Groede
Groede is een knus, pittoresk en artistiek dorp. De huizen, in de straatjes rond de
voormalige Lutherse kerk, hebben schilderachtige gevels en zijn gebouwd in
Vlaamse stijl. In de Slijkstraat kunt u kennismaken met het ambachtelijk leven van
het oude Groede.
Groede is al een oud dorp: de eerst bekende vermelding dateert uit de 12de eeuw.
Omdat Groede een Rode-Kruisdorp was, met een duidelijk zichtbaar rood kruis op
de kerk, bleef het vrijwel helemaal gespaard in de Tweede Wereldoorlog. Daarom is
de historie ook nu nog af te lezen aan het oude centrum.
Het dorp en de omliggende polders vertellen zelf hun verhaal, vooral als u de
dorps- en kustwandeling ‘Droge voeten door Jacob Cats’ zou maken.
Er wonen in Groede 1073 inwoners. Actieve inwoners die veel om hun dorp “De
Groe” geven. Ze houden het dorp levendig. Het heeft nog een school, een winkel
en een bakker. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, tentoonstellingen
ingericht en markten gehouden. Maar ook hier bedreigt de vergrijzing en de krimp
het voorzieningenniveau van het dorp. Waterdunen biedt kansen om dit te keren, zo
is ook te zien op de tijdelijke expositie, die in de Grote Kerk in Groede is ingericht.

Aan de westkust van Zeeuws-Vlaanderen krijgt Waterdunen steeds
meer vorm. Hoogste tijd om dit bijzondere gebied in wording te
ontvouwen voor u.
Fotografie: Erik van Rootselaar, Chiel Jacobusse, Studio Raven, Beeldenbank: Laat Zeeland zien
Waterdunen Ontvouwen wordt mogelijk gemaakt door: Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen,
Gemeente Sluis, Molecaten, Het Zeeuwse Landschap en het Interregproject Natura People.

Colofon
Praktische zaken
U kunt zich tot en met 23 mei 2014 aanmelden voor dit
congres via de website www.waterdunen.com/congres
Bij uw aanmelding maakt u meteen een keuze uit één van de drie safari’s die in het middagprogramma
worden aangeboden: vogels en natuur, recreatie of waterbouw. Naast het programma in deze uitnodiging
vindt u meer informatie over deze safari’s.
Deelname is gratis. Er is plaats voor 200 deelnemers. Als u zich heeft aangemeld maar u bent toch
verhinderd, dan ontvangen wij graag uw afmelding via waterdunencongres@zeeland.nl. Zo kunnen wij
onnodige kosten voorkomen en mogelijk een andere gegadigde laten deelnemen aan het congres.
Adres: Grote Kerk, Markt 1, 4503 AG Groede
Datum: 11 juni 2014
Voorkeursroute
- kom met de trein
- neem de trein die in om 9u24 in Vlissingen aankomt
- neem de boot van 9u35
- aankomst veerplein Breskens: 9u55
- neem de speciale (gratis) bus naar Groede
-	u wordt na afloop van het congres weer teruggebracht naar het veerplein Breskens,
waar de boot elk half uur naar Vlissingen vertrekt.
Route vanaf Westerscheldetunnel
Neem na de tunnel de N62, bij de rotonde de N61 richting Sluis. Neem na 21 kilometer de N676 richting
Breskens. Dan bij de rotonde de derde afslag richting Groede en Cadzand, de N675. Parkeer bij de
ingang van het dorp in de Voorstraat en loop linksaf naar de kerk. Er is beperkte parkeerruimte.

Waterdunen is een natuurgebied in wording dat als geen ander hand in hand
gaat met recreatie en veiligheid. Hier kunt u de zee zien, horen, voelen en
ruiken vanuit een comfortabele en veilige positie achter dijk en duin. Bezoekers
verblijven op de duincamping, huren een recreatiewoning of logeren in het
hotel. Allemaal genieten ze van de vele voorzieningen in het gebied: van een
wellnesscentrum, een zwembad, horeca, winkeltjes tot kilometers wandel-,
fiets- en ruiterpaden.
Door het gecontroleerde getij ontstaat er een slikken- en schorrengebied, met
broedeilanden in de luwte. Daardoor wordt Waterdunen niet alleen aantrekkelijk
voor rustzoekers, sportievelingen, levensgenieters en natuurliefhebbers; het zal
ook een hotspot voor vogelaars zijn. Een bonte stoet vogels treft in Waterdunen
een paradijs aan langs de internationale kustweg van zuid naar noord. Vanaf de
wandelpaden, de telpost, vogelkijkhutten en fluisterboten zijn de vogels te zien
zonder ze te veel te storen.

PROGRAMMA Waterdunen Ontvouwen

SAFARI’S Waterdunen Ontvouwen

Uw dagvoorzitter is Astrid Feiter. Tijdens deze dag worden
er presentaties gehouden, plannen uiteengezet en beelden
getoond. Het is zeker ook de bedoeling dat u van zich laat horen.

In de middag is er genoeg gesproken en wordt het tijd ook wat te zien van
Waterdunen in wording: daarvoor bent u tenslotte helemaal naar Groede gekomen.
Er staan bussen klaar om u naar het gebied te brengen.

9u55

 ankomst boot in Breskens, met aansluitend een speciale bus
A
voor deelnemers naar Groede

10u15

Inloop

11u00

Start congres
• gedeputeerde George van Heukelom opent het congres
•	“Natuurwaarden en de waarden van de natuur” door Peter van Wijmen,
oud-hoogleraar natuurbeschermingsrecht
•	Erik van Kuijk (directeur MMEK experience, Delft) over natuurbeleving
•	Toine Poppelaars, dijkgraaf van waterschap Scheldestromen,
over innovatieve kustversterking
•	“Werken aan een nieuwe regionale economie” door Jan Jonker,
hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen

De komst van passende accommodaties, de werkgelegenheid die daarmee
gepaard gaat en de verbetering van het landschap maken Waterdunen van
groot ecologisch en economisch belang voor de omgeving.

Provincie Zeeland nodigt u uit
alvast te komen kijken.

12u30

Lunch

13u30

Hervatting congres
• videoboodschap van minister Kamp en/of Schultz van Haegen
• Cees Slager ontvouwt de plannen van Molecaten voor Waterdunen
•	Chiel Jacobusse ontvouwt de plannen van Het Zeeuwse Landschap
voor Waterdunen
• 	lokale ondernemers en gemeente Sluis over de impact van Waterdunen

George van Heukelom, gedeputeerde Provincie Zeeland

op de lokale economie, leefbaarheid en het ondernemersklimaat
• afronding door gedeputeerde George van Heukelom
14u45

Naar de safaribussen

15u00 	Vertrek bussen voor de safari naar keuze: vogels en natuur,
recreatie of waterbouw.
Vanaf 16u30 treffen wij elkaar in het Projectbureau Zwakke Schakels op het Veerplein
in Breskens om na te praten met een hapje en een drankje. Iedereen kan vanaf hier zelf
de gewenste boot terug naar Vlissingen nemen. De safaribus rijdt vanaf het veerplein
door naar Groede, voor de mensen die daar hun auto hebben staan.

U kunt zich tot en met 23 mei 2014
aanmelden voor dit congres via de website
www.waterdunen.com/congres

Maak uw keuze uit de volgende drie safari’s in het middagprogramma.

1. vogels en natuur

kom oog in oog met de “big five” van Waterdunen: grote stern, scholekster, kleine
zilverreiger, bergeend, bruine kiekendief. Zie hoe straks het getij het gebied in komt.
Kijk vanaf de nieuwe vogeltelpost naar de natuur in ontwikkeling.

2. recreatie

zie waar de recreatievoorzieningen vorm zullen krijgen: de wandelboulevard, het
hotel dat als landmark boven alles uit zal steken, de recreatiewoningen en centrumvoorzieningen. Krijg een beeld van de planontwikkeling en aanleg van de speelnatuur.

3. waterbouw

bezoek de getijdenduiker en leer alles over hoe door de bediening van kleppen en
schuiven een veilig en gecontroleerd getij in Waterdunen zal ontstaan. Zie hoe deze
Zwakke Schakel in de waterkering wordt versterkt door de aanleg van een breed
duingebied, opgebouwd met grond uit Waterdunen.

