Stichting Tuin van Zeeland
secretariaat: Mezenhof 20 4332DW Middelburg

Aan de leden van de gemeenteraad
van Middelburg

datum: 4 november 2021
betreft: masterplan Groene Woud

Geachte leden,
Bij toeval zagen wij dat het Masterplan Groene Woud geagendeerd was voor de Commissie Ruimte van afgelopen maandag. Wij zijn bij de voorbereiding van dit plan betrokken geweest. In het raadsvoorstel wordt gesuggereerd dat wij het met deze uitkomst eens zijn. Dat is een te mooie voorstelling van zaken. Wij hebben hierbij de volgende opmerkingen.
Proces
Wij hebben driemaal overleg gehad. De eerste keer op uitnodiging, beide vervolggesprekken nadat wij naar de stand van zaken informeerden. Het conceptmasterplan is
ons niet vooraf toegezonden, zoals was beloofd. De opmerking in het raadsvoorstel dat
“in participatieve zin sprake is van coproductie” is dan ook de halve waarheid.
Plan
In de hoofdopzet kunnen wij ons goed vinden. Veel door ons aangereikte ideeën zijn
overgenomen. Met de concrete uitwerking in de padenstructuur en de daarvoor te kappen bomen zijn wij het echter niet eens.
Bomen
Volgens onze waarneming moeten er vijf monumentale bomen wijken. Voor dit plan is
dit niet noodzakelijk. Het weghalen van heesterbeplanting volstaat om fietsers en
voetgangersvoor voldoende uitzicht te bieden. De monumentale bomen waar het hier
om gaat en het bolwerk als rijksmonument dienen beschermd te blijven. Bescherming
prevaleert, een plan hoort hierop aan te sluiten. Kap van een toch al zieke es is aanvaardbaar. De overige lindes niet.
Van begin af aan hebben wij ons verzet tegen kap van bomen in het bolwerk voor deze
ontwikkeling. Het is niet nodig en het is maatschappelijk ongewenst.
De suggestie dat het planten van twee boompjes het kappen van één boom voldoende
compenseert geeft geen blijk van duurzaamheidsbesef. Het is ook niet te rijmen met
de hoogst actuele discussie over de klimaattransitie. We moeten onze oude bomen
koesteren, niet inruilen voor twee sprietjes.
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Padenstructuur
Het plan voor de loop- en fietspaden is te ambitieus voor zo’n kwetsbaar gebied. Vanuit
zuinig ruimtegebruik kan dat eenvoudiger. Dan maar iets minder vloeiende lijnen. Het
bolwerk is een gegeven. Het inkorten van de veste om een vrijliggend looppad te maken past hier niet in.
Voorstel
Mocht u dit masterplan in de komende raadsvergadering willen vaststellen dan verzoeken wij u een uitzondering te maken voor het kappen van bomen. Wij willen graag in
overleg om te bezien hoe het plan kan worden aangepast met behoud van de monumentale bomen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Tuin van Zeeland

A.J. van Bommel, secretaris

Passages uit het raadsvoorstel:
Duurzaamheid
De plannen voorzien erin dat een aantal bomen gekapt moeten worden. Dat gebeurt in nauw overleg met de gemeente, bij
voorkeur wordt gekozen voor zieke bomen en/of bomen die qua kappen het meest voor de hand liggen. Conform uw besluit
dat bij het kappen van een boom er twee voor teruggeplant moeten worden, breidt het aantal bomen op het terrein dus uit.
Hierover is overleg geweest met de Tuin van Zeeland.

Communicatie en participatie
Hogeschool Zeeland heeft plannen voorgelegd om het voorterrein van de onderwijs- en onderzoekslocatie Groene Woud te
integreren met het openbaar gebied. Gemeente en HZ hebben hierover met elkaar en adviserende partijen constructief
overleg over gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de plannen worden uitgevoerd. De kosten worden gedeeld en het voor rekening van de gemeente komende bedrag bedraagt € 175.000. In de planvorming zijn de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) en de Tuin van Zeeland in een vroeg stadium betrokken. Dit in ogenschouw nemend en de constructieve
samenwerking tussen HZ en gemeente is er in participatieve zin sprake van coproductie.
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