
Euregiotuinen in Oostburg moeten ook stadspark worden: ‘Plan mag niet 
ten koste van omgeving gaan’ 

OOSTBURG - Het evenemententerrein op de locatie van de voormalige Euregiotuinen in 
Oostburg moet de leefbaarheid in de streek versterken. ,,Het mag niet ten koste gaan van de 
omgeving", zegt initiatiefnemer Eric van Damme, die het terrein ook wil openstellen als 
stadspark. 
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Van Damme, onder meer eigenaar van Strandcamping Groede, wil van de Euregiotuinen 
aan de rand van Oostburg een ‘evenemententerrein voor jong en oud’ maken, vertelde hij 
dinsdag tijdens een gemeenteraadsvergadering. Het wordt geen recreatiepark, maar er 
komen wel twintig verblijfslodges en drie groepsaccommodaties. ,,Als bijvoorbeeld een 
vereniging van DAF-busjes met tweehonderd man wil overnachten, is daar ook ruimte voor", 
aldus Roeland van de Kerkhoff, adviseur van Van Damme Recreatie. 

Vijf grotere evenementen 

Per jaar kunnen er vijf grotere, meerdaagse evenementen plaatsvinden. ,,Denk aan een 
festival ter grootte van Weitjerock in IJzendijke, een springkussenfestival of het culinair 
festival Bunkeren, dat normaal in Groede Podium is", aldus Van Damme. Hij benadrukt dat 
zulke evenementen niet ‘te pas en te onpas’ zullen plaatsvinden. 

De actiegroep Euregiotuinen voor Ons protesteert tegen het plan. In de stichting zitten 
omwonenden die geen festivalterrein in hun achtertuin willen, omdat ze flinke 
geluidsoverlast, parkeer- en verkeersproblemen vrezen. Ook zijn ze bang dat veel bomen 
gekapt worden. De Euregiotuinen blijft wat de groep betreft een stiltegebied, zeker omdat het 
dicht tegen Natura 2000-gebied aanligt.  

Stadspark 

Van Damme is bekend met de angstgevoelens. ,,Maar ik denk dat we meer overeenkomsten 
dan verschillen hebben. Evenementen liggen gevoelig, maar qua inrichting van het park 
liggen we dicht bij elkaar. Ons plan mag niet ten koste van de omgeving gaan.” Zo spreekt hij 
grootschalige bomenkap tegen. ,,Vernietiging van natuur past niet bij ons.” Mede daarom 
moet er ook een voedselbos komen. Van Damme is in gesprek met Jos Willemsen, die het 
voedselbos in Graauw heeft aangelegd. En ook de omgeving krijgt toegang tot het park. 
,,Overdag moet het vrij toegankelijk zijn, als een soort stadspark.” 

De politieke partijen spraken over een mooi plan, maar hamerden wel op communicatie met 
omwonenden. SP’er Dick van Heijst was het meest kritisch. ,,Van Damme is niet transparant 
richting omwonenden. En hoe wordt dit gefinancierd?” Het familiebedrijf betaalt het plan zelf, 
aldus Van Damme. Ook Luciën van den Broecke (Onafhankelijk West) vindt de stem van de 
omgeving belangrijk, maar trok wel een grens. ,,Er moeten geen bezwaren komen als ze een 
kanarie horen fluiten.” 
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