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Veerse Kreek

Vesten

De Veerse Kreek en Vesten (wallen) ondergaan een opknapbeurt. Niet alleen de bodem
krijgt een schoonmaakbeurt. Door de oevers
zo veel mogelijk natuurvriendelijk in te richten,
gaat ook de biologische waterkwaliteit vooruit.
Daarnaast wordt de (natuur)beleving van het
gebied voor bewoners en recreanten vergroot.
Het waterschap werkt in dit project nauw samen met de gemeente Veere, Staatsbosbeheer en de Provincie Zeeland.

www.wze.nl/veere
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Uw vraag, ons antwoord
De rooiwerkzaamheden zijn inmiddels in volle
gang. Kunnen we de komende maanden nog wel
wandelen, paardrijden en vissen in het gebied?
Eind september is de groenaannemer van start gegaan
met het rooien van bomen en struiken in het plangebied. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats,
waardoor het gebied voor het grootste deel toegankelijk
blijft voor wandelaars, ruiters en vissers. Op plekken
waar gewerkt wordt, zal de aannemer bezoekers hier
op wijzen.
De aannemer is gestart met het gebied ten oosten van

de Vesten van Veere, ter hoogte van de Polredijk. Hier
zijn enkele bomen verwijderd om het zicht op de
Vesten te verbeteren. De werkzaamheden worden ten
westen van de Veerse Kreek voortgezet. Hier moeten
bomen en struiken plaatsmaken voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Op www.wze.nl/veere vindt
u een kaartje met alle locaties waar bomen en struiken
gerooid worden.
Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met het waterschap.

Grote opkomst informatiebijeenkomst
Op 20 september organiseerde het waterschap
een informatiebijeenkomst om bewoners en
andere belangstellenden te informeren over de
werkzaamheden voor de herinrichting van de
Veerse Kreek en Vesten. De belangstelling was
groot. Ongeveer 75 mensen waren aanwezig in
Het Akkoord.
Ook de voorzitter van de Tuin van Zeeland was
aanwezig om uitleg te geven over het samenwerkingsproces met het waterschap. De Tuin
van Zeeland ging vorig jaar in beroep tegen
de aanlegvergunning voor het rooien van de
beplanting, die het waterschap bij de gemeente
Veere had aangevraagd. Mevrouw Van der
Giessen vertelde dat het een moeilijk besluit
was voor de stichting om dit beroep in te trekken, maar dat het waterschap en de Tuin van
Zeeland zeer constructief hebben samengewerkt
om tot een goede oplossing te komen. Op een
aantal punten zijn de plannen zodanig aangepast dat waardevolle bomen gespaard worden.
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Winnaars bewoners-ideeën-wedstrijd
In de eerste nieuwsbrief (juli 2009) van het
project Veerse Kreek & Vesten riepen we
bewoners op om ideeën aan te dragen om het
gebied nog meer te kunnen beleven. We hebben uit de verschillende inzendingen niet één,
maar twee creatieve en uitvoerbare ideeën tot
winnend idee verkozen. Jacco van Iwaarden
(projectmanager): “Beide ideeën stimuleren
een grotere beleving van het natuurgebied en

het nationaal landschap. Daarnaast zijn ze nog
eens heel goed te realiseren. Precies waar we
om gevraagd hebben. En het leuke is dat het
twee heel verschillende ideeën zijn.” Beide winnaars zijn beloond met een cadeaubon. En het
mooiste cadeau is natuurlijk dat hun idee wordt
uitgevoerd. Nog eventjes geduld wel. Met de
inrichting van het gebied starten we pas in het
najaar van 2011.

Carolien van de Kreeke van minicamping Molenperk
opperde het idee om een mooie folder te maken met
daarin een plattegrond van het Veerse bos en de diverse (wandel)paden. Carolien: “Zelf wandel ik met mijn
gezin vaak door het bos. Elke keer worden wij weer
verrast door paadjes waar we het bestaan niet van af
wisten. Om ook andere bewoners en toeristen optimaal
te laten genieten van dit gebied, biedt een plattegrond
met wandelpaden, parkeerplaatsen, markante punten
en leuke weetjes uitkomst!”

Meneer Lammes uit Abcoude ziet zichzelf
al zitten in een hoge zitbank, gemaakt van
bijvoorbeeld bomen. “Deze bank zou een
mooi plekje kunnen krijgen vlakbij de visplas. Hier heb je een goed uitzicht over de
kreek en over de aangrenzende weilanden.
Kinderen kunnen lekker klauteren in de
bank. Het zal ouders zeker stimuleren om
een rondje door het bos te lopen met hun
kinderen.”

Nieuwsbrief
Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook wil ontvangen? Geef dit dan aan ons door. Of weet u misschien een locatie waar we een stapel nieuwsbrieven neer kunnen leggen. Ook dat horen wij graag.

Volgende
nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt aan het einde van dit
jaar. In deze nieuwsbrief kunt
u zien, waar welke werkzaamheden plaats gaan vinden.
Daarnaast volop aandacht
voor het munitieonderzoek,
het verstevigen van de oevers
en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
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