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Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Het Ervenabonnement wordt mede mogelijk gemaakt 

door financiële ondersteuning van 
de Provincie Zeeland en de Nationale Postcode Loterij.

 Voordelen
•	 Bezoek	en	een	uitgebreid	schriftelijk	advies	in	het	eerste	jaar	
•	 Volgende	jaren:	periodiek	kort,	eenvoudig	onderhoudsadvies
•	 Gratis	abonnement	op	ons	kwartaalblad	De	Boom	In
•	 Hulp	bij	uitvoering	door	onze	uitvoeringsploeg	via	een	offerte
•	 U	ontvangt	uitnodigingen	voor	diverse	SLZ	activiteiten	gericht		op	erfeigenaren
•	 Korting	van	20%	op	cursussen	gericht	op	erfeigenaren
•	 Korting	van	20%	op	uitgaven	van	SLZ,	te	bestellen	via	onze	webshop	(www.landschapsbeheerzeeland.nl/webwinkel)

Nog meer voordelen
•	 Beter	onderhoud	en	beheer	van	uw	erf;
•	 Verhoging	van	de	natuurwaarden;	
•	 Behoud	typisch	Zeeuws	streekeigen	erf;
•	 Vergroten	van	uw	kennis	met	betrekking	tot	uw	erf	en	

de	elementen;
•	 Verbetering	van	uw	erf;
•	 Advies	wat	u	kan	doen	of	juist	niet	moet	doen;
•	 Weinig	kosten;	u	leert	immers	veel	zelf	te	doen!;
•	 Betere	uitstraling	van	uw	erf;
•	 De	mogelijkheid	om	tussentijds	(bij	problemen)	advies	in	

te	winnen	bij	SLZ;
•	 Indien	mogelijk	ontvangt	u	subsidie	op	onderhoud	en	

herstel	van	elementen.

Wie zijn wij 
SLZ	is	in	1982	opgericht	en	is	één	van	de	twaalf	provinciale	
organisaties	verenigd	in	Landschapsbeheer	Nederland.	SLZ	
is	een	uitvoerende	organisatie	op	het	gebied	van	natuur-	
en	landschapsbeheer	in	het	cultuurlandschap	van	Zeeland.	
Het	gaat	daarbij	vooral	om	de	zogenaamde	kleine	land-
schapselementen:	dié	elementen	die	van	oudsher	te	vinden	
zijn in ons landschap en die zorgen voor herkenbaarheid en 
afwisseling.	SLZ	adviseert,	subsidieert	en	biedt	praktische	
ondersteuning	aan	eigenaren	van	waardevolle	landschaps-
elementen.	

Meer informatie en aanmelden
Wilt	u	meer	informatie	of	wilt	u	zich	aanmelden	voor	het	
Ervenabonnement,	neem	dan	contact	met	ons	op.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Klein Frankrijk 1, 4461 ZN Goes
Tel: 0113 – 23 09 36
info@landschapsbeheerzeeland.nl 
www.landschapsbeheerzeeland.nl



Wat houdt het in
Het	Ervenabonnement	is	een	abonnement	op	periodiek	
advies	voor	de	diverse	landschapselementen	van	uw	erf	en	
mogelijk	onderhoud.	

Eerste jaar
In	het	eerste	jaar	komt	er	een	adviseur	bij	u	langs	die	ruim	
de	tijd	neemt	om	uw	gehele	erf	te	bekijken	en	met	u	te	
bespreken.	Alle	landschappelijke	elementen	(knotwilgen,	
hoogstamfruitbomen,	drinkput,	etc.)	komen	aan	bod,	
alsmede	eventueel	aanwezige	kleine	cultuurhistorische	
elementen	(hekwerk,	bakkeet,	etc.).	De	SLZ-adviseur	
maakt	op	basis	van	de	rondgang	en	de	bevindingen	een	
adviserende	rapportage.	Hierin	staat	een	plattegrond	van	
het	erf	en	een	omschrijving	van	de	landschapselementen	
met	onderhoudstoestand.	Tevens	ontvangt	u	een	werkplan	
voor	de	komende	jaren.	Indien	nodig	zullen	wij	een	vrij-
blijvende	offerte	toevoegen	voor	het	eventueel	uitvoeren	
van	werkzaamheden	door	onze	uitvoeringsploeg	of	geven	
wij	u	een	doorverwijzing	naar	gespecialiseerde	bedrijven.	
Ook	adviseren	wij	u	over	mogelijkheden	voor	subsidie	voor	
onderhoud	of	herstel	van	elementen.	

Volgende jaren
De	volgende	jaren	is	er	jaarlijks	tijd	beschikbaar	voor	een	
kort,	eenvoudig	onderhoudsadvies.	Indien	gewenst	ont-
vangt	u	een	offerte	voor	de	noodzakelijke	werkzaamheden.

Kosten
Voor	het	ervenabonnement	betaalt	u	€	50,-	per	jaar.	
De	abonnementskosten	worden	voldaan	middels	een	jaar-
lijkse	factuur.	Het	uitvoerend	werk	wordt	vooraf	geoffreerd	
en	voldaan	middels	een	factuur	na	uitvoering	werk.

Koppeling met andere abonnementen
Het	is	mogelijk	om,	naast	het	ervenabonnement,	
zogenaamde	deel-abonnementen	af	te	sluiten.	
Dit	is	een	abonnement	voor	één	element	op	uw	erf.	

De	deelabonnementen	zijn:

•	 Het	hoogstamabonnement:
Als	hoogstamfruitbomen	niet	gesnoeid	worden,	groeien	de	
kronen	dicht	en	zullen	ze	na	verloop	van	tijd	een	slechtere	
gezondheid	vertonen	en	uiteindelijk	verloren	gaan.	
Bij	jonge	bomen	dient	een	goede	takkenstructuur	te	wor-
den	opgezet.	Het	hoogstamabonnement	is	een	manier	
om	eigenaren	van	hoogstamfruitbomen	te	ondersteunen	
bij	het	onderhoud	en	behoud	van	de	bomen.	Dit	abonne-
ment	wordt	afgesloten	voor	de	termijn	van	5	jaar	en	kost	
€	80,-	per	jaar	met	een	toeslag	van	€	10,-	per	10	stuks	
fruitbomen.	Voor	de	voorgestelde	onderhoudsmaatregelen	
ontvangt	u	een	aparte	offerte.

•	 Kleine	Bosjes	project
Voor	eigenaren	van	kleine	bosjes	van	0,5	ha	tot	5	ha	in	
Zeeland	kan	SLZ	een	beheerplan	opstellen	en	diverse	
maatregelen	t.b.v.	verhoging	van	de	natuurwaarden	
uitvoeren.	Bij	dit	project	kunnen	wij	de	eigenaar	een	
beheeradvies	aanbieden.	Hierin	kunt	u	de	actuele	
stand	van	zaken	vinden	en	een	advies	voor	het	verdere	
onderhoud	in	de	toekomst.	Uitgangspunt	is	om	het	bos	op	
een	ecologische	manier	in	te	richten	voor	plant	en	dier.

•	 Grenslindenabonnement
Eigenaren	van	een	grenslinde	kunnen	met	SLZ	een	abonne-
ment	afsluiten	waarbij	de	inventarisatie	en	het	eenvoudig	
onderhoud	aan	de	grenslinde	door	SLZ	wordt	uitgevoerd.	
Dit	abonnement	kost	€	5,-	per	jaar	en	wordt	afgesloten	
voor de periode van vijf jaar.  

Heeft	u	al	een	deelabonnement,	maar	u	wilt	ook	voor	uw	
totale	erf	of	voor	de	andere	landschapselementen	nog	een	
streekeigen	ervenabonnement	afnemen,	dan	is	dat	mogelijk.
De	abonnementen	kunnen	naast	elkaar	lopen.	U	ontvangt	
hiervoor	een	aantrekkelijk	kortingstarief.	Het	goedkoopste	
abonnement	geeft	een	korting	van	20%.

  

Voor wie bedoeld
Iedereen	die	in	Zeeland	een	eigen	

erf	heeft	(of	grote	landschaps-
tuin)	waar	diverse	landschaps-

elementen	of	meerdere	cul-
tuurhistorische	elementen	
aanwezig zijn. 

Zeer regelmatig horen wij van Zeeuwse erf-eigenaren dat 
het onderhoud en beheer van hun erf vaak omvangrijker 
is dan men van tevoren dacht. Bijvoorbeeld het beheren 
van de poel, het snoeien van hoogstamfruitbomen of het 
controleren en herstellen van ingegroeide boombanden/
schurende boompalen bij bomen enz. Ook weten sommi-
gen niet goed hoe en waar te beginnen.

Het Ervenabonnement van SLZ maakt het de eigenaar 
makkelijker om het toekomstig onderhoud van de land-
schapselementen beter op te pakken. Dit abonnement 
bestaat uit een periodiek advies en de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een specialistische onderhouds-
ploeg. Aan de hand van de adviezen kan de eigenaar zelf 
de werkzaamheden uitvoeren. 

SLZ stimuleert eigenaren voor uitvoering van het onder-
houd aan de eigen landschapselementen. We doen dit 
door middel van advies, hulp en subsidie. Hierdoor wordt 
het de eigenaren gemakkelijker gemaakt om het onder-
houd op hun erf te verbeteren.

Wat	is	een	Ervenabonnement

 Erven-
abonnement


