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Geachte Minister van Middelkoop.
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Voor een duurzame ontwikkeling is mede vanwege de klimaatverandering het herstel van natuurlijke
waterstromen van groot belang. In de gemeente Breda is daar een eerste stap mee gezet door het
herstellen van de oude haven. Dit blijkt naast extra waterberging bovendien een positief effect te
hebben op de economische ontwikkeling en de cultuurhistorie van de stad. Het terugbrengen van
historisch water in de stad wordt dan ook erg gewaardeerd door de inwoners van Breda. Dit is echter
slechts een eerste stap in het herstel van een natuurlijke en duurzame situatie.
Als Natuurvereniging IVN Mark en Donge hebben in 2006 zes natuurgidsen al aandacht gevraagd voor
het herstel van een natuurlijk stromende rivier de Mark door Breda. Dat deden zij door in een
tweedaagse oeverwandeling langs Mark en Merkske bronwater vanaf het Eindegoor (aan de Vlaamse
grens) mee te brengen naar de nog te heropenen haven van Breda. Symbolisch heeft de Bredase
Wethouder dhr. Schoenmakers dit water weer in de oude loop van de Mark laten stromen. De
wethouder meldde daarbij dat het beleid van het gemeente bestuur is om de natuurlijk stromende Mark
weer in oude mister te herstellen. Hetgeen wij uiteraardjpejuichen.
Onze natuurgidsen constateerden toen echter ook dat de loop van een weer natuurlijk stromende rivier
de Mark fysiek onmogelijk gemaakt wordt door een terrein van een van uw kazernes. Op de plaats
waar vroeger de Mark meanderde, blokkeert de huidige Seelig Kazerne natuurlijk stromend water.
Gelukkig is de teneur in uw Tweede Structuurschema Militaire Terreinen van november 2005 die van
het afstoten van overbodige terreinen. Daarin wordt op pagina 9 over kazernes het volgende gezegd:
"Door de herstructurering en verkleining van de krijgsmacht kunnen enkele kazernes (.)
worden afgestoten. Hoeveel en welke is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen (.) en de
mogelijkheden een geschikte vervolgbestemming te vinden. Dat geldt ook voor het tijdstip van
afstoting".
Wij vinden natuurlijk stromend water van groot belang. Zowel vanuit oogpunt van extra waterberging
voor klimaatverandering als vanwege de economische en toeristische impuls. Zoals al bij het herstel
van de historische haven gebleken is. En uiteraard omdat een duurzaam watersysteem in de stad de
natuur dichter bij de burgers brengt.
Bovendien wordt aan de in uw Tweede Structuurschema gestelde randvoorwaarden voor teruggave
namelijk "toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden voor een geschikte vervolgbestemming en
geschikte tijdstip " grotendeels voldaan. Echter sinds het uitbrengen van uw Tweede Structuurschema
al weer enkele jaren geleden in 2005 hebben wij ten aanzien van het terrein van de Seelig Kazerne geen
vorderingen meer kunnen waarnemen.
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Vandaar dat wij u vragen:wanneer het terrein van de Seelig Kazerne geheel of gedeeltelijk beschikbaar
kan komen om de historische loop van de natuurlijk stromende Mark te herstellen. Zodat de gemeente
Breda uitvoering kan geven aan haar beleid om de natuurlijk stromende Mark weer terug te brengen in
de stad.
Wij hopen dat dit gezien uw eerdere activiteiten als gerespecteerd lid van de Tweede Kamer op het
gebied van de duurzaamheid u zal aanspreken. En zijn graag bereid U ten behoeve van uw verdere
besluitvorming ter plaatse rond te leiden, zodat u een goed beeld krijgt van de meerwaarde van het
weer natuurlijk laten stromen van de Mark.
In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groeten

Natuuryereniging D/N Mark & Donge

Ing/WJE^Wim) van Dongen,
narfreris het bestuur.
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Voorzitter en leden Tweede Kamer (Postbus 20018, 2500 EA Den Haag).
Kamercommissie voor Ruimtelijke Ordening (Postbus 20018, 2500 EA Den Haag).
Kamercommissie voor Defensie (Postbus 20018, 2500 EA Den Haag).
College van Burgemeester en Wethouders van Breda (Postbus 90156, 4800 RH Breda).
Gemeenteraad van Breda (Postbus 90156, 4800 RH Breda).
Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta (Postbus 5520, 4801 DZ Breda).
Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta (Postbus 5520, 4801 DZ Breda).
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