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Veerse Kreek

Vesten

www.wze.nl/veere

De Veerse Kreek en Vest van Veere ondergaan
een opknapbeurt. Niet alleen de waterbodem krijgt
een schoonmaakbeurt, door oevers natuurvriendelijk in te richten gaat ook de waterkwaliteit vooruit.
Ook de (natuur)beleving van bewoners en recreanten wordt vergroot. Waterschap Zeeuwse Eilanden
werkt in dit project nauw samen met de gemeente
Veere, Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland.
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Uw vraag, ons antwoord
Wanneer begint de uitvoering?
Op dit moment wordt achter de schermen gewerkt aan het begrotingsplan om te bepalen of het project
financieel haalbaar is. De globale planning is nog steeds dat we eind 2009 starten met het verwijderen
van bomen zodat de laatste fase van het munitieonderzoek in kan gaan. Echter, het algemeen bestuur van
het waterschap zal eerst een besluit moeten nemen. Dit gebeurt naar verwachting half november. Daarna
organiseren we een tweede informatieavond met de definitieve plannen.

Aanlegvergunning
ter inzage bij gemeente
Begin augustus hebben we een aanlegvergunning aangevraagd bij de gemeente voor ‘het vellen en/of rooien van houtgewas en/of heggen’.
U kunt het stuk tijdens openingstijden inzien bij
de centrale publieksbalie van het gemeentehuis,
Traverse 1 te Domburg. Openingstijden van de
balie zijn van maandag t/m vrijdag dagelijks van
9.00 tot 16.00 uur. Op donderdag tot 19.00 uur.
Het indienen van een bezwaarschrift kan pas
nadat de gemeente heeft beslist over de aanvraag. We houden u op de hoogte via www.wze.
nl/veere.

Paarden welkom op brug!
Al jaren balen ruiters ervan dat ze niet over de
brug mogen die over de Gapingsche Watergang
ligt. Gelukkig komt daar verandering in. Als voorloper van de uitvoering van het project, trekken
we binnenkort het bestaande ruiterpad door en
zijn ruiters weer welkom op de brug. Zo kunnen zij hun favoriete rondje vanaf de Snouck
Hurgronjeweg richting het Kraaijenestbos maken.
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Kansen voor (Nationaal) landschap
Veere maakt deel uit van een van de twintig
Nationale Landschappen die ons land rijk is.
Ze zijn – ieder op zijn manier – het visitekaartje van het landelijk gebied. Duidelijk
iets om rekening mee te houden tijdens het
project. De projectpartners hebben de kans
aangegrepen om de voorgenomen watermaatregelen zo uit te voeren dat het gebied
nog aantrekkelijker wordt. Dat het ‘verhaal
van het landschap’ wordt verteld. Harry
Benschop van de waterafdeling van de provincie geeft meer uitleg.
“We willen de kreken meer als ‘kreek’ herkenbaar maken. We hebben het altijd over de Veerse
Kreek. Maar wist je dat er drie kreken zijn? Dat
gaan we accentueren door de oevers van de kreken met hun uitlopers anders in te richten dan de
watergangen die de kreken met elkaar verbinden.
En ook – bij twee van de drie – duidelijk maken
waar de doorbraak heeft plaatsgevonden. Bij de
grote kreek doen we dat door het water meer richting Veerse Meerdijk te brengen. Bij de middelste
kreek wordt de dam van de visplas vervangen
door een ‘transparante’ brug; vanaf de dijk kijk je
dan zo de kreek in.” Hij vertelt enthousiast verder: “Met dit soort maatregelen willen we de ontstaansgeschiedenis van het gebied meer beleefbaar maken. Wat mij bij dergelijke projecten altijd
opvalt, is dat het mes aan twee kanten snijdt.
Water- en landschapsmaatregelen gaan hand in
hand. Zonder veel extra kosten wordt in dit project niet alleen het noodzakelijke gedaan voor het
verbeteren van de waterkwaliteit, maar krijg je
ook een landschappelijke meerwaarde.”
Bij de maatregelen voor de vesten hebben heel
andere overwegingen een rol gespeeld. “Hier zijn
de watermaatregelen afgestemd op de cultuurhistorie. Wie als toevallige passant door het gebied
loopt, zou bij wijze van spreken zonder bordjes
de ontstaansgeschiedenis van het gebied moeten
kunnen zien. Ik noem dat wel eens de ‘leesbaarheid’ van het gebied. Je moet er dan wel voor zorgen dat mensen ook op die landschappelijk karakteristieke plaatsen kunnen komen. Men moet het
kunnen beleven. Met dit in het achterhoofd worden
in het kader van het project routestructuren voor
wandelaars, fietsers, ruiters en kanovaarders ontwikkeld. Door het gebied leesbaar én toegankelijk
te maken, blijft de boodschap makkelijker op het
netvlies van mensen.”
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Planning
Aanvragen vergunningen

juli 2009 - april 2010

Verwijderen bomen

winter 2009 - 2010

Aanvullend munitieonderzoek winter 2009 - 2010
Aanbesteding

mei 2010

Uitvoering

september 2010 - voorjaar 2011
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Kamperen bij moeder natuur
Begin augustus, tropisch warm. Gelukkig bieden de bomen schaduw. Her en der verlaten tenten, waslijnen met handdoeken en tafeltjes met campingservies. Maar vooral overvloedig aanwezig: rust en ruimte. Welkom op natuurkampeerterrein ‘Het Veerse Gat’.

De entree verloopt via een schilderachtig dreefje.
Bezoekers kunnen aan het einde parkeren; gasten na 21.00 uur ook. Nog steeds geen enkele
vorm van leven ontdekt. Bij het uitstappen gaan
we bijna automatisch fluisteren; bang om de
stilte te verstoren. Dan het geluid van een passerende fiets over het grind. Het is beheerder Bram
Vader met een bordje ‘vol’. “Ik kom er zo aan,
moet even aan de weg hangen dat we vol zijn.”
Liefhebbers van natuur, rust en privacy kunnen
hier hun hart ophalen. “We hebben vijftig plaatsen”, vertelt Bram, “Allemaal vol.” Reserveren
vooraf is niet mogelijk; bellen of er plaats is wel.
Het concept van het natuurkampeerterrein is
simpel: rust, ruimte en groen. Dat betekent geen
stroom, geen auto’s bij de kampeerplaatsen en
na 22.00 uur rust.

Ze hadden het allerlaatste plekje op de camping. En
niet het minste ook. Aan de rand van een van de
uitlopers van de kreek, staat de tent van Rob en
Els Aardewijn-Francke. Ook al zijn ze woonachtig
in Huizen, ze weten de weg naar Zeeland goed te
vinden. Els is geboren en getogen in Serooskerke en
het Zeeuwse land (en de familie) blijft toch trekken.
Maar ook de rust, het soort mensen en het feit dat
het terrein midden in de natuur ligt, heeft hen naar
‘Het Veerse Gat’ gebracht. Els: “We fietsen veel en
het strand is ook dichtbij.” Het ontbreekt de twee
aan niets op de camping. Of toch wel? “Een goede
fiets- en wandelverbinding tussen de stad Veere en
het Veerse Bos. Dat zou nog wel verbeterd kunnen
worden”, vertelt Rob. Hij heeft de oplossing ook al
bedacht: “Een fietstunneltje onderdoor de dijk, dat
zou ideaal zijn.”
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Bregina Allewijn is net aan de afwas bezig. Met
recht een vaste klant te noemen. Voor het vijfde
achtereenvolgende jaar viert ze met haar gezin de
zomervakantie op de natuurcamping. Ver hoeft ze
niet te reizen, aangezien de familie in Middelburg
woont. “Je hebt hier alles, waarom zou je verder
weg gaan. We gaan graag naar het strand, je bent
zo op de fiets in Vrouwenpolder.” De kinderen hebben het ook reuze naar hun zin. “Ze spelen veel
met elkaar en organiseren van alles. We hebben
hier geen animatieteam nodig, ze bedenken zelfs
een eigen circus.” Ook het bouwen van hutten is
natuurlijk favoriet, volgens Bregina. “Er is eigenlijk maar één groot nadeel”, gaat ze verder, “We
mogen hier maar vier weken blijven…”

Met een emmertje water is Egbert Willegers de
motorkap van de auto aan het boenen. Tja, kamperen midden in de natuur wil nog wel eens wat
sporen nalaten. In dit geval de uitwerpselen van de
bosvogels. De Groningse familie staat al 1,5 week op
het natuurkampeerterrein en blijft nog even, afhankelijk van het weer. Hoewel Zeeland eigenlijk tweede keus was (de boot naar Texel was al vol), bevalt
het prima. Egbert: “Ik ben opgegroeid met dit soort
campings. De rust, het soort mensen en dat het
geen fabriekscamping is, trekt ons aan. Dat je niet
hutjemutje staat met de scheerlijnen over elkaar
heen.” Dochter Maartje heeft het ook naar haar zin.
Zij fietst nog een rondje door het bos op haar fiets.
Met beer voorop!

Staatsbosbeheer wil de camping een kwaliteitsimpuls geven: een groot aantal plaatsen krijgt
stroom, er komen nieuwe plaatsen bij en het
groepskampeerterrein moet samengevoegd worden met de camping. Bram: “Omdat het waterschap hier plannen heeft om de kreken aan te
pakken, willen we dit combineren. Zo kunnen we
werk met werk maken.” Die kwaliteitsimpuls houdt
ook in dat er bomen gekapt gaan worden op en
rond de camping. Bram legt uit: “Toen in ‘63 de
camping werd aangelegd waren de bomen klein.
Iedere plek had voldoende licht. Tegenwoordig is
het dicht gegroeid. Als het 30°C is, zijn die bomen
lekker maar in het voor- en naseizoen is dat een
stuk minder. Als het volgens planning verloopt,
gaan eind dit jaar de eerste bomen weg. Bram:
“Op het moment dat we bezig zijn, zul je misschien wel schrikken maar in het voorjaar wordt
het direct weer groen!”
Bram Vader is boswachter en beheerder van
het natuurkampeerterrein.

Veerse Kreek
Ecologie onder de loep
Wat kruipt, zwemt en vliegt er allemaal in
en rond de Veerse Kreek? Wouter Quist,
beleidsmedewerker ecologie van het waterschap, praat ons bij.
Qua vegetatie is het niet heel spannend. “Het is
voornamelijk aangeplant spul,” vertelt Wouter,
“de gewone bomen en planten. Hoewel er hier
en daar wel wat interessants te vinden is. In
het gebied ten noorden van de natuurcamping
en op de camping zelf groeit de beschermde
Grote Keverorchis (een orchideeënsoort).”
Waterplanten zijn er bijna niet te vinden. Wouter legt uit hoe dat komt:
“De kreek is te diep en de uitlopers
bevatten te veel bagger. We hopen
dat het water door te baggeren helder en minder voedselrijk wordt. Of
de waterplanten dan wel in de kreek
zullen groeien is nog maar de vraag,
maar misschien lukt het wel in de
armen van de kreek.”
Dieren zijn er volop aanwezig. “In de kreek
zwemmen duikeenden, karpers, voorns, snoekbaars, paling en soms zelfs reeën rond. Die laatste steken dan de kreek over. In het bos zijn de
‘gewone’ bosdieren aanwezig, zoals konijnen,
muizen en vleermuizen.”
Het schiereilandje ten zuiden van de grote
kreek, dat straks een echt eilandje wordt, is
drukbevolkt. Wouter: “Er zitten veel spechten
en daardoor waarschijnlijk ook vleermuizen. De
gaten die een specht in de bomen maakt, zijn
na verloop van tijd ideaal voor een vleermuis.
Regelmatig overnachten er kleine zilverreigers
op het eiland.” Het is de bedoeling dat de aanpassingen aan het eiland de noordse woelmuis
aantrekt. “De noordse woelmuis is de natuurlijke
concurrent van de aardmuis en de veldmuis.
Deze muizen kunnen niet samen in hetzelfde
gebied leven. Door de watergang door te trekken
kunnen de veldmuis en de aardmuis, die niet zo
graag zwemmen, niet meer op het eiland komen.
De noordse woelmuis heeft dan het rijk alleen.”
De Grote Keverorchis voelt zich thuis in het
Veerse Bos.
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Op het eerste gezicht

Joséphine van Belzen,
klantenmanager (waterschap)

Johan Walhout,
projectleider planvorming (waterschap)

Linda van Dijke,
communicatieadviseur (waterschap)
Jacco van Iwaarden,
projectleider uitvoering (waterschap)
Wij zijn bereikbaar via 0118-621000
of info@wze.nl
In een volgende nieuwsbrief stellen we de contactpersonen uitgebreider aan u voor.

Bram Vader,
boswachter (Staatsbosbeheer)

Op de hoogte
www.wze.nl/veere
Noteert u deze link of zet hem in uw favorieten.
Op deze website vindt u de meest recente informatie.

Volgende informatieavond

Aanpak stinkende sloot

November of december 2009. Als uw (e-mail)
adres bij ons bekend is, sturen we u een briefje/
e-mail met de uitnodiging.

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de
stinkende sloot tussen ‘Buiten de Veste’ en het
Veerse Meer. Een oplossing is nabij. Door het
verhogen van de bodem tot het waterpeil hopen
we de kwel tegen te gaan.

Abonnement nieuwsbrief
U kunt deze nieuwsbrief zowel per post als per
e-mail ontvangen. Kent u andere mensen die
deze graag willen ontvangen? Geef dit aan ons
door via communicatie@wze.nl of bel met de
afdeling Communicatie: 0118-621000.

Beleef de historie
In deze rubriek iedere keer aandacht voor een historisch verhaal.
Dit keer: Klein Museum Het Veerse Gat.
Toen in oktober 1944 een bom op de dijk werd
gegooid, was het lot van de familie Besuijen bezegeld. Ze moesten moedeloos toekijken hoe hun huis
langzaam onder water liep. De meeste spullen konden nog wel gered worden en werden op de hooizolder van de schuur gezet.
Vader en moeder Besuijen en hun kinderen: Kees,
Ko en Jannie waren van de één op de andere dag
dakloos. In alle haast werden er noodwoningen
gebouwd voor de getroffen bevolking. In 1946
kon de familie Besuijen in de noodwoning aan de
Landschuurweg bij Veere trekken. Het huisje was
niet groot, maar het was beter dan niets. Acht jaar
lang heeft de familie er gewoond, tot in 1954 hun
nieuwe woning eindelijk klaar was. Het huis aan de
Landschuurweg bleef jarenlang leeg staan totdat de
boswachter er zijn kantoor van maakte. Hij gebruikte alleen de keuken en één kamertje, de rest liet hij
staan zoals het er stond. In 2006 kocht Arduin het
grote pand ernaast en daarmee de noodwoning zelf
ook. Het grote pand werd gebruikt voor dagbesteding voor cliënten van Arduin, aan de noodwoning
werd in eerste instantie geen aandacht besteed.
Totdat iemand van Arduin met het idee kwam er
een museumpje van te maken en dit ook te gebruiken voor dagbesteding. Het pand was immers nog
in originele staat. “En zo is het balletje gaan rollen”,
vertelt Marjo Binnendijk, sinds 2007 coördinator van
het museum. “Voordat we open gingen, hebben we
de boel eerst wat opgeknapt. Vervolgens hebben
we het ingericht. Sommige meubels zijn nog van
de familie Besuijen, andere hebben we gekocht en
gekregen.” Datzelfde jaar werd er proefgedraaid.

Marjo Binnendijk is coördinator van het museum.
“Cliënten van Arduin kregen een cursus en konden die zomer zelfstandig rondleidingen geven.
In 2008 werd het museum officieel geopend.” Op
dit moment zijn er vijf cliënten die rondleidingen
verzorgen. Tijdens zo’n rondleiding word je meegenomen naar de jaren ’40 en ’50. Je ziet met eigen
ogen hoe de familie Besuijen acht jaar lang heeft
gewoond en je gluurt binnen in de keuken, slaapkamers en woonkamer. Aan het eind krijg je een film
te zien waarin onder andere de kinderen Besuijen
aan het woord komen. “Vorig jaar hadden we 1.046
bezoekers. Daaronder enkele groepen, vrouwenverenigingen of scholen, maar vooral toevallige voorbijgangers komen een kijkje nemen. Genieten van
een bakje koffie of thee op ons terras kan natuurlijk
ook. Voor een museum is het een prachtig gebied,
het ligt heel mooi. Fietsers en wandelaars kunnen
hier echt hun hart ophalen.”
Openingstijden: iedere woensdag t/m zondag van
mei tot half oktober van 11.00 – 17.00 uur.
Waar: Landschuurweg 5 Veere
Kosten: €1,50 inclusief koffie of thee

Nieuwsbrief

Colofon

Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook wilt ontvangen? Geef dit dan aan ons door.
Of weet u misschien een locatie waar we een stapel
nieuwsbrieven kunnen neerleggen? Ook dat horen
wij graag. De volgende nieuwsbrief verschijnt in
november 2009.
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Tekst: Communicatie waterschap Zeeuwse Eilanden
Foto’s en vormgeving: Rudy Visser
Postadres
Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Telefoon: 0118-621000 info@wze.nl

www.wze.nl/veere

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
Synergiegelden en Interregsubsidie.

