voordeel van deze herinrichting is volgens Punt de 
bescherming die de status van natuur met zich mee 
brengt. “Die bescherming geniet het boerenland niet.”  

Daar wordt Auke van der Woud, hoogleraar in Groningen, 
met een grote belangstelling voor de geschiedenis van het 
landschap, juist hels van. Van dat ‘dure getuinier’ onder de 
vlag van ‘ongereptheid’. In een interview in dagblad Trouw 
(2009) noemt hij wilde natuur ‘een duur verzinsel, een 
toneelstukje dat met veel subsidie wordt opgevoerd’. ‘Het 
landschap dat we hebben, veelal landbouwgrond, voldoet 
kennelijk niet aan hoge eisen. We moeten er wilde natuur 
voor terughebben! Maar de natuur die terugkomt is staats-
natuur, bedacht door ambtenaren in stedelijke kantoren 
en door de overheid gefinancierde natuurorganisaties. Erg 
jammer dat er niet een dergelijke lobby is voor het cultuur-
landschap.’ Hij verwondert zich over de ontpoldering van 
de Hedwigepolder. ‘Zo’n polder is toch niet een steriel stuk 
land zonder enige context? Waarom is een splinternieuw 
zoutwatermoeras wel natuur, en honderd jaar oude land-
bouwgrond niet?’  

Jan van Dijk, van het Zuid-Hollands landschap weet wel 
waarom. “Na het voltooien van de Deltawerken, en het 
sluiten van de Haringvlietsluizen, en door de toenemende 
verstedelijking langs de rivieroevers, is dit type oer-Hol-
landse riviernatuur erg zeldzaam geworden. Dit vind je 
alleen nog incidenteel langs bijvoorbeeld de Oude Maas, 
de Hollandse IJssel, de Lek, het Haringvliet en het Hol-
lands Diep. Er zijn heel weinig plekken die er nog geschikt 
voor zijn: ze moeten in een rivier liggen die nog getij heeft 
en ze moeten niet of nauwelijks bebouwd zijn. Hier kun je 
met weinig ingrepen en relatief lage kosten die getijden-
natuur herstellen. Je hoeft bij wijze van spreken alleen de 

dijken door te steken.”
 Het belangrijkste is dat de natuur zichzelf kan ontwik-
kelen, vindt Van Dijk, “dat doet zij namelijk beter dan wij 
als mensen”. Maar ze wordt ook een handje geholpen, 
of gestuurd. In een interview in het Algemeen Dagblad 
(2006) vertelt Van Dijk dat wilgen het maar al te goed doen 
in de kale grond die achterblijft als de draglines klaar zijn: 
‘Je hebt een goede kans dat we daar al vrij snel boompjes 
uit de grond moeten trekken om te voorkomen dat het een 
wilgenbos wordt.’ 

Hannie de Vos heeft een veel makkelijker oplossing: “Laat 
toch nog wat koeien of schapen in de polder grazen, dat 
scheelt in onderhoud.”

“Ik heb moeite met dat idee dat de mens boven alles 
zou staan en natuur kan maken,” zegt ze. “Moet je natuur 
naar je hand zetten, die willen maken zoals jij denkt dat het 
moet zijn? Om dat te doen, halen ze ook iets waardevols 
weg. De grutto’s en de kievieten worden elders beschermd 
en hier weggedaan. Wij boeren grepen nooit zo hard in 
dat landschap in als de aannemers nu met hun graaf-
machines doen om er natuur aan te leggen. Boeren en 
natuur kunnen hand in hand gaan. Ik vind het geen goed 
uitgangspunt om het ene weg te gooien en in te wisselen 
voor het andere. Ik vind het heel erg jammer dat er boeren 
verdwijnen. Daarmee gaat er wel iets verloren. De genera-
tie voor ons heeft hard gewerkt om dat land boven water 
te krijgen en te houden. Ik denk dat mensen meer gevoel 
hebben bij de natuur als ze koeien met kalfjes zien en 
schapen met lammeren, dan wanneer er alleen vogels zijn 
die je pas met een verrekijker kunt zien. Meisjes kunnen 
beter bij de paarden zijn dan rondhangen in het winkel-
centrum. Het stikte hier van de gruttonesten, nu lees ik in 
de krant dat de Noordse woelmuis hier terug moet komen. 
En die grutto’s dan?” 

Het verhaal van de Sophiapolder lijkt veel op dat van het 
eiland Tiengemeten in het Haringvliet, dat door Natuur-
monumenten ook teruggegeven is aan de natuur. Cineast 
Digna Sinke heeft dat proces dertien jaar lang gevolgd, 
er drie documentaires over gemaakt en ook een meer 
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persoonlijke film met de titel Weemoed & Wildernis. 
“Wilde natuur in Nederland is een illusie,” zegt zij. “Alles 
wordt volstrekt gereguleerd. Met zoveel grote grazers 
per hectare krijg je bosjes, met zoveel meer krijg je een 
open landschap – net de parkeernorm in een nieuwbouw-
wijk. Een deel van mijn Brave New World-angst is dat we 
natuur maken tot een specifieke enclave waarvoor je op de 
veerpont een kaartje moet kopen. Maar ik zie ook wel dat 
het een prisoner’s dilemma is: op het moment dat je die 
natuur niet vastlegt en kapitaliseert, wordt-ie voor je ogen 
weggekaapt. Het etiket maakt het verdedigbaar. Dat geeft 
aan hoe kwetsbaar die natuur is.” 
 Sinke heeft het vertrek van de boeren uit Tiengemeten 
van nabij gevolgd, vooral dat van Leen Vos en zijn broer, 
voor wie het lastig was een vervangende boerderij te 
vinden. “Ik realiseerde me dat je je als fotograaf of film-
maker kennelijk de luxe permitteert om te reflecteren en 
terug te kijken. Maar als boer is de enige manier een nieuw 
leven te beginnen. Je moet verder.”

De Sophiapolder: een afscheid in vijf aktes  •  4 Tracy Metz

 4 .      C U LT U R A L  L A N D S C A P E  
         O R  W I L D E R N E S S

A man with a huge lorry appears at the gate of the 
warden’s house. He needs to get across, to fill the freight 
container. We ask him to wait, since we’re just having 
lunch. Afterward Hannie walks to the ferry, with dog Floor 
and myself following in her wake. 

What about later on? She will be living in Lekkerkerk 
with her children. Who will transport nature lovers to the 
other side? The Zuid-Hollands Landschap is arranging a ferry 
that will also make a stop at the future ‘water bus-stop.’ 

“That’s because the province absolutely insisted 
on ‘accessible nature’,” Wim Punt explains, former 
chairman of the bird committee of the nature organization 
Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtsewaard. 
Punt has thus added a new word to the rich vocabulary 
of man-made nature. ‘Inaccessible nature’ is not popular 
with a suburban population that wants a whiff of wildlife 
on its weekend. The Sophiapolder-new-style will therefore 
offer its visitors a number of accommodations: a bird-
watching hut, benches, footpaths along the dike and 
plank bridges for an authentic natural experience.

“At one moment there were three options for the future 
of the Sophiapolder,” Punt says. “An area for meadow 
birds, a rain-water marsh, or a fresh-water tidal marsh, 
with the dike breached in one or a number of places. The 
first option, with the Sophiapolder remaining the way it is, 
was dropped because we chose to protect the black-tailed 
godwit in different, larger areas. And a rain-water marsh 
doesn’t suit this landscape.”

This much is clear: Wim Punt is a proponent of what 
he calls ‘local nature.’ Strictly speaking he feels this is 
only half a measure: giving nature back to the river and 
preserving the dike at the same time. But the dike needs to 
be preserved, because the ships’ waves would otherwise 
erode the island – or perhaps because dismantling the 
dike is too expensive.

“The Sophiapolder is going to be part of the Ecological
Main Structure and a stepping stone between the 
Alblasserwaard and the Hoeksche Waard,” Punt says, 
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“together with the Crezeepolder in Ridderkerk, De Zaag 
at Krimpen aan de Lek and the wetlands surrounding the 
windmills of Kinderdijk, the nesting ground of the black 
tern.”

Even though it might seem halfhearted, the advantage 
of this redevelopment, according to Punt, is the protection 
that comes with the status of ‘conservation site.’ “Farm-
land doesn’t enjoy this kind of protection.”

And this is exactly what infuriates Auke van der Woud, 
a professor in Groningen who is fascinated by the his-
tory of landscape: this ‘expensive gardening’ in the name 
of ‘unspoiled nature.’ The concept of wilderness is ‘an 
expensive delusion, a heavily subsidized theatrical per-
formance,’ he states in an interview with the newspaper 
Trouw (2009). ‘The landscape we have, mostly farmland, 
apparently doesn’t meet our high demands. We prefer 
wilderness! But the nature we get in return is state-nature, 
devised by civil servants in urban offices, and by nature 
conservationists financed by the government. It’s a shame 
there isn’t a similar lobby for our cultural landscape.’ The 
hotly contested plan to return another agricultural polder 
to nature, the Hedwigepolder along the Westerschelde, 
astounds him. ‘A polder isn’t a sterile piece of land without 
any context, is it? Why is a brand new salt-water marsh 
more natural than centuries-old farmland?’

Jan van Dijk, of the Zuid-Hollands Landschap, knows why: 
“Since the Deltaworks were finished and the Haringvliet-
sluizen [sluices] were closed, and with the increase of 
urbanization along river banks, this typical Dutch river 
scenery has become rare. You can only find it incidentally, 
along the Oude Maas, the Hollandse IJssel, the Lek, the 
Haringvliet and the Hollands Diep. Not many areas are still 
suitable for it either: the area has to be situated within a 
tidal river and has to have as few buildings as possible in 
the vicinity. It’s quite easy and relatively cheap to restore 
a natural tidal area here. All you have to, in a manner of 
speaking, is breach the dikes.”

The most important thing is to allow nature to develop, 
Van Dijk says: “It does a better job than we as humans 

ever could.” But nature does need a helping hand, or at 
least a little steering. In an interview with newspaper 
Algemeen Dagblad (2006), Van Dijk comments on the 
willows that almost grow too fast in the machine-cleft 
earth: ‘There’s a good chance we’ll have to pull up young 
trees before long, to prevent them from becoming a 
forest.”

Hannie de Vos has an easier solution: “Just allow a few 
cows or sheep to graze the polder, it would save a lot of 
maintenance.” 

“I have difficulty with the idea that humans are supe-
rior and can construct nature,” she says. “Should you 
really manipulate nature, or design it the way you see fit? 
Because in order to do that, you have to remove some-
thing valuable as well. The black-tailed godwits and the 
plover’s eggs are protected in other places, but discarded 
here. We farmers never interfered with the landscape 
the way the contractors are doing now, building nature 
with their bulldozers. Farmers and nature can go hand-in-
hand. It doesn’t seem right to throw the one out and just 
exchange it for the other. I think it’s a terrible shame that 
farmers are disappearing. Something is lost. The genera-
tion before us worked very hard to reclaim that land and 
to keep it dry. And I think people feel closer to nature 
watching cows with calves and sheep with lambs, than 
looking at birds through binoculars. It’s better for girls 
to be around horses than to hang around the shopping-
centre. There used to be hundreds of black-tailed godwits’ 
nests here, and now the newspaper says that they want 
the tundra vole to return to this area. What about those 
godwits?”

The story of the Sophiapolder resembles that of the island 
Tiengemeten in the Haringvliet, which was returned to 
nature by the organization Natuurmonumenten. Film 
maker Digna Sinke followed that process closely for thir-
teen years, making three documentaries about it as well as 
a more personal film, called Wistfullness and Wilderness. 
“Wild nature in The Netherlands is an illusion,” she says. 
“Everything is strictly regulated. Letting a certain number 
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of cattle graze on an acre of land produces a landscape 
with shrubs, if you add more cattle you get an open land-
scape – it’s like managing parking spaces on a new hous-
ing estate. Part of my Brave New World-fear is that we’re 
turning nature into a special enclave you have to buy tick-
ets to. But I can see it’s a prisoner’s dilemma: the moment 
you fail to secure nature it’s hijacked from under your very 
nose. The label means you can defend it. This just goes to 
show how vulnerable nature is.” 
 Sinke witnessed the departure of the farmers from 
Tiengemeten at close quarters, especially that of Leen 
Vos and his brother, who had difficulty finding a new farm. 
“I realized that a photographer or film maker has the 
luxury to reflect and look back. But a farmer has to start 
a new life. You have to move on.” 
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 5 .      H E T  A F S C H E I D  

Hannie is nu wel klaar met afscheid nemen. Al vanaf dat ze 
op de Sophiapolder zit, wordt er gepraat over een andere 
bestemming en over de mogelijkheid dat ze als erfpachter
zou moeten vertrekken. Het liefst had ze gezien dat er 
een dijk om de boerderij heen werd gelegd en dat de rest 
van het eiland aan de natuur werd teruggegeven. “Ik heb 
hier al zo lang en vaak lopen mijmeren. Jarenlang wisten 
we niet wat er ging gebeuren. De besluitvorming duurde 
jaren, daarna twee jaar onderhandelen, toen duurde het 
nog eens twee jaar voordat ze daadwerkelijk begonnen 
met de herinrichting. Nu het bijna over is, denk ik: als het 
moet, doe het dan.”
 Daniël komt bijna niet meer aan de overkant, zegt hij. 
“Heel soms speel ik er nog, maar het is niet zo leuk meer 
om er te zijn. Het is één grote baggerbende nu; je kunt 
je nergens verstoppen en ik loop alleen te denken aan 
hoe het was. De zin gaat gewoon over.” Misschien had 
Daniël het wel leuk gevonden om boer te worden, hij 
weet het niet zeker. Op school wil één vriend het leger 
in, een andere wil automonteur worden, een derde game-
ontwerper. “Ik ga in ieder geval iets met m’n handen 
doen.” 

Met z’n allen hebben ze al twee keer het afscheid van de 
Sophiapolder gevierd. “Het vriendje van Anne speelde in 
een bandje, en de kinderen hebben toen bedacht dat we 
het vertrek zouden vieren met een popfestival, Sophia-
pop,” zegt Hannie. Net één dag daarvóór hoorden ze dat 
het allemaal weer langer zou duren en dat ze nog een jaar 
mochten blijven. “Dus hebben we het jaar daarop wéér 
een Sophiapop georganiseerd.” 

Hannie gaat met haar kinderen wonen in een boerderij 
die ze van haar vader heeft gekocht. “Ik ben mijn familie 
dankbaar dat ik er kan wonen, maar ik ben niet echt 
enthousiast om terug te gaan naar Lekkerkerk, waar ik 
vandaan kom. Aan het huis moet ook nog veel gebeuren, 
maar zolang het niet klaar is hier in de polder, is het 
moeilijk om daar voluit aan te werken.”

Tracy Metz
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Daniël doet wel al zijn eerste jaar van de middelbare 
school in zijn nieuwe woonplaats. Het heen en weer reizen 
met auto, pont en fiets kost veel tijd, maar hij vindt het fijn 
dat ze straks dichtbij opa, oma en twee ooms en tantes 
wonen. “Ik zal wel mijn vrienden hier missen.”

En de dieren? Op de Sophiapolder had Hannie een paar 
honderd schapen, nu lopen er 25 langs de Veersedijk – die 
komen wat minder snel onder een auto dan de ganzen. “In 
Lekkerkerk is er geen ruimte voor. Hier hadden we tachtig 
hectare, daar vijf. En de paarden? Ik moet weer een nieuwe 
klantenkring opbouwen.” Op het eiland had ze een paard 
met de naam Sorino: SOphiapolder, RIetbaan, NOord. 
“Het was natuurlijk toeval, maar in de week dat het besluit 
viel dat we hier weg moesten, lag Sorino dood in de wei.” 

Hannie wil nu verder, vooruit, de volgende fase van het 
leven vormgeven en invullen. “Wij zijn al meer bezig met 
wat voor ons ligt dan met wat we hier achterlaten. Net 
zoals de natuur, die staat ook niet stil. Ik heb geen zin 
er ongelukkig van te worden. Ik wil denken: het zal wel 
weer mooi worden. Vooral voor mensen die het niet van 
vroeger kennen.” 
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Hannie has said her good-bye’s by now. From the moment 
she arrived at the Sophiapolder there has been talk of 
changing the land use and of the possibility that she would 
have to give up her lease. She would have preferred a 
dike around the farm, with the rest of the island being 
returned to nature. “I’ve thought about this long and often.
For years and years we didn’t know what was going to 
happen. First it took years to decide anything, then two 
years to negotiate the terms, and then it was another two 
years for them to actually start redeveloping. Now that 
it’s almost done, I find myself thinking: if it really has to 
happen, just do it.”

Daniël hardly ever visits the other side anymore, he 
says. “Once in a while I go there to play, but it’s not that 
much fun anymore. It’s a big muddy mess; you can’t play 
hide and seek, and I keep thinking of the way it used to 
be. I don’t really feel like going anymore.” Perhaps Daniël 
would have liked to become a farmer, he’s not quite sure. 
One schoolfriend wants to join the army, another wants to 
be a car mechanic, a third game designer. “In any case I’m 
going to do something with my hands.”

They’ve commemorated their departure from the Sophia-
polder twice already. “Anne’s boyfriend was in a band, 
and the children planned to celebrate our departure with a 
popfestival, Sophiapop,” Hannie says. But the day before 
the festival news arrived that things were going to take 
longer and that they would be allowed to stay on another 
year. “So we organized a second Sophiapop the year 
after.”

Hannie and her children are going to live on a farm she 
bought from her father. “I’m grateful to my family that 
I can live there, but I’m not very eager to go back to 
Lekkerkerk. The house needs a lot of work, but as long as 
things here aren’t finished, it’s hard to really work at it.”
 Daniël has already started his first year of secondary 
school in his new town. Commuting by car, ferry and bicy-
cle is very time-consuming, but he’s happy that they will 
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be living close to his grandfather, grandmother and his 
two aunts and uncles. “I will miss my friends here.”

What about the animals? Hannie had a few hundred 
sheep in the Sophiapolder, 25 now roam the Veersedijk 
– they’re harder to run over than the geese. “There’s no 
room for this in Lekkerkerk. Here we had two hundred 
acres, there we’ll have twelve. The horses? I need to find 
some new customers.” On the island she had a horse 
called Sorino: SOphiapolder, RIetbaan, NOord. “Of course 
it was a coincidence, but the same week they decided we 
had to leave here, we found Sorino dead in the meadow.”

 
Hannie wants to move forward, onward, to design and 
realize the next stage of life. “We’re already more occu-
pied with the future than with what we’re leaving behind. 
Just like nature, which never stands still. I don’t want to 
be unhappy about it. I want to think: it will probably be 
beautiful again. Especially for people who don’t know 
what it used to be like.”
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