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Waarom niet kiezen voor Tholen als mooiste parkvesting van het land? 
 
Onze brief van verleden week in de Eendrachtbode, heeft onze stelling bevestigd dat het 
vestingwallenplan van B&W op weinig draagvlak onder de inwoners van Tholen kan rekenen. Direct 
stroomden de steunbetuigingen bij Oudeveste.nl binnen: 'Laten zoals het nu is!', ´Als nodig stichting 
oprichten' en 'Ik woon hier 26 jr. om in het groen te wonen.' Het aantal sympathisanten is hierdoor 
verdubbeld. Hartelijk dank daarvoor! Zeg het voort en blijf stemmen. 
 
Net als de gemeente kan ook Oudeveste.nl niet pretenderen te weten wat de meerderheid van de 
bevolking wenst voor de Vestingwallen. Wel durven wij op basis van gesprekken op straat, reacties 
per mail, steunbetuigingen en suggesties van stads- en eilandgenoten een voorzet te geven. De 
gemiddelde Tholenaar zegt: 
a.) laten zoals het is; normaal onderhoud van het groen 
b.) indien investeren; dan verbeteren met bijv.: beplantingsvariatie, lagere bomen bij molen de 
Hoop, parkmeubilair, informatieborden, bijzondere bomen vermelden, speeltuin. 
De nuchtere optie a. wordt inmiddels door meer (coalitie)partijen voorgesteld en is passend in deze 
tijd van bezuinigingen. Het uitvoeren van optie b. biedt kansen als je tóch wilt investeren.  
 
Maar blijf dan authentiek en dicht bij wat we zijn. Stop met de profilering van Tholen als vestingstad. 
Eén blik op www.vestingsteden.nl leert een ieder dat Tholen met haar 6 half-overgebleven bastions 
de concurrentie met puntgave vestingsteden als Hulst, Willemstad of Naarden nooit ofte nimmer kan 
aangaan. Hoe je ook reconstrueert daar komt geen toerist extra de brug voor over. Profileer Tholen 
anders, als waterstad (voorzitter van de Kogge) of gewoon als parkvesting. Want dat hébben we al. 
Een prachtig, enigszins verwaarloosd, park. Reeds 130 jaar oud en zeer geliefd. Niet alleen geliefd 
door bewoners en bezoekers ook nog eens uniek in zijn soort. Ons park werd ontworpen door de 
beroemde Zeeuwse landschapsarchitect Schuppens en in Nederland is de "Thoolse wandeling" het 
enige openbare park van zijn hand. De gemeente heeft hierover een uitstekende historische analyse 
geschreven in 2011. Kortom: bouw voort op wat er al is. 
 
Het door de gemeente ingehuurde Landschapsarchitectenbureau BTL bood met variant 2 ('Continu 
parkgebied met historische highlights') een variant die dicht bij zo’n parkvesting in de buurt komt. 
Helaas mocht de bevolking niet kiezen uit de vier ontwikkelingsvarianten van BTL. De gemeente koos 
zélf achter gesloten deuren in kleine kring (februari 2011) voor variant 1: 'Afwisselend park en 
vesting'. Dat deze variant een zeer duur betaald einde van het Thoolse bosje betekent hebben we 
reeds vorige week onderbouwd. 
 
Nogmaals, voor ons hoeft er helemaal niks te veranderen! Maar mocht er inderdaad subsidie van 
Europa komen. Voer dan variant 2 uit en de voorgenoemde suggesties van burgers door. Want: 
1. Dat kost de Thoolse belastingbetaler weinig tot niets; 
2. De inwoners behouden hun geliefde Thoolse Bosje; 
3. Je voegt iets toe aan de bestaande schoonheid; 
4. De gemeente kan zich toeristisch profileren met 'de mooiste parkvesting' van Nederland. 
 
Zoals gezegd: de bevolking van Tholen heeft van de gemeente nooit de kans gekregen om te kiezen 
uit de ontwikkelingsvarianten van BTL. Wij gaan inwoners alsnog een podium bieden hun stem te 
geven. Wees welkom tijdens de braderie op zaterdag 31 augustus. Wij zullen met verrassend beeld 
en Zeeuws geluid de schoonheid van het Thoolse Bosje voor het voetlicht brengen. 
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