
Geachte fractieleden van  

 

Graag wil ik uw aandacht voor de desastreuze plannen van de gemeente Sluis, West Zeeuws 

Vlaanderen. Deze plannen bedreigen 3 natuurgebieden.  

 

Kent u de Euregiotuinen aan de grens van de bebouwde kom van Oostburg, gemeente Sluis, West 

Zeeuws Vlaanderen? Weet u dat deze tuinen de afgelopen 17 jaar zonder ingrijpen van de mens zijn 

uitgegroeid tot een prachtig natuurgebied van 13 ha? Dat daar allerlei soorten dieren leven die 

ongestoord hun gang kunnen gaan? Dat er voldoende voedsel voor ze is en dat ze niet gestoord 

worden door licht en geluid? Weet u dat deze tuinen grenzen aan het Natura 2000 gebied Het Groote 

Gat en de Sophiapolder en dat indirect ook deze natuurgebieden bedreigd worden als de gemeente 

Sluis haar plannen door zet?  

De Euregiotuinen zijn in 1998 ingericht als een tuincomplex met de intentie er een aantrekkelijk 

toeristisch verdienmodel van te maken. Dat is jammerlijk mislukt. Althans het toeristische ervan, 

want de natuur nam het maar al te graag over! Zonder ingrijpen van de mens deed de natuur wat het 

namelijk altijd doet: groei en bloei en een voedselbron creëren voor vele diersoorten en insecten. Een 

subtiel ecosysteem.  

De Euregiotuinen worden nog steeds niet gezien als een natuurlijke uitbreiding van de gemeente zelf. 

In de ‘economische beleving’ van de gemeente bleef het namelijk een terrein waar een schuld op lag, 

een terrein dat dan maar aangekocht en doorverkocht diende te worden. Vele rapporten zijn er in die 

jaren geschreven zoals ‘krachtig verbonden’, ‘het plan O en Sluis als krimpgemeente. Van de 

commissie Remkes niet-alles-kan-overal over het stikstofbeleid, de Zeeuwse natuurambitie oktober 

2020 enz. enz. Opvallend is dat in al deze rapporten en onderzoeken de Euregiotuinen nooit mee 

genomen zijn. Kortom: de Euregiotuinen zijn een stukje natuur, deels grenzend aan en deels in de 

gemeente Oostburg die planologisch geen deel uitmaken van het gemeentebeleid. Geen beleid is ook 

beleid. De gemeente heeft er geen invulling aangegeven of het opgenomen in de diverse plannen die er 

gemaakt zijn om de leefbaarheid van de gemeente voor haar inwoners te vergroten.  

Niets van dat alles! Provinciaal en ook vanuit het Rijk werden de tuinen niet meegenomen in de 

plannen voor natuurbehoud, bosaanplant, uitbreiding van de natuurgebieden en verduurzaming. Om de 

simpele reden dat de gemeente Sluis het bestaan van de percelen ontkende! Er werd geen onderhoud 

gepleegd, het werd niet opengesteld voor publiek, er kwam een hek omheen: verboden te betreden. En 

de natuur ging haar gang. 

Nu wil de gemeente Sluis, waar Oostburg deelgemeente van is, in samenwerking met ondernemer van 

Damme recreaties een recreatie-evenementen en festival park van maken! Hoe? Dat kunt u lezen op de 

website www.euregiotuinenvoorons.com 

Stichting ‘Euregiotuinen voor ons’ vecht deze plannen aan, zij willen gesprekspartner zijn om 

samen met de gemeente en een derde partij tot een acceptabele invulling te komen van de 

huidige Euregiotuinen. Ons voorstel is dan ook: verbindt Het Groote Gat via de Euregiotuinen 

met de Sophia polder. Zo ontstaat één groot natuurgebied dat door zijn variëteit een enorme 

aantrekkingskracht zal hebben voor de toeristen; zee en strand maar ook het achterland waar 

een mooie wandel en/of fietstocht gemaakt kan worden. Laat de Provincie Zeeland eigenaar 

en beheerder worden van de Euregiotuinen, zodat de tuinen eindelijk een definitieve 

bestemming zullen krijgen, immers de tuinen hebben zelf al laten zien waartoe ze in staat zijn. 

 

Namens Stichting euregiotuinen voor ons, 

Met vriendelijke groet, 

 

Ireen Sanderse 

Nieuwstraat 66 

4501 BE Oostburg 

Tel. 0117 308715 

http://www.euregiotuinenvoorons.com/

