
Omvormen groen 2021-2022 
 

De Gemeente Veere hecht veel waarde aan het groen in de openbare ruimte. Om het groen op een 

kwalitatief acceptabel niveau te houden moet dit soms worden vernieuwd. Dit gebeurt bij een 

herinrichting van een straat of d.m.v. het omvormen van een (gedeelte) groenvak.  

 

 

Welke en waarom worden plantvakken omgevormd? 

De groenvakken(of een gedeelte ervan) die worden omgevormd bestaan uit oude, versleten, vervuilde 

of moeilijk te onderhouden beplanting. Door dit soort beplanting om te vormen naar beter(gesloten, 

minder knip en/of schoffelwerk) te onderhouden of ander groen kunnen we het niveau van de 

openbare ruimte beter op peil houden. 

 

 

Wanneer wordt het uitgevoerd? 

Het rooien van de beplanting vindt plaats in het najaar(november) van 2021 en zal wanneer er 

wortelonkruiden, boomstronken, wortels in de grond zitten worden schoon gemaakt en gehouden tot 

het najaar van 2022. Op deze manier kunnen we de onkruiden het beste bestrijden, (boom)wortels 

wegfrezen en eventueel grond uitwisselen om bij aanplant in de winter van 2022-2023 met een schone 

lei te beginnen.  

Wanneer we omvormen naar gras dan wordt dit nog in het najaar ingezaaid als de 

weersomstandigheden gunstig zijn. Ook als de beplanting versleten is maar de grond niet vervuilt met 

onkruid dan wordt dit nog dit plantseizoen(tussen november en april) aangeplant. 

 

 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over de omvorming kunt u contact opnemen met Wilmar Stouten van de 

afdeling Openbare Ruimte. Zijn doorkiesnummer is (0118) 555424; zijn e-mailadres is 

w.stouten@veere.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lijst met locaties: 

 
 

Locatie m2 Omvormen 
van 

Omvormen naar Jaar 
braak 

Aagtekerke Thibaustraat 1 25 Vuurdoorn Vaste planten Nee 

Aagtekerke Blumstraat 2 10 Mahonia Vaste planten Nee 

      

Biggekerke Achterkant 

begraafplaats/ 

oude ingang 

25 Klimop met 

van alles 

Vaste planten Nee 

      

Domburg Spreeuwenhof 12 50 Struikklimop 

met 

brandnetels 

Hedera blijft rond 

bomen staan, deel 

brandnetels wordt 

gras. 

Nee 

      

Dishoek Oostgatlaan 1 40 Cotoneaster 

met 

haagwinde 

en heermoes 

Gras Nee 

Dishoek/Koude

kerke 

Houthandlaan 4 30 Vaste 

planten met 

haagwinde 

Gras Nee 

Dishoek/Koude

kerke 

Sardijngeullaan 

hoek 

40 Vaste 

planten met 

haagwinde 

Gras Nee 

Dishoek/Koude

kerke 

Heel de 

Westerscheldelaa

n strookje voor 

percelen 

300 Van alles 

met veel 

onkruid 

Gras Nee 

      

Gapinge      

      

Grijpskerke Kerkring 80m Slechte/kapo

tte stukken 

haag  

Nieuwe stukken 

haag 

Nee 

Grijpskerke Kerkstraat hoek 

Jacob Catsstraat 

10 Kapotte 

Taxus haag 

Heesters Nee 

Grijpskerke      

Grijpskerke      

      

Koudekerke Boomgaard 60 Bestrating Beplanting Ja 

Koudekerke Pr. Beatrixlaan 

43 t/m 47 

400 Hortensia’s 

die niet 

groeien 

Heesters Nee 



Koudekerke Pr. Beatrixlaan 

langs voetpad 

380 Vervuilde 

stukken en 

slecht 

groeiende 

planten  

Gras Nee 

Koudekerke Brouwerijstraat 

boomspiegels 

10 Struikklimop Vaste planten Nee 

Koudekerke Keiweg 7 40 Van alles Heesters Nee 

      

Meliskerke      

Meliskerke      

      

Oostkapelle Voetbalveld 2 

lange zijde 

20 Rozen Gras en  

bosplantsoen 

Nee 

Oostkapelle      

      

Serooskerke      

Serooskerke      

Serooskerke      

Serooskerke      

Serooskerke      

      

Veere      

Veere      

Veere       

      

Vrouwenpolder      

      

Westkapelle Zuidstraat 5 t/m 

16 

100 Struikklimop 

die dood 

gaat 

Heesters/Vaste 

planten 

Nee 

Westkapelle Margrietstraat 

naast 10 

36 Van alles Heesters/Vaste 

planten 

Ja  

      

Zoutelande Borné 80 Hypericum 

met 

heermoes 

Gras Nee 

Zoutelande Langendam 49 

t/m 59 

800 Verwildert 

groen 

Strook van 2m 

groen langs 

voetpad en de rest 

gras (eventueel 

met bloembollen) 

Nee 

Zoutelande Swaailingestraat 

79 

20 Was 

burgerpartici

patie groen 

nu vervuild 

Heesters Ja 

Zoutelande Nieuwe land 

16/18 

35 Veel dode 

vlinderstruik

en 

Heesters Nee 

 

Zoutelande De Sprink 8a 

overkant straat 

20 Veel dode 

vlinderstruik

en 

Heesters Nee 

Zoutelande De Sprink 14 60 Veel dode 

vlinderstruik

en 

Heesters Nee 

      



 


