
 
Ben van der Starre met één van zijn aanwinsten op de verkooptentoonstelling van de stichting 
‘Euregiotuinen voor Ons'. © Camile Schelstraete 

PZC Jan van Damme 16-08-21 
Geld nodig voor protestacties: 
kunstverkoop in Oostburg 
Kunst verkopen om geld te verzamelen voor protestacties. Dat deed de 
stichting ‘Euregiotuinen voor Ons’ in Oostburg afgelopen weekeinde. Om zo 
nog sterker te staan tegen de plannen voor de inrichting van een festivalterrein 
op de locatie van de voormalige Euregiotuinen. 

Tegen de heg van het huis aan Nieuwstraat 87 in Oostburg staat een 
actiebord. Geluidsoverlast 125 decibel met drie vraagtekens. Het ‘nee’ heeft 
rode hoofdletters gekregen. We stappen binnen in het atelier van José van 
Zuilekom. Zij is één van de voortrekkers van de actiegroep ‘Euregiotuinen 
voor Ons’. En ze is ook degene die pal tegen het terrein woont waarvoor de 



gemeente Sluis nieuwe plannen aan het smeden is. Beter gezegd: laat 
smeden. Waar in 2004 al binnen een jaar het prestigieuze project 
Euregiotuinen sneuvelde, ligt sindsdien dertien hectare verwilderde en 
verwaarloosde natuur. De gemeente schreef een wedstrijd uit voor nieuwe 
plannen. Recreatieondernemer Eric van Damme van Strandcamping 
Groede kwam als winnaar uit de bus. Hij wil het terrein inrichten als publiek 
stadspark en heeft het ook over het aanplanten van een voedselbos. En hij 
denkt er jaarlijks vijf grotere evenementen te organiseren. Vooral door dat 
laatste onderdeel werden de direct omwonenden in het geweer gebracht. 

Geld voor acties 
Zij verenigden zich in de stichting ‘Euregiotuinen voor Ons’. Afgelopen 
weekeinde organiseerden ze in het atelier van José van Zuilekom een 
verkooptentoonstelling van eigen werk. Grafiek, zeefdrukken, kunstfoto’s, 
schilderijen, etsen. Met de opbrengst hopen ze toekomstige acties tegen 
een in hun ogen overlast gevende invulling van het terrein te bekostigen.  
Oud-huisarts Bert Schulte is een direct betrokkene, hij woont op een 
boerderij vlakbij. En vreest overlast als er festivals gehouden gaan worden. 
Hij vindt het een principezaak: ,,Aan de kust hebben we 6 miljoen 
overnachtingen per jaar. De morele vraag is: moet je nog meer willen? 
Waarom kies je niet voor een kleinschalige, duurzame en ecologische 
ontwikkeling?” José van Zuilekom noemt een moestuinproject voor de 
basisscholen, expositieruimte in containers voor regionale kunstenaars: ,,Er 
is nog veel meer mogelijk, kleinschalig in eerste instantie voor de eigen 
inwoners. We hebben in Nederland elk jaar al 1180 festivals. Dat lijkt me 
genoeg.” 

 



De kunstverkoop ten bate van de actie ‘Euregiotuinen voor Ons’ in het atelier van 
José van Zuilekom in Oostburg. © Camile Schelstraete 
 
 ‘Je wilt vrij wonen en veilig zijn’ 

Ben van der Starre heeft zijn slag geslagen: vijf schilderijen van Ria de 
Maat uit Hulst. Hij heeft sinds kort een woning op het Eenhoornplantsoen in 
Oostburg. De afgelopen dertig jaar woonde hij op een boerderijtje in de 
Vlaamse gemeente Damme. Nee, hij is geen Vlaming, hij werd geboren in 
Bergen aan Zee. Dat zijn aankoop de protestactie steunt, vindt hij 
terecht: ,,Het is de gemeente die plannen doordrukt. Ik ben het daarmee 
niet eens. Je wilt hier toch vrij wonen en veilig zijn? Laatst toen het los ging 
in het Vondelpark in Amsterdam hebben ze vier vrachtwagens vuil 
opgehaald. Dat wil je hier toch niet hebben? Houd die festivals maar aan de 
kust en niet vlakbij een woonkern." 

Op de eerste zaterdagochtend druppelen er bezoekers binnen. Dat de 
verkoop niet hard gaat lijkt niemand te deren. Over de kwestie van 

gedachten wisselen, standpunten 
verduidelijken, dat wordt belangrijk 
gevonden. Er is zelfgebakken cake en 
koek voor iedereen. 

Recreatieondernemer Van Damme liet 
al eerder weten met de omwonenden 
om tafel te willen. Hij begrijpt de 
zorgen. Maar zegt ook: ,,Je moet niet 
vergeten dat als de Euregiotuinen 
destijds een succes waren geworden, 
er jaarlijks tienduizenden bezoekers 
waren gekomen.” 

Ook het weekeinde van 21 en 22 
augustus houdt ‘Euregiotuinen voor 
Ons’ nog een verkoopexpositie in het 
atelier aan Nieuwstraat 87 in Oostburg. 
 
	


