
Algemene opmerkingen:
Waterschap: zou meer rekening moeten houden met de 
biodiversiteit in de bermen (inzaaien met bijenvriendelijke 
bloemenmengsels).
Geschrokken van de grote aantallen gekapte bomen in het 
landschap.
Overvolle natuurgebieden door Coronamaatregelen. 
Kunnen we die gebieden ontlasten door de beleefbaarheid 
van de eigen omgeving onder de aandacht te brengen? Bv.: 
ommetjes en wandelnetwerk.
Onderhoud van wegbeplanting (van het Waterschap) wordt 
op een schadelijke manier gedaan (bv. klepelen). Kunnen we 
dit krachtig bij het Waterschap aangeven?
Is er een kaart van de verschillende organisaties en 
projecten die actief zijn in Zeeland op het gebied van 
natuur? (over bijv. voedselbossen).
Onderzoek NIOZ over dubbele dijken/wisselpolders; wat 
vindt de ZMf hier van?
De boeren hebben onevenredig grote inbreng in de 
inrichting van het buitengebied.

Locatie specifieke opmerkingen:
Onnodig en storend groene verlichting van het nieuwe 
gebouw van de Schotsman.
Verlichting (in de gemeente Veere) kan minder. Belang 
van het behoud van donker.
Bebouwing in Vrouwenpolder goed in de gaten houden
Ontwikkelingen rondom het Nollebos; hoe denkt de ZMf 
hier over?
Plannen van Nieuwerve graag in de gaten houden

Nollebos:
ZMf heeft ingesproken op de 

plannen; we hebben problemen 
met massa, schaalgrootte en 

hoogte van de sauna

We  kijken in hoeverre we dit 
tegen kunnen houden maar het 

bestemmingsplan geeft heel veel 
ruimte.

Rapport NIOZ: we zijn 
ons bewust van de 

complexe processen 
die hieraan vooraf gaan 

en het belang van 
draagvlak in de regio.

Nieuwerve: gedetailleerd plan 
gepresenteerd

Zorgen om inbreng door 
natuurpartijen. Meer informatie 

op site Gemeente Vlissingen. 
Niet passend qua historie en 

landschapstype.
ZMF was niet op de hoogte; nu 

alert!

Kronkelwilg gesnoeid, 

takken beschikbaar 

voor de liefhebbers.

Meer Bomen Nu.

heeft geen praktisch 

donatiepunt in Zeeland

ZMf zoekt naar een 
weg om continu de 

gesprekken te voeren; 
aanjagen en bewaken. 
Beide rollen hanteren 

we.

Veerse Meer Visie:
Gaan werken met oevertypes. Bij 

groen zal er geen 
verblijfsrecreatie (nieuwbouw) 

mogelijk zijn. Bij de andere 
oevertypes zeer beperkt. Helaas 

al veel pijplijnprojecten.

We zullen blijven vechten tegen 
bebouwing in en aan de rand 

van het water.

Is het mogelijk om gezamenlijk 
tot een plan te komen om meer 
landbouwgrond/ grasland in het 

voorjaar meer gebied voor 
weidevogels te creëren? 

- Gronden die van ons zijn 
inzetten om aan de akkerbouwer 
tot beschikking te stellen als ze 

een plan hebben om de 
biodiversiteit te herstellen

Subsidiemogelijkheden 
voor compensatie van 

boeren die hun land ter 
beschikking stellen voor 

weidevogels. Kan ZMf hier 
boeren op attenderen?

Biodiversiteit versterken via 
linten van bermen, dijken, 
en stukken land opkopen? 

Zie ook: Land van Ons
https://landvanons.nl

Meld lichthinder op 
www.maghetlichtuit.nl

https://www.meerbomen.nu/
https://landvanons.nl/
https://www.maghetlichtuit.nl/

