
inspiratie met eetpaar plantsoen

Twee actuele voorbeeldeu van groot
lokaal belang illustreren volgens de
Natuurvereniging Tholen dat de ge-
meente belangrijke kansen voor een
groen en duurzaani beleid laat lig-
gen.

Vestingwallen
Têrwijl de een het een slordig, ver-
waarloosd park vindt, gaat de ande-
re op de barricade om het te houden
zoals het is. Vorig jaar werd het plan
Vestingwallen stopgezet, en sinds
kort is bekend wat het effect hiervan
is op alle onderdelen. Het resultaat
is dat vri.jwel alle facetten van het
plan niet doorgaan.
Helaas beseft niet iedereen welke
belangrijke onderdelen nu rigoureus
zijn geschrapt. Activiteiten die nu
niet doorgaan zijn: verbetering van
de natuurwaarde van het park, gefa-
seerde vervanging van de essen
door diverse boomsoorten, verbete-
ring van de paden (op een klein ge-
deelte na) en herinrichting van de
locatie van school De Veste wan-
neer de school is verhuisd.
Sinds de gemeenteraad heeft be-
werkstelligd dat het plan van tafel
is, lijkt elke investering in de Ves-
tingwallen laboe. En dit is jammer.
aangezien voor bovenstaande pun-
ten oveÍeenstemming was bcreikt
tussen alle betrokken partijen. en

ook de actiegroep Oudeveste voor-
stander was van het uitvoeren van
deze punten.
Waar door de actiegroep tegen was
gestreden, lijkt nu juist door hen be-
reikt te worden: op een bepaald mo-
ment zulien alle essen ongeveer te-
gelijk kaprijp zijn, waardoor een
enorme kaalslag zal ontstaan. Daar-
naast zal er geen budget zijn voor
de herinrichting van school de Ves-
te, waardoor we midden in ons park
een tweede braakliggend terrein
krijgen, na het terrein van de voor-
malige peuterspeelzaal de Fabei-
tuin. Hoog opgeschoten struweel en
heesterblokken van 4 meter hoog
veroorzaken dat bepaalde paden 's

avonds erg donker zijn en door ve-
ien'vermeden worden. Dit woeke-
rende struikgewas zal niet worden
vervangen door lage beplanting.
Helaas, ook omdat iage beplanting
een veel grotere bijdrage aan de na-
tuurwaarde levert.
Kortom een investering in de ves-
tingwallen door het aanbrengen van
verbeteringen die zowel het college
als de bewoners willen, gaat in het
geheel niet door. Waarom eigenlijk
niet? Voor een gemeente die steeds
aangeefï de natuur belangrijk te vin-
den, lijkt hier aan een niet te missen
kans voorbij gegaan Jte worden.
Louter om redenen van politieke
\vinst en bezuinigingsdwang. Ter-
wijl veel van deze plannen, ook fi-
nancieel gezien, zeker op termijn de
meest verstandige, keuze zouden
zijn.

Gemiste kans met vestingwallen en

Beheer van plantsoenen

Onlangs kwam de gemeente Tholen
met het idee om plantsoenen in be-
heer te geven bij de bewoners of an-
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ders ze om te vormen tot grasper: i

ken. Wanneer veel van deze Plant' I

soenen inderdaad grasperken zou- ,

den worden, betekent dit een ,

achteruitgang voor de natuur. Maar ,

ook hier iou door een creatieve aan-
pak met visie veel natuurwinst te,
halen zijn!
Veel burgers geven aan graag meer '

zeggenschap te krijgen over het perk
voor hun huis. Wanneer deze initiar.
tieven goed zouden worden uitge-
werkt, zou de flora en fauna van de

plantsoenen er flink op vooruit kun.
nen gaan. Niét alleen krijgen bewo-
ners die dat willen een perk voor de

deur om creatief en naar eigen in-
zicht in te richten, maar de gemeente, 

'
ziet dan inderdaad ook de kosten af-
nemen. Alleen al googlen op 'eet- '.

baar plantsoen'levert een bron van'
inspiratie voor altematieven van een

simpel grasveld. Of wat te denken
van het creëren van een stukje na-

tuur om bijvoorbeeld meer vlinders
of vogels aan te trekken? Door het
kiezen van de juiste beplanting valt'-
dit relatief eenvoudig te realiseren.
Het plan ligt onder vuur, omdat ve. '

len vrezen dat de meeste perken in
een grasveldje zullen veranderen,,:
Het zou daarom beter zijn als de ge-

meente zich eerst concentreert op de

plaatsen waar de burgers aangeveo
het beheer van de plantsoenen wèl
te willen overnemen. Kijk en luister
vooral naar de wensen van de be'
woners, en ondersteun dit als ge=

meedte met een haalbaar Plan. OP
de ene plek betekent dat meer bo-
men, op de andere plek meer strui';
ken, op een derde meer reliëf of

i meer water. Met als mooi resultaat
' een toename van kleinschalige di-
i versiteit. Niet overal meer dezelfde
I heesters: die blijven staan in de paar

: perken die de gemeente zelf in be.
: heer houdt. : .

Kansen pakken!
Zomaat twee actuele situaties, waar
de'groene' gemeente Tholen onno-
dig kansen dreigt te laten liggen,,
Het zou de gemeente, zowel ge'
meenteraad als college, sieren wan-
neer zij deze onderwerpen alsnog
op zouden pakken met de vele kan-
sen voor de natuur in het achter-
hoofd. Tholen kan mooier €fl flê:.
tuurlijker gemaakt worden zondeii
grote budgetten of ingrepen. maar
door kleinschalige aanpak samen
met de bewoners. ';:

Wij als Natuurvereniging willen,
graag meewerken om binnen de
mogelijkheden plannen te makeri
die aansluiten bij de wensen van dé'
bewoners. Want het initiatief en de
verantwoording leggen bij bewo-
ners betekent niet dat zij het alleen
moeten uitzoeken! Nee, het blijft
een taak van gemeente en zeker ook
een uitdaging voor de natuurvereni-
ging Tholen om mensen over eetr
natuurvriendelijke en duurzame'
aanpak te informeren en hen hierin
te steunen.
De politiek is nu aan zet om deze.
onderwerpen uit de polarisatie te
halen en flexibel, innovatief en meí
oog voor de toekomst in te vullen.:
We hopen dat de kansen worden be-
nut.

Erwin Raas, voorzitter
Natuurvereniging Tholen,


