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Allereerst wensen wij u natuurlijk alle goeds voor dit komende jaar en véél tijd en
mogelijkheid om weer vaak en veel van de natuur te kunnen genieten.
In dit Alert:
- Hela, daar kun je ongestoord wandelen
- Bezwaarschrift Natuurbeschermingswet Vliegbasis Woensdrecht
- Komt er een parkeerterrein bij het Moretusbos in Putte?

Hela, daar kun je ongestoord wandelen
De Winterwandeling met gids en natuurfotograaf Fred Severin op 27 december vorig jaar trok
43 natuurliefhebbers, waarvan een deel nog nooit in de bossen van Bieduinen, op de
Kraaienberg en de Paalberg was geweest. Het uitzicht vanaf deze bergen verraste hen. Deze
gebieden liggen in het voormalige HELA-project, wat staat voor heideherstel op landduinen
maar er werd ook gewerkt aan het herstel van de Kriekelareduinen. Daarvoor is ongeveer
80 hectare bos gekapt, zijn exoten als rododendron en Amerikaanse vogelkers bestreden.
Als je zoiets begint zit er direct een vervolgverhaal aan: de nieuwe natuur moet beheerd
worden. De stuifzanden groeien als je niet oppast dicht met mos. Natuurmonumenten heeft
vele hectaren los moet ‘harken’ om stuiven een kans te geven.
Fred: ‘De deelnemers waren belangstellend en hadden gelukkig tijd genoeg. Zeker met
een grote groep loopt het uit doordat het lang duurt voordat de groep bij elkaar is om mijn
verhaal te horen. We zijn 2 uur en 40 minuten onderweg geweest. Het was aangenaam droog
weer en heel even kwam de zon erdoor.’ Het is voor veel wandelaars iets verder weg om te
starten, maar de stilte en het daardoor ongestoord kunnen wandelen maken véél goed! Op
onze nieuwe website, onder het kopje Activiteiten, informeren we u over wandelingen in onze
regio.

Bezwaarschrift Natuurbeschermingswet Vliegbasis Woensdrecht
Namens Namiro, Benegora, IVN Bergen op Zoom, Natuurmonumenten, Brabants Landschap
en de Brabantse Milieufederatie heeft onze gezamenlijke advocaat een bezwaarschrift
ingediend op de aanvraag voor de Natuurbeschermingswet die het ministerie van Defensie
heeft opgesteld.
Dat zijn weer veel woorden om heel kort door de bocht te zeggen: wij letten er met z’n allen
op dat de uitbreidingsplannen van de Vliegbasis niet ten koste gaan van de natuur daar. Zoals
u weet ligt de Vliegbasis midden op de Brabantse Wal, een door de overheid beschermd
natuurgebied. U hoort het ons vaak zeggen. Wát precies willen we dan beschermen.
Een aantal punten uit het bezwaar maken dat duidelijk:
- er is niet goed onderzocht wat een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen voor effect
heeft op de aantallen vogels in het vlieggebied, terwijl daar nu juist een aantal van op de rode
lijst staan (en dus beschermde vogelsoorten zijn). Wij hebben een tweetal deskundigen op
Natura 2000-gebied – Ecologisch adviesbureau Henk Baptist en drs. Ray Teixeira – gevraagd
om hun mening over deze aanvraag en deze toegevoegd;
- de vergunning is heel ruim opgesteld, en laat daarbij de mogelijkheid dat ook anderen dan
het ministerie van Defensie (en de huidige gebruikers) van de luchthaven gebruik kunnen
gaan maken – een ontwikkeling die volgens ons zeer ongewenst is. (Denkt u bijvoorbeeld aan
de plannen van een Bergse wethouder vorig jaar om de luchthaven ook pakjes of zelfs
passagiers te laten verwerken.);
- van alle andere, huidige, gebruikers van de luchthaven, zoals Fokker en zijn cliënten en het
Business Park Aviolanda wordt niets gemeld in de aanvraag voor de vergunning. Toch horen
ook deze activiteiten thuis in de aanvraag, omdat ook zij gebruik maken van de faciliteiten
van de Vliegbasis. De landingsbaan is van Defensie, niet van de andere gebruikers;
- tot besluit dan nog, want ons bezwaar omvat 16 pagina’s: de vergunning zou voor
onbeperkte tijd moeten worden afgegeven. Onbeperkte tijd? Als we zien hoeveel er veranderd
is in de luchtvaart sinds de vorige vergunning in 1968 dan gaan wij daar zeker niet aan
meewerken.

Komt er een parkeerterrein bij het Moretusbos in Putte?
Namiro krijgt verontruste mailtjes van liefhebbers en omwonenden van het Moretusbos
over de voorgenomen plannen voor een parkeerterrein. Voor ieders informatie én

geruststelling geven wij hier de huidige toestand weer. Er is nog geen zekerheid dat de
parkeerplaats er ook komt, zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente moeten
toestemming geven, bovendien zal het bestemmingsplan veranderd moeten worden. U
heeft nog alle kans om straks via een zienswijze bij de gemeente en later wellicht bij de Raad
van State een bezwaar resp. een beroep in te dienen.
Namiro zit in de overleggroep over deze plannen, samen met o.a. Natuur en Bos
(Vlaanderen), de gemeente Stabroek en Staatsbosbeheer. De eigenaar van het Moretusbos
en dus ook van de eventuele parkeerplaats is Staatsbosbeheer. Het gaat om een
parkeerplaats tussen het Sterrenbos en de Europalaan. Het is de bedoeling dat er een
bufferzone tussen de parkeerplaats en de tuinen van de Europalaan komt van ca. 4 à 5
meter. Het gebied van de parkeerplaats is EHS en moet gecompenseerd worden. Houd u de
plaatselijke krantjes in de gaten, daarin moet de gemeente aankondiging doen van een
eventuele vergunningsaanvraag voor de parkeerplaats, en daarop kunt u reageren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Paul Ganzevles van het Grenspark
De Zoom-Kalmthoutseheide. Email: p.ganzevles@grensparkzk.be

Nieuwe leden voor Namiro
Het bestuur van Namiro is uitgebreid met een nieuwe secretaris en penningmeester, en zij
willen zich inspannen voor meer leden voor onze vereniging, en ook jongeren proberen te
bereiken. Het is immers hun toekomstig wandel-, recreatie- en vooral leefgebied waar we
over praten en ons best voor doen om daar een zo groot mogelijk aandeel natuur in te
bewaren. Kent u wandelaars, natuurliefhebbers in uw omgeving? Wilt u ze dan eens
attenderen op de nieuwsbrief van Namiro of deze doorsturen? Hoe meer leden wij hebben,
hoe groter onze stem kan zijn in het natuurbehoud in onze gemeente. Aanmelden kan ook
via de website van Namiro: www.namiro.nl

