
 
Beste mensen, 
 
Toen Inez Flameling tijdens de inspraakbeurt van de Stichting Euregiotuinen 
op 26 november j.l. hun vertegenwoordigers vroeg naar de biodiversiteit van 
de tuinen, kreeg zij antwoord over de fauna. In een eerder stadium had ik al 
eens contact gehad met iemand, die toentertijd tijd bij aanleg van de tuinen 
betrokken was geweest. Ik wilde een antwoord vinden op de vraag welke 
boomsoorten er in de tuinen geplant zijn. Ik ben terecht gekomen bij 
BoschSlabbers en zij hebben mij, als bedrijf die de beplanting heeft 
verzorgd,  het beplantingsplan aangeleverd. Dat is ronduit indrukwekkend. Er 
zijn 6543 bomen, struiken en heesters geplant. Ik heb het beplantingsplan 
door gestuurd naar José van Zuilekom. Zij heeft de zaak helemaal uitgeplust 
en komt tot een totaal van 1520 solitaire bomen ( minimaal 3 meter hoog) en 
ruim 5000 struiken en heesters. Kortom daar staat voor een vermogen aan 
beplanting. Het zou interessant zijn om de zgn. monetaire waarde van de 
bomen te laten berekenen. Als je kijkt naar de theoretische 
vervangingskosten van de bomen, dan realiseer je je welk een onschatbare 
waarde en kapitaal deze bomen en struiken vertegenwoordigen.  
Als je dan weet dat in de planning van de heer van Damme, die het 
Regiopark Oostburg wil gaan realiseren, er plaatsen gereserveerd zijn voor 
de ondernemingen van start-ups,  alsmede 20 regelmatig te verplaatsen 
hutten, 3 groepsaccommodaties van 200m2 per stuk en 7.5m hoog en er 
tevens een nooduitgang van 5meter breed en een verharding over het gehele 
terrein voor het bereik van hulpdiensten, waaronder brandweer( i.v.m. 300 
kampeerplaatsen) aangelegd moeten worden . Tevens moeten er ook nog 
sanitaire voorzieningen komen voor de kampeerders en bezoekers van de 
festivals( waarvan hij er 5 per jaar wil organiseren en waarvan het uiteindelijke 
doel is om 30.000 man per festival te verwelkomen. U begrijpt dat zijn 
uitspraak tijdens de rondwandeling met de raadsleden van Sluis gedaan, dat 
er weinig gekapt zal worden en dat voornamelijk de zaailingen verwijderd 
zullen worden, natuurlijk ver van de waarheid verwijderd is. Zijn uitspraak op 
25 februari 2019 aan Omroep Zeeland gedaan in een artikel onder de titel “ 
Euregiotuinen: hoe Eric van Damme een zwaan wil men van een lelijk eendje 
“ komt dichter bij de waarheid. Hierin zegt hij o.a.: “ Wij hebben al een team. 
Mensen die verstand hebben van graven, snoeien en weer mooi maken. We 
hebben gereedschap en shovels”. En vooral met het laatste gereedschap 
plant men geen bomen.  
Het ziet er naar uit dat een groot aantal van de bomen en struiken gekapt 
zullen worden en dat in een tijd waarin wij bomen moeten planten en wij de 
mond vol hebben over het terugdringen van de oorzaken van de 
klimaatverandering.  
Als fractie-assistent van de SP in de gemeente Sluis, probeer ik elke 
gelegenheid aan te grijpen om de Euregiotuinen aan de orde te stellen. Zo 
ook weer gisteravond in de commissie Samenleving/middelen. Maar het 
ging, zoals ik al verwacht had. Toen ik het woord Euregiotuinen benoemde, 
werd ik afgekapt en verwezen naar januari, als het ontwerp bestemmingsplan 
via de commissie Ruimte/AB voor inspraak vrij gegeven wordt. Ik wist dat dit 



niet klopte en heb vanmorgen navraag bij de griffier gedaan. Dat gebeurt op 
zijn vroegst in februari.  
Kortom : wij blijven ons inzetten om de Euregiotuinen als belangrijke schakel 
tussen het Natura 2000 gebied “Het Groote Gat” en de Sophiapolder te 
behouden. 
 
Ik stuur jullie bij deze  als bijlage het beplantingsplan. José heeft het al aan 
Trees Jansen van de Partij voor de dieren gestuurd. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Dick van Heijst 
Fractie-assistent SP Sluis 
0642503883 
	


