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De Stadsheraut
Van de voorzitter
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S T R A A T N A M E N

LEDENVERGADERING

In verband met de maatregelen ter voorkoming
van verspreiding van covid-19 houden wij in
september de ledenvergadering in de Kleine
kerk, Kapellestraat 47. Wij houden daar 1,5
meter afstand van elkaar.

CONTACT

Secretariaat Stadsraad Veere
Warwijcksestraat 11, 4351BE Veere
Telefoon : 06 - 54242873
E-mail: info@stadsraadveere.nl
Website: www.stadspleinveere.nl
Stadsheraut: Nico van Rijswijk

Jan Paul Loeff

Mijn laatste bericht aan u als leden van de Stadsraad als
voorzitter. Deze plek is te kort om terug te kijken op de 13
jaar dat ik jullie naar de gemeente en andere overheden heb
mogen vertegenwoordigen. Ik denk dat we met zijn allen
veel bereikt hebben. Kleine dingen en ook grote dingen. Wat
nu veel beter gaat dan in het begin is de samenwerking
andere belanghebbenden. Met de Stichting Veere was altijd
al een nauw contact en daar is de Middenstands Vereniging
na allerlei voorbije strubbelingen gelukkig bij gekomen.
Jullie zaken samen met hen behartigen werkt goed en is ook
prettiger om te doen. Een eenheid die op dit moment in de
Gemeenteraad helaas ver te zoeken is. Coalitie versus
oppositie is daar de manier van doen. Belangen van de
bewoners zijn secundair geworden wat na alle inspraak van
de afgelopen parkeerdiscussie wel gebleken is.
U mag stemmen voor de Raad volgend jaar. Bezie dan hoe
er met onze belangen is omgegaan in de afgelopen tijd en
laat daar uw stem van afhangen. U krijgt die kans maar eens
in de vier jaar dus laat hem niet voorbijgaan.
Ik groet u, ik ben echter niet weg en ben ter beschikking
voor andere zaken in Veere. Wat?... Ik laat me verrassen.
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AGENDA LEDENVERGADERING 20 september 2021
1
2
3
4

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van de vorige ledenvergadering (december 2020)
Mededelingen
Parkeerbeleid
Autoluw Veere
Verkeersborden
Stadhuisbeelden
Facebookpagina stadsraad Veere
Wet bestuurlijke vertegenwoordiging per 1 juli 2021
Gebiedsvisie Veerse meer
Kabelaanleg Veerse meer IJmuiden Ver
Herinrichting Oranjeplein voor Campveerse toren
Herinrichting Kapellestraat, Oliemolenstraat en Kerkstraat
Afwaardering parkeerplaatsen Oranjeplein
Bastion, wandelpad toegankelijk maken
Financiële verantwoording 2020
Verantwoording kascommissie
Formele decharge bestuur
Benoeming kascommissie 2021
Benoeming nieuwe bestuursleden op voordracht van bestuur:
Gerwin Hament
Ruud Backx
Aftreden voorzitter: Jan Paul Loeff
Verkiezing/benoeming nieuwe voorzitter
Oranjeplein: terugkoppeling uit werkgroep woonhof ‘t Bolwerk
Stadsheraut: voorstel om papieren versie niet meer te verspreiden
Historische markt op Bastion
Voorstel besteding €2000: jeu de boulesbaan Oliemolenstraat
Rondvraag

5

6
7
8
9
10
11
12
13

VERSLAG OPENBARE STADSVERGADERING
14 december 2020, Kleine Kerk, Veere

Aanwezig
Bestuur Stadsraad
Jan Paul Loeff (voorzitter)
Nico van Rijswijk (secretaris)
Lieneke Kamphuis (penningmeester)
Elly Boeckhout (lid)
Tjeerd Kuiper (notulist)

Gemeente Veere
Leen Meijers (gemeenteraad CDA)
(wegens Corona heeft onze wethouder afgezegd)

Aantal aanwezigen: 20
1.

2.
3.
4.

Opening: 19.35 uur
Ten gevolge van Covid-19 is het aantal aanwezigen beperkt en is de gemeente Veere afwezig m.u.v. Leen
Meijers die tevens lid van de Stadsraad is.Jan Paul Loeff kan statutair gezien deze vergadering niet meer
voorzitten. Hij vraagt de aanwezigen of hij toch de voorzittershamer mag hanteren. De vergadering
ondersteunt dit voorstel.
Vaststellen agenda: geen wijzigingen.
Notulen van de vorige ledenvergadering: Geen opmerkingen.
Mededelingen
Parkeerbeleid. Nico van Rijswijk geeft een samenvatting. Bij de ontwikkeling van dit beleid (sinds 2019) is
de Stadsraad op verschillende momenten wel betrokken geweest maar het uiteindelijke
beleid kwam toch als een verrassing zoals het inleveren van het vrij parkeren aan de Veerse weg,
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het fiscaliseren van het parkeren, de invoering van een parkeerapp i.p.v. vergunning parkeren en een flinke
verhoging van de parkeertarieven. Voorlopig blijft het bestaande systeem van kraskaarten. In Zoutelande
worden komend jaar de diverse maatregelen getest.
De Stadsraad heeft zich met succes ingespannen om het vrij parkeren aan de Veerse weg te behouden. En bij
De Werf zal alleen parkeren voor vergunninghouders mogelijk zijn. Over parkeren op het Oranjeplein voor
kortparkeerders en minder validen wordt nog nagedacht.
Vragen
•
Blijven er genoeg parkeermogelijkheden niet alleen voor gasten van inwoners maar ook voor klanten
van “bedrijven aan huis” in Veere. Antwoord: De grote parkeerterreinen van Veere liggen op minder
dan 200m lopen van vrijwel elk huis in de kern. Die terreinen `bieden voldoende mogelijkheden.
•
Zal de parkeerapp niet een aantasting van de privacy beteken vanwege de geautomatiseerde
kentekenregistratie en parkeertijden? Antwoord: op kenteken parkeren is in veel plaatsen al gemeengoed
en ook geautomatiseerd in onder andere parkeergarages. Dat lijkt dus een gelopen race.
•
Is er voldoende aandacht voor mantelzorgers?
Kiss & Ride basisschool. De vergunningen voor ouders zijn uitgedeeld en het systeem is geëvalueerd en lijkt
goed te werken.
Vraag: wie waren de partijen die bij de evaluatie betrokken waren en mogen de bewoners aan de Kaai ook
meespreken? Kunnen BOA’s actiever optreden bij overtredingen? Antwoord: dit onderwerp wordt getrokken
door Peter Berkvens.
Campers. Op verzoek van de Stadsraad zijn op de parkeerverwijsborden verwijzingen geplaatst naar de
Camperparkeerplaats aan de Veerseweg. Nu komt het nog te vaak voor dat campers bij de Gedempte Haven
moeizaam moeten draaien omdat daar alles vol is.
Vraag: is er ooit naar de verkeersveiligheid gekeken op het kruispunt Wagenaarstraat, Kaai,
Mijnsheerenstraat? Antwoord: neen.
Oudestraat. Een stuk is opnieuw ingericht met parkeren dwars op de rijrichting om tweerichting
verkeer mogelijk te maken. De parkeervakken zijn echter te smal (2.20m) en voldoen niet aan de norm van
2.40m. Dit wordt nog door de gemeente aangepast.
Fietsparkeren. Twee fietsstallingen zijn opnieuw ingericht met “nietjes” in de Veerse kleuren te weten aan de
Oude Straat en op het Oranjeplein.
Vraag: Kan het duidelijker gemaakt worden aan binnenkomende fietstoeristen waar ze hun fiets kwijt kunnen?
Communicatie is belangrijk.
Restauratie Kaaimuren. Is afgerond. De uitbouw van de steiger van de jachtclub is verkleind in overleg met
van de Stadsraad.
Woningbouw op Oranjeplein (Ruud Backx)
Een kleine werkgroep uit Veere houdt zich met de plannen bezig. De bedoeling is een hofje te creëren op het
Oranjeplein voor starters, kleine gezinnen en gepensioneerden. Er is voldoende belangstelling. De
realisatie op basis van het goedgekeurde beeldkwaliteitsplan zal nog wel een paar jaar duren. Begin januari
zijn er vervolg gesprekken met de gemeente. Eén en ander is ook gekoppeld aan de plannen van de
Stichting Behoud Hoogaars voor havenfaciliteiten voor de bruine vloot.
Begroting 2021
Deze wordt aangenomen. De Stadsraad heeft een mooi afscheidscadeau gegeven bij het afscheid van onze
huisarts, René van Tol en heeft ook de inplanting van de bloembakken op de markt laten verzorgen. Voor 2021
staat dat laatste weer in het plan maar na 2021 zal de ondernemers worden gevraagd bij te dragen in de kosten.
De verzorging van de bakken gebeurt door de omwonenden.
€ 2000 subsidie
Het bestuur stelt voor de 2020 subsidie te besteden aan de noten voor de speeltrommel van het Carillon van het
oude stadhuis. Zie hiervoor het artikel in de Stadsheraut van december. Dit voorstel wordt goedgekeurd.
Voor 2021 is een verzoek tot ondersteuning van de aanleg van een Jeu de Boules baan naast de Korenmaat
ingediend. De Stadsraad staat hier positief tegenover maar één en ander is natuurlijk afhankelijk van een vergunning. Het drijvende eenden hok in de gracht aan de Lange Dam is verdwenen. De Stadsraad stelt voor een
nieuw hok uit eigen middelen te financieren. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Bestuursvacuüm
Het bestuur is naarstig op zoek naar bestuursleden. De voorzitter is bereid om in 2021 nog zijn taak waar te
nemen maar na meer dan 12 jaar (statutair het maximum) wordt het wel hoog tijd voor vervanging.
Roel Paalman is gestopt als bestuurslid vanwege andere bezigheden.
Lieneke Kamphuis gaat verhuizen en zal daarom ook begin 2021 stoppen. Elly Boeckhout neemt het volgend
jaar van haar over.
Rondvraag
Hoe maken we mensen in Veere attent op lokale activiteiten: Antwoord: via onze website
Stadsplein kunnen altijd artikeltjes van algemeen belang gepubliceerd worden. Opsturen aan
info@stadsraadveere.nl.
Bas Vooijs complimenteert de Middenstandsvereniging voor hun inzet om Veere toch in de
lichtjes te zetten.
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Gedenksteen ter gelegenheid van de opening van het kanaal door Walcheren. Deze ligt een
beetje verstopt in de glooiing bij de sluizen en dat is zonde. Bas Vooijs verzoekt, namens
de Stichting Veere, om hier samen met de Stadsraad een betere plaats voor te zoeken.
Antwoord: akkoord.
Wat gaat er gebeuren met het Mijnenmagazijn. Antwoord: voor zover we weten is er geen
definitief plan.
Wat gebeurt er met het ontsierende, vervuilde “rommelhoekje” aan het einde de
Warwijcksestraat? Antwoord: Dat is privé terrein. Er zijn potentiële kopers die daar willen bouwen
maar de gemeente heeft daar nog vooralsnog geen vergunning voor gegeven.
21.35

WANDELPAD BOVEN DE ZEEMUREN
Bereikbaarheid
Een van de mooiere punten in Veere is het pad boven de zeemuren benoorden de haven. Van de Stenen Beer tot het
Noorderhoofd loopt een pad met een prachtig uitzicht over het Veerse Meer.

Het pad op een grijze dag en de kanonnen op het Noorderhoofd.

Heel veel mensen, bewoners zowel als toeristen, genieten van dat pad.

Gewoon voorbeelden van het uitzicht laat op een mooie zomeravond.

Er is echter een categorie mensen die moeite hebben om het pad te bereiken of voor wie het niet mogelijk is. Het is
namelijk met een voertuig met wielen niet bereikbaar. Mensen met een wandelwagen of rollator redden het soms met
tillen via de trap of steil tegen de helling op duwen nog wel eens om op het pad te komen. Voor mensen in een
rolstoel is het echter niet mogelijk er te komen. We vinden dit jammer en zouden graag zien dat hier wat aan gedaan
wordt.
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Mogelijke plaats voor een 'opril'.
Het zou wenselijk zijn om op deze plek een hellingbaan te maken zodat mensen met een rolstoel ook op het pad
kunnen komen. Dergelijke opritten waren overigens in de tijd dat Veere nog een vesting was heel gewoon. Ze heten
een 'opril'. We denken dat van een dergelijke opril veel mensen plezier kunnen hebben. Zowel rolstoel gebruikers als
gezinnen met kleine kinderen in wandelwagens en mensen die slecht ter been zijn met een rollator.
Tot voor kort was het nog wel mogelijk om achter Restaurant 'de Werf' langs bij het Noorderhoofd te komen. Daar
kon dan het pad bereikt worden en konden mensen 'op wielen' van het uitzicht genieten. Nu is dit echter niet meer
mogelijk door de twee palen die autoverkeer op die plek moeten tegen houden. Dat die palen er zijn is goed maar ze
staan nu zo dicht tegen elkaar aan dat je er niet met een wandelwagen, rollator, fiets of rolstoel door kan.

De situatie bij de liggende palen. Er is op wielen geen doorkomen aan en wandelaars moeten over de palen heen stappen.
Prima te doen als je goed ter been bent maar voor mensen die moeilijk lopen is het lastig. Er langs lopen is ook al moeilijk
omdat daar de fietsenstalling van het restaurant is.

We willen de gemeente vragen om op zeer korte termijn de positie van de palen zo te veranderen dat je er met een
rolstoel tussendoor kan. Dit kan door één van de middelste palen een eind te verzetten. Dan kan met een slinger een
rolstoel er tussendoor.
Op langere termijn willen we graag dat er een opril gemaakt wordt bij het trappetje zodat rolstoelgebruikers en alle
andere van wielen afhankelijke mensen op dat mooie pad kunnen komen. We denken dat dit het beste buiten het
seizoen uitgevoerd kan worden. Misschien iets om deze winter te doen.
Misschien kunnen deze graafwerkzaamheden gecombineerd worden met de vervanging van de trap naar het schor.
Dan ligt de zaak op die plek toch overhoop.
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OVER COMMUNICATIE GESPROKEN
Tjeerd Kuiper

Communicatie met u is voor het bestuur belangrijk. De Stadsraad komt immers op voor de leefbaarheid van Veere
stad, Zanddijk en Buiten de Veste. Dan moet u weten wat er zo allemaal gebeurt en daar uw mening over kunnen
geven. En natuurlijk ideeën kunnen aanreiken. Hoe kunt u dat doen?
Naast E-mail (info@stadsraadveere.nl) en telefoon hebben we vier formele communicatiekanalen:
De openbare vergadering van de Stadsraad eens per kwartaal.
De Stadsheraut, het kwartaalblad van de Stadsraad, die aan alle leden wordt toegestuurd vooraf
gaand aan de vergadering.
Onze website “Stadsplein Veere” (https://www.stadspleinveere.nl/) met nieuwsberichten en veel
“vaste” informatie over Veere. Tevens vindt u hier informatie over het bestuur van de stadsraad,
het archief van de stadsherauten en contact informatie. Uw reacties en verbetersuggesties zijn al
tijd welkom. De website wordt ongeveer 100 maal per dag geraadpleegd.
Onze Facebook pagina “Stadsplein Veere” is er voor u om dingen over Veere met anderen
makkelijk te kunnen delen. (https://www.facebook.com/groups/161686822447311). Er zijn onder
tussen 100 leden. U kunt makkelijk lid worden van deze pagina en zelf berichten, ideeën, vragen
of foto’s plaatsen.
Als u vragen, opmerkingen of suggesties voor verbetering hebt dan horen we dat graag. Zend ons een mail of kom
naar de openbare vergadering van de Stadsraad.

KAPELLESTRAAT, KERKSTRAAT EN OLIEMOLENSTRAAT
Nico van Rijswijk

Dit najaar wordt nog een groot project uitgevoerd: de herinrichting van bovengenoemde straten.
Werkzaamheden
ln onze eerdere brieven heeft de gemeente aangegeven wat ze verstaan onder groot onderhoud voor de Kapellestraat,
Oliemolenstraat en Kerkstraat:
- Vervangen ondergrondse infrastructuur (gas, water, elektra en riolering)
- Aanleg van een regenwaterriool
- Het terug aanbrengen van de bestrating en herbestratingswerkzaamheden
Planning
Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Geldof uit Middelburg. Zij starten met de werkzaamheden op maandag
20 september 2021. De werkzaamheden duren tot medio april 2021. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorzíene zaken.
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ORANJEPLEIN
Nico Rijswijk

Het Oranjeplein staat volop in de belangstelling. De wil om op het plein (betaalbare) woningen te bouwen is nu ook in
het college van B&W op papier geuit. In de raadsvergadering van september zal er een beleidsvoornemen gepresenteerd worden waarin dat vermeld wordt. In onze komende ledenvergadering zal Ruud Backx ons bijpraten over de
ontwikkelingen.
In de tussentijd wordt het plein afgewaardeerd als parkeerterrein. De gemeenteraad heeft al jaren geleden bepaald dat
het maximum aantal parkeerplaatsen op 70 gesteld wordt. Dit voorjaar is daar een begin mee gemaakt met de niet zo
fraaie houten fietsrekken. Omdat het nog wel een tijdje duurt voordat er gebouwd wordt zal de gemeente het plein
herinrichten zoals u kunt zien op de tekening.

De huidige fietsparkeerplaats
langs de torenwal wordt weer
geschikt gemaakt voor auto’s
en voor de ringrijders.
De stadsraad heeft geadviseerd
om op het plein met pijlen een
eenrichtingverkeer te creëren.
Tegen de klok in omdat de
parkeerplekken langs de
Rijkendijk dan goed
bereikbaar zijn en om te
voorkomen dat men van het
Oranjeplein de Oudestraat in
rijdt.
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AANLEG 525KV KABEL DOOR VEERSE MEER
Nico Rijswijk

Het bodemonderzoek voor de aanleg van de kabel is deze
zomer afgerond en heeft geleid tot kleine veranderingen in
de plannen. Zo wordt in de Veerse dam niet één groot
boorgat gemaakt maar men zal iedere kabel afzonderlijk
doorvoeren.

In het Veerse meer is het tracé definitief bepaald. Men gaat
grotendeels door diep water waardoor er voor de doorvaart
van het werkeiland nog maar beperkt gebaggerd moet
worden. Het werkeiland zal samengesteld worden uit
meerdere pontons en zal 100 x 40m groot worden.
De kabels komen op een diepte van 9,5m onder NAP te
liggen. In het Veerse meer betekent dat 3 tot 6m onder de
bodem. Men heeft onderzoek gedaan naar versperringen
zoals andere kabels en leidingen, niet gesprongen munitie
en archeologische objecten. Op een gezonken zeilboot na
(NCN15302) heeft men niets aangetroffen op de route. En
er zijn 3 niet complexe kruisingen met elektra kabels.

De aanleg van de kabels gaat met een snelheid van 100 meter per uur waardoor de werkzaamheden in enkele
weken afgerond kunnen worden. De opbouw van het werkeiland bij de Veerse dam en het afbreken zal de meeste
tijd vergen.
Tijdens het leggen van de kabels zal het water tijdelijk vertroebelen. De aanleg zal waarschijnlijk gebeuren door
trenchen met een vertical injector. De vertroebeling zal binnen enkele dagen weer neerslaan op de bodem.
Als de kabel eenmaal ligt en in gebruik genomen is zullen er geen nadelige gevolgen merkbaar zijn. De
gelijkstroom in de kabel zal enige warmte produceren maar die wordt geheel door de bodem geabsorbeerd. Ook zal
er een statisch magnetisch veld ontstaan maar zo zwak dat kompasnaalden daar niet op reageren. Ook zullen
trekkende vissoorten (in het Veerse meer alleen paling) niet verdwalen door verkeerde signalen.

Jaargang 2021 nr. 1

September 2021

Pagina 9

ZANDDIJKSE STRAATNAMEN (1)
Jan Midavaine

Zanddijk is vermoedelijk ontstaan in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
De eerste bewoners waren boeren die zich op een dijk van zand hadden
gevestigd die hen bij hoog water bescherming moest bieden. Het
grondgebied behoorde toe aan de graaf. Hij stelde daarover een leenman aan
die zich heer van Zanddijk mocht noemen en belast was met het bestuur en
de lage rechtspraak in de parochie. De oudst bekende ambachtsheer is
Simon van Zandijk, die in 1247 kinderloos overleed. Hij en zijn
voorgangers woonden in een mottekasteel op een berg in de nabijheid van
Zanddijk. Later zou naast deze berg kasteel Zandenburg worden gebouwd.
Simon werd opgevolgd door de heren uit het geslacht van Borsele. Onder
hun bestuur groeide Zanddijk in de middeleeuwen uit tot een welvarend
dorp. Tijdens de bloeiperiode stonden er een kerk, een herberg, een school,
een molen, enkele bierbrouwerijen en verschillende winkels. Er waren drie
ambachtsgilden en een rederijkerskamer, en ieder jaar werd in de derde
week van juni kermis gehouden. Verder had het dorp een eigen notaris en
een chirurgijn. In 1347 werd Veere als zelfstandige parochie van Zanddijk
afgescheiden. In 1439 werden ze weer tot één samengevoegd. Na de
reformatie raakte het dorp in verval en verdwenen nagenoeg alle
voorzieningen.
In de tweede helft van de 20e eeuw werd het gehucht eerst aan de westzijde en daarna ook aan de oostzijde met
verschillende straten uitgebreid.
Kerkhofring
Zanddijk is een typisch ringdorp waarbij de huizen rondom de kerk zijn gebouwd. De kerk dateerde van omstreeks
1150 en had Sint-Petrus als patroon. In mei 1572 werd ze door de Geuzen geplunderd en in brand gestoken. Bijna
twaalf jaar bleef ze als bouwval liggen, tot de stenen uiteindelijk in 1584 naar Veere werden overgebracht. Daar
werden ze een jaar later in het nieuwe Oranjebolwerk aan de noordzijde van de stad verwerkt. Het erf en de
boomgaard van de pastoor, die achter de kerk lagen, zijn op 21 maart 1576 in Veere in het openbaar verkocht.
De kloeke kerktoren bleef als
ruïne honderden jaren staan en
diende als baken voor de zeevaart.
Pas in maart 1812 hebben de
Franse bezetters hem opgeblazen.
De stenen ervan werden verwerkt
in de vestingwerken die in
opdracht van Napoleon rond
Veere werden aangelegd. Alleen
het kerkhof bleef bestaan. In 1834
kwam het ook in gebruik voor het
begraven van overledenen uit
Veere, Zanddijk-binnen,
Zanddijk-buiten en Schellach. In
het midden bevinden zich twee
grafkelders met het gesloten einde
naar elkaar toe. Tot nu toe zijn
daar slechts drie personen in
bijgezet.
Veerseweg
In de middeleeuwen lag er een aarden pad tussen Zanddijk en Veere. Omdat dit veelvuldig werd gebruikt, is het al
spoedig verhard. In het vierde kwart van de 15 e eeuw komen we de naam Sandicxen Steenwech al tegen. Tijdens de
onlusten in 1572 heeft de weg veel geleden en moest hij opnieuw worden aangelegd. Dat gebeurde pas zo’n tien jaar
later. Om de kosten te dekken moesten de voerlieden die er gebruik van maakten gedurende zeven jaar lang per rit
2½ cent betalen. Na de Franse Tijd werd de naam veranderd in Veerseweg. Ook de weg, die Zanddijk met
Middelburg verbindt, was aanvankelijk een aarden pad. In 1594 nam het Veerse stadsbestuur het initiatief om ook dit
te verharden. Hierdoor kon, in tegenstelling tot veel andere dorpen waar het transport van personen en goederen per
schuit
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gebeurde, dit hier met paard en wagen geschieden. Aan de Veerseweg in Zanddijk stonden in het verleden de
herberg De Samson, een smederij, een snoepwinkeltje en tot halverwege de 20 e eeuw een
kruidenierswinkeltje. De volgende historische hofsteden staan bij Zanddijk aan de Veerseweg: Trouw voor
Goud, waarvan de naam voor het eerst in een akte uit 1723 wordt genoemd, La Maison de Haute Montagne,
een naam die in 1608 door kapitein Jan Coopvaer aan de hofstede is gegeven naar de ernaast gelegen berg,
Zanddijk-Buiten die zijn naam kreeg nadat baron Van Lynden uit Koudekerke hem op 25 juli 1874 had
gekocht en De Tijd Die Slijt, vroeger Het blau Huus geheten en daarna de Potterie.
Ook komen we aan de weg het buitenverblijf
Borndal tegen. Hier stond tot 1572 het melkhuis van kasteel Zandenburg waarin de zuivel
werd bereid.
Zanddijkseweg
De Zanddijkseweg loopt van de vroegere
ambachtsheerlijkheid Poppenkinderendorp in
de richting van Zanddijk. In het verleden
stonden er aan deze weg alleen hofsteden, nu
komen we er ook bedrijven, een zendmast voor
telecommunicatie en de nieuwe begraafplaats
tegen. Van de hofsteden zijn Plantlust en
Nagelenburg de oudsten.

De naam Plantlust wordt voor het eerst genoemd in een advertentie in de Middelburgsche Courant, waarin
wordt aangekondigd dat er op 9 april 1926 een inspanveiling zou worden gehouden. Vermoedelijk is
wethouder Bram Wouters, die toen de hofstede bewoonde, de bedenker van de naam. Nagelenburg kreeg zijn
naam nadat Willem de Buck de hofstede op 4 maart 1863 voor fl. 14.105,-- had gekocht.
Bastiaan de Langestraat
Bastiaan de Lange was in het begin van de tachtigjarige oorlog admiraal van Veere en bevelhebber van een
van de oorlogsschepen die op 19 mei 1572 vanuit Vlissingen naar de Lemte, de Lemmer of Lammer zeilden.
Dit vaarwater lag aan het einde van het Sloe, tussen het verdronken land van Wolfaartsdijk, het modderige
schor de Piet, en het hoofd van Arnemuiden.
Tussen de Geuzen en Spaanse schepen uit
Middelburg ontstond hier een gevecht,
waarbij het schip van De Lange kwam vast te
zitten en door vier Spaanse schepen werd
geënterd. Bastiaan, die besefte dat hij tegen
deze grote overmacht geen schijn van kans
had en hoogstwaarschijnlijk de doodstraf
stond te wachten, twijfelde geen moment en
stak de lont in het kruit, waarop het schip in
de lucht vloog. Hierbij verloren ook talloze
hoge Spaanse officieren het leven. Toen in
1847 de plek waar dit gevecht ongeveer had
plaatsgevonden werd bedijkt, gaf men de
nieuwe polder de naam Bastiaan-deLangepolder. Tijdens de stormvloed van 19
juni 1897 verdween hij weer onder water.
Omdat niets in Veere aan deze zeeheld herinnerde, beklaagde Onno Zwier van Haren zich hierover in zijn
bundel ‘Geuzen’:
Ter Veer, die ’t voorbeeld weet te geven
Wanneer men ’t Vaderland ziet beven
Wat deed uw Raad voor dezen man?
Waar praalt op plaatsen of in kerken
In marmer of metalen werken,
’t Geen deze daad herinneren kan?
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Erasmusstraat
Hoewel Erasmus tijdens zijn leven slechts één dag in Veere is geweest, is er op Zanddijk toch een straat naar hem
vernoemd. Desiderus Erasmus is op 28 oktober 1466 of ‘69 in Rotterdam geboren als zoon van een pastoor Gerard
(s) uit de omgeving van Gouda en diens huishoudster Margaretha. Hij bezocht de school der Broeders des Gemenen
Levens te Deventer, studeerde in Parijs en Oxford, en trok in 1506 naar Italië, waar hij in Turijn promoveerde in de
theologie. Grote bekendheid kreeg hij door het in 1509 geschreven boek de ‘Lof der Zotheid’, een geestige hekeling
van toenmalige personen en toestanden. Na een tijd in Engeland en Leuven te hebben gewoond, vestigde hij zich in
Bazel, waar de drukker Frobenius veel van zijn werken heeft uitgegeven. Tijdens de hervorming koos hij geen partij
voor Luther, maar was hij voorstander van het Christelijk humanisme. Hij overleed in Bazel op 12 juli 1536. Zijn
band met Veere bestaat hieruit dat hij een kortstondige relatie met Anna van Borsele heeft gehad, in wie hij zijn
beschermvrouwe zag.
Hij kwam met haar in contact door zijn vriend Jacobus Battus,
die les gaf aan haar zoon Adolf. In het begin van 1499 bezocht
Erasmus haar voor het eerst op kasteel Tournehem, dat gelegen
was tussen Calais en St. Omer. Hij hoopte dat ze zijn geplande
reis en verblijf naar Bologna in Italië zou bekostigen, waar hij
zijn studie wilde voortzetten. In het voorjaar van 1501 bezocht
hij Veere, maar kreeg geen gelegenheid Anna te ontmoeten. In
juli dat jaar verbleef hij weer enige tijd op het kasteel Tournehem. Door het overlijden van Battus in het voorjaar van 1502
en het hertrouwen van Anna met Lodewijk van Montfoort,
kwam er een eind aan de vriendschap, die Erasmus niet heeft
opgeleverd wat hij ervan had verwacht.

Frans Naereboutstraat
Frans en zijn broer Jacob Naerebout zijn aan de noordzijde van de haven geboren. Jacob werd op 13 maart 1743
gedoopt en Frans zag op 31 augustus 1748 het levenslicht. Ze waren nog jong toen hun vader, de visser Mattheus
Naerebout, met hun moeder Kaatje Spruyt, naar Vlissingen verhuisde. Daar werd het vissersbedrijf voortgezet. In
die stad was Frans later ook loods. Toen in de avond van 24 juli 1779 het grote VOC-schip Woestduin door
onachtzaamheid en onkunde van de loods op de gevaarlijke zandbank de Noorderrassen voor Zoutelande
strandde, waagde niemand het zich de bemanning te redden. Alleen Frans liet zich niet afschrikken en wist zijn
broer Jacob en nog zeven andere stoere zeelieden over te halen om de bemanning van boord te halen. Toen het
getij ’s nachts gunstig was, ging hun scheepje onder zeil. Met veel zeemanschap en na herhaalde vruchteloze
pogingen lukte het het reeds tot wrak geworden schip te naderen. Van de schipbreukelingen konden er 76 aan wal
worden gebracht. Omdat nog niet alle bemanningsleden waren gered, gingen ze de volgende dag weer naar het
wrak en brachten de laatste 16 schepelingen behouden aan land. Kort na de spectaculaire reddingsactie overleed
Jacob. Frans werd in 1784 wegens zijn moedig gedrag tot vaste loods in dienst van de VOC benoemd. Zware
tijden braken er voor hem aan in de Franse Tijd, toen de zeevaart stil lag en hij als garnalenvisser zijn kostje bij
elkaar moest scharrelen. In 1809 werd hij in Goes aangesteld tot havenkapitein en sasmeester. Na het vertrek van
de Fransen uit ons land werd hij lichtwachter van een baken aan het begin van de Goese haven. In maart 1816
benoemde de koning hem voor zijn moedige daden tot broeder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, met de
daaraan verbonden toelage. Op 29 augustus 1818 stierf Frans in de Wilhelminapolder in de gemeente Kattendijk.
Hij werd in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes begraven.
Moucheronhof
De Moucheronhof dankt zijn naam aan de grote reder Balthasar de Moucheron, die wegens onenigheid met het
Middelburgse stadsbestuur en mogelijk ook familieomstandigheden in 1598 zijn handelshuis naar Veere
verplaatste. Hij bezat toen een twintigtal schepen, had ongeveer duizend man scheepspersoneel in dienst en een
jaaromzet van zo’n half miljoen gulden. Op 28 mei 1598 sloot hij met de stad een overeenkomst waarbij hij
beloofde jaarlijks 18 à 20 schepen uit Veere uit te zullen reden. Daartegenover stelde het stadsbestuur hem een
gedeelte van het koor van de Grote Kerk en de zolder van de waag als opslagruimte ter beschikking. Het jaar
erop kocht Balthasar een groot huis tegenover de Pieterstraat in de Wijngaardstraat. Tijdens zijn Middelburgse
periode had hij met steun van de Staten-Generaal verschillende expedities op touw gezet om een vaarroute via
het noorden naar China, Japan, de Molukken en het vasteland van Indië te vinden. Ook had hij Joris van
Spilbergen het eiland lsola del Principe op de Portugezen laten veroveren om daarmee een tussenstation op te
richten om de gevaren die het varen om de Zuid-kaap met zich meebrachten te kunnen trotseren, doch na een
paar maanden had hij het al weer moeten prijsgeven. Op 5 mei 1601 vertrok uit de haven van Veere een vloot
van drie schepen onder aanvoering van Joris van Spilbergen voor een expeditie naar Oost-Indië. Hoewel
Balthasar de grondlegger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie was, sloot hij er zich niet bij aan toen die
in 1602 werd opgericht.
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Het gevolg was dat hij de concurrentie met andere steden niet aankon en een jaar later al financieel aan de grond zat.
Hij ontvluchtte de stad. De Staten van Zeeland ontzegden hem het verblijf in het gewest en Veere legde beslag op al
zijn goederen. Als laatste werd in 1605 zijn huis in de Wijngaardstraat door de stad onteigend. Tot die tijd was zijn
vrouw hier blijven wonen. De schepen die in 1601 uit Veere waren vertrokken, keerden op 24 maart 1604 rijk beladen uit Oost-Indië in Vlissingen terug. Waarschijnlijk overleed Balthasar in armoede in 1630 in Frankrijk.
Valeriusstraat
De Valeriusstraat is genoemd naar Adriaan Valerius. De familie De Valery vestigde zich in de 16 e eeuw in Veere.
Volgens de 19e eeuwse geschiedschrijver Frederik Nagtglas was ze vermoedelijk met de aanzienlijke hofstoet van de
heren Van Bourgondië meegekomen die op Zandenburg woonden. In 1569 werd Adriaans vader poorter in Middelburg. Daar opende hij in 1592 een notariskantoor op de Burg. Adriaan trad bij hem in dienst en leerde er het
notarisvak. Omstreeks 1596 trouwde hij met Elisabeth Adriaan Muijnck uit Brouwershaven. Met ingang van 1
januari 1599 werd hij in Veere benoemd tot inner van de grafelijke tol en de licentgelden, een tol die op
exportproducten werd geheven.
Op een veiling kocht hij dat jaar op 30 augustus voor
fl. 1824 het huis De Harpe op de Kaai. Een jaar later liet
hij zich als poorter van Veere inschrijven, waar hij in
1606 ook tot het notarisambt werd toegelaten. In de
zomermaanden verbleef Adriaan met zijn gezin op zijn
buitenverblijf aan de Veerseweg. Het lag ongeveer op
de plek waar nu zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh staat.
Adriaan werd lid van de rederijkerskamer Missus
Scholieren, waarvan hij van 1617 tot zijn dood in 1625
overdeken was. In 1617 werd hij raad en twee jaar later
schepen. Na het overlijden van zijn vrouw in 1619
trouwde hij met Christina Adriaansdochter. Adriaan
overleed op 27 januari 1625 en werd in het familiegraf
in de Grote Kerk begraven. Een jaar na zijn dood werd
zijn bundel Nederlandtsche Gedenckclanck uitgegeven,
waardoor hij later nationale bekendheid zou krijgen. Op
de grafzerk van het familiegraf in de Grote Kerk stond
de volgende tekst:
‘Den 26 November 1619 overleet de godsalige eerbare
Elijsabeth Adriaans en haar dogter, huijsvrouw van
Adriaan Valerius schepen en raad deser stede ontf. der
generale middelen te water ende tol noch twaalf
kinderen bij hen lieden geteelt sijn hier tsamen
begraven. Den 27 Januari 1625 overleed den eersamen
Adriaan Valerius schepen ende raad en fortificatiemr.
der stede Vere, ontfanger van de generale middelen van
't convoij en licent en graaflijcken t' hol etc. En Francois Valerius rentmr. en t' hollenaar der stede Vere
sterft den 15 Feb. 1634 out 30 jaren.’.

