Jaarverslag 2016
Samen werken aan ons landschap!

SAMEN WERKEN AAN ONS LANDSCHAP
SLZ, Klein Frankrijk 1, 4461 ZN Goes, Telefoon: 0113-230936, e-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl,
IBAN: NL93RABO0380517256, BIC: RABONL2U, K.v.K. Middelburg nr. 41113806, internet: www.landschapsbeheerzeeland.nl

2

Inhoudsopgave
1.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

3

2.

Toegankelijkheid van het platteland

5

3.

Vrijwillig natuur- en landschapsbeheer

7

4.

Natuur- en Landschapsbeheer bij particulieren en overheden

11

5.

Communicatie

15

6.

Kennis en Kwaliteitsverbetering

16

7.

Cultuurhistorie

17

8.

Biodiversiteit

19

9.

Agrarisch natuurbeheer

21

10.

Nieuwe Projectvoorstellen/ ideeën

23

Bijlage I: Overzicht landschapselementen in onderhoudsregelingen

25

Bijlage II: Bestuursleden en personeel per 31-12-2016

27

Bijlage III: Gegevens Bestuur

29

Bijlage IV: Werkplan 2017

31

SAMEN WERKEN AAN ONS LANDSCHAP
SLZ, Klein Frankrijk 1, 4461 ZN Goes, Telefoon: 0113-230936, e-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl,
IBAN: NL93RABO0380517256, BIC: RABONL2U, K.v.K. Middelburg nr. 41113806, internet: www.landschapsbeheerzeeland.nl

2

1.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Uitvoerende organisatie op het gebied van natuur- en
landschapsbeheer in het cultuurlandschap van Zeeland.
SLZ adviseert, subsidieert en biedt praktische ondersteuning aan eigenaren van waardevolle kleine landschapselementen
die van oudsher te vinden zijn in ons landschap en die zorgen voor herkenbaarheid en afwisseling.

Doel: in stand houden en zo mogelijk verhogen van natuur- en
landschapswaarden (waaronder begrepen de cultuurhistorische
waarden), m.n. in het cultuurlandschap in de provincie Zeeland, d.m.v.
stimuleren van beheer en ontwikkeling van natuur en landschap, en
voorts al hetgeen dat met bovenstaande rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Missie: "Samen werken aan een actieve zorg voor ons landschap”

Klein Frankrijk 1, 4461 ZN, Goes

Bestuur Verantwoordingsverslag
Vastgesteld in statuten (laatst gewijzigd 17-01-2006), in huishoudelijk reglement en in delegatiebesluit
directeur (laatst gewijzigd 27-06-2011).
7 personen, zitting op persoonlijke titel. (zie bijlage II)
Benoeming door het bestuur, volgens -in het huishoudelijk reglement vastgelegde- procedure.
Zittingsduur: 4 jaar; herbenoeming: maximaal 2x.
Het opgestelde rooster van aftreden garandeert de continuïteit in het bestuur.
Zij hebben gezamenlijk:
• voldoende binding met maatschappelijke geledingen,
(natuur-/ landschapsorganisaties, landbouworganisaties, organisaties steunend op vrijwilligerswerk,
publieke en particuliere grondbezitters, cultuurhistorische organisaties)

• voldoende kennis van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische,
financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken;
• spreiding over de provinciale regio’s.
Zij hebben elk:
• een eigen aandachtsgebied
(zoals financiën, cultuurhistorie, landbouw, natuur, vrijwilligers, particuliere erfeigenaren).

Taken:
Verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling.
Hoofdlijnen van het beleid bepalen en vaststellen beleidsplan, werkplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Toezien op realisatie van afgesproken inhoudelijke doelen binnen vastgestelde financiële kaders.
Samen met de directeur, ervoor zorgen dat SLZ op correcte wijze haar werk doet.
Middels een ‘Algemene klachtenregeling’ en een ‘Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen’.
Tweejaarlijks eigen functioneren evalueren.
Gekozen taakverdeling, gemeenschappelijke visie, invulling werkgeverschap, informatievoorziening van
directie naar bestuur en maatschappelijke resultaten.

De directeur zorgt voor het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur.
Optimalisatie effectiviteit en efficiency van de bestedingen:
Jaarlijkse toetsing werkplan op mogelijkheden om projectactiviteiten te combineren
Inspelen op ontwikkelingen in de markt en het benutten van nieuwe kansen
Tussentijdse- en eind-projectrapportages met betrekking tot voortgang en resultaten
(inhoudelijk en financieel) verstrekken aan belanghebbenden, subsidieverleners en opdrachtgevers
Uitnodigen belanghebbenden, subsidieverleners en opdrachtgevers bij project gerelateerde activiteiten
Mogelijkheid aanschaffen/downloaden projectresultaten in de vorm van brochures e.d. van onze website.
In deze uitgaven worden financiers met naam en toenaam vermeld
2x per jaar bestuurlijk overleg met Provincie Zeeland (als voornaamste belanghebbende, subsidieverlener en
opdrachtgever), over stand van zaken werkzaamheden, nieuwe mogelijkheden en kansen
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Beleid
Begin 2014 heeft het bestuur het beleidsplan 2014-2017 vastgesteld.
In dit jaarverslag zijn hiervan de resultaten over het jaar 2016 te lezen alsmede het resultaat van de
activiteiten genoemd in ons ‘werkplan 2016’.
Samenstelling Bestuur: (zie bijlage II)
In 2016 zijn Mieke Bierens en René Ruisaard benoemd tot respectievelijk bestuurslid sector particuliere
erfeigenaren en penningmeester. Rooster van aftreden en relevante nevenfuncties zie bijlage III.

Personeel (Zie bijlage II)
• 24 medewerkers in dienst
• 2 medewerkers gedetacheerd
• 3 stagiaires
• 3 vrijwilligers op kantoor

Personeels Vertegenwoordiging/Vertrouwenspersoon
• PVT bestaat uit 3 medewerkers.
• Er zijn 3 meldingen bij de interne vertrouwenspersoon geweest.
ARBO (t.b.v. kantoor-beroepskrachten)
• Klimaatbeheersingssysteem op kantoor gerenoveerd
• Zichtbaarheidskleding voor diverse medewerkers
• Herhaling machineveiligheid voor medewerkers
• Cursus Basic Life Support
Financiën
Inkomsten:
Uitgave aan doelstelling:
uitgave aan beheer en administratie:
onttrekking aan reserves:

€ 1.928.000
€ 1.753.000
€ 198.000
€ 23.000

De complete jaarrekening 2016 kan opgevraagd worden bij SLZ of gedownload worden van
www.landschapsbeheerzeeland.nl

Norm kosten beheer en administratie
Kosten: maximaal 12,5% van de totale kosten.
Voor deze berekening (zie jaarrekening en begroting) hanteert SLZ de richtlijn van de VFI-brancheorganisatie.
Gebaseerd op maximale hoogte van deze kosten, zoals berekend in de afgelopen jaren.
Vastgesteld door bestuur d.d. 1-4-2010.

2. Toegankelijkheid van het platteland
Doel: vergroten van de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het landschap
in combinatie met het stimuleren van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en
infrastructuur.

16% van totale
omzet SLZ

Wandelnetwerk Zeeland
SLZ voerde totaal uit:
 1520 uur aan organisatie en coördinatie van het beheer;
 300 uur aan het uitvoeren van maaionderhoud van paden en bij wandelvoorzieningen;
 Een niet apart geregistreerd aantal uren werd besteed aan contractbeheer, toezicht op infrastructuur en
landschapselementen, contacten met eigenaren en beheer van GIS.
 Samenwerking met: gemeenten, dorpsraden/bewonersgroepen, terreinbeheerders,
grondeigenaren, VVV Zeeland, Agrarische natuurverenigingen, belangenverenigingen etc.
 Deelname klankbordgroep Veelzijdig Landschap Schouwen-Duiveland: in deze groep wordt besproken hoe
het landschap ‘beleefbaarder’ kan worden gemaakt voor bewoners en bezoekers.
Toegankelijkheid speelt daarin een belangrijke rol. Dit jaar is een Promotieplan opgesteld.
Controles, onderhoud en ontwikkeling
Begeleiding:
4 SLZ regiomentoren
(240 uur)

7 jaar

Regioteams
met
14
coördinatoren

7015 vrijwilligersuren
÷ 8 = 876 dagen ÷
200 werkdagen =
4 vrijwilligers elke
werkdag op pad!

60 van de 235 boerenlandcontracten zijn verlengd.
(sommige tijdelijk i.v.m. synchronisatie in de regio, zodat op termijn alle contracten in een regio in
hetzelfde jaar verlengd kunnen worden).

In Zeeland ligt 2525 km aan wandelroutes !
Hiervan gaat 798 km over onverhard terrein en gescheiden van ander
verkeer, waarvan 154 km over boerenland.
Met 11 gemeenten is een akkoord over de financiering voor
30% van de kosten uitvoering onderhoud.
De Provincie draagt 70% van het totaal aan kosten.

Trekpontjes zijn een waardevol
onderdeel van een wandelnetwerk.
(foto pontje Schuddebeurs)

Geografisch Informatie Systeem
Alle paden en voorzieningen in het wandelnetwerk zijn digitaal inzichtelijk
waaronder een knelpuntenkaart voor het (toekomstige) onderhoud.
Hiervoor gebruiken we datasoftware genaamd ‘GIS’. Elk jaar wordt dit aangevuld
met nieuwe gegevens.
750 meldingen van knelpunten zijn geregistreerd én opgelost!
Dit jaar had een weelderig groeiseizoen waardoor we het maaibeheer hebben
aangepast en de frequentie verhoogd.
750 meldingen over:
10%: slechte toegankelijkheid van de paden
63%: KAPOTTE OF ONTBREKENDE BEWEGWIJZERING
13% kapotte of ontbrekende knooppuntpalen
3% beschadigde picknicktafel-bank
3%: BESCHADIGD INFORMATIEPANEEL
3% beschadigd of ontbrekend overstapje
5% beschadigingen aan: trekvlot, trap, brug, kantelhek, etc.
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Wandelnetwerk Tholen Fase 2:
Projectplan is ingediend bij POP3.
De gemeente Tholen heeft financiering
toegezegd. Zodra POP3 wordt
toegekend kunnen we starten met de
ontwikkeling en aanleg van Fase 2:
het zuiden van Tholen.

Inboet bomen langs wandelnetwerk
op Schouwen Duiveland:
24 bomen geplant

Ruiter- , Men- en ATB-netwerk (all terrain bike)
op Schouwen-Duiveland
Organisatie en overleg over:
Routes, bestek, vergunningen, Natuurtoets, offertes aannemers.
In 2017 gaan we beginnen met de uitvoering.
Samenwerking met eigenaren, ruiters, menners, ATB-ers,
gemeente en terreinbeheerders.

Provinciale Adviesgroep
Doel: alle zaken bespreken rondom het wandelnetwerk op provinciaal niveau.
O.a.: ontwikkelen ‘Wandelproduct’; “Parelroutes”, verbeterde voorzieningen route app, bebording etc.

Wandelevent!

10 juni 2016 bij Terra Maris, Oostkapelle

Het jaarlijks wandelevent is voor ieder die bij het wandelnetwerk betrokken is: overheden, organisaties,
grondeigenaren, bedrijven en vrijwilligers. Het event is een moment van waardering voor iedereen die heeft
meegewerkt. De vele vrijwilligers die actief zijn bij de aanleg, de controle, het beheer en onderhoud van het
wandelnetwerk was de grootste groep aanwezigen in 2016. Men kon met diverse excursies mee!
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3. Vrijwillig natuur- en landschapsbeheer
Doel: SLZ begeleidt, stimuleert en coördineert vrijwilligerswerk en burgerparticipatie in
natuur- en landschapsbeheer. We werken samen met een waaier aan traditionele
groepen en een groeiend aantal bewonersgroepen op de thema’s
landschap, cultuurhistorie, biodiversiteit en lokaal groen.

23% van totale
omzet SLZ

• Begeleiding van vrijwilligers bij landschapsonderhoud: 2000 SLZ-uur
• Werkvoorbereiding en coördinatie van het vrijwilligerswerk: 2900 SLZ-uur.
• Onderhoud gereedschappen/materialen en werkzaamheden in het maaibeheer: 1000 SLZ-uur.

Vrijwilligersgroepen
Gemiddeld waren élke werkdag van het jaar (à 8 uur) 32 vrijwilligers actief !

Landschapsonderhoud
Cultuurhistorie
Biodiversiteit
Wandelnetwerken
Bewonersgroepen
Totaal

Deelnemers
2.381
125
95
207
347

Uren
30.716
6.027
3826
7.015
3.380

3.155

50.964

Bewonersgroepen
Groeiend aantal bewonersgroepen is met SLZ actief in het lokale groen d.m.v. projecten als ‘Groen en Doen’,
NLdoet , ‘Ieder dorp zijn boomgaard’. Na afsluiting vaak voortzetting structurele samenwerking.
Ook zijn bewoners actief in de vrijwilligersgroepen. Totaal aantal bewoners staat in bovenstaande tabel.

Regionale kerngroepen
Samenwerking met SLZ sinds tachtiger jaren: ondersteuning
met uitleen van gereedschappen, opleiding, etc.

Zorgcliënten in het groen
Werkgroep Zeeuwse Gronden leverde waardevolle bijdrage aan ons project Samen Groen Gezond.
Hun doelstelling: mensen met een langdurige psychiatrische aandoening geïntegreerde zorg te bieden.
Samenwerking met SLZ: ruim 30 keer actief. Deels zelfstandig, maar voornamelijk samen met een reguliere
SLZ vrijwilligersgroep. Cijfermatige resultaten toegevoegd aan landschapsonderhoud.
Een eindrapportage van het (3,5 jarig) project is reeds geleverd aan de Provincie Zeeland.
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Scholen
• Basisscholen -> Boomfeestdag
• Voortgezet onderwijs ; met name speciaal onderwijs -> samen met andere kwetsbare
groepen uit de zorg waren ze actief onder de vlag van het project ‘Samen Groen
Gezond’.
• Maatschappelijke stagiairs krijgen de gelegenheid voor kennismaking met groen
vrijwilligerswerk.

Kadervrijwilligers
Aantal gegroeid van 56 naar 60 deelnemers.
Doel: binden en werven van vrijwilligers die zelfstandig deeltaken uitvoeren: coördinatie, instructie of begeleiden
groepen, technisch onderhoud, specialistisch werk bij aanleg van wandelroute, op het terrein van cultuurhistorie,
soortenbeheer en (instructie) machine/ gereedschapsonderhoud en veiligheid.

Terreinbeheerders en gemeenten

Structurele
samenwerking
op tal van
dossiers

Gebruik maken
geselecteerde
van elkaars
expertise en beheerklussen
uitgevoerd door SLZ
middelen

Beheer oude
begraafplaatsen,
cultuurhistorische
elementen, enz.

groepen voorzien van
gereedschappen en ladders
voor activiteiten bij
terreinbeheerders en
gemeenten (o.a. Boomfeestdag)

Natuurwerkdag
Elk jaar op de 1e zaterdag van november!
Doel: mensen mobiliseren/interesseren voor vrijwillig landschapsbeheer en start winterwerk groepen
2016: 30 locaties/ 906 vrijwilligers

423 SLZ-uur

Financiële bijdrage van bíjna
alle Zeeuwse gemeenten.

Belangrijke bijdragen zijn geleverd door de regionale vrijwilligersgroepen landschapsbeheer aan de organisatie, de
uitvoering en de werving van nieuwe vrijwilligers.

www.natuurwerkzeeland.nl
Doel: Vacature- en informatiewebsite van alle groene organisaties voor vrijwilligerswerk in het groen in Zeeland.
• Beheer door SLZ.
• Hierdoor onderlinge band tussen groene
vrijwilligersorganisaties beter zichtbaar.
• Per jaar worden langs deze weg ca. 10 vrijwilligersvacatures vervuld.
Activiteiten voor vrijwilligers
Doel: waardering in de vorm van excursies en uitwisseling.
Algemeen aanbod en aanbod op thema’s, dicht bij activiteiten en interesses van onze vrijwilligers
en gespreid over de verschillende typen groepen in Zeeland zoals o.a. excursie cultuurhistorievrijwilligers
naar begraafplaats Hulst.
Jaarlijkse uitreiking Gouden Jirizaag.

Scholing vrijwilligers
• Herkennen bomen en struiken
• Instructie wandelcoördinatoren
• Workshop bacterievuur
• Workshop bosmaaier
• Studiedag hoogstamfruit
• Cursus opkronen van bomen
• Cursus boerderijen inventarisatie

ARBO
• Zeer forse investering in zichtbaarheidskleding voor 50 personen
• Instructie Veilig werken langs de weg
• Herhalingscursus Motorkettingzaag voor 7 vrijwilligers (via Groen
en Doen)
• Cursus motorkettingzaag voor 2 vrijwilligers (via Groen en Doen)
• Cursus Basic Life Support

Project Samen Groen Gezond
Doel: opzetten en uitbouwen van onderhoudsprojecten met maatschappelijk kwetsbare groepen.
Naast nog enkele werkdagen met speciaal onderwijsgroepen en
Zeeuwse Gronden hebben we het project per 1 juli adminstratief afgerond en
verantwoording afgelegd aan Provincie Zeeland.
De SLZ prestatiebewijzen zijn in oktober goedgekeurd.
De onstane samenwerking met zorggroepen is zoveel als mogelijk voortgezet in 2016.

75 SLZ-uur
organisatie en
begeleiding

Vrijwilligers op historische buitenplaatsen Walcheren
Doel: Plaatselijke bewoners betrekken bij onderhoud van de buitenplaats met als resultaat één of meer
zelfstandige vrijwilligersgroepen.
SLZ uren: 130
Vrijwilligersuren: 400
Aantal vrijwilligers: 10
Er zijn dit jaar 2 groepen actief geworden:
• buitenplaats Ter Hooge, Middelburg
• buitenplaats Zeeduin, Oostkapelle
Er is contact gelegd met 3 andere buitenplaatsen.
<- Vrijwilligersgroep Ter Hooge, Middelburg aan de slag in de borders
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Groen en Doen / NLdoet
Doel: versterking en ontwikkeling van het groene vrijwilligersnetwerk in Zeeland

Landelijk programma opgezet door het ministerie van
Economische Zaken, om vrijwilligerswerk van natuur- en
landschapsbeheer te stimuleren.
Vrijwilligers konden een ‘voucher’ (waardebon) aanvragen om
die te verzilveren bij o.a. SLZ om hun kennis en vaardigheden
te vergroten.

300 SLZ-uur
instructie,
opleiding en
ondersteuning
bij activiteiten

Totaal in Zeeland:
35 vrijwilligersgroepen hebben samen 40 vouchers ingediend bij SLZ voor 12 soorten opleidingsvormen,
zoals o.a.:

4 x Cursus
Zaag- en Veltechniek
Knotten en vellen
doordeweekse en
weekendvrijwilligers

Workshops biodiversiteit
bewoners Popkensburg

Workshop we maken een boomgaard
hoogstamfruitbomen snoeien/maaien/hooien
Bewonersgroep Hof van Heden, Oostkapelle

Uitvoering door SLZ zie ‘totaaltabel vrijwilligerswerk’.

2016

Het Oranje Fonds organiseert elk jaar 2 dagen in Maart de landelijke ‘Nldoet’
actie, waarbij ze vrijwilligerswerk in de spotlights zetten en iedereen stimuleren
om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
In 2016 heeft SLZ samengewerkt met 6 bewoners/vrijwilligersgroepen, zoals
o.a. aanplant snoeptuintjes in Hof van Heden te Oostkapelle.

SLZ zorgt tijdens deze dagen voor:
• materialen en gereedschappen
• advies, instructie en begeleiding aan vrijwilligers- en bewonersgroepen
• coördinatie van het werven en binden van nieuwe vrijwilligers aan de groepen.

4. Natuur- en landschapsbeheer bij particulieren en overheden
Doel: advisering eigenaren over onderhoud, inrichting, subsidies e.d. en advisering overheden
over uitvoering landschapsbeleid- of ontwikkelingsplannen en landschapsonderhoud en -herstel.
SLZ besteedde totaal: 3673 uur aan onderstaande activiteiten.

15% van totale
omzet SLZ

Actie Boeren Planten Bomen en Wilgenpoten
Voor iedereen in Zeeland die inheems en streekeigen plantmateriaal wil kopen.
Welke soorten, maten, beschermingsmaterialen bepaalt SLZ.
Prijs bepalen de 3 geselecteerde leveranciers zelf.
SLZ heeft 70 wilgenpoten verzorgd en afgeleverd in Zeeland.

Aanleg kleine
landschapselementen

Verkrijgen van subsidies

250 adviezen

Natuurvriendelijke
streekeigen erfinrichting

10 plannen
Kosten: eigenaren

Advisering, kwaliteitszorg en planvorming
aan bewoners van het buitengebied/ particuliere grondgebruikers.

Gewenste methoden
van onderhoud
Regelmatig werk voor de
vrijwilligersploegen

Landschappelijke inpassing
nieuw erf/ nieuwe bebouwing
Beheersplan Nieuwe
Economische Dragers
Plan verevening
minicamping
Plan landschappelijke
inpassing kassenbedrijf

Samenwerking met bedrijven:
• 4 leveranciers; Boeren Planten Bomen plantmateriaal
• Diverse plaatselijke bedrijven: opschonen en herstellen poelen in VOL-subsidie of
‘project kamsalamander’
• Overleg over uitvoering van diverse maatregelen op bedrijfsterreinen t.b.v.
biodiversiteit via het interreg-project ‘2B Connect’ i.s.m. de Zmf.
• Yara: Project ‘Tijdelijke natuur’
Doel: inrichten gebieden die tijdelijk geen bestemming hebben.
Bedrijven hebben later geen problemen met regelgeving (indien beschermde
soorten zich vestigen) en de natuur heeft extra ruimte om zich te ontwikkelen.
In 2016 hebben wij een wandelroute aangelegd rond een akker.
• Cargill: maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Medewerkers hebben een hoogstamboomgaard aangeplant op het fabrieksterrein
in Sas van Gent.
• AES/Elsta: Donatie 35 hoogstamfruitbomen i.v.m. 35 jarig bestaan en als volgt uitgeplant:
•
•
•
•

7 fruitbomen dorpsboomgaard Kuitaard met hulp 2 medewerkers AES
6 fruitbomen dorpsboomgaard Braakman met hulp 2 medewerkers AES
13 fruitbomen bij herstel boomgaard Jachthuis Kloetinge
9 fruitbomen op een particulier terrein te Spui
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Samenwerking met, onderhoud en inventarisaties bij overheden:
• Alle Zeeuwse gemeenten: opstellen van onderhoudsadviezen, uitvoeren diverse onderhoudswerkzaamheden aan natuur- en landschapselementen (betaalde opdrachten), beheer wandelnetwerken,
biodiversiteit, Natuurwerkdag, Boomfeestdag, etc.
• Individuele gemeenten: landschapsbeleidsplan (Borsele), ‘Veelzijdig landschap’, project ‘gekrompen en
verdronken dorpen’, project ‘Ruiter- Men- en ATB Netwerk’, project ‘Inventarisatie kleine cultuurhistorische
elementen’ en LandschapsOntwikkelingsPlan (Schouwen-Duiveland), gerealiseerd ommetje (Middelburg),
toetsing plannen uitbreiding mini camping, verevening en landschappelijke inpassing (Veere), onderhoud
van kleine bosjes (Veere, Goes, Hulst, Sluis en Tholen), onderhoud van hoogstamboomgaarden (Terneuzen,
Goes en Borsele).
• Waterschap Scheldestromen: uitvoering van diverse onderhoudswerkzaamheden op hun terrein,
overeenkomst voor onderhoud landschapselementen, uitvoeren van controle bacterievuur en
essentaksterfte in wegbeplantingen op Walcheren en Zuid-Beveland, onderhoud van kleine bosjes,
onderhoud van hoogstamboomgaarden, inventarisatie buitendijkse bijenhotels.
• Rijkswaterstaat: inventarisatie van buitendijkse bijenhotels in Zeeland en opstellen plan
steenuilbiotoop Perkpolder.

Eenmalig: Herstel Streekeigen Erven
Doel: opstellen plannen en uitvoeren werkzaamheden voor het herstel van
streekeigen erven met diverse landschapselementen en kort beheervoorstel.
Keuze eigenaren:

A) Eenvoudig plan: € 200,B) Uitgebreid herstelplan: € 400,-

77 SLZ-uur

plannen gemaakt,
stuks bosplantsoen geplant,
hoogstamfruitbomen
geplant,
laanbomen geplant,
halfstamfruitbomen geplant , knotbomen
geplant en drinkputten aangelegd.

Abonnement: Onderhoud Streekeigen Erven
Doel: duurzaam systeem voor het onderhoud van
streekeigen landschapselementen op erven.

522 SLZ-uur

Start: 2013: 26 abonnementen
->
2016: 71 abonnementen à € 50,- p.j., excl. uitvoering werkzaamheden:
* 1 museumtuin
* 1 voormalig erf bij Yara
* 1 erf met aanliggende terreinen Leger des Heils
* 1 historisch fort in Zeeuws Vlaanderen
* 2 erven bij verzorgingstehuis
* 6 historische buitenplaatsen
* 59 streekeigen erven; waarvan 22 met aanliggende terreinen / graslanden

Bacterievuurcontrole
Doel: controleren van landschappelijke beplantingen (voornamelijk
meidoornhagen) op bacterie-infecties en deze te verwijderen,
om daarmee deze streekeigen beplantingen te kunnen behouden.
Dit jaar is 74,5 km. gecontroleerd op Walcheren en Zuid-Beveland.

Kleine bosjes
Doel: bosjes tussen 0,5 tot 2 ha landschappelijk en ecologisch aantrekkelijker maken door een aantal
eenvoudige omvormingsmaatregelen uit te voeren.
Keuze Eigenaren: A) eenvoudig plan
B) uitgebreid plan
C) monitoring soorten

}

Mogelijkheid:
voor onderhoud
abonnement afsluiten

2016: 14 abonnementen
Uitvoering: 3 nieuwe plannen en 29 werkdagen met vrijwilligersploeg.

305 SLZ-uur

Hoogstamabonnement
Doel: duurzaam systeem voor het onderhoud van hoogstamboomgaarden.

877 SLZ-uur

Keuze Eigenaren: A) eenvoudig onderhoudsadvies
B) uitgebreid onderhoudsadvies met een advies per boom
dagen vrijwilligersgroepen uitvoerend werk;
In de regio Noord- en Midden Zeeland is een zelfstandige snoeigroep actief!

Hoogstamabonnementen voor

hoogstamfruitbomen!

Grenslindenabonnement
Doel: duurzaam systeem voor controle en eenvoudig onderhoud van zowel jonge als oude
grenslinden in de Zak van Zuid Beveland.

Grenslinden in abonnement! (van de 250 stuks)
15 à € 5-,
p/s, p/jr.
53 à € 20-,
p/s, p/jr.

78 à € 20-,
p/s, p/jr.

112 SLZ-uur:
• abonnement beheer
• (begeleiden) uitvoering
• jaarlijkse controleronde alle grenslinden en
regelen onderhoud
• inventariseren noodzaak specialistisch
onderhoud; i.v.m. verkeersveiligheid zijn

160 vrijwilligers-uur:
• Weghalen van baardgroei bij oude bomen
• Verwijderen van stamschot alle bomen
• Verwijderen van boom- en struikopslag
• Vormsnoei van jonge bomen
• Controle boombescherming

3 oudere grenslinden van het Waterschap
gesnoeid door een boomverzorger.

VOL overeenkomsten (Verordening Onderhoudsovereenkomsten kleine Landschapselementen)
Doel: duurzaam systeem voor onderhoud streekeigen landschapselementen door de eigenaar,
die hiervoor vergoeding ontvangt.
604 SLZ-uur
•
•
•

1 januari 2016: 365 overeenkomsten; 31 december 2016: 344 overeenkomsten
21 overeenkomsten vervallen vanwege stengere toetsing voorwaarden ivm bezuiniging
10 overeenkomsten verlengd
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Zie ook Bijlage I. De VOL-contracten liggen ter inzage op kantoor SLZ.

Oude fruitrassen

Diverse
vrijwilligers
hebben oude
fruitrassen
opgespoord en
enthout
verzameld.

Onderhoud
collectieboomgaarden
veelal in
hoogstamabonnement

Ieder dorp zijn boomgaard
Doel: creëren van dorps-/wijkboomgaard door aanplant en onderhoud van fruitbomen i.s.m. bewoners

Aanleg:
* Wijkboomgaard Overture Goes: 20 halfstambomen met wijkraad
* Wijkboomgaard Mannee Goes: 20 hoogstamfruitbomen en smulhaagje met wijkraad en basisschool
* Erasmuspark Middelburg: 15 hoogstamfruitbomen met wijkraad
* Snoeptuin Oostkapelle: bessenstruiken met basisschool, diaconie en werkgroep Duurzaam Oostkapelle
* Dorpsboomgaard Heinkenszand: 21 hoogstamfruitbomen met dorpsraad en schoolkinderen
* Kuitaart: 7 hoogstamfruitbomen met dorpsraad en medewerkers AES/Elsta
* Dorpsboomgaard Sas van Gent en Schapenbout: bankje en paneel geplaatst met Stadraad Sas en wijkraad Schapenbout
* Pluktuin Yerseke: 15 halfstamfruitbomen met bewoners en basisschool
Onderhoud:
* Terhole, Schapenbout, Oostkapelle, Waterlandkerkje: onderhoud bomen door dorpsbewoners

D’Aegen 2
Doel: kleinschalige landschap van Walcheren te versterken door aanleg van kleine landschapselementen.
Stichting d’Aegen = samenwerkingsverband tussen SLZ, HZL en Agrarische
Natuurvereniging Walcheren.
poel op een perceel te Ritthem,
meter Zeeuwse haag en
hoogstamfruitbomen op een perceel te Vrouwenpolder,
meter Zeeuwse haag
op een perceel te Serooskerke en
meter Zeeuwse haag op een perceel te
Westkapelle.

133 SLZ-uur

5. Communicatie
Doel: Voorlichting geven, draagvlak creëren bij bevolking en subsidiegevers,
initiëren en geven van inhoudelijke ondersteuning bij cursussen, verantwoordelijk
voor huisstijl en promotie van SLZ, informatieverstrekking via diverse middelen en media.

8% van totale
omzet SLZ

Initiëren, inhoudelijke ondersteuning en promoten cursussen
voor medewerkers, vrijwilligers en eigenaren
en
promotie en informatieverstrekking over natuur- en
landschapsbeheerprojecten voor divers publiek

De Boom In

Uitnodigingen maken, persmomenten creëren, persberichten
verzenden, aankondigingen en promotie via website en social
media, verzorgen benodigd documentatiemateriaal, zaalhuur,
voorlichting middels folders regelen, kraampjes op
landschapsdagen, excursie Statenleden Commissie Ruimte,
opmaak en verzending digitale nieuwsbrief (6 x p/j) e.d.

De laatste edities zijn te downloaden
van onze website:
www.landschapsbeheerzeeland.nl/nieuwsbrief.

Kwartaalblad wordt naar 1600 adressen
per post gestuurd en 2400 mensen
ontvangen deze per e-mail.

www.landschapsbeheerzeeland.nl:
28.496 bezoekers (stijging 5 %).

Ken je erf/ buitenlui actief
34 Persberichten

640 volgers

498 volgers

Evenement Erfgoeddag in het Landschap
> 2000 bezoekers!
i.s.m. Provincie en Gemeente

24-09-2016
Retranchement
Project Lekker Landschap

Doel: bundelen krachten van de erfeigenaren en
opbouwen van een duurzame relatie tussen SLZ
en de eigenaren.
Samen kunnen we de landschappelijke kwaliteit
van de streekeigen erven voor langere tijd
waarborgen.
699 SLZ-uren besteed aan:
4 cursussen hoogstamfruitbomen snoeien, cursus
werken met de zeis, cursus Zeeuwse boerderijen,
in elke regio een bijeenkomst gericht op
erfeigenaren, bijvoorbeeld: excursie op
streekeigen erven, biodiversiteit, particuliere
natuurgebiedjes, buitenplaatsen, enz.
-> 4 (publieks) dagen Hoogstamfruit persen
waarbij eigenaren hun eigen fruit konden laten
persen tot sap én mogelijkheid tot het persen van
eigen walnoten tot olie.

5 scholen hebben een foodwalk gehouden;
al wandelend verzamelden ze ingrediënten voor een maaltijd
en vulden e.e.a. aan via een lokale boerderij-winkel. (en ook
nog een schooltuintje gemaakt).
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6. Kennis- en Kwaliteitsverbetering
Advies v.m. industrieterrein Vlissingen

Advies omtrent zieke
kersenbomen St. Laurens
Interview over besmettelijke
ziekten bij reptielen en amfibieën
Advies aanpak exoot grote
kroosvaren Oostkapelle
Advies te restaureren
kerkmuur met
muurplanten
Advies vleermuizen in
duiker Middelburg, Sluis
en binnenstad Hulst

Kwaliteitszorg
34 adviezen en
inventarisaties, o.a.:

Advies inrichting akker bij
Poppendamme
Advies beoordeling ecologie
bomen, i.h.k.v. beleidsplan
Terneuzen

maaibeheer

Advisering diverse oude
bomen (o.a. berk, walnoot,
grauwe abelen)

Vraag over geven van kinderfeestjes
in de natuur

Input provinciale
Natuurvisie
Cursus Drachtplanten
Imkers Zeeland

Advies groenstroken
gemeente Terneuzen

Toetsing, monitoring, inventarisatie
• Inventarisatie van soorten planten en vegetatie inclusief
beheeradvies gemeente Goes
• Inventarisatiegegevens en evaluatie bloemdijk
Schouwen-Duiveland
• Inventarisatie buitendijkse bijenhotels
• Inventarisatie bomen, struiken en korstmossen
begraafplaats Hulst
• Inventarisatie poelen Oost Zeeuws-Vlaanderen
• Hercontroles i.h.k.v. Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer op Schouwen-Duiveland
• Toets F&Fwet Vleermuizen Strandkerk
Kennisuitwisseling intern
• Instructie protocol hygiënisch werken met amfibieën
• Instructie maatregelen advies biodiversiteit in het landschap
• Interne kennisuitwisseling bestuur/medewerkers
• Instructie ecologisch bloemrijkgrasland beheer
• Cursus effectief werken
Advies, overleg en samenwerking met diverse organisaties
Inhoudelijke inbreng

Provinciale werkgroep
Noordse Woelmuis en
bijwonen velddag

Overleg bijvriendelijke
beplanting

Waterschap
Scheldestormen

Voordracht en excursie
Oostkapelle

Stichting Overduin

Excursie akkerranden

Informatie, advies en begeleiding
bouw bijenhotels

Wageningen Universiteit

Informatie en advies omtrent
assortiment bomen en
struiken en bloemranden

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Kop van Schouwen, Open Duinen.
Inrichtings- en beheerplan opgesteld i.h.k.v. PAS.

Automatisering en netwerk
• Onderzoek naar werken met tablet tijdens
inventarisatiewerkzaamheden
• Plan van aanpak opzet adresbeheersysteem
en koppeling aan GIS
Hygiënisch werken met amfibieën
Doel: met alle organisaties in Zeeland tot een
eenduidige werkwijze komen t.a.v. het voorkomen
van verspreiden van ziekten onder amfibieën.
Gehoopt wordt op een vertraging van de
verspreiding van ziekten, wat bijdraagt aan de
instandhouding van amfibiesoorten in Zeeland.
De organisaties die de overeenkomst ondertekend
hebben, spraken met elkaar af om op een
uniforme manier zo hygiënisch mogelijk te werken
aan de waterkant. Het betreft het tegengaan van
besmettingsdruk door menselijke activiteiten.
Alle deelnemende organisaties hebben in 2016
dezelfde werkwijze toegepast en gaan dat in
Zeeland in de toekomst ook doen.
Ze hebben daarvoor ontsmettingsmaterialen in
bruikleen gekregen.

7. Cultuurhistorie
Doel: Creëren van draagvlak voor cultuurhistorie in het landschap en erfgoed.
11% van totale
omzet SLZ

Advisering
subsidieverzoek voor klein
cultuurhistorisch element op een erf
melding bijzonder type
boerderij in Middelburg
i.h.k.v. inventarisatie
boerderijen in Zeeland
advies diverse
streekeigen erf
elementen in Oostkapelle

Advies herstel regenbak,
zonneblinden, varkenshok

verzoek voor hulp bij
fondswerving

informatie omtrent de
bewoningsgeschiedenis
Munnikenhof Grijpskerke

lenen mal hekpaal SLZ
voor hek Zoutelande

hulp bij het opstellen van een verzoek om aandacht te hebben voor
een Rijksmonument bij grote infrastructurele werkzaamheden
Samenwerking
Met SCEZ aan de
inventarisatie van
waardevolle
boerderijen in
Zeeland gewerkt

Met vrijwilligers cultuurhistorie een
excursie georganiseerd naar een
historische hoeve en tentoonstelling
over funerair erfgoed in Eeklo.

En verder:
• met Waterschap Scheldestromen omtrent behoud historische grenspalen in Zeeland
• met Provincie Zeeland m.b.t. historische grenspalen in Zeeland
• met Stichting behoud Joodse begraafplaatsen Zeeland over de begraafplaats Middelburg
• met dorpsraad Koudekerke, Gerlachfonds en diverse restaurateurs over graven in het parkje in Koudekerke
• met gemeente Veere omtrent inzet leefbaarheidsbijdrage voor diverse projecten
• met HZL i.v.m. wisselrol Kerngroep Zeeuwse Ankers
Inventarisatie Boerderijen in Zeeland
Projectleiding
: SCEZ
Werkverdeling + begeleiding
vrijwilligers : SLZ
Inventarisatiewerkzaamheden : 13 vrijwilligers

• gegevens 180 geïnventariseerde boerderijen verwerkt
• Regio Walcheren opgeleverd
• Regio’s de Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Tholen en
St. Philipsland in uitvoering
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Zeeuwse ankers
Culturele biografie van Zeeland.
Bijeenkomsten Zeeuwse kerngroep bijgewoond en werkgroep communicatie bijgewoond.
10 verhalen geplaatst over: Arenberg paal, De Es, De plataan, De wilg, Het hoge pad, Oude paden,
Arbeidershuisjes, Sanatorium huisjes, Bramen, Fruitteelt in Zeeland.

Streekeigen erfgoed en vrijwilligers Historische begraafplaatsen en kerkterreinen, historische grenspalen.
vrijwilligers via SLZ actief met vrijwilligerswerk op het gebied van cultuurhistorische elementen.
locaties vrijwilligersgroepen actief, waarvan

in de gemeente Borsele bij historische begraafplaatsen

locaties herstelwerkzaamheden uitgevoerd, op
vrijwilligers actief met funerair erfgoed via SLZ en
verbonden met een specifieke begraafplaats.

locaties infobordjes geplaatst bij historische begraafplaatsen
via lokale vrijwilligersgroepjes,

vrijwilligers actief met grenspalen via SLZ. Van 2 tiendpalen de oorspronkelijke plaats van
herkomst opgezocht, 1 tiendpaal herplaatst en van infobordje voorzien i.s.m. gemeente Veere.
Herstel en herplaatsing historische tiendpaal aan de Slepersdijk bij Oostburg i.s.m. Waterschap
Scheldestromen. Digitaal grenspalenbestand van SLZ uitgewisseld met Waterschap Scheldestromen.
vrijwilligers via SLZ i.s.m. vrijwillige uitvoeringsploeg gewerkt aan bunkers in de Eugeniadijk bij Sas van Gent en
gemaaid bij voormalige tramcoupure Mauritsfort, bunkers Philippine en Zwartenhoekse zeesluis te Westdorpe.
Kleine cultuurhistorische elementen
Op Schouwen-Duiveland is het project herstel kleine elementen mede betaald
met vereveningsgeld door Bloemenkwekrij van der Wekken uit Schuddebeurs.
Totaal zijn er vijf elementen opgeknapt. Het meest bijzondere element was een tbc-huisje.
Inventarisatie kleine elementen op Schouwen-Duiveland
Inventarisatie
: SLZ
Uitvoering
: Vereniging Stad- en Lande van Schouwen-Duiveland
Teruggevonden elementen
: 108 (382 in totale looptijd project)
Deze gegevens zijn te vinden op
: www.cultuurhistorie.org
236 elementen
: niet eerder vermeld in bekende cultuurhistorische bronnen. O.a. enkele
kadasterpalen omgeving Renesse, welke momenteel deel uitmaken van de
verharding van een pad.
Meldpunt Erfgoed Zeeland (samenwerkingsverband: zie www.meldpunterfgoedzeeland.nl)
Totaal 17 meldingen waarvan 5 meldingen voor SLZ: Hardstenen dijkpalen op de dijk bij Bruinisse (uitgezet bij andere
organisatie), verdedigingswerk Axel, Beplanting grafheuvel Westkerke, Bomen kap Tholen, Muraltmuurtje Paal.
Gekrompen en verdronken dorpen Schouwen-Duiveland
Doel: herkenbaarheid en beleefbaarheid gekrompen en/of verdronken dorpen vergroten.
√ Extra budget via sponsors: Gemeente Schouwen Duiveland, Rabobank Oosterschelde, Stichting Renesse, ANWB,
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, Familiefonds Hurgronje, Stichting Nico Job Beije en nog een fonds dat anoniem
wenst te blijven. Daardoor mogelijk om 16 borden te maken over 29 dorpen.
√ Mogelijkheden in het veld geïnventariseerd
√ Offertes opgevraagd / nieuwe begroting gemaakt
√ Publieksbijeenkomst georganiseerd samen met gemeente Schouwen Duiveland.
Verborgen buitens Schouwen-Duiveland
Herstel 2 elementen in Schuddebeurs: oude vijverpartij en bestrating toegangslaan.

8. Biodiversiteit
Doel: Behoud van de Zeeuwse biodiversiteit door middel van het werven, binden en
ondersteunen van vrijwilligers en deelname aan de Provinciale werkgroep Soortenbeleid.

13% van totale
omzet SLZ

Kamsalamander
In Zeeuws Vlaanderen zijn 11 biotopen voor de kamsalamander
aangelegd en verbeterd door het graven en vrijmaken van
poelen en aanplant van struweel. Voor elk adres is een plan
opgesteld. Een aantal kamsalamanderbiotopen is gemonitord
i.s.m. RAVON. SLZ ondersteunt vrijwilligers van RAVON o.a. met
amfibiefuiken en schepnetten t.b.v. monitoring ‘Meetnet
Amfibieën’.
Kustbroedvogels
Op twee locaties (Driewegen; Hansweert) zijn maatregelen
uitgevoerd voor bontbek- en strandplevier (schelpen
uitstrooien op het dijktalud en informatiebordjes uitgezet).
Parelmoervlinder/ Levendbarende hagedis
Er zijn 8 hellingen en valleien in het duingebied bij Valkenisse
gemaaid tbv de kleine parelmoervlinder. Hiervan profiteert ook
de levendbarende hagedis.
Heikikker\Rugstreeppad
Heikikkers en Rugstreeppadden komen enkel voor in Zeeland
in het terrein ‘Verklikker’ van SBB en in Nieuw Haamstede bij
Stichting Open Duinen. Derden hebben de heikikkers weer
vastgesteld, SLZ helaas dit jaar niet; wél waarnemingen
rugstreeppad.
Vrijwillige akker- en weidevogelbescherming
SLZ-vrijwilligers hebben opgespoord en beschermd:
102 kievitsnesten; 46 scholeksternesten; 10 klutennesten;
10 tureluurnesten; 10 kokmeeuwnesten; 7 veldleeuweriknesten;
3 gele kwikstaartnesten; 2 slobeendnesten en 5 graspiepernesten.
In het kader van ‘het Jaar van de Kievit’ opnieuw ruim 25 kievit
broedparen beschermd op het terrein Amos bij Hansweert.
Er is gemaaid na 15 juli; de agrariër heeft nu een beheerovereenkomst
via Poldernatuur Zeeland.
Inbreng SLZ bij overleggen:

Uitgekomen scholekster kuikens,
foto: Bas Koutstaal

• Deelname Landelijk overleg Boerenlandvogels LandschappenNL
• Deelname en verslaglegging Zeeuws Vogelaarsoverleg
• Deelname Provinciale Werkgroep Soortenbeleid (velddag Noordse Woelmuis en ontwikkeling nieuwe projecten)

Meldingen en waarnemingen
van vleermuizen, uilen, patrijzen, huiszwaluwen, amfibieën, veenmollen etc, geeft SLZ door aan
waarneming.nl of rechtstreeks aan de landelijke databeherende instanties.
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Vleermuizen
Er zijn 5 winterverblijven en 5 zomerverblijven voor vleermuizen ingericht of verbeterd.
De monitoring van de winterverblijven door SLZ-vrijwilligers op Schouwen-Duiveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen
leverde op:

-> 26 baardvleermuizen
-> 16 franjestaarten
-> 49 bruine grootoorvleermuizen
-> 460 watervleermuizen
-> 1 meervleermuis

Uilen
SLZ ondersteunt verschillende werkgroepen die kerkuilen, steenuilen en incidenteel ransuilen beschermen, met
het organiseren en de verslaglegging van vergaderingen en het organiseren
van bijeenkomsten voor vrijwilligers, kasteigenaren en belangstellenden en
het plaatsen van persberichten en vacatures.
SLZ heeft in 2016 fondsen aangeschreven voor het Zeeuws Steenuilfonds
voor het maken van een leskist, folder en steenuilkasten.
Er is in de regio Oost-Zeeuws Vlaanderen een informatieavond
georganiseerd; hier kwamen ruim 30 belangstellen op af. In het project
‘Uilen 2016’ zijn er 10 biotopen voor steenuilen hersteld en ingericht
en er zijn ruim 15 steenuilkasten geplaatst.

Steenuil te Hof van Autriche, Foto Saskia Bezemer

Meer natuur voor pittig fruit
Doel: Van 2016 tot 2018 bij 15 fruittelers maatregelen treffen voor biodiversiteit
en wilde bijen en gebiedsplan opstellen in de gemeente Borsele.
* bij 6 fruitteeltbedrijven 200 bijenhotels opgehangen, 13 ha extensief
maaibeheer graspaden in de boomgaarden gedaan, 10 ha bloemenrand
ingezaaid en 4 faunavoorzieningen (o.a. nestkasten roofvogels) geplaatst.
* Bij 3 particulieren wilde bloemenmengsels ingezaaid
* Leerlingen van de basisschool te Driewegen kregen een excursie over de
relatie bijen in fruitteelt en hebben bijenhotels gemaakt.

2B Connect
Doel: op 10 ha bedrijfsterrein maatregelen treffen in Zeeland, i.s.m. Zmf en
gemeente Terneuzen en biodiversiteit op recreatieterreinen.
* Leadpartner: Provincie Antwerpen
* Overleg met werkgroep “de groene Koegors” over projecten op
bedrijfsterreinen in de Koegorspolder o.h.g.v. biodiversiteit en duurzaamheid.
Diverse plannen worden uitgewerkt, waaronder het VERBETEREN VAN
DE BIODIVERSITEIT OP DE OUDE VUILNISBELT.
* Overleg met DOW, Yara en H4A (Kanaalzone ). Planning is in 2017 o.a. aanleg
van een DRIJVEND VOGELEILAND t.b.v. visdiefjes bij Dow Benelux BV.
* Voorbereidende werkzaamheden bij Fort St. Antony (archeologisch onderzoek)
op de grens met Vlaanderen t.b.v. toekomstige aanleg STEENUILBIOTOOP.
* Opzet CURSUS “NATUUR OP RECREATIEBEDRIJVEN”, word in 2017 gegeven i.s.m. Zmf.
* Overleg met recreatiebedrijf Roompot, (officieel partner met het huisjesterrein
in Nieuwvliet-Bad). In 2017 plannen uitwerken voor het VERBETEREN VAN DE BIODIVERSITEIT.

9.

Agrarisch natuurbeheer

Doel: Versterking van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer

5% van totale
omzet SLZ

Vakgerichte excursies op het
gebied van akkerranden beheer

Advies over de beste kansen voor
agrarisch natuurbeheer in het
werkgebied van betreffende ANV.

Ecologisch advies
aan 75 individuele landbouwers
advies verstrekt voornamelijk over
het beheer van de akkerranden

actieve inbreng bijeenkomsten op landelijk
niveau over monitoring van akkernatuur.

ZEEBRA
Doel: diensten leveren aan de collectieven agrarisch natuurbeheer in Brabant en Zeeland
Samenwerkingsverband met:

Poldernatuur Zeeland
Namens Zeebra advies verstrekt op het gebied van ecologie, het
opstellen van diverse documenten en het regelen van contracten
tussen landbouwers en het collectief.

Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN).
Op landelijke schaal heeft SLZ een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van
een monitoringsysteem op het gebied van akkervogels voor het SCAN.

Functioneel erfgroen
Doel: De aanplant van functioneel groen rond agrarische bedrijven stimuleren en toepassen en
hiermee de biodiversiteit (bijen, natuurlijke plaagbestrijding) en vermindering energie en emissies van
o.a. fijn stof, ammoniak en licht) stimuleren èn groen als energiebron.
In samenwerking met de ZLTO plannen uitgevoerd voor 11 bedrijven verspreid over Zeeland en over
verschillende sectoren.

Nestkasten bij telers Mc Cain
Deze telers doen mee aan een duurzaamheidstraject. De nestkasten dragen bij aan
broedgelegenheid voor vogels en schuilplaatsen voor vleermuizen.
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Partridge / Akkerreservaat Burgh-Sluis
Doel: periode 2016-2020: in Zeeland minimaal 500 hectare
akkers kleinschaliger inrichten om voedsel- en
schuilgelegenheden te creëren voor akkervogels waaronder
de Patrijs.
Samen met natuurorganisaties in Engeland, Schotland, België en Duitsland is subsidie
ontvangen van de Europese Unie, onder de noemer ‘Partridge’ (Patrijs). Landbouwers,
collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen
sloten zich aan. De Zeeuwse locatie is Burgh Sluis op Schouwen-Duiveland.
De toekenning van Partridge geeft een sterke impuls aan het sinds 2015 lopende
project ‘Akkerreservaat Burgh-Sluis’ waarin we samen met boeren en Stichting Het
Zeeuwse Landschap op Schouwen gebieden creëren voor akkernatuur en
praktiserende landbouw.

Oude granen
Doel: Oude graangewassen inzaaien en vermeerderen om de genetische
biodiversiteit van de oude granen te behouden.
In 2016 hebben we in samenwerking met ANV de Groene Oost op akkers van bedrijf Yara te Sluiskil,
oude granen, Hoeve v.d. Meulen (’s Heer Abtskerke) en de Schommeling (St. Jansteen).
geoogst en uitgezaaid om te vermeerderen. Vrijwilligers hebben meegewerkt.
Dit doen we in samenwerking met:

oud tarweras Zeeuwse Witte

Goese heggen
Aangelegd in 2003 (vaak samen met een kruidenrand)i.s.m. de Agrarische
Natuurvereniging Goes.
Wandelnetwerk ‘Hart van Zeeland’ loopt gedeeltelijk langs deze heggen.
De subsidie hiervoor is afgelopen. We onderzoeken nu of dit project is
onder te brengen onder de Subsidie Verordening Natuur en Landschap (SVNL),
onderdeel ‘Droge Dooradering’.
Dit is een natuurtype die bestaat uit netwerken van lijnvormige landschapselementen, waaronder
heggen, die bedreigde soorten foerageer- en voortplantingsgebied bieden.

D’Aegen 1
Doel: kleinschalige landschap van Walcheren te versterken en natuurwaarden te verhogen door
aanleg van hagen, kleine bosjes of poelen in samenwerking met boeren en andere
grondeigenaren.
Er zijn dit jaar 5 contracten met boeren voor 5 elementen afgesloten, bovenop
de huidige contracten.
In 2015 is i.s.m. Stichting d’Aegen het project d’Aegen 2 opgestart. In tegenstelling tot het lopende
project op o.a. landbouwgronden is voor de nieuwe elementen geen beheers- en
ondergrondsvergoeding beschikbaar. Zie verder hoofdstuk 4 ‘Natuur- en landschapsbeheer bij
particulieren en overheden’.

10. Nieuwe Projectvoorstellen/ ideeën :

Scholingsplan medewerkers

Nieuwe website
www.landschapsbeheerzeeland.nl
Wilde bijenlinie
Landschappen.nl en Nationale Postcodeloterij

Opknappen elementen bij geselecteerde boerderijen
n.a.v. de inventarisatie

Herstel landschapselementen in Zeeland

Soortenbeheer

Wilde bijen vliegroutes

Wederopbouwelementen (historische en groene)

Wandelnetwerk Tholen
fase 2. Bijdrage financiering toegezegd door gemeente Tholen.
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Voorstellen gemaakt en ingediend voor de Leefbaarheidsbijdrage
Gemeente Veere:
1.
Grensbomen (weer) op Walcheren
2.
Oude zuil voormalige buitenplaats St Jan ten Heere in ere hersteld
3.
Ieder dorp zijn hoogstamboomgaard in de Hof van Heden
4.
Vrijwilligerswerk op historische buitenplaatsen in Veere

Biodiversiteit Schouwen-Duiveland

Samenwerkingsproject kleine elementen
Gedacht wordt aan m.n. historische grenspalen

Project Kamsalamander 2016
Provinciale Soortenbeleid
Project Uilen 2016
Provinciale Soortenbeleid
Project Vleermuizen 2016
Provinciale Soortenbeleid

2016

Bijlage I: Landschapselementen in onderhoudsregelingen
VOL

(Verordening Onderhoudsovereenkomsten
kleine Landschapselementen)

Meerjarige onderhoudsovereenkomst
voor het in stand houden van landschapselementen op Zeeuwse percelen.
De eigenaar onderhoudt zelf de elementen
en ontvangt hiervoor een vergoeding.

Doelsubsidie
Eenmalige onderhoudsovereenkomst
voor het in stand houden van Zeeuwse
landschapselementen.
De doordeweekse vrijwilligersploegen van
SLZ (VLP’s ) en de weekendgroepen
verzorgen het onderhoud.

20 waardevolle bomen in
heel Zeeland onderhouden.
(excl. 146 grenslindes-> abonnement)

287 drinkputten in heel Zeeland
(uitbaggeren 1x per 10 jaar)

20.157 meter
heggen/houtwallen in
Zeeuws-Vlaanderen,
Walcheren, Z-Beveland en
Schouwen-Duiveland
(snoeien)

233 hoogstamfruitbomen
in Zuid-Beveland
(snoeien/boombescherming in stand
houden), (buiten abonnement)

2.110 meter heggen/houtwallen in
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en
Z-Beveland gesnoeid

161 hoogstamfruitbomen in Zeeuws- Vlaanderen,
Walcheren, Z-Beveland en Schouwen-Duiveland
gesnoeid/boombescherming in stand gehouden
(excl.: 4628 hoogstamfruitbomen -> abonnement)

2.022 wilgen in heel Zeeland geknot
(1x per 2,3,4 jaar)

6.055 wilgen in heel Zeeland
(knotten 1x per 5 jaar)

7.500 m2 Hakhoutpercelen in ZeeuwsVlaanderen en Walcheren en Elzenmeten in
Schouwen-Duiveland (afzetten)
15.750 m2 Riet- en Hooiland op
botanisch interessante terreinen in
Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren
(beheer)

1.640 m2 bloemdijk in
Zuid-Beveland
(ecologisch maaibeheer)

1.600 m2 Hakhoutpercelen in ZeeuwsVlaanderen, Walcheren, Z-Beveland en
Elzemeten in Schouwen-Duiveland
afgezet

108.000 m2 Riet- en Hooiland op
35 botanisch interessante terreinen
in heel Zeeland beheerd

14.000 m2 bloemdijk in heel Zeeland
ecologisch beheerd

Bijlage II: Bestuursleden en personeel per 31-12-2016
Bestuursleden:
 L.J. (René) Verhulst
 J.F.A.M. (Jo) Timmers
 Th.M.S. (Thomas) Collette
 M.A. (Rinus) van ’t Westeinde
 C.J. (Ria) Geluk
 R. (René) Ruisaard
 J. (Mieke) Bierens

voorzitter
secretaris (aandachtsgebied natuur/milieu)
lid (aandachtsgebied vrijwilligers/bewonersparticipatie)
vicevoorzitter (aandachtsgebied landbouw)
lid (aandachtsgebied cultuurhistorie)
penningmeester
lid (aandachtsgebied: particuliere erfeigenaren)

Personeel:
 Foort Minnaard
 Karin Klip
 Nettie Wilderom
 Ellen Hendrikse

directeur, lid mt
financieel administratief medewerker
administratief medewerker
administratief medewerker
















Rudie Geus
Theo Aernoudts
Karin Mol
Ewoud Voogd
Peter van der Vliet
Pieter Voets
Jacob Bouwman
Johan Calle
Iman Labruyère
Kees Tonkens
Harry Verkaart
Wim Wisse
Ivo van Leeuwen
Ben van Beusichem

hoofd uitvoering, lid mt
regiomedewerker Zeeuws-Vlaanderen
regiomedewerker Walcheren
projectleider (aandachtsgebied cultuurhistorie)
coördinator vrijwilligerswerk
assistent coördinator vrijwilligerswerk
projectmedewerker (aandachtsgebied gis, arbo, agrarisch natuurbeheer)
algemeen voorman
algemeen voorman
voorman
voorman
voorman
medewerker landschapsonderhoud
medewerker landschapsonderhoud






Sandra Dobbelaar
Arjan de Hulster
Alex Wieland
Robert Wielemaker
Nanning jan Honingh
Sylvia Tuinder
Caroline Geluk
Luciën Calle

hoofd kennis en communicatie, lid mt, (aandachtsgebied cultuurhistorie)
projectleider toegankelijkheid (aandachtsgebied agrarisch natuurbeheer)
projectleider agrarisch natuurbeheer (aandachtsgebied biodiversiteit)
projectmedewerker (aandachtsgebied scholing, landschapsonderhoud)
algemeen medewerker (aandachtsgebied soorten, biodiversiteit)
projectmedewerker (aandachtsgebied biodiversiteit, toegankelijkheid)
medewerker communicatie
medewerker kennis (aandachtsgebied biodiversiteit)







Vrijwilligers op kantoor:
 Ton de Koning, algemeen
 Tonnie Outermans, fotoarchief en algemeen
 Lodewijk Nijsse, diversen
Stagiaires op kantoor:
 Thijs Dekker, studierichting natuur en recreatie, Edudelta college
 Esther Sulman, studierichting natuur en milieu, Helicon
 Irene Walraven, studierichting Hovenier, Edudelta college

Bijlage III: Gegevens Bestuur
Relevante (neven)functies bestuur en directie per 31-12-2016

René Verhulst, voorzitter
Burgemeester gemeente Goes

Rinus van ‘t Westeinde, vicevoorzitter
Lid Provinciale Staten Zeeland
Voorzitter Poldernatuur Zeeland
Voorzitter Milieucoöperatie Zak van Zuid-Beveland
Diverse functies binnen NFO (fruitteelt)
en Vekabo (kampeerboeren)

Jo Timmers, secretaris
Voorzitter natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje
Bestuurslid IVN de Zeeuwse Delta

René Ruisaard, penningmeester
Accountant CapsNobel
Penningmeester Stichting FoodDelta Zeeland
Penningmeester Stichting Kinderzorg
Penningmeester Stichting Maatschappelijke Belangen
Penningmeester Stichting Zeeuwse Schouw Nummer 1

Mieke Bierens, bestuurslid

Ria Geluk, bestuurslid
Bestuurslid vereniging Stad en Lande van Schouwen Duiveland
Voorzitter streek en landbouwmuseum Goemanszorg
Voorzitter Erfgoedplatform Schouwen Duiveland
Voorzitter Platform Maritiem Erfgoed Zeeland

Thomas Collette, bestuurslid
Lid Raad van Advies Stichting het Zeeuwse Landschap
Bestuurslid stichting d’Aegen

Foort Minnaard, directeur
Penningmeester Boerderijenstichting Zeeland
Penningmeester KNNV afdeling Bevelanden

Rooster van aftreden bestuur – situatie per 31-12-2016
Naam
René Verhulst
Rinus van ’t Westeinde
Jo Timmers
René Ruisaard
Mieke Bierens
Ria Geluk
Thomas Collette

Zittingsperiode
1
2
2
1
1
2
1

SLZ wordt financieel ondersteund door onder meer:

Jaar aftreden
2019
2018
2019
2020
2020
2019
2019

In functie sinds
2015
2010
2011
2016
2016
2011
2015

Bijlage IV: Werkplan 2017
Vastgesteld door het bestuur 25 november 2016.
INLEIDING
Het werkplan 2017 geeft een beknopt overzicht van de voorgenomen activiteiten. Het plan past in het in het beleidsplan
2014-2017 geschetste kader. De financiële gegevens zijn terug te vinden in de begroting 2017. Het werkplan is in twee
gedeelten opgesteld: het eerste deel betreft de activiteiten die geheel of deels via de door de provincie Zeeland voor
2017 beschikbaar te stellen middelen (volgens provinciale begroting) worden gefinancierd. Het tweede deel omvat de
activiteiten die volledig op andere wijze gefinancierd worden. Centraal punt bij de activiteiten van SLZ is dat altijd
samengewerkt wordt met anderen. Dat moet wel, want SLZ heeft zelf geen terreinen in eigendom, en streeft dat
eigendom ook niet na. Aangezien het takenpakket zich in de loop van de jaren is gaan uitstrekken over een breed
werkterrein, werkt de stichting inmiddels samen met zeer veel, erg uiteenlopende organisaties en personen. Dat betreft
samenwerking met onder andere: vele bewoners van het buitengebied, overheden, natuurorganisaties,
vrijwilligersorganisaties, landbouworganisaties en ondernemers, organisaties op terrein cultuurhistorie,
dorpsverenigingen, kerkgenootschappen, recreatieve en toeristische organisaties en ondernemers. SLZ is aangesloten
bij de landelijke koepel Landschapsbeheer Nederland. In de koepel wordt samengewerkt door de
landschapsbeheerorganisaties uit alle 12 provincies.
PERSONEELSFORMATIE SLZ IN 2017.

1. Activiteiten geheel of deels gefinancierd via integrale kostensubsidie provincie Zeeland.
TOEGANKELIJKHEID PLATTELAND (2.050 uur, totale kosten € 322.000)
Wandelnetwerk Zeeland: basis, kwaliteit en wandelevenement
SLZ werkt aan de kwaliteit van wandelnetwerk Zeeland. Daartoe worden de volgende activiteiten ondernomen:
- Deelname aan provinciaal wandelplatform, onderhouden contacten op landelijk en provinciaal niveau met
landschapsbeheer nederland, wandelnet, KNBLO, routebureau Zeeland, enz.
- Relatiebeheer terreinbeheerders algemeen, o.a. regelen van beheer bij waterschap.
- Werken aan thematisering routes d.m.v. het leveren van een bijdrage aan route app van VVV Zeeland.
- Versterken aantrekkelijkheid wandelnetwerk.
- Sociale media benutten voor contact met gebruikers.
- Werken aan verbeteren voorzieningen langs netwerken, b.v. watertappunten, sanitair.
SLZ organiseert een evenement (vergelijkbaar met natuurwerkdag) voor alle betrokkenen bij het wandelnetwerk Zeeland:
vrijwilligers, grondeigenaren, wandelsportverenigingen, wandelaars, dorpsverenigingen, overheden en bedrijfsleven.
Doelen:
- Aandacht vragen voor waarde cultuurlandschap en benodigde middelen
- Pr wandelnetwerk Zeeland (getrokken door VVV Zeeland)
- Binding alle betrokkenen bij wandelnetwerk Zeeland
- Werving sponsors wandelnetwerk Zeeland
- Aandacht voor verband mooi landschap en wandelnetwerk Zeeland
Inzet SLZ In 2017 300 uur beschikbaar. Looptijd Onbeperkt.
Resultaat: De kwaliteit van wandelnetwerk Zeeland blijft op hoog peil, het netwerk van personen en organisaties rond
wandelnetwerk Zeeland wordt versterkt, gewenste uitbreiding en verfijning wordt gerealiseerd.
Wandelevenement is georganiseerd.
Wandelnetwerk Zeeland, beheer.
SLZ zorgt in opdracht van de provincie Zeeland voor de organisatie en coördinatie van het beheer van gerealiseerde
gedeelten van het wandelnetwerk Zeeland. Dit houdt onder meer in:
- voeren van contractbeheer, inclusief toezicht op onderhoud paden, bebording, voorzieningen en
landschapselementen. Contracten hebben een looptijd van 7 jaar.
- opbouwen en in stand houden vrijwilligersnetwerk.
- onderhouden van contacten met vrijwilligers en grondeigenaren.
- uitvoeren van onderhoud aan paden en wandelvoorzieningen.
- opbouw GIS-bestand en inventarisatie markering, voorzieningen

In 2017 wordt verder gewerkt aan een gedegen opzet en financiering van het (toekomstig) onderhoud van de
wandelnetwerken, met name door het verder hierbij betrekken van gemeenten
Inzet SLZ: In 2017 1510 uur voor organisatie/coördinatie/begeleiding uitvoering en uitvoering.
Looptijd Onbeperkt. Resultaat: Het beheer van het gerealiseerde wandelnetwerk (ca. 2.500 km) is structureel geregeld.
Wandelnetwerk Tholen.
Doel van het project is het realiseren van een aaneengesloten wandelnetwerk in de gemeente Tholen.
Plan van aanpak: Samengewerkt wordt met gemeente Tholen, Staatsbosbeheer, Waterschap, agrarische
natuurvereniging, dorpsraden, recreatieondernemingen en anderen. In 2016 wordt fase 2 voor het zuidelijk deel van de
gemeente opgestart.
Inzet SLZ. In 2017 240 uur voor organisatie/coördinatie/begeleiding uitvoering.
Looptijd: Uitvoering: 2017 en volgende jaren.
Resultaat: Een projectplan voor fase 2 wordt in 2017 geschreven, gestart wordt met de realisatie.
VRIJWILLIGERSWERK/BEWONERPARTICIPATIE (6.265 uur medewerkers en 48.000 vrijwilligersuren, totale kosten € 480.000)
De basisactiviteiten.
SLZ houdt zich bezig met begeleiden, stimuleren en coördineren van het vrijwillig landschapsbeheer.
Activiteiten: begeleiding in het veld, organisatie werk, uitleen gereedschap, contact met alle groepen, aandacht voor
nieuwe groepen, begeleiding van weekendgroepen. Voortdurend wordt aandacht besteed aan:
- Opbouw van netwerk van kadervrijwilligers (vrijwilligers die groepen kunnen begeleiden, vrijwilligers die
speciale taken kunnen verrichten, zoals technisch advies, instructie, onderhoud, werkvoorbereiding)
- Kwaliteitsverbetering vrijwillig landschapsbeheer via cursussen, praktijkdagen, vrijwilligersdagen, versterking
onderlinge contacten vrijwilligersgroepen
- Uitbouwen en begeleiden onderhoudsprojecten door dorps-, wijk- en buurtverenigingen, scholen, bedrijven
- Opzetten en uitbouwen onderhoudsprojecten door maatschappelijk zwakke groepen (zorg, speciaal onderwijs)
als vervolg op het door de provincie Zeeland ondersteunde project ‘Samen Groen Gezond’. Deze activiteiten
passen goed binnen de maatschappelijke opgave ‘Beleef Zeeland’, met name het onderdeel Zeeland gezonde
regio.
De volgende uren worden besteed aan landschapsonderhoud en andere vormen van vrijwilligerswerk:

Natuurwerkdag
Jaarlijks wordt op de eerste zaterdag van november in geheel Nederland de natuurwerkdag georganiseerd.
Doel van de natuurwerkdag is om de bevolking te interesseren in het vrijwillig landschapsbeheer.
Inzet slz 420 uur medewerkers voor coördinatie/organisatie/begeleiding.
Looptijd: 2017. Resultaat: Op de natuurwerkdag zijn op ca. 30 locaties in Zeeland ca. 1.000 mensen actief.
Vrijwilligers op historische buitenplaatsen
Op Walcheren liggen nog ongeveer 25 herkenbare historische buitenplaatsen. Naast de fraaie historische gebouwen
hebben deze buitenplaatsen vaak grote historische tuinen en parken. In het park vinden we diverse landschappelijke
beplanting zoals bossen, lanen en boomgaarden. Op veel buitenplaatsen is nog een stinzenflora aanwezig en zijn diverse
historische tuinelementen terug te vinden. Werken op deze fraaie buitenplaatsen spreekt naar verwachting veel
potentiele vrijwilligers aan.
Doel: Behoud en versterken van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarde van historische
buitenplaatsen op Walcheren.
Betrekken van de plaatselijke bewoners bij de buitenplaatsen in het algemeen en het beheer in het bijzonder.
Inzet slz 230 uur medewerkers voor coördinatie/organisatie/begeleiding.
Looptijd 2016 t/m 2018. Resultaat: één of meer zelfstandig werkende vrijwilligersgroepen op Walcherse
buitenplaatsen.
Bacterievuurcontrole
SLZ voert bacterievuurcontrole in meidoornheggen uit op Zuid-Beveland, in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren. De
controle in Zeeuws-Vlaanderen en het grootste deel van de controle op Zuid-Beveland gebeurt op vrijwillige basis bij
particuliere eigenaren. Op Walcheren en in enkele heggen op Zuid-Beveland gebeurt het in opdracht van het
waterschap Scheldestromen.
Doel: Behoud van de karakteristieke Zeeuwse meidoornheggen, en tegelijkertijd minimaliseren van de infectiedruk van
bacterievuur ten behoeve van de fruitteelt.

Inzet slz: 500 uur medewerkers voor coördinatie, controle en bestrijding.
Looptijd onbeperkt. Resultaat: 67 kilometer meidoornheg is gecontroleerd, bacterievuur is bestreden.
PARTICULIER NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER.
NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER OVERHEDEN. 3.490 uur totaal, totale kosten € 285.000.
Algemene advisering particulieren en overheden.
SLZ ontvangt jaarlijks veel adviesvragen van particulieren eigenaren van landschapselementen. Dat betreft dan onder
meer adviezen over gewenst onderhoud, methoden van onderhoud, natuurvriendelijke erfinrichting, milieu- en
natuurvriendelijk verwerken van snoeihout, verkrijgen van subsidies t.b.v. aanplant, enz. Via advisering kan er voor
gezorgd worden dat eigenaren/gebruikers voldoende kennis in huis krijgen om het onderhoud op een goede manier te
doen. Daarbij moet er natuurlijk aandacht zijn voor de wensen van de eigenaar en die van SLZ. Dit houdt niet
automatisch in dat er altijd overeenstemming te bereiken valt tussen beider wensen. Soms liggen die zo ver uit elkaar
dat er geen basis voor samenwerking is!
Met diverse gemeenten en het Waterschap Scheldestromen vindt regelmatig overleg plaats over uitvoering
landschapsbeleidsplan/landschapsontwikkelingsplannen en landschapsonderhoud en herstel.
Inzet SLZ In 2017 1.000 uur beschikbaar.
Looptijd Onbeperkt. Resultaat: aan particuliere eigenaren van landschapselementen zijn 250 adviezen gegeven; actie
Boeren planten bomen liep gedurende het plantseizoen.
Herstel streekeigen erven
Probleem/doel: De erven en boerderijen in Zeeland vormen een belangrijk onderdeel van het cultuurlandschap. Ze
hebben vaak een flinke omvang en omvatten allerlei landschapselementen zoals: hoogstamfruitbomen, heggen,
windsingels, knotbomen en veedrinkputten. In totaliteit liggen er zeker 10.000 erven in de provincie.
In dit project wordt achterstallig onderhoud opgepakt en worden streekeigen erven hersteld/gerealiseerd. Naast
aanleg/herstel van landschapselementen worden ook enkele kleine cultuurhistorische elementen opgeknapt.
Inzet SLZ: In 2017 80 uur medewerkers voor opstellen plannen en begeleiden uitvoering.
Looptijd: 2017. Resultaat: Er worden plannen gemaakt voor het opknappen van 4 erven. Via het ervenabonnement
kunnen structurele afspraken gemaakt worden voor het toekomstig onderhoud van de herstelde erven .
Kleine bosjes
Her en der in Zeeland vinden we kleine bosjes. In het Zeeuws Vlaamse Zandgebied en in de binnenduinrand wordt het
landschap gekenmerkt door veel beplantingselementen waaronder kleine bosjes. In het open polderlandschap vinden
we diverse kleine bosjes vaak van jongere datum. Vaak zijn dit 1 of 2 ha terreintjes met een landhuis (de oude
landgoedregeling) of populierenbosjes. Ook overheden als gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders hebben
diverse kleine bosjes verspreid in Zeeland.
Probleem/doel: Veel bosjes bestaan uit een monoculture (bv populier of naaldhout) en hebben ecologisch gezien een
geringe betekenis. Door een aantal eenvoudige omvormingsmaatregelen kunnen de bosjes landschappelijk en
ecologisch aantrekkelijker worden. Te denken valt aan vrijzetten toekomstbomen, maken golvende bosranden, ringen
van bomen en maken van houtrillen. Via voorlichtingsacties worden eigenaren geïnformeerd over de mogelijke
waarden van de bosjes.
Inzet SLZ:
* 240 uur medewerkers voor opstellen plannen en (begeleiden) uitvoering.
* 25 dagen uitvoerend werk voor de vrijwilligers van de onderhoudsploeg
Looptijd: onbeperkt. Resultaat: Voor 5 bosjes wordt door SLZ-medewerker een plan gemaakt.
Een deel van de voorgestelde werkzaamheden wordt uitgevoerd door SLZ-onderhoudsploeg, bedrijven of de eigenaar
zelf. De onderhoudsploeg werkt ook verder aan uitvoering plannen uit eerdere jaren.
Vanaf 2016 is het project enigszins aangepast. Eigenaren kunnen kiezen uit 3 typen plannen (van eenvoudig tot
uitgebreid) en eigenaren kunnen voor het onderhoud een abonnement afsluiten met SLZ.
Hoogstamabonnement
Voor de instandhouding van hoogstamfruitbomen is het bij de meeste bomen noodzakelijk dat onderhoud plaatsvindt:
als bomen niet gesnoeid worden groeien de kronen dicht en zullen ze na verloop van tijd een steeds slechtere
gezondheid vertonen en tenslotte verloren gaan. Bij jonge bomen dient een goede takkenstructuur te worden opgezet.
Probleem De meeste hoogstamfruitbomen in Zeeland worden niet regelmatig onderhouden.
Doel:
- 110 hoogstamboomgaarden (4.500 bomen) worden regelmatig onderhouden met behoud van kwaliteit en
kwantiteit
- Inzet SLZ
- 300 uur medewerkers voor opstellen adviezen.
- 650 uur medewerkers voor uitvoeren onderhoud.
- 80 dagen uitvoerend werk vrijwilligersgroep.

Looptijd: Onbeperkt. Resultaat: De 110 hoogstamboomgaarden worden tweejaarlijks geïnspecteerd door SLZmedewerker, met als resultaat een onderhoudsadvies. Onderhoud kan plaatsvinden door SLZ-snoeiploeg tegen nader af
te spreken vergoeding.
Grenslindenabonnement
Op Zuid-Beveland staan ongeveer 250 grenslinden, het betreft 110 oude en 140 jonge of nog niet volgroeide bomen. De
grenslinden hebben een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde.
Probleem en doel: Bedreigingen van grenslinden bestaan uit slecht onderhoud, slechte bescherming, concurrentie door
kruidachtige en houtige gewassen. Vaak ontbreekt de kennis en/of tijd voor goed onderhoud bij de eigenaar. In het
verleden is er veel geld geïnvesteerd in aanplant van lindebomen, inclusief beschermingsmaterialen. Het onderhoud van
de jonge bomen is door diverse eigenaren niet goed opgepakt. Aan oude bomen is vaak alleen aandacht besteed als dat
dringend nodig was. Periodiek is aan diverse oude bomen weer onderhoud nodig. Dit project biedt een duurzaam
systeem voor controle en eenvoudig onderhoud van jonge, halfwas en oude grenslinden.
Inzet SLZ:
50 uur medewerkers voor de diverse werkzaamheden.
50 uur medewerkers voor uitvoeren onderhoud.
Looptijd: onbeperkt. Resultaat: Via het abonnementsysteem ondersteunt SLZ de diverse eigenaren bij het beheer van
hun grenslinden. Daarnaast wordt de waarde van grenslinden bij de eigenaren en bij een breder publiek bekend
gemaakt.
Werkzaamheden:
- Onderhoud jonge bomen, halfwas bomen en eenvoudig onderhoud oude bomen.
- Indien nodig deelproject opzetten ten behoeve van specialistisch onderhoud aan halfwas en oude bomen.
Ervenabonnement
Afgelopen jaren zijn via SLZ meer dan 1000 streekeigen erven opgeknapt via het project “herstel streekeigen erven “ of
anderszins. De deelnemende eigenaren hebben op het erf diverse streekeigen landschapselementen aangelegd of
hersteld zoals een poel, Zeeuwse haag, laanbeplanting of een hoogstamboomgaard.
Voor de instandhouding van de diverse landschapselementen is het noodzakelijk dat onderhoud plaatsvindt.
Probleem: Op diverse herstelde erven worden landschapselementen niet regelmatig onderhouden. Vaak ontbreekt bij
de eigenaar de kennis ( en soms ook de tijd) wat wanneer aan deze elementen moet gebeuren.
Doel: Een eenvoudig abonnement systeem voor periodiek advies.
Inzet SLZ:
40 uur algemene uitwerking / PR.
330 uur medewerkers voor opstellen adviezen.
250 uur medewerkers voor uitvoerend werk.
20 dagen uitvoerend werk voor vrijwilligersgroep.
Looptijd: Onbeperkt. Resultaat: In 2017 hebben 90 eigenaren een ervenabonnement.
VOL overeenkomsten
SLZ sluit onderhoudsovereenkomsten voor kleine landschapselementen met particuliere eigenaren. De eigenaar
verzorgt zelf het onderhoud en ontvangt daarvoor van SLZ een vergoeding. SLZ sluit de overeenkomsten, controleert en
betaalt uit.
Inzet SLZ: 200 uur medewerkers voor sluiten, verlengen, controleren overeenkomsten; 300 uur administratieve
verwerking.
Looptijd: Onbeperkt. Resultaat: Eind 2017 300 contracten voor onderhoud van:
- 200 veedrinkputten
- 7.000 knotbomen
- 20.000 meter heg en houtwal
- 15.000 m2 dijk en rietland
- 10.000 m2 hakhout/elzenmeet
- 200 hoogstamfruitbomen
COMMUNICATIE EN KENNIS ( 1.870 uur totaal, totale kosten € 163.000)
Algemeen.
- Scholing 280 uur.
Om kennis te verhogen en te behouden bieden we diverse scholingsactiviteiten aan voor medewerkers en vrijwilligers
van de stichting. De communicatiemedewerkers initiëren en geven inhoudelijke ondersteuning bij cursussen. Zij
plannen en organiseren cursussen en verzorgen het benodigde documentatiemateriaal. Naast de verplichte cursussen
(o.a. ARBO) zijn er diverse basiscursussen die, naargelang de vraag, worden aangevuld met actuele zaken vanuit de
doelgroep.
Communicatie 500 uur.

De activiteiten van de afdeling communicatie richten zich op het geven van voorlichting en het creëren van draagvlak bij
de bevolking en subsidiegevers. In 2017 zullen weer activiteiten worden opgezet richting overheden (gemeenten,
waterschap) met als doel deze partijen meer bekend te maken met het werk van de stichting.
De afdeling is verantwoordelijk voor de vormgeving van de communicatie en organiseert bijeenkomsten, lezingen en
excursies. Informatieverstrekking en draagvlak creëren gebeurt d.m.v. inzet van diverse communicatiemiddelen, als
persberichten, website, contactblad, folders. In dit kader wordt in 2017 de website volledig aangepast aan de moderne
tijd. We bieden ondersteuning van medewerkers bij communicatie in projecten (zoals bij uitnodigingen,
persmomenten), zowel schriftelijk als procesmatig. Gedurende het jaar komen er altijd veel onverwachte zaken op de
afdeling af. Gezien de beperkt beschikbare tijd is het elke keer afvragen of en hoe we er mee omgaan. Het is belangrijk
communicatie vanuit projecten beter in de projecten te integreren, zowel in bestaande als nieuwe projecten. De
benodigde tijd kan dan ook op de projecten worden weggeschreven. Een deel van de basisuren blijft daardoor
beschikbaar voor ongeplande, onvoorziene zaken.
Kennis en kwaliteit 400 uur
De afdeling richt zich op kwaliteitsontwikkeling van de organisatie en haar activiteiten. Bij alle activiteiten van SLZ wordt
gestreefd naar een goede kwaliteit. Medewerkers Kennis initiëren en leveren inhoudelijke input aan collega’s (intern),
maar ook aan andere organisaties (extern). Kennis over natuur en streekeigen landschap, landschapselementen, beleid,
wet- en regelgeving is van groot belang voor het kunnen geven van de juiste adviezen, het kunnen toetsen van
producten, het monitoren van resultaten van uitgevoerde werkzaamheden en voor het bedenken en realiseren van
nieuwe activiteiten. Deze kennis valt ook te benutten bij het volgen en waar nodig en mogelijk beïnvloeden van plannen
van overheden. Het is voor het leveren van goed advies, belangrijk dat kennis beschikbaar en toegankelijk is. Aanwezige
kennis moet toegankelijk worden gemaakt en worden gedeeld. Ontbrekende kennis kan door middel van scholing en
kennisuitwisseling (intern en extern) worden verworven. Er is behoefte aan een bredere kennis en inzet daarvan binnen
de gehele organisatie. Deze kennis wordt benut bij het verstrekken van adviezen aan eigenaren van
landschapselementen. Om de kwaliteit te verbeteren, ontwikkelt de afdeling ook enkele workshops.
Ken je erf
Doel: het bundelen van de krachten van de eigenaren van erven en het opbouwen van een duurzame relatie van SLZ
met de eigenaren. Samen kunnen we dan de landschappelijke kwaliteit van de streekeigen erven voor langere tijd
waarborgen.
Inhoud: In het project zijn diverse onderdelen opgenomen:
- cursus hoogstamfruitbomen 2 x
- cursus streekeigen erven 1 x
- erfgoeddag in het landschap 1 x (samen met SCEZ en Stichting het Zeeuwse Landschap)
- publieksdag hoogstamfruit 3 x
- buitenlui actief: 2 x een activiteit in 4 regio’s
Inzet SLZ 690 uur medewerkers voor coördinatie/organisatie.
Looptijd: 2017. Resultaat: Contacten tussen eigenaren onderling en tussen eigenaren en SLZ zijn verbeterd.
CULTUURHISTORISCH EN AARDKUNDIG LANDSCHAPSBEHEER (1.030 uur totaal, totale kosten € 79.000)
Zeeuwse Ankers.
Met het project Zeeuwse Ankers, wordt de komende jaren vorm gegeven aan de Culturele Biografie van Zeeland. Het
biedt inwoners en bezoekers de mogelijkheid Zeeland beter te leren kennen.
Mensen ontmoeten elkaar in musea, bij monumenten, tijdens festivals en in het cultuurlandschap. Ze delen ervaringen
en belevenissen, vertellen verhalen en genieten van het Zeeuwse erfgoed en de Zeeuwse cultuur in al hun facetten.
Inwoners of bezoekers kunnen zich zo een beeld vormen van de omgeving en de ontwikkelingsgeschiedenis van het
gebied. De Culturele Biografie legt verhalen bij het erfgoed vast en maakt ze beschikbaar voor iedereen. Inwoners
worden gestimuleerd hieraan bij te dragen. Zie www.zeeuwseankers.nl
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland is coördinator van het project en werkt samen met vele andere organisaties,
waaronder Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Elke deelnemende organisatie wordt gevraagd verhalen te plaatsen op
de site van Zeeuwse Ankers en daarmee ankerplaatsen aan te wijzen. SLZ heeft geen eigendommen. Ankerplaatsen
zullen zich daarom altijd op het terrein van anderen bevinden. SLZ kan een rol spelen in het verzamelen van de verhalen
van de ankerplaatsen en deze via de website beschikbaar stellen.
Doel: 8 verhalen van eigenaren op de site van Zeeuwse ankers publiceren via het invoeraccount van SLZ.
Inzet SLZ: In 2017 120 uur.
Inventarisatie historische boerderijen.
De provincie Zeeland wil de cultuurhistorisch waardevolle erfbebouwing (exterieur) en –beplanting van circa 400
Zeeuwse boerderijen, die door de Provincie op een (voorlopige) selectielijst van cultuurhistorisch zeer waardevolle
boerderijen zijn geplaatst, laten inventariseren. Bij de inventarisatie moet eveneens een indicatie gegeven worden van
de staat van onderhoud en de landschappelijke ligging van deze boerderijen. De inventarisatie zal plaatsvinden door
SCEZ en SLZ gezamenlijk.
Looptijd 2016 en 2017. Resultaat: Een digitaal inventarisatierapport per boerderijcomplex met een beschrijving van de
cultuurhistorische waarden van de erfbebouwing (exterieur) en –beplanting en een indicatie van de staat van

onderhoud en de landschappelijke ligging van de boerderij. Het inventarisatierapport zal voorzien worden van
ondersteunend beeldmateriaal.
Inzet SLZ: In 2017 430 uur
Streekeigen erfgoed en vrijwilligers.
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het creëren van draagvlak voor landschap en erfgoed. Ze
inventariseren, verzamelen kennis en voeren onderhoud en herstelwerkzaamheden uit. Verspreid door Zeeland zijn
vrijwilligers actief op verschillende manieren met verschillende onderwerpen. De een is alleen maar bezig met
grenspalen, terwijl de ander breed actief is met verschillende typen objecten. Vrijwilligers handelen ook meldingen af
die worden gedaan bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland. Zij bezoeken de objecten, nemen contact op met de melder en
koppelen de informatie terug.
SLZ ondersteunt en stimuleert alle vrijwilligers waar nodig en mogelijk. Tevens stimuleert SLZ verbreding van het
vrijwilligerswerk naar nieuwe elementen. Uitgangspunt voor SLZ is daarbij steeds dat activiteiten uiteindelijk gericht zijn
op herstel en onderhoud. Met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) zal overlegd worden of en hoe de
technische expertise van de Monumentenwacht ingezet kan worden ter ondersteuning van de vrijwilligers. Met het
Museum voor Oude Technieken in België wordt contact onderhouden. In navolging van de vrijwilligersgroep die zich
bezighoudt met beheer van de Zwartenhoekse Zeesluis en omgeving, zijn inmiddels provinciale kerngroepen ontstaan
gericht op grensstenen en grenspalen en gericht op kerkterreinen en begraafplaatsen. Daarnaast is inmiddels een
tiental groepen actief, die zich elk met een specifiek kerkterrein/begraafplaats bezighouden.
Inzet SLZ:
In 2017 480 uur medewerkers voor organisatie/coördinatie/onderhoud.
In 2017 20 dagen onderhoudsploeg.
In 2017 100 vrijwilligers actief, 2.500 uur.
Onderdelen:
Historische begraafplaatsen en kerkterreinen.
Doel:de instandhouding en het herstel en versterking van de kerkterreinen en begraafplaatsen in het Zeeuwse
landschap en hun relatie met de omgeving. Door het wegwerken van achterstallig onderhoud en het uitvoeren van
herstelwerkzaamheden kunnen de potenties van kerkterreinen en begraafplaatsen benut worden. Naast
cultuurhistorische en landschappelijke waarden, kunnen kerkterreinen en begraafplaatsen ook ecologische en
toeristisch-recreatieve waarden hebben. Met name de ecologische waarden krijgen ook aandacht binnen dit project.
Plan van aanpak: SLZ zal uitvoering coördineren, begeleiden of zelf ter hand nemen in overleg met vrijwilligers,
aannemers en eigen medewerkers. Voor de vrijwilligers, omwonenden en eigenaren worden educatieve activiteiten
opgezet. In het project werkt SLZ samen met organisaties op het gebied van funerair erfgoed. Dit wordt gedaan om
kennis en kunde uit te wisselen, en om uiteindelijk toe te kunnen werken naar een onderhoudssysteem per terrein. Dit
kan bestaan uit lokale groepjes van vrijwilligers en beroepsmensen, die samen verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud en behoud van de begraafplaatsen of kerkterreinen. Er wordt gezocht naar meer mogelijkheden voor
financiering van herstel en onderhoud van begraafplaatsen en ondersteuning van de vrijwilligersgroepen.
Resultaat: Werkplannen voor en herstel/onderhoudswerkzaamheden op een tiental terreinen, vrijwilligersnetwerk,
informatievoorziening, toegankelijkheid voor publiek.
Historische grensstenen, palen en bomen.
Historische grensstenen/palen zijn kleine cultuurhistorische elementen in het landschap, die iets vertellen over de
geschiedenis van de streek. Er zijn er nog veel te traceren. Eigenaren van de stenen weten vaak niet van hun bezit af,
laat staan van de moeite die wordt gedaan ze in stand te houden. Ook de waarde van de stenen, de ouderdom of
geschiedenis is vaak niet bekend. Daarnaast staan ze tegenwoordig vaak op onlogische plaatsen. Hierdoor verdwijnen
de stenen nogal eens of lopen ze makkelijk beschadigingen op.
Doel van het project is om de eigenaren te informeren over de waarde van hun bezit, om de grensstenen/palen onder
de aandacht van het publiek te brengen, en om onderhoud uit te voeren.
Ook bomen zijn vaak gebruikt om grenzen en andere bijzondere plaatsen in het landschap te markeren. De vrijwilligers
kunnen in kaart brengen waar nog dergelijke bomen staan (veldinventarisatie, archiefonderzoek), en waar ze
verdwenen zijn.
Plan van aanpak: De ondersteuning en verdere opbouw van het vrijwilligersnetwerk rond de grensstenen/palen wordt
in 2017 voortgezet, onder andere via het bieden van hulp bij de werkzaamheden en het organiseren van bijeenkomsten
en scholingsactiviteiten. De vrijwilligers zorgen voor inventarisatie en controle via bronnenonderzoek en veldwerk. De
gegevens worden digitaal gearchiveerd. Zij selecteren stenen waaraan onderhoud nodig is (opknappen, herplaatsen,
enzovoorts), en pakken samen met SLZ en bedrijven het onderhoud op. Ook wordt verder gewerkt aan de inventarisatie
van locaties van bijzondere bomen, en worden op een aantal plaatsen weer bomen geplant.
Resultaat:
- Fysieke controle van alle bekende en nieuw ontdekte stenen
- Herstelde, herplaatste grensstenen en grensbomen
- Aanvulling op bestaande lijst met nieuw ontdekte historische stenen
- Structuur voor behoud van de grenstenen/palen.

BIODIVERSITEIT (760 uur totaal, totale kosten € 88.000)
Basisactiviteiten.
Voor boerenlandvogels, uilen, vleermuizen en kustbroedvogels (soorten genoemd in de Leefgebieden benadering),
heeft SLZ verschillende activiteiten gepland. In vogelvlucht omvat dit het beschermen van legsels, onderzoek en
verbetering van biotoop. Vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Het grootste deel van het basiswerk bestaat dan
ook uit het werven, binden en ondersteunen van vrijwilligers (160 uur). SLZ neemt ook in 2017 weer deel aan
verschillende overlegstructuren, waaronder het Provinciale soortenbeleid overleg (40 uur).
Diverse soortenprojecten 2017
In overleg met de provinciale werkgroep soortenbeleid worden voor enkele nog nader te bepalen soortgroepen
(mogelijk boomkikker en kamsalamander, steenuil) projecten uitgevoerd.
Inzet SLZ in 2017: 600 uur medewerkers voor organisatie/coördinatie/monitoren .
Looptijd. 2017.
AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER. (175 uur totaal, totale kosten € 11.000)
Advisering individueel en agrarische natuurverenigingen
Ondersteuning regionale agrarische natuurverenigingen 80 uur
SLZ denkt mee over nieuwe initiatieven, begeleidt lopende activiteiten, studiebijeenkomsten en dergelijke.
Advisering individuele agrariërs 95 uur
SLZ geeft regelmatig adviezen met betrekking tot onderhoud en herstel van kleine landschapselementen. Tevens geeft
SLZ op verzoek van de eigenaar ecologische adviezen, waarmee de eigenaar kan bepalen in hoeverre doelstellingen
subsidieregeling natuur en landschapsbeheer (snl) gehaald worden.
2. Activiteiten niet gefinancierd via integrale kostensubsidie provincie Zeeland.
TOEGANKELIJKHEID PLATTELAND (150 uur, totale kosten € 9.500)
Ruiter- en Mountainbikenetwerk Schouwen Duiveland.
In opdracht van de gemeente Schouwen Duiveland wordt een ruiternetwerk en een mtbnetwerk gerealiseerd.
PARTICULIER NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER.
NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER OVERHEDEN. (400 uur totaal, totale kosten € 35.000)
Werk voor derden.
Diverse onderhoudsplannen, inventarisaties voor gemeenten en waterschappen (300 uur).
- Opstellen onderhoudsplannen voor enkele terreintjes van diverse gemeenten/waterschappen.
- Inventarisatie van een aantal kleine landschapselementen van Waterschap Zeeuwse Eilanden
D’Aegen Walcheren, fase 2
Doel: Aanleg van diverse streekeigen landschapselementen in het zoekgebied op Walcheren op eigendom van boeren
en particulieren.
Door aanleg van de landschapselementen willen we de natuur en landschapswaarden van het agrarisch
cultuurlandschap van Walcheren verhogen. Om deelnemers te werven op Walcheren zal SLZ boeren en particuliere
grondeigenaren in het gebied benaderen via de pers en worden eigenaren rechtstreeks benadert. Voor de aanleg van
de landschapselementen zullen contracten voor 8 jaar worden afgesloten, waarin de aanleg is opgenomen en algemene
voorwaarden en onderhoudsrichtlijnen.
Inzet SLZ:
In 2017 100 uur medewerkers voor benaderen deelnemers, opstellen plannen en begeleiden uitvoering.
In 2017 5 dagen onderhoudsploeg.
Looptijd: 2015-2017. Resultaat: 12 nieuwe landschapselementen aangelegd (heggen, kleine bosjes, veedrinkputten).
COMMUNICATIE EN KENNIS ( 300 uur totaal, totale kosten € 21.000)
Werk voor derden.
In opdracht van diverse overheden en terreineigenaren wordt gewerkt aan monitoring van flora en fauna. Aan de hand
van de verzamelde gegevens kan kwaliteit geëvalueerd worden en beheer worden bijgesteld.
CULTUURHISTORISCH EN AARDKUNDIG LANDSCHAPSBEHEER (130 uur totaal, totale kosten € 20.000)
Gekrompen dorpen Schouwen Duiveland.
In 2016 is een project gestart rond het zichtbaar maken van een tiental gekrompen (en enkele verdronken) dorpen op
Schouwen Duiveland. Dit wordt afgerond in 2017.
Herstel cultuurhistorische elementen.
De laatste tientallen jaren zijn veel kleine cultuurhistorische elementen verdwenen. Landschap en erven veranderden
als gevolg van de schaalvergroting en mechanisatie. Elementen als bruggetjes, sluisjes, historische grenspalen,
kerkenpaden, bakkeetjes, welputten en hekken verdwenen of werden niet meer onderhouden. Steeds meer dringt nu
het besef door dat we, wat er nog is aan kleine historische elementen op de boerenerven en in het buitengebied,

moeten behouden. Het zijn stukjes geschiedenis uit de eigen streek, die de aantrekkelijkheid en afwisseling verhogen en
een bijdrage leveren aan de beleving van het landschap.
Doel van het project:
- leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de basiskwaliteit van het landelijk gebied door middel van
herstel van kleine cultuurhistorische elementen.
- verhogen betrokkenheid bij en waardering van kleine cultuurhistorische elementen in de eigen omgeving;
betrokkenheid van eigenaren, overige bewoners en gemeenten.
- informatie verzamelen en verstrekken over de elementen en richtlijnen geven voor herstel er van met het oog
op behoud van de cultuurhistorische waarde.
Inzet SLZ In 2017 80 uur medewerkers voor organisatie/coördinatie.
Looptijd Onbeperkt. Resultaat: In 2017 herstel van 5 kleine cultuurhistorische elementen op erven en in het
buitengebied. Samenwerkingsverband SLZ, Stichting Cultureel erfgoed Zeeland, Boerderijenstichting Zeeland en andere
organisaties afhankelijk van het type element (Stichting Vrienden van de Travalje of Werkgroep Industrieel Erfgoed
Zeeland).
BIODIVERSITEIT (2.400 uur totaal, totale kosten € 292.000)
Oude fruitrassen
Fruitteelt op kleine of grote schaal is een agrarische activiteit die al jaren veel voorkomt in Zeeland, en die ook al lang
een belangrijke rol speelt in het landschap. Vroeger waren het met name de vele kleine hoogstamboomgaarden bij de
boerderijen en rond de dorpen, tegenwoordig zijn het natuurlijk ook de vele moderne productieboomgaarden. Met
name de perenteelt kent zijn zwaartepunt in Zeeland. De gemeente Borsele is de Nederlandse gemeente met de
meeste hectaren fruitteelt binnen haar grenzen!
SLZ heeft contact met vele eigenaren van hoogstamfruitboomgaarden voor het herstel van oude
hoogstamboomgaarden of aanleg van nieuwe, verzorgen van het onderhoud of de aanplant van jonge bomen.
Inmiddels is één en ander bekend over de rassen die vroeger aangeplant zijn in de Zeeuwse hoogstamboomgaarden.
Door de jaren heen, zijn via mondelinge overlevering, hoogstamabonnementen en determinatiedagen veel namen
opgedoken. Vaak gaat het om zeer oude bomen waar er in Zeeland (en soms in Nederland) slechts enkele van zijn. Het
is uit het oogpunt van diversiteit (genenmateriaal) en historie, belangrijk dat deze rassen behouden blijven. Meestal zijn
deze rassen niet als jonge boom in de handel verkrijgbaar en loopt het behoud ervan gevaar. SLZ , diverse andere
partijen en vrijwilligers doen onderzoek naar de typische Zeeuwse rassen en zorgen door middel van een entprogramma
voor behoud en vermeerdering van deze rassen.
Onderdelen:
1. Gegevens
- Herzien en uitbreiden van de bestaande lijst van typisch Zeeuwse hoogstamfruitrassen
- Opzetten goed databasesysteem van de standplaatsen van bijzondere rassen
2. De bomen
- Opsporen van bijzondere oude hoogstamrassen
- Opkweken van een geselecteerd aantal bijzondere rassen (door een Zeeuwse kweker)
- Aanleggen van hoogstamboomgaarden (collectieboomgaarden) die als historische collectie en genenbank kunnen
dienen (de collectie oude rassen zal altijd slechts een deel van de hoogstambomen in de boomgaard omvatten, een
ander deel zal bestaan uit meer algemene rassen)
- Na aanleg zorgen voor onderhoud van de collectieboomgaarden (via project hoogstamabonnement)
3. De vrijwilligers
- Opbouwen en blijvend ondersteunen van een vaste vrijwilligersploeg voor determinatie en inventarisatie oude rassen
4. Bekendheid
- De waarden van oude Zeeuwse hoogstamfruitrassen bekend maken
- Contact leggen en onderhouden met andere Nederlandse en Vlaamse organisaties die zich bezighouden met oude
hoogstamfruitrassen
Activiteiten 2017:
- Via project hoogstamabonnement worden de collectieboomgaarden onderhouden.
- De vaste vrijwilligersploeg voor determinatie wordt ondersteund
- De vrijwilligers werken verder aan opsporen en determineren
- Er worden waar mogelijk collectieboomgaarden uitgebreid en collectieboomgaarden nieuw opgezet, dit laatste met
name in de regio Noord en Midden Zeeland, teneinde tot een goede spreiding over de provincie te komen. Waar
mogelijk wordt dit gecombineerd met een dorpsboomgaard.
Dorpsboomgaarden
Hoogstamboomgaarden zijn karakteristiek in het landschap van Zeeland. SLZ is al jaren bezig om de
hoogstamboomgaard een gewaardeerd landschapselement te maken door aanleg, beheer en onderhoud. Dit
karakteristieke element in het landschap verdient nog meer aandacht. We willen dit op zoveel mogelijk plaatsen in
Zeeland zichtbaar maken. Hoogstamboomgaarden kunnen een paradijsje vormen voor velen:
- Voedselparadijs: eten voor vele soorten van mens tot dier.
- Stilte paradijs: rust en ruimte, zingende vogels.

-

Schuilparadijs: verstopplek voor dieren, insecten, planten en mensen; voor elkaar of voor de regen.
Toekomstparadijs: door hoogstamfruitbomen te koesteren (collectie), kunnen we met genenbanken oude
rassen bewaren.
- Welzijnsparadijs: ruimte, bloesems, een lust voor het oog, beleef de smaak van vroeger.
- Gezondsheidsparadijs: lopen, kijken, werken, genieten.
- Visieparadijs: CO2 compensatie en behoud van oude rassen in 1 keer geregeld.
Doel: SLZ streeft er naar dat er in of nabij elk dorp/elke stad in Zeeland een karakteristieke hoogstamfruitboomgaard
komt, die minimaal enkele malen per jaar toegankelijk is voor publiek via excursies of kennisdagen of events, waarbij de
beleving en de smaak van vroeger van oude hoogstamfruitrassen centraal staan. Randvoorwaarde hierbij is wel dat er
een geïnteresseerde groep bewoners moet zijn in betreffend dorp/stad. SLZ doet het immers niet alleen! Doel van het
project is ook het opzetten van een netwerk van betrokken burgers, welke zich inzetten voor hun landschap.
Boomgaarden worden bij voorkeur aangelegd op locaties die makkelijk toegankelijk zijn (langs de rand van dorp of stad
of langs een wandel- of fietsroute). Ook bestaande boomgaarden die aan deze criteria voldoen zijn op te nemen in het
project. Samenwerkingspartners: Gemeenten, terreinbeheerders, buurtverenigingen, scholen, bewonersgroepen,
pomologische verenigingen, boomkwekers, fruittelers.
Inzet SLZ in 2017: 620 uur medewerkers voor de diverse werkzaamheden; 10 dagen onderhoudsploeg.
Looptijd: onbepaald
Activiteiten 2017
- Contact leggen met potentiële samenwerkingspartners
- Inventarisatie hoogstamboomgaarden die als dorpsboomgaard kunnen dienen
- Ontwikkelen promotiemateriaal
- Aanpassen/inrichten 10 boomgaarden
- In elke boomgaard minstens één publieksactiviteit organiseren
Interregprojecten biodiversiteit
Samen met partners in Zeeland, Noord Brabant, Vlaanderen en Engeland wordt gewerkt aan drie interreg-projecten..
Alle projecten vallen binnen het thema biodiversiteit.:
- Meer Natuur voor Pittig Fruit is een project gericht op bevordering van biodiversiteit in fruitteeltgebieden
(accent op Zuid Beveland). Het project valt binnen interreg Vlaanderen-Nederland.
- 2BConnect is gericht op bevordering van biodiversiteit op bedrijfsterreinen (accent op Kanaalzone Terneuzen)
en recreatiebedrijven (accent op het kustgebied). Het project valt binnen interreg Vlaanderen-Nederland.
- Partridge is gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de patrijs en andere akkervogels (accent
op Schouwen Duiveland). Het project valt binnen interreg Noordzee.
Inzet SLZ in 2017: 1.790 uur medewerkers voor de diverse werkzaamheden.
Looptijd 2016 tot en met 2019.
AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER. (1.380 uur totaal, totale kosten € 93.000)
Agrarisch natuurbeheer werk voor derden.
Ondersteuning agrarisch collectief Zeeland 1.380 uur
SLZ ondersteunt Poldernatuur, het Zeeuwse collectief agrarisch natuur en landschapsbeheer. Daarnaast werkt SLZ mee
aan de algemene ondersteuning van Brabantse collectieven via de stichting Zeebra.
3. Totaal overzicht onderhoud, herstel en aanleg.

