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Clingse bossen
Geachte leden van de CDA-fractie,
Op 20 juli 2020 heeft uw fractie haar zorgen geuit over de afnemende mogelijkheden om
te recreëren in de Clingse bossen. U heeft gevraagd om in overleg te treden met
Stichting het Zeeuwse Landschap over de toekomst van de bossen. U heeft ook gevraagd
of de gemeente Hulst bereid is om enige financiële bijdragen aan het Zeeuws Landschap
te doen om eventuele andere onderzoeken of plannen mee te financieren. De vragen
zijn bijgevoegd bij dit memo.
Naar aanleiding van de vragen heeft op 23 september jl. overleg plaatsgevonden met de
regiocoördinator van Evides en Stichting het Zeeuws Landschap. Evides is eigenaar van de
waterwinbossen (Clingse bossen, bossen Sint Jansteen en de Wilde landen), het Zeeuws
Landschap is beheerder van de bosgebieden.
In het gesprek is aangegeven dat uw fractie inmiddels zelf ook contact heeft gehad met
de regiocoördinator van Evides.
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Evides heeft aangegeven dat de waterwinbossen de volgende 3 doelen dienen in volgorde
van belangrijkheid:
1. Waterwingebied;
2. Natuur;
3. Recreatie.
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Recreatie kan alleen toegestaan worden als de waterwinning en natuur gediend kunnen
blijven worden. Aangezien Evides en het Zeeuws Landschap recreatief gebruik als derde
doelstelling belangrijk vinden, wordt recreatief gebruik toegestaan.
Met name de Clingse bossen worden zeer druk recreatief gebruikt door verschillende
gebruikersgroepen (fietsers, moutainbikers, wandelaars, hardlopers, honden uitlaat,
paarden). Er zijn enorm veel paden in de Clingse bossen vergeleken met andere
bosgebieden. Nergens in de waterwingebieden van Evides wordt zo druk gerecreëerd als
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in de Clingse bossen en dat levert soms problemen op. Het recreatief gebruik is op de
drukke uren zo intensief, dat de verschillende gebruikersgroepen elkaar dwars zitten en
dat overlast wordt ervaren.
Evides geeft aan dat de huidige recreatiedruk soms over de grens van het toelaatbare
gaat. Medewerkers van Evides die met bestelwagens het gebied betreden voor het werk,
zijn/worden uitgescholden door bezoekers van het bos omdat ze daar niet zouden mogen
rijden. De natuur lijdt onder de recreatie (o.a. afval, vrijlopende honden, recreatie na
zonsondergang). De waterwinning kan ook onder druk komen te staan vanwege de
recreatie en kennelijk bijbehorend afval.
Evides en het Zeeuws Landschap vinden het gewenst om een beter evenwicht te zoeken
tussen waterwinning, natuur en recreatie. Evides en het Zeeuws Landschap hebben een
extern bureau ingeschakeld om het gebruik in kaart te brengen en er zijn gesprekken
gevoerd met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen en dorpsraden over de
recreatiedruk. De bedoeling is dat er een breed gedragen situatie ontstaat met ook nog
voldoende recreatiemogelijkheden.
Op basis van het onderzoek en met input van de gesprekken vanuit de verschillende
belanghebbenden wordt een aantal aanpassingen gedaan in de waterwinbossen om de
recreatieve druk te verlichten en verschillende gebruikersgroepen beter te scheiden,
waarmee de 3 doelstellingen van de waterwinbossen beter in balans kunnen worden
gebracht.
Wij denken dat Evides en het Zeeuws Landschap een goede balans zoeken tussen
waterwinning, natuur en recreatie. De bossen blijven ook in de toekomst toegankelijk
voor recreatief gebruik voor de bewoners, iets dat wij belangrijk vinden. Het is volgens
ons niet nodig om gemeentelijke middelen beschikbaar te stellen om nadere onderzoeken
te doen of plannen te realiseren.
Daarnaast is belangrijk dat de ‘spelregels’ voor de bossen nageleefd worden door de
gebruikers (o.a. afval, vernielingen, nachtelijk gebruik). Evides en het Zeeuws Landschap
hebben de gemeente gevraagd om mee te denken in het ophalen van afval van de
afvalverzamelpunten rond de bossen. Daarnaast is gevraagd of het mogelijk is dat de
gemeente af en toe toezicht houdt op de naleving van de spelregels in de bossen. We
bekijken of er mogelijkheden zijn voor de gemeente o
m hierin een rol te vervullen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst,
De secretaris,
De burgemeester,
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