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Goedemorgen,
Graag wil ik u nogmaals attenderen op de onderhavige problematiek zoals omschreven in bijgaand krantenartikel. In het artikel wordt ook melding gemaakt van “zelf maaien” en dat hier toestemming
voor gevraagd moet worden aan RWS. Kennelijk is het dus RWS die verantwoordelijk is en dan ook de partij die het probleem moet oplossen.
Indien RWS de hoofdgeul schoonhoud en bevaarbaar houdt is het ool logisch dat zij de aftakkingen dient te onderhouden zoals het gaan van en naar de havens, steigers en dergelijke. Rijkswaterstaat
onderhoud ook de snelwegen inclusief de afritten en dergelijke. Dit lijkt mij ook van toepassing op waterwegen en dergelijke.
Hiermee willen wij dan ook RWS sommeren om tenminste onderstaand gebied op korte termijn te ontdoen van het woekerende wier:

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 09:54
Aan:
Onderwerp: Zeewier Veerse Meer bij Kortgene
Onderstaand ter informatie:
Van:
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 21:01
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Zeewier Veerse Meer bij Kortgene
Geachte
Dit is niet acceptabel. Als u dit niet doet dan zal de Provincie en/of de Gemeente hier een oplossing voor dienen te bedenken.

Het Veerse Meer is een recreatie meer. Door het zeewier is er zelfs niet meer in te zwemmen. Met je boot loop je vast in het wier etc. Het gaat verschrikkelijk rotten en stinken naar rotte eieren als het
los komt.
Alle overheidsdiensten zijn er een meester in om naar elkaar te wijzen om vervolgens niets te doen.
De overheid dient te begrijpen dat ze er voor de burger zijn en niet de burger voor de overheid.
Bedenk samen met de betrokken overheidsinstanties een goed plan en los het op zou ik zegen en neem verantwoordelijkheid.
Met vriendelijke groet,

Op 15 jul. 2021 om 20:23 heeft District Zee en Delta Noord <districtzeeendeltanoord@rws.nl> het volgende geschreven:

Geachte
Graag reageer ik via deze weg op uw onderstaande vraag die via-via vanuit de provincie bij Rijkswaterstaat terecht is gekomen. Rijkswaterstaat is de waterbeheerder van het Veerse
Meer.
Hoewel de de overlast van aangespoeld wier te begrijpen valt, ruimt Rijkswaterstaat in beginsel geen (aangespoeld) wier op. Dat is een algemeen uitgangspunt dat ook voor andere
wateren geldt die bij ons in beheer zijn. Het staat een ieder vrij om aangespoeld wier op te ruimen, mits dat uiteraard veilig en verantwoord gebeurt.
Er komen dit jaar wel relatief meer meldingen binnen over aangespoeld meer, waarbij de melders vaak aangeven dat het meer wier dan in eerdere jaren zou zijn. In algemene zin is het
goed te melden dat er een verkenning naar de waterkwaliteit van het Veerse Meer gaat starten in dit najaar; daarbij zal ook naar de aanwezigheid van wier en de relatie met andere
aspecten die verband houden met de waterkwaliteit.
Hoewel dit voor u mogelijk niet het meest gewenste antwoord is, hoop ik u voor dit moment wel voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zee en Delta
Bezoekadres: Evertsenstraat 98 | 4461 XS Goes
Postadres: Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
………………………………………………………………………

Van:
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 10:27
Aan:
Onderwerp: Zeewier Veerse Meer bij Kortgene

Geachte Provinciebestuur,
Kunt u aangeven wat de Gemeente / Provincie / Waterbeheerder gaan doen aan het woekerende bruine wier in grote delen van het meer bij Kortgene? Tenslotte is het Veerse Meer een
recreatiegebied en is daarmee ook van economisch belang voor haar omgeving. Het lijkt mij noodzakelijk dat het meer op een aantal plaatsen drastisch uitgebaggerd moet worden om deze
onwenselijke groei te stoppen.
Het wier verstikt en verdringt echt alles en is uiterst smerig.
Met vriendelijke groet,

Wier bedreigt zomerrecreatie in
het Veerse Meer; ‘Je komt er als
zwemmer of met je boot niet
doorheen’
KORTGENE - Recreanten moeten ook komende zomer vrezen voor overlast
van wier in het Veerse Meer. Vorig jaar zorgde de begroeiing bij Kortgene al
voor overlast en dat zou dit jaar zomaar erger kunnen worden.

Wier is een groot probleem aan het worden in het Veerse Meer. Het dreigt
recreanten behoorlijk in de weg te gaan zitten.
uit Kortgene
slaat daarom alarm: ,,Hier langs de Botterlaan liggen allemaal steigers die
worden gehuurd van Rijkswaterstaat. Vorig jaar hebben we die steigers al
een maand of vier niet kunnen gebruiken en ik zie aankomen dat het nu
nog langer gaat worden. Er ligt nu al zoveel wier op de bodem en dat groeit
straks allemaal omhoog. Dan zijn het hele velden waar je in vastloopt. Daar
kom je als zwemmer en met een boot niet doorheen. Het gaat in je schroef
zitten of aan je zwaard en dan loop je vast."

Je kan op je vingers natellen dat het straks
helemaal dicht zit
Steigerhuurder Kortgene

Ook bij Camping De Zandkreek is het probleem bekend. ,,Ja, er is vorig
jaar inderdaad hinder ondervonden", zegt
van de camping.
,,Vooral de campinggasten hebben hier last van. Zwemmen, varen, surfen
en dergelijke is dan een kleine periode bijna onmogelijk. Ook is er een
kleine periode last van stank geweest."
hoopt dat het dit jaar minder, of in ieder geval niet erger is. ,,Het is
een ingewikkeld vraagstuk waar Rijkswaterstaat (RWS) al jaren mee bezig
is. Wij hebben hier regelmatig contact over gehad met RWS. Zij geven
echter aan niet verantwoordelijk te zijn voor het randgebied. Wel voor de
vaargeul en deze houden zij zo goed als schoon."
Er liggen al hele velden
, die zelf een steiger huurt van Rijkswaterstaat, vreest voor het
komende waterseizoen. ,,Normaal begint dat wier eind april, begin mei te
groeien en verdwijnt het weer rond juli. Maar nu liggen er al hele velden. Je
kan op je vingers natellen dat het straks helemaal dicht zit. Juist nu is het
moment om er iets aan te doen, maar er is niemand die zijn vinger
opsteekt."
De gemeente Noord-Beveland kent het probleem, maar voelt zich niet
geroepen iets te doen. ,,Het beheer van de waterkwaliteit is de taak van
RWS. We weten dat zij bezig zijn met een uitgebreid biologisch onderzoek
waarbij algengroei wordt meegenomen."

Hele velden met wier drijven in de zomer van 2021 in het Veerse Meer.
Waterrecreanten houden hun hart vast voor de komende zomer.

En dat klopt. Maar tegelijkertijd geeft RWS ook aan dat het probleem
voorlopig nog niet is opgelost. ,,De eindrapportage van het onderzoek naar
de bodem- en waterkwaliteit volgt in 2023. Dan hebben we dus zicht op de
knelpunten in het Veerse Meer. Dan weten we aan welke knoppen we
moeten gaan draaien om het Veerse Meer weer in balans te krijgen."
Want die balans is zoek, zo vertelt
: ,,Er spelen meerdere problemen
in het Veerse Meer. In 2019 en 2020 is er sprake geweest van Vissterfte en
de afgelopen jaren hebben we op verschillende plekken gezien dat er ook
sprake is van witte bacteriematten op de bodem en zuurstofloosheid. Dat is
aanleiding geweest voor RWS om sinds 2019 de monitoring te intensiveren
en daarnaast aanvullend onderzoek te doen."

Breed onderzoek Rijkswaterstaat
Bij dat onderzoek, waarbij onder meer temperatuur, zuurstof- en
zoutgehalte op 17 locaties worden gemeten, worden ook de wieren
meegenomen. ,,Maar verder zijn er ook visuele inspecties onder water. Het
is dus een breed onderzoek."
Al met al betekent het dat er de komende jaren nog geen oplossing is voor
het wier-probleem bij de steigers en bij De Zandkreek. Want RWS houdt
inderdaad alleen de vaargeul schoon. ,,Het wier heeft ook een ecologische
functie. De wieren vormen een leefplaats voor het onderwaterleven. Dat
maakt dat je niet zomaar tot het verwijderen van wieren kunt en moet over
gaan."
Zelf maaien
Het goede nieuws is echter dat er volgens
‘onder voorwaarden in
sommige situaties’ door gebruikers die hinder ondervinden van wieren, zelf
gemaaid mag worden. ,,Mits zij daarover in contact treden met RWS en
zich houden aan de instructies die dan worden gegeven. Zij moeten met
ons in overleg treden om te kijken óf en hoe ze dat dan kunnen doen."

