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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- en landschaps)beleving van het gebied voor bewoners en recreanten
vergroot. Dit is een integraal project waarbij het
waterschap nauw samenwerkt met de gemeente
Veere, Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland.
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Nog even volhouden
Het gebied omtoveren tot een beleving gaat niet
zomaar. Direct omwonenden en gebruikers van
het gebied weten dat maar al te goed. Draaiende
machines, grote hopen grond en mannen in waadpakken in de kreek. Het gebied is nu het werkterrein van aannemers. We begrijpen dat dit voor u
erg vervelend is. Daarom proberen we de overlast

zo veel mogelijk te beperken. We streven natuurlijk
naar een prachtig eindresultaat! Volgens planning
zijn de werkzaamheden in april 2013 gereed. Heeft
u tijdens de werkzaamheden vragen? Neem dan
contact op met toezichthouder Rien Vroegop van
waterschap Scheldestromen, telefoon 088-2461000
(lokaal tarief).

Vorderingen volgen
Benieuwd naar het verloop van de werkzaamheden?
Via Twitter: @waterschap en www.facebook.com/
scheldestromen, berichten we regelmatig over de
vorderingen in het gebied. Vooral het fotoalbum op
Facebook geeft een goed beeld van de werkzaamheden, “vind ik leuk”?

Houd het bij ijspret!
Misschien laat Koning Winter het toe en kunnen we
schaatsen op natuurijs. Zoals altijd moet u goed opletten op uw eigen veiligheid. Nu met de werkzaamheden
van het project, vragen wij van u extra aandacht. Let
bijvoorbeeld aan de kant op palen of andere objecten die
boven het ijs uitsteken.
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Veerse Kreek
De oever van de Gapingse watergang is gereed. De oever is verbreed en
natuurvriendelijk ingericht. Dit betekent dat de oever een geleidelijke overgang
van water naar land heeft zodat er een betere leefomgeving ontstaat voor verschillende planten en dieren. De grond die bij het verbreden van de oever is
vrijgekomen, gebruiken we bij de Veerse Veste (5a) om de gaten tussen de
huidige oever en de nieuwe beschoeiing op te vullen.

Bij de Veerse Kreek zijn de contouren van
de natuurvriendelijke oever al duidelijk
zichtbaar. In de oever is de route van het
laarzenpad goed te zien. Langs de oever
ligt de puinlaag van het halfverharde
pad. Aan het einde van het project komt
hier nog een schelpenlaag overheen. De
grond die langs de kreek ligt gaat weg en
gebruiken we om het te diepe deel van
de Veerse Kreek op te vullen.
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Al kronkelend door het gebied liggen
ruiterpaden. Een deel van de bestaande
paden hebben we hersteld. Paard en ruiter
kunnen de nieuwe paden al gebruiken, al
wordt deze route nog af en toe onderbroken door de uitvoering van andere werkzaamheden. Om deze tijdelijke onderbrekingen te dichten zijn we terughoudend in
het gebruik van gladde, stalen rijplaten.

De tussenstand
Welke werkzaamheden tot nu toe zijn uitgevoerd ziet
u hieronder. De cijfers op de kaart geven aan wat er
op die locatie is gedaan.
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De eerste vissteigers langs de Veerse
Kreek zijn geplaatst. De andere vissteigers volgen. Aan het einde van het project kunt u de steigers gebruiken.
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Bij een deel van de Veerse Vest hebben we
de nieuwe beschoeiing voor een groot deel
geplaatst (5a). Op deze manier herstellen we
de oorspronkelijke vorm van de bolwerken
en voorkomen we dat de oeverrand afkalft.
Aan de waterkant van de wijk Buiten de
Veste (5b) hebben we de oude beschoeiing
verwijderd en zijn we gestart met het plaatsen van nieuwe beschoeiing. De open ruimte
tussen de palen en de oever wordt nog
opgevuld met grond.
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Vesten
Op deze plek komen zogeheten Geotubes die de oever beschermen.
Dit zijn met baggerspecie gevulde zakken van geotextiel die we tussen de palen plaatsen. De zakken leggen we volledig onder water.
Bovenop brengen we grond aan waardoor er later riet op groeit. De
palen die nu nog boven het water uitsteken, drukken we later verder
de grond in waardoor deze niet meer zichtbaar zijn.

In de waterloop naar het gemaal is de oever voor een groot deel weggespoeld. Daarom plaatsen we op twee plekken een damwand. De
houten damwand is geplaatst (7a). Vanwege de grote waterdiepte is de
tweede damwand van staal en wordt deze later geplaatst (7b). Met het
plaatsen van de damwanden brengen we de historische vorm van de
bolwerken terug in het landschap.
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Uitloper D en De Visplas zijn grotendeels gebaggerd. Een klein zuigerbootje maakt de waterlopen schoon
door het slib van de bodem te verwijderen. Via de drijvende leiding spuiten
we dit in de diepe putten in de Veerse
Kreek bij 9. Voor het baggeren van
de Visplas hebben we de dam verwijderd. Omdat de dam onderdeel is van
de wandelroute, kunt u tijdelijk geen
gebruikmaken van dit deel van de
wandelroute.
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In de containers (ook wel flocculantdoseerunit) wordt een soort bindmiddel aan de baggerspecie toegevoegd
waardoor het in de diepe putten naar
de bodem zinkt. Binnenkort verplaatsen we de containers naar een andere
locatie.
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Voor het uitkijkpunt Polredijk is
een deel van het grondlichaam
gereed. Later richten we dit uitkijkpunt verder in.
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Wat komt nog?
Er zijn al heel wat werkzaamheden uitgevoerd,
maar het werk is nog niet gedaan. Wat kunt u in
het tweede deel van het project nog verwachten?

In en rondom de Visplas
•

Op de plaats van de dam een drijvende brug
plaatsen.

•

Plaatsen van uitkijkpunt Hoge Stoel.

In en rondom de camping
•

Graven van natuurvriendelijke oevers.

•

Aanbrengen beschoeiing.

•

Plaatsen van voetgangersbrug en touwbrug.

Veerse Kreek
•

Laarzenpad verder inrichten.

•

Laatste twee vissteigers plaatsen.

•

Schelpenlaag aanbrengen op wandelpad.

•

Inrichten van uitkijkpunt Polredijk.

Zuidelijke uitlopers van de kreek
•

Plaatsen stalen damwand in waterloop naar
gemaal.

Baggerwerkzaamheden gaan we nog uitvoeren in
de waterloop naar het gemaal, de Veerse Vest,
uitlopers A, B, C en een klein deel van uitloper D.
Verder gaan we de wandelpaden en parkeerterreinen in het gebied verder inrichten. Ook moeten we
de kanosteigers nog plaatsen. Volgens planning ronden we de werkzaamheden in april 2013 af.

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.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van synergieprogramma KRW,
Investeringsbudget Landelijk Gebied en onderstaande partijen:

Colofon
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