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Veerse Kreek

Vesten

De Veerse Kreek & Vesten ondergaan een opknapbeurt. Niet alleen de bodem krijgt een schoonmaakbeurt. Door de oevers natuurvriendelijk in te richten,
gaat ook de 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.scheldestromen.nl/veere
November 2011- Nr.

Plannen Veerse Kreek & Vesten gaan door!
Ook al is het even onzeker geweest, de herinrichting
van de Veerse Kreek & Vesten gaat door. Vanwege
bezuinigingen van het Rijk was het onduidelijk of
beloofde subsidies beschikbaar zouden blijven voor
deze grote opknapbeurt. Omdat er sprake is van
‘verregaande verplichtingen’ heeft Gedeputeerde
Staten van Zeeland besloten om toch de financiële
middelen beschikbaar te stellen.

Aangepaste planning
Deze onzekere periode heeft er helaas wel voor
gezorgd dat de uitvoering van het project een jaar
vertraagd is. Achter de schermen blijven we ondertussen doorwerken aan (technische) tekeningen en
andere voorwaarden om de uitvoering van het project te kunnen starten. Half 2012 starten we met de
uitvoering van het project, zodat we de opknapbeurt
in het voorjaar van 2013 kunnen afronden.

Uw vraag, ons antwoord
Hoe wordt het gebied achtergelaten nu de uitvoering van het project vertraagd is?
Voor zo’n grote opknapbeurt als die van de Veerse Kreek & Vesten worden vooraf al voorbereidingen uitgevoerd. Van sommige voorbereidingen merkt u niets tot weinig, maar andere voorbereidingen zijn duidelijk zichtbaar. Meest belangrijk is dat de voorbereidingen nog steeds noodzakelijk zijn voor de uitvoer van
de opknapbeurt. Het kan maar alvast gedaan zijn! Nu de werkzaamheden in het gebied tijdelijk stil liggen,
laten we het gebied zo netjes mogelijk achter zodat u ook nu nog van de omgeving kunt genieten. Zo zijn
de voet- en ruiterpaden weer goed toegankelijk gemaakt. De gekapte oevers zijn egaal gemaakt, wortels
en stobben zijn uit de grond gehaald en rijsporen van werkverkeer zijn verwijderd.

In dit nummer:
- Welke voorbereidingen
zijn uitgevoerd?
pag. 2
- Respect voor
de natuur

pag. 4

- Wat staat er allemaal
op stapel?
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- Natuurvriendelijke
oever in beeld
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Veerse Kreek
Wat is er al gedaan?
Munitieonderzoek
Voordat we daadwerkelijk gaan baggeren, hebben we zorgvuldig op munitie uit de Tweede
Wereldoorlog gecontroleerd. De Veerse Kreek is
immers een product van bommen en granaten.
In 1944 werden de Veerse dijken door de geallieerden kapot gebombardeerd. Een bureaustudie
heeft verdachte gebieden uitgewezen, waar mogelijk munitie aanwezig kon zijn. Deze verdachte
gebieden zijn verder geanalyseerd en uiteindelijk
gecontroleerd op aanwezigheid van munitie.
Bijna alle locaties zijn gecontroleerd en tot nu toe
is er geen munitie aangetroffen.
De laatste locaties worden eind 2011 onderzocht
en gecontroleerd. Omdat alleen nog enkele, niet
toegankelijke locaties gecontroleerd moet worden
is het gebied al vrijgegeven.

Geo-tubes
De Vesten rondom Veere worden aan de Bolwerkzijde, net als vroeger, voorzien van een strakke
oeverlijn. Aan de andere kant van de vesten plaatsen we zogenaamde geo-tubes om de oevers te
versterken. Dit zijn zakken gevuld met bagger die
op de bodem gelegd worden. Door een speciale
stof in de zakken te spuiten, wordt de bagger een
stevige massa. De ruimte tot de oever vullen we
op met grond. Op de tubes planten we riet in. De
rietstengels wortelen door de zakken heen. In een
proef hebben we bekeken wat de beste methode
is om de geo-tubes goed te laten begroeien. Met
deze methode ziet u straks een mooi met riet
begroeide oever.

Opvullen diepe putten
In de Veerse Kreek & Vesten zit op dit moment een groot aantal putten, die tussen de zeven en vijftien meter
diep zijn. De bagger die we uit de Veerse Kreek & Vesten halen, willen we in deze diepe putten pompen.
Hierdoor hoeven we de bagger niet af te voeren. Zo besparen we kosten en beperken we het aantal vervoersbewegingen en dus de overlast. We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk uit op het water.
Ter hoogte van het gemaal hebben we als proef een diepe put opgevuld met bagger. De bagger is daarbij met
een zuiger van de bodem gezogen. Door drijvende leidingen is de baggerspecie naar de diepe put gepompt. Uit
metingen is naar voren gekomen dat de kwaliteit van het water hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed. Op die
manier kunnen we dus bij het baggeren overlast door transport beperken.
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Veerse wallen
De gemeente Veere heeft wandelpaden aangelegd over de stadswallen van Veere. Afgelopen
zomer hebben inwoners van Veere en toeristen
al kunnen genieten van deze prachtige wandeling
rondom Veere. Er liggen over en langs de stadswallen halfverharde wandelpaden. Met twee bootjes zijn er verbindingen over het water gemaakt.
Deze paden op de Veerse Wallen sluiten later aan
op de nieuw aan te leggen zuidelijke route die
van de grote kreek naar de vesten gaat.
Het is gebruikelijk om wandelpaden pas aan te
leggen nadat er gebaggerd is. Omdat de aanleg
van de paden bij de Veerse Wallen wordt
gesubsidieerd uit een ander project, Manoevres,
was het noodzakelijk om de paden al eerder aan
te leggen. Bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden Veerse Kreek zullen we de nieuwe
paden zo veel mogelijk beschermen.

Verwijderen van bomen
Voor het aanleggen van de nieuwe oevers hebben
we op een aantal plekken bomen gekapt. Ter compensatie worden zo veel mogelijk nieuwe bomen
teruggeplant in de directe omgeving.

Planning
Aannemer selecteren
(aanbesteden):

mei 2012

Start werkzaamheden:

juni/juli 2012

Gebied gereed voor gebruik:

maart 2013

Waarom baggeren en wat is baggerspecie?
De diepe putten in de Veerse Kreek & Vesten worden opgevuld met baggerspecie die vrijkomt bij de overige baggerwerkzaamheden in het gebied. Wat is baggerspecie? En waarom is het zo belangrijk dat sloten, kreken en
andere waterlopen periodiek gebaggerd worden?
Op de bodem van iedere sloot, kreek of andere waterloop verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger.
Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds
dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Het watermilieu in de waterloop heeft baat bij baggeren. In een ondiepe waterloop kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof
opnemen. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn. Maar ook bij vorst kan een ondiepe waterloop voor problemen zorgen. Als het water bevriest, is het belangrijk dat er onder de ijslaag nog een bepaalde hoeveelheid water
aanwezig is voor de vissen om te overwinteren. Door baggeren verbetert de leefomgeving voor planten en dieren.
Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken.
De uitkomende bagger wordt via drijvende leidingen in de diepe putten in de Veerse Kreek gepompt. Deze duurzame methode heeft als voordeel dat de overlast beperkt wordt doordat baggerspecie niet over de weg vervoerd
hoeft te worden. Dit maakt het niet alleen stukken goedkoper, maar ook milieuvriendelijker.
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Respect voor de natuur
Het klinkt natuurlijk raar. Bomen kappen om een bestaand natuurgebied te verbeteren. Hier
kunnen we helaas niet omheen. We hebben deze ruimte o.a. nodig om natuurvriendelijke
oevers in te richten. Wel stellen we alles in het werk om zo veel mogelijk bomen te sparen. Zo
hebben we in nauw overleg met de Tuin van Zeeland het plan op een aantal punten aangepast,
zodat een aantal bomen gewoon kan blijven staan. Verder compenseren we de bomen die verdwijnen. Dat doen we zo veel mogelijk in de directe omgeving van de Veerse Kreek.

Bij de uitvoering van de plannen zijn we zorgvuldig en met respect voor de natuur te werk
gegaan. Zo houden we rekening met het broedseizoen. In die periode is het van groot belang
dat de vogels niet verstoord worden. Bovendien
houden we rekening met de beschermde planten
en diersoorten in het gebied. Dat zijn we volgens de Flora & Faunawet ook verplicht. In het
plangebied hebben we te maken met verschillende soorten vleermuizen, een zeldzame orchidee en de noordse woelmuis en waterspitsmuis.
Om ervoor te zorgen dat deze soorten niet verdwijnen, hebben we verschillende maatregelen
getroffen.

Grote keverorchis
In het gebied ten noorden
van de natuurcamping
en op de camping zelf
groeit de kwetsbare en
beschermde grote keverorchis. Dit is een orchideeënsoort met lange
bloemtrossen waar geelgroene bloemen uit groeien.
Deze orchideeënsoort voelt
zich het beste thuis op vochtige grond. Op sommige plekken
moeten de orchideeën verhuizen. Dit doen we
door de toplaag van de bosgrond af te schrapen
en te verspreiden dieper het bos in. Op deze
manier verdwijnt de orchidee niet, maar krijgt
zij een nieuwe stek.
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Vleermuizen
In en in de nabijheid van het plangebied leven verschillende soorten vleermuizen: de gewone grootoorvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de watervleermuis. Overdag verschuilen zij zich onder andere
in boerderijen, bunkers en bomen. Wanneer de
avond valt, gaan zij op pad om eten te zoeken. Soms
vliegen zij wel afstanden van tachtig kilometer. In
het plangebied kruipen veel vleermuizen in spechtenholletjes. Door het verwijderen van bomen kunnen
deze schuil- en paarplaatsen verloren gaan. We laten
daarom zoveel mogelijk bomen met holletjes staan
en op plekken waar dat niet mogelijk is, plaatsen we
een alternatief holletje (een kast). Vleermuizen hebben bovendien een bijzonder oriëntatiemechanisme.
Zij volgen lijnvormige elementen in het landschap.
Voor het project hebben we de vliegroutes van de
vleermuizen in kaart gebracht. De vleermuizen volgen vaak de Polredijk of zelfs de kreek. Door het
verbreden van de kreek, wordt enkel de boomgrens
opgeschoven. Dit zal geen nadelig effect hebben op
het oriëntatiemechanisme van de vleermuis.
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Noordse woelmuis
In het gebied leven verschillende soorten muizen.
Onderling bestaat er vaak concurrentie. Zo is de
noordse woelmuis de natuurlijke concurrent van de
veldmuis en de aardmuis. Deze muizen kunnen dan
ook niet in hetzelfde gebied leven. Om een eigen
leefgebied te creëren voor de zeldzame noordse
woelmuis, trekken we de watergang bij het schiereilandje ten zuiden van de grote kreek door. De
aardmuis en de veldmuis zwemmen niet zo graag en
zullen dus niet op het eilandje komen. De noordse
woelmuis daarentegen is een echte zwemmer en
heeft hier dan heerlijk het rijk alleen.

Waterspitsmuis
In de binnenvest van Veere komt ook de waterspitsmuis voor.
Deze muissoort is dol op waterinsecten en -luizen. De waterspitsmuis is dan ook vaak te vinden tussen het riet.
Om de waterspitsmuis zich ook na de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en de baggerwerkzaamheden thuis te laten voelen,
laten we het riet zo veel mogelijk staan.

Broedvogels tellen in het Veerse bos en kreken
De aanleg van natuurvriendelijke oevers heeft ook
invloed op de populatie van vogels in het gebied. Om
de vijf jaar telt Staatsbosbeheer broedvogels in het
Veerse bos en de kreken. Afgelopen voorjaar nog. Het
gebied wordt dan minstens zes keer bezocht door tellers, die alle zingende, roepende en zich vertonende
mannetjes op kaarten intekenen. Die hebben immers
een territorium en meestal ook een daarbij horend
vrouwtje. Aan de hand van al die kaarten wordt na
het broedseizoen de balans opgemaakt.
Voorlopig resultaat
We hebben een ontzettend droog voorjaar gehad.
Voor zangvogels, zeker de Afrikaanse die hun jongen
grotendeels met insecten groot brengen, een goede
zaak. Toch valt het resultaat van de tellingen tegen,
althans wat bijzonderheden betreft. Of het moet de

nachtegaal geweest zijn, die met twee territoria (twee
zingende heren) voor het eerst sinds jaren weer in
Veere was te vinden. Daarnaast waren de zwartkop,
tjiftjaf en tuinfluiter erg talrijk. Het aantal kleine karekieten viel tegen en de wielewaal ontbrak. De grote
bonte specht deed het goed, zijn groene neef minder.
Ook het aantal staartmezen bleef achter bij de verwachtingen.
Het aantal broedende eksters is lang niet meer zo
hoog als een paar jaar geleden. Dat houdt mogelijk
verband met de intrede van de havik, die samen met
sperwer, buizerd en boomvalk de roofvogels in het
Veerse bos vertegenwoordigt.
Een volledig overzicht van de resultaten kunt u vinden op: www.boswachtersaanzee.wordpress.com.
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Wat staat er allemaal te gebeuren?
Er staat heel wat op stapel in het gebied rondom de Veerse Kreek & Vesten. In het overzichtskaartje kunt u zien welke werkzaamheden er de komende jaren uitgevoerd worden en met
welk doel.
Baggerwerkzaamheden
Een belangrijk aandachtspunt is de waterkwaliteit. Het water van de vesten rondom Veere is aan een baggerbeurt toe. Het water is hier ondiep met erg veel rietgroei. Het slib dat zich op de bodem heeft verzameld, zit vol voedingsstoffen waardoor algenbloei optreedt en de waterkwaliteit verslechtert. Dit geldt ook
voor de uitlopers van de Veerse Kreek, de visplas en de waterlopen rondom de natuurcamping.
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Versterking oevers
Ook aan de stabiliteit van de oevers moet gewerkt worden. Vooral langs de grote kreek kalven de oevers
aan beide zijden af. Aan de boszijde van de hoofdkreek leggen we zogenaamde natuurvriendelijke oevers
aan. Dit zijn oevers die geleidelijk overgaan van water naar land. Het wandelpad en het ruiterpad worden
landinwaarts opgeschoven. Meer informatie over natuurvriendelijke oevers vindt u op pagina 8. Ook leggen we in de oeverzone een laarzenpad aan. Aan de bewonerskant van de grote kreek versterken we de
oever door middel van een harde beschoeiing. Dat zijn met glasvezelversterkte platen, die we in de grond
drukken. Aan de voorkant plaatsen we houten palen voor de stevigheid. Deze construcg
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De bewoners hebben aangegeven dat zij
graag dichtbij het water wandelen. Om
aan deze wens tegemoet te komen, leggen we een onverhard pad aan vlak langs
de kreek. Dit pad noemen we het laarzenpad of ook wel het struinpad. Door
vlak langs de waterlijn te lopen, heeft u
het beste uitzicht op de kreek en kunt u
het nationaal landschap het beste beleven. Het pad loopt dwars door de natuurvriendelijke oever. Mensen die liever
verzekerd zijn van droge voeten, kunnen
parallel aan het laarzenpad op het
verharde wandelpad lopen. Aan
de grote kreek
komen ook vier
vissteigers.
Twee daarvan
zijn gemakkelijk
te bereiken voor
mindervaliden.
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LEGENDA
Bos (bestaand)

trekschuit/vlot

Bos (nieuw)

visplek
bijzonder element: 'stoel'

riet- en oevervegetatie
open water
bebouwing

Uitloper D
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parkeervoorziening
informatievoorziening

bestaande wegenstructuur

baggerlocatie

nieuwe ontsluitingsweg
camping en parkeerterrein

kampeerterrein Staatsbosbeheer

ruiterroute bestaand/nieuw
wandelroute bestaand/nieuw
wandelroute: laarzenpad
wandelroute,
geschikt voor mindervaliden
kanoroute, met tewaterplaats

uitzichtspunt

Landsc
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Laarzenpad
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zichtlijnen
molen
kerk/toren

zandstrandje Veerse Meer
dijken en wallen
oeverbescherming met Geotubes

Uitloper C

<--- Gapinge

strakke oever door middel van beschoeiing
oeverherstel door middel van beschoeiing
natuurvriendelijke oever
steilrand
brug
vlonder
touwbrug

Uitloper B
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Ontsluiting stadsvesten Veere
Om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken
om van het ene gebied naar het andere te gaan,
verbeteren we de verbinding tussen het Veerse
Bos en de Veerse Vesten. Er komt een noordelijke
en zuidelijke route, waardoor het mogelijk wordt
om een grote ronde te wandelen.
Voor de noordelijke route wordt de struinroute
over de oude zeedijk verbeterd, onderlangs komt
er een wandelroute via het strand en over het pad
door de Kattenpolder. De bestaande oversteek in
de Kreekweg wordt vervangen door een nieuwe
en veilige oversteek ter hoogte van het uitzichtpunt op de Polredijk/grote kreek. Ook komt er een
aantrekkelijke zuidelijke route die van de grote
kreek naar de vesten gaat. Daar wordt aangesloten op de nieuwe paden bij de Veerse Wallen. De
wandelroutestructuur sluit aan op andere routes
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Veerse Vest

Buiten de Veste

Veerse

Molenwal

richting Arnemuiden, Vrouwenpolder, Gapinge,
Middelburg en Zanddijk. Het dorp Zanddijk is
straks bereikbaar via een nieuw pad door de
kreekuitloper. Dit pad geeft aansluiting op het
jaagpad naar Middelburg.

Recreatie Veerse Bos
In het Veerse Bos worden diverse wandel-, ruiter en fietspaden aangelegd of verbeterd, zodat
wandelaars, fietsers en ruiters het gebied optimaal kunnen ervaren. Op het kaartje kunt u zien
om welke paden het gaat. Langs de grote kreek
komt ook een struinpad en diverse vissteigers.
Op deze manier kunnen bewoners en bezoekers
volop genieten van het recreatiegebied.
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Natuurkampeerterrein
Het natuurkampeerterrein Het Veerse Gat wordt
opnieuw ingericht. Het huidige groepskampeerterrein verdwijnt. Tegelijkertijd wordt het terrein
zo ingericht dat er meer en grotere plaatsen
komen. Het boskarakter van het kampeerterrein
blijft behouden, maar in de nieuwe opzet vangen
de kampeerplaatsen meer zonlicht. De meeste
kampeerplaatsen worden aangelegd in het nieuw
aangelegde bos ten noorden van de waterloop
die de beide kreken verbindt. Op het terrein blijven bomen en struiken staan om afgeschermde
plekken te creëren. Ook komt er een nieuwe
entree aan de Landschuurweg. Langs de nieuwe
entreeweg wordt een veld gereserveerd als parkeerterrein. De gasten worden ontvangen in
een nieuw entreegebouw, net vóór de brug. Dit
gebouw doet ook dienst als ontmoetingsruimte
en startpunt voor natuurgerichte excursies door
het Veerse Bos.
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Natuurvriendelijke oevers
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers willen we de waterkwaliteit van de Veerse Kreek
verbeteren. Maar wat is een natuurvriendelijke oever en hoe zit dat nu eigenlijk met die waterkwaliteit? En wat voor plantjes en beestjes leven er in en op de natuurvriendelijke oever?

Geleidelijk
Veel oevers die zijn aangelegd door de mens
hebben een abrupte overgang tussen water en
land. Hierdoor is er weinig ruimte voor de natuur.
Bij natuurvriendelijke oevers is dat anders. Door
de geleidelijke overgang tussen water en land
vind je er verschillende soorten planten, vissen,
vogels, insecten en andere beestjes.
Verschillende zones
De natuurlijke oevers zijn op te delen in verschillende zones. Iedere zone heeft zijn bijhorende
specifieke flora en fauna. De aanwezigheid van
het ene plantje of het ene dier, trekt ook andere
dieren aan. Bij natuurvriendelijke oevers kunnen
er in het water verschillende waterplanten groeien. Ook oeverplanten - zoals natuurlijk riet, ruwe
bies, zeebies en de grote kattenstaart - komen
hier beter tot hun recht. Deze water- en oeverplanten bieden onderdak aan bacteriën en algen.
Deze trekken op hun beurt weer waterkevers,
libelles, waterjuffers, kleine kreeftachtigen en
slakken aan. Deze kleine beestjes worden gegeten door vissen, muizen en watervogels.
De waterplanten zijn belangrijk voor de vissen.

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.

Sommige vissen zijn hiervan afhankelijk voor de
voortplanting. De planten bieden namelijk goede
bescherming voor de jonge visjes. De rietkragen
vormen op hun beurt weer de woonplaats voor
diverse vogels. Door natuurvriendelijke oevers
ontstaat dus een heel ecologisch systeem.
Waterkwaliteit
Bij natuurvriendelijke oevers is meer ruimte voor
water- en oeverplanten die hun voedsel voor een
deel opnemen uit het water. Op de wortels van
de planten leven bacteriën die ook stoffen uit het
water opnemen. Doordat planten en bacteriën
deze voedingsstoffen opnemen uit het water,
blijven er weinig voedingsstoffen meer over
voor algen die hier ook van leven. Meer planten
en bacteriën zorgen dus voor minder algen in
het water, waardoor de kwaliteit van het water
verbetert en het water helderder wordt. Naast
voedingsstoffen nemen planten en bacteriën ook
andere stoffen op uit het water, waardoor de chemische samenstelling van het water verbetert.

Colofon

November 2011
Tekst: afdeling Communicatie waterschap Scheldestromen
Foto’s: Rudy Visser
Postadres
Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Telefoon: 088 - 2461000 (lokaal tarief)
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen
van de gemeente Veere, Staatsbosbeheer,
provincie Zeeland, synergiegelden Kaderrichtlijn
water en Investeringsbudget Landelijk Gebied.
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