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Breda, 21 juli 2009.

Betreft: antwoord Ministerie van Defensie over gebruik Seelig Kazerne terrein voor natuurlijk
stromende Mark.
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Van Minister E. van Middelkoop van Defensie hebben wij inmiddels antwoord gekregen op onze brief
van 4 juni j.l (met afschrift aan u) over het doortrekken van een natuurlijk stromende Mark over het
Seelig Kazerne terrein. Het antwoord namens de minister door staatsecretaris J.G. de Vries sturen wij u
hierbij toe.
Hoewel de Staatssecretaris vooralsnog verwacht dat Defensie de Seelig kazernegebouwen de
eerstkomende jaren zal blijven gebruiken, eindigt hij positief met:
"Ik sluit niet uit dat een nieuwe verbindende waterloop, die deels ook over het
defensieterrein kan lopen, ook mogelijk is zonder dat de kazerne wordt qfgestoten.
Tot nu toe is Defensie daar echter nooit door de gemeente over benaderd. "
Omdat wij een herstel van de stromende Mark als natuurvereniging niet alleen voor natuur en de
beleving door burgers van belang vinden, maar ook als meerwaarde voor waterberging en een
duurzame stedelijke ontwikkeling zien, verzoeken wij u om de kans die de Staatsecretaris van Defensie
schetst te benutten. Die uitwerking, waarbij de Mark over het Seelig terrein stroomt zonder dat al
kazernes afgestoten worden, lijkt realisering jaren dichterbij te brengen.
Wij wensen u succes bij de verdere uitwerking en zullen dit met belangstelling blijven volgen.
met vriendelijke groeten
Natuurvereniging IVN Mark & Donge,

Dhr. A.C.G. Hessels,
namens het bestuur.
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Herstel stromend water in de binnenstad van Breda

Geacht bestuur,

Op verzoek van de minister heb ik de beantwoording van uw brief van 4 juni jl.
overgenomen. Met uw brief heeft u aandacht gevraagd voor het herstel van de
oorspronkelijke loop van de Mark in de binnenstad van Breda. Het beleid van de
gemeente om uiteindelijk weer een verbinding te realiseren tussen de oude haven
en de singel, is mij in hoofdlijnen bekend.
Uw stelling dat het de Seeligkazerne is die het natuurlijk stromen van de Mark
blokkeert, wil ik niet zondermeer onderschrijven. Het historische trace van de Mark
door de binnenstad van Breda ligt geheel ten oosten van de huidige
Seeligkazerne. De meest westelijke loop van de oude Mark lag ter hoogte van het
kazemehek aan de oostkant van het defensieterrein. Waar Fellenoordstraat en
Markendaalseweg elkaar kruisen, lag tot aan de ontmanteling van de
vestingwerken de sluis waarmee het water van de rivier de stad werd ingeleid.
Een verantwoord nieuw trace zou daarom ook heel goed over de huidige
Markendaalseweg gelegd kunnen worden.
De Seeligkazerne is vooralsnog niet overbodig. Ik verwacht dan ook niet dat de
kazerne de eerstkomende jaren al kan worden ontruimd. Het eventueel vrijkomen
van de kazerne is vooral afhankelijk van de mogelijkheden die ontstaan om de
huidige gebruikers op een goede manier elders te huisvesten.
Ik sluit niet uit dat een nieuwe verbindende waterloop, die deels ook over het
defensieterrein kan lopen, ook mogelijk is zonder dat de kazerne wordt afgestoten.
Tot nu toe is Defensie daar echter nooit door de gemeente over benaderd.
Hoogachtend,
DE STAAX
drs. J

AN DEFENSIE,

Bij beantwoording datum, ons kenmerk, en onderwerp vermelden.
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