Actiegroep wil van Euregiotuinen Oostburg geen
evenemententerrein, maar stiltegebied maken
OOSTBURG - Over de voormalige Euregiotuinen in Oostburg is het laatste woord nog
niet geschreven. Het plan er een evenemententerrein van te maken, valt niet goed bij de
nieuwe actiegroep Stilte, Ja. Die wil dat het terrein een stiltegebied wordt. ,,Het kan een
parel voor Zeeuws-Vlaanderen zijn.”
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De tuinen aan de rand van Oostburg liggen al meer dan vijftien jaar braak. Daardoor floreren
in het gebied flora en fauna. Ransuilen, haviken, spechten, patrijzen en vleermuizen hebben
er hun leefgebied gevonden. Actiegroep Stilte, Ja vreest dat veel dieren verdwijnen,
zodra het plan voor een evenemententerrein doorgaat. Dat komt uit de koker van Eric van
Damme van Strandcamping Groede. Hij won twee jaar geleden met dat plan de
ideeënwedstrijd die was uitgeschreven door de gemeente Sluis. Het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zien het helemaal zitten.

Biodiversiteit
José van Zuilekom, omwonende en kartrekker van de actiegroep, niet. ,,Het is nu een mooi
stuk natuur. In vijftien jaar tijd is er een enorme biodiversiteit gekomen. Er leven zestien
ernstig bedreigde vogelsoorten. We verliezen in Nederland al veel natuurgebieden aan
nieuwbouwprojecten en hier in de buurt zijn al zo veel evenementen- en vakantieparken.
Zeeuws-Vlaanderen heeft niet één stiltegebied. De tuinen sluiten op vijftig meter na aan op
het Groote Gat, Natura 2000-gebied. Betrek het bij elkaar zodat wandelaars van het ene
naar het andere gebied lopen. Er kan een tiny forrest komen. Dit kan een parel voor ZeeuwsVlaanderen zijn.”
In een stiltegebied mag wel degelijk geluid gemaakt worden. ,,Omgevingsgeluid van
bijvoorbeeld landbouwverkeer mag gewoon. Je mag ook recreëren. Het is meer dan een
natuurgebied. Er zou een dorpshuis kunnen komen, en wandel-en fietspaden. Hier zou heel
de omgeving iets aan hebben.”
De actiegroep start binnenkort een petitie onder inwoners van Oostburg en is bereid tegen
vergunningen in beroep te gaan. ,,Hier is geen parkeercapaciteit voor zo veel extra auto's,
dat in combinatie met veel landbouwverkeer voor onveilige situaties zal zorgen.”

Zorgvuldig met de buren
,,Iedereen is vrij om ergens iets van te vinden", zegt Eric van Damme, initiatiefnemer van het
evenemententerrein. ,,Maatregelen rond parkeren en verkeersveiligheid komen uiteraard in
ons plan.” Dat uit het gebied meer geluid dan nu zal komen, is volgens hem logisch. ,,Nu is
er niets. Ik kan me ook niet voorstellen dat de gemeente een plan zou goedkeuren als dat
overlast veroorzaakt. We gaan absoluut zorgvuldig met onze buren om. Zo werken we altijd
en straks ook in Oostburg.”
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