Aan Tennet
t.a.v . mevrouw S. van WeyenbergQuik en de heer J. van Jole
p/a Bureau Energieprojecten
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Nisse, 28 juni 2013
Onderwerp: Eeuwenoude grenslinde Oude Kamersedijk
Geachte mevrouw Van WeyenbergQuik en heer Van Jole
Onze brief van 25 juni 2013, onderwerp  Eeuwenoude grenslinde aan Oude Kamersedijk 
bevat een fout. In ons enthousiasme om voor de boom op te komen is de verkeerde linde
aangeduid. De BZZB stuurt u nu een aangepaste versie, waarin de juiste grenslinde
beschreven is. U kunt de brief van 25 juni als niet verzonden beschouwen. Wij herhalen
hierbij ons verzoek voorzien van de juiste gegevens en afbeelding. Onze zorg is
onverminderd groot.
De Stichting Behoud de Zak van ZuidBeveland (BZZB)is er van op de hoogte gesteld dat de
grenslinde op Oude Kamersedijk binnen het tracé van de nieuwe ZuidWest 380 kV leiding
ligt. De BZZB is daar erg ongelukkig over en vreest voor het voortbestaan van de boom.
Infrastructurele belangen zorgen nog regelmatig voor het verdwijnen van monumentale
bomen. Gelukkig is het besef van de waarde van deze natuurlijk, landschappelijk en
cultuurhistorische exemplaren bij bestuurders, eigenaren en bewoners (weer) in beeld en zijn
ze beschermd.
Nu ook gaat het niet om zomaar een linde, die je maar even vervangen kan. De boom is een
mooi voorbeeld van een grenslinde op de Oude Kamersedijk. De Hollandse Linde dateert
van 1812 en is in goede staat. Er is vast een historisch context van terug te vinden –wij
zullen navraag en moeite daarvoor doen. De boom is opgenomen in de 2012 opgestelde
lijst van waardevolle bomen van de gemeente Borsele. De linde staat al eerder beschreven
in een inventarisatie van een dertigtal monumentale linden bij de Bomenstichting. Op de
Oude Kamersedijk staan drie exemplaren, waarvan deze de middelste is. De grenslinden die
de gemeente Borsele bezit, staan hoog genoteerd als bijzonder fenomeen en worden getipt
in alle toeristische informatie van de Zak van Zuid Beveland en aangewezen op alle routes
en ommetjes. Ze worden allen, de oude en de jongere, met zorg door Stichting

Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) onderhouden. De onderhavige linde staat op één van de
mooiste bloemdijken, is zeker beeldbepalend en verrassend door zijn situering op het
onverharde deel van de Oude Kamersedijk. Weliswaar minder prominent in beeld als de
linde op de vliedberg van ’t Hof Blaemskinderen bij ’sHeer Abtskerke, die eerder in de
plannen tot wijziging leidde. Maar ook deze grenslinde op het midden van de Oude
Kamersedijk is van monumentale waarde en het behouden waard.
Het tracé en de vernieuwing van de 380 kV zal in ieder geval een geweldige impact hebben
op een groot deel van de Zak; we denken dat veel bewoners en liefhebbers dat nog niet
beseffen. De reactie en te verwachten verontwaardiging komt pas als de werkzaamheden
plaats vinden. Een realistisch verhaal, dat kosten noch moeite gespaard blijven om
fantastische onderdelen van het gebied te sparen, zal Tennet en de medeverantwoordelijken
kunnen ontlasten.
Deze brief sturen we in afschrift aan Natuurmonumenten die over de linde in overleg gaat
met Tennet, maar ook aan B. en W. en de gemeenteraad van Borsele. Wellicht kunnen we
gezamenlijk op de bres om één eeuwenoude grenslinde te redden.
Wij vragen de ministeries van EZ en IenM in samenwerking met Bureau Energieprojecten en
in overleg met Natuurmonumenten alles in het werk te stellen om dit levend cultureel
erfgoed, een 200jarige grenslinde in Nationaal Landschap deel de Zak van ZuidBeveland,
te sparen.
Wij rekenen op u.
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Bijlage: afbeelding grenslinde in winter 2013

