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Vraag:
Wij vragen u met klem in contact te treden met Zeeuws-Landschap om de recreatieve belangen te
verdedigen. Zeker in deze tijd waarin de mens een grote behoefte heeft aan ontspanning kan de
natuur hierin een grote rol vervullen. Hulst heeft hiervoor een uniek gebied binnen haar
gemeentegrenzen. Ook tijdens het hoogtepunt van de corona crisis waren de “Clingse Bossen” een
unieke plaats in de gemeente Hulst waar in alle rust op verantwoorde wijze kon worden
gerecreëerd. Ook dit zou voor de gemeente Hulst een belangrijke reden kunnen zijn om deze
unieke plek open te houden voor de recreant.
Aangezien Zeeuws-Landschap voor het einde van 2020 hun plannen willen realiseren om het bos om
te vormen tot stiltegebied en hiervoor paden wil afsluiten is er enige spoed om met hen een
constructief overleg aan te gaan. Uiteraard willen wij hierbij u ondersteunen.
Aanvullende vraag daarbij is of de gemeente Hulst ook bereid is om enige financiële bijdragen in
deze aan het Zeeuws Landschap te doen om eventuele andere onderzoeken of plannen mee te
financieren.
Aanleiding voor de vraag:
De CDA-fractie maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Clingse bossen. Sedert de
overname van het beheer door het Zeeuwse Landschap, ruim 10 jaar geleden zien we een streven
naar het meer ontoegankelijk maken van het bos. In de afgelopen jaren zijn diverse al lang
bestaande paden (meerdere decennia) plotsklaps afgesloten d.m.v. het graven van geulen,
aanbrengen van prikkeldraad en leggen van boomstammen.
In dagblad De Stem van 4 juni jl. en enkel weken geleden in het Advertentieblad konden we onder
de in principe positieve kop “Warm welkom” in de Clingse bossen lezen dat Zeeuws Landschap er
naar streeft om meer stiltegebieden in het bos te realiseren. Concreet betekent dit dat men nog
meer paden gaat onttrekken aan de recreant.
De gebuikte argumenten:
- primair waterwingebied staat voor ons totaal niet ter discussie.
-Natuurwaarden behouden en ontwikkelen. Dit betekent concreet een aantal van de huidige paden
afsluiten. Daar zijn we ernstig op tegen omdat dit openbare gebied juist in een behoefte voorziet
van de vele recreanten die er dagelijks, wekelijks komen.
Een bos zoals in geheel Zeeuws-Vlaanderen er geen gelijke te vinden is, vervult voor de gemeente
Hulst een belangrijke “gratis” recreatieve voorziening. Daar zijn we trots op en dat bos willen we
behouden en ervan genieten op een passende wijze. Bovendien heeft de provincie Zeeland al de

minste bossen van Nederland.

Toelichting:
Inmiddels hebben we contact opgenomen met de eigenaar (Evides) en het Zeeuwse landschap.
Zeeuws Landschap verwijst naar een rapport dat zij hebben laten opstellen door Bureau “Lynx”.
Hoewel wij het gehele rapport tot op heden niet ontvangen hebben is de intentie duidelijk.
Realiseren van stiltegebieden ten koste van de huidige al decennialang bestaande paden.
Zeeuws Landschap geeft aan dit rapport besproken te hebben met meerdere partijen. Uit onze
informatie is gebleken dat er van overleg amper sprake was. Slechts met heel veel moeite konden
er onderdelen worden besproken. Volgens onze informatie is er geen contact met de gemeente
opgenomen om deze plannen te bespreken.
Hoewel Zeeuws Landschap aangeeft het bos aantrekkelijk te willen houden voor mens en dier. Lijkt
Zeeuws-Landschap een duidelijke voorkeur te hebben.
Dat enkel stiltegebieden bijdraagt aan een grotere biodiversiteit vinden wij te kort door de bocht.
Juist een diversiteit aan beplanting ( wat nu totaal ontbreekt) zorgt ervoor dat een bosgebied
aantrekkelijker wordt voor meer diersoorten. Het relatief kleine oppervlak van het Clingse bos leent
zich er niet voor om de ruimte voor de recreant nog meer in te perken. Van de vermeende drukte ,
waar naar verwezen wordt, blijft enkel beperkt tot de zondagochtend. Dan zijn er met name veel (
Belgische) wielerliefhebbers. De rest van de week is het bos vrijwel een oase van rust zowel voor
mens als dier
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