
Stadsbos Veere aan Bastion/Gedempte Haven   

Tussen het grasveld op het Bastion waar de vlindertuinen liggen en de molendijk met De Koe ligt een 

onaantrekkelijk stuk grasdijk en verwilderd struweel, grenzend aan het parkeerterrein Gedempte 

Haven. Dit stukje Veere heeft een opwaardering verdiend. Een uitbreiding van het wandelpad over „de 

Wallen“ zou in samenspel met een  aantrekkelijk stadsbos van grote toegevoegde waarde zijn.  

We moeten bomen planten om de opwarming van de aarde te stoppen, gesneuvelde bomen door de 

winterstormen willen vervangen worden, de bramenwoestenij naast de vlindertuinen zou veel 

attractivere vormen aan kunnen nemen. De argumenten en uitleg zijn hier op een rij gezet: 

• CO2-opslag 

Er moeten bomen worden geplant, miljarden in Europa, want de CO2-opslag van bomen is 

een bijzonder efficient en eenvoudig hulpmiddel in onze strijd tegen de klimaatverandering. 

Veere, de oude stad, is al behoorlijk groen, maar het kan beter. Ook in de stadskern Veere 

kunnen we nog meer CO2 opslaan. Vlaams onderzoek toonde aan, dat kleinschalige bosjes in 

stad en land van grote ecologische waarde zijn, vooral in verband met het vastleggen van 

CO2 in de bodem. 

• Vervanging van bomen  

De stormen afgelopen winter 2022, vooral Eunice op 21 februari, heeft in Veere enkele bomen 

laten sneuvelen: een grote, oude Iep op de Kaai, een Iep op de Torenwal bij het Oranjeplein, 

en helaas een aantal Abelen langs de Veerse Weg , ter hoogte van Nieuw Sandenburg. Deze 

bomen hebben een eervolle vervanging verdiend. 

• Stormschade  

Langs het Bastion en de molendijk braken door Eunice uit een paar  grote Populieren 

behoorlijk grote takken af. Gelukkig gebeurde dit zonder persoonlijke ongelukken. Het maakt 

wel duidelijk, dat de populieren rond de gedempte haven verjongd d.w.z. teruggesnoeid of 

desnoods vervangen moeten worden.  

• Zichtlijnen 

De grote populieren aan de Molendijk storen enkele zichtlijnen Molen-Veere of Veere-Molen. 

Er zou een betere zichtverbinding kunnen komen. De jonge populieren(5), die op de grens 

van de parkeerplaats Gedempte Haven en de oude stortplaats beginnen te groeien, zullen in 

enkele jaren deze zichtverbinding verder verstoren. 

• Verruiging 

De bolwerken tussen de molen en de Stenen Beer zijn aan de noordkant erg verruigd, 

uitdijende meidoorn- en  wegkwijnende vlierstruiken overheersen. De uitzonderlijk steile 

helling naar de veste toe is hierdoor niet te overzien en te waarderen. 

• Stekelachtige barriere 

De grens tussen het molenbolwerk en de zogenoemde vlindertuin is een onaanzienlijke 

wildernis van braamheggen en wild opgroeiende struiken, een stekelachtige barriere voor 

wandelaars. 

• Recreative functie 

Een stadsbos is van hoge recreatieve waarde. Als voorbeeld zij hier het bospaadje rond het 

Zanddijkse kerkhof genoemd, het ‘Sprokkelpaadje‘ noemen de bewoners het liefdevol 

vanwege de dikke laag houtsnippers. Dit stukje bos nemen ook wandelaars uit de stadskern 

Veere graag in hun wandelroute op. Het bosgevoel is zelfs in dit kleine stadsbosje meteen 



aanwezig. De lucht is bosachtig, het microklimaat is anders dan in de omgeving, veel vogels 

zijn er aanwezig, bosbloemen bloeien als onderbegroeing en verhogen de biodiversiteit. 

• Kinderspeeltuin 

In de stadskern van Veere ontbreekt een kinderspeeltuin. In het nieuwe stadsbos zou er 

ruimte voor houten klimrekken zijn (misschien een kronenpad tot op kroonhoogte in de 

bomen), voor glijbanen etc.  

 

Voor bovengenoemde aspecten biedt zich een gezamenlijke oplossing aan: Een Stadsbos Veere 

Bastion/Gedempte Haven tot aan de Molenwal met aangepaste bomen- en struiksoorten voor deze 

standplaats. 

Dat houdt in: 

Hoge bomen 

De volwassen populieren (2) blijven in het bestand, er worden echter i.v.m. de hoogte geen nieuwe 

populieren geplant. De beschadigde populieren inkorten, verjongen, desnoods als knotbomen 

voortzetten. De jonge populieren aan de grens tussen parkeerterrein en oude stortplaats als 

knotbomen bijhouden. 

Olmen = Iepen kunnen, afhankelijk van het soort, grote bomen worden. Er moet bij de 

standplaatskeuze daarom rekening met de zichtlijnen worden gehouden. Fladderiep (Ulmus laevis) 

zou in de selectie opgenomen kunnen worden, omdat dit een oorspronkelijk soort in Nederland is.  

Wilgen bestaan er in veel soorten, veel daarvan zijn inheems. Van deze familie kunnen middelhoge of 

kleine soorten in ons stadsbos toepassing vinden, denk aan de vroegbloeiende katjes van de Boswilg 

(Salix caprea). Bij een speelplaats of zitje aan de gedempte haven zou echter een grote treurwilg (6) 

voor vorstelijke schaduw in de steeds warmer wordende zomers zorgen. 



Zoete kers (Prunus avium) (3) dient als schaduwgevende boom (breedkronig) boven de speeltuin op 

het bastion.  

Zomereik (Quercus robur) kan hier in Zeeland nog zonder last van de eikenprocessierups  aangeplant 

worden 

Middelhoge of langzaam groeiende bomen  

Eén boom mag niet ontbreken: Paulownia tomentosa, Anna Paulownaboom (1) met zijn geurende, 

prachtig blauwe bloemklokjes. Een relatief langzame groeier; met een hoogte van ca 15 m zou deze 

boom aan het begin van de vlindertuin geen zichtverbindingen verbreken. 

Spaanse Aak (Acer campstre) prachtige herfstkleur!! Zeer robuust, prachtige solitairboom! Mag in ons 

stadsbos niet ontbreken. Kan ook als haag toepassing vinden. 

Andere bomen met hoge waarde in de vier jaargetijden zijn haagbeuk, berk, elsen, lijsterbes, meelbes.  

Een romantisch laantje van kleine bomen (4) zou op het hooge gedeelte van het Bastion schaduw 

kunnen bieden: Japanse Sierkersen (Prunus-soorten) of Europese Judasboom (Cercis siliquastrum)  

In een karaktervol stadsbos horen ook struiken: Meidoorn, Hazelaar, Krenteboompje, Gelderse roos, 

Gele Kornoelje (eetbare vruchten) bonte Kornoelje-soorten en nog meer. 
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