
Overheden
We werken met overheden samen aan kwaliteitsverbete-
ringen bij de inrichting en versterking van landschappelijke 
kwaliteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn op cultuurhistorisch 
vlak. Onze bron is kennis over het landschap, landschaps-
elementen, flora & fauna, natuurbeleid, wet & regelgeving. 
Op dit gebied bieden we advies, kunnen we producten 
toetsen en resultaten van uitgevoerde werkzaamheden 
monitoren. We sparren en adviseren bij nieuwe activiteiten 
en de realisatie ervan.

Vaak bieden we als partner advies vanuit kennis en  
ervaring. We denken mee in mogelijkheden en kunnen 
goed uitvoeringsgericht werken. Vele contacten helpen  
ons daarbij. We kunnen bruggen bouwen letterlijk en 
figuurlijk om doelgroepen te betrekken. We werken veel 
met subsidieregelingen en weten dat te communiceren 
richting gebruikers. Door contacten met doelgroepen 
weten we wat er speelt en kunnen daardoor inspelen  
op vraagstukken.

Bouwen aan streekeigen landschap
Wij bouwen aan de toekomst van het streekeigen  
landschap door behoud, herstel, ontwikkeling en beheer 
van kleine landschapselementen. 
Bij de realisatie geven we aandacht aan ecologische, 
cultuur-historische en aardkundige waarden en een visueel 
aantrekkelijk landschap. 

Cursussen
We bieden voorlichting en cursussen aan particulieren 
maar ook aan organisaties en overheden.
Het voordeel van een cursus bij SLZ is: 
•	 de	cursus	wordt	gegeven	door	deskundige	mensen,	die	

zelf ook gewoon in het landschap werken;
•	 u	ontmoet	anderen	die	ook	dezelfde	vragen	hebben	als	

u (en u kunt handige contacten leggen);
•	 er	is	ruimte	voor	vragen	uit	de	praktijk,	waardoor	u	zelf	

op weg wordt geholpen.
Een cursus biedt informatie en theoretische kennis naast 
praktisch toepasbare kennis en vaardigheden, waardoor 
mensen zelf aan de slag kunnen in het streekeigen land-
schap. De cursus is motiverend en open toegankelijk. 

Actueel en OP MAAT: Daarnaast ontwikkelen we  
cursussen en bijeenkomsten op maat  over actuele  
onderwerpen. Samenwerkingspartners dagen we uit  
om hier aan mee te doen.

Oog voor de waarde van het landschap 
Met de blik op het landschap bieden we advies, activiteiten 
en cursussen. We doen dat zo dat meer mensen zelf (meer) 
gaan participeren in het streekeigen landschap en zich 
meer bewustworden van de cultuur- en natuurwaarden  
in Zeeland.

Onze 

samenwerkingspartners: 

particuliere eigenaren, agrarische 

ondernemers, gemeenten, waterschappen, 

provincie Zeeland, recreatie-ondernemers, 

natuurbeheerders, natuur- en milieu-organisaties 

& overige stichtingen, cultuurorganisaties, 

belangenbehartigers, bedrijven.
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Krachten bundelen
voor een mooi landschap in Zeeland

Meer informatie:

SLZ heeft kennis op het gebied 

van:
•	natuur	en	streekeigen	landschap

•	inrichting	van	erven,	bosjes	en	streekeigen	terreinen

•	landschappelijke	inpassing	en	inrichting	van	stedelijke	-en	

plattelandsomgeving

•	vitaliteit,	beheer	en	behoud	van	oudere	(hoogstam)bomen

•	soorten;	herkenning	van	inheemse	soorten	 

(bomen, planten en dieren) 

•	het	belang	van	inheemse	soorten	in	het	Zeeuwse	landschap	

•	het	belang	van	landschapselementen	voor	het	voorkomen	

van soorten (flora en fauna)

•	cultuurhistorie

•	de	rol	van	de	mens	in	ontwikkeling,	behoud	en	beheer	van	

het gezonde, vitale streekeigen landschap

•	samenbrengen	van	projecten	en	activiteiten	in	een	werkveld		

•	voorwaarden	en	subsidiemogelijkheden.



 

Wandelnetwerk
Dit omvat aanleg en realisatie van het wandelnetwerk.  
Met vrijwilligers werken we aan bewegwijzering, beheer, 
monitoren en onderhoud. Een kans voor velen om een 
kijkje te nemen in het unieke landschap van Zeeland. 
Vrijwilligers, die wandelen of kennis hebben van cultuur-
historie en omgeving werken hieraan mee. Met heggen en 
streekeigen elementen kunnen we het wandellandschap 
aantrekkelijker maken en het landschap versterken.

Voorlichting en ondersteuning
We geven ook voorlichting over en ondersteuning bij:
•	 Aanplant	van	streekeigen	bomen	en	struiken
•	 Beheer	van	bloemdijken
•	 Hoogstamfruitbomen	(onderhoudsabonnementen)
•	 Activiteiten	met	scholen	(	bijvoorbeeld	bomenknotten)	
•	 Soorten	en	biodiversiteit	en	projecten.
•	 Projecten	waar	burgers	in	participeren.

Vrijwilligers
Met vele vrijwilligers en vele contracten met particu-
liere eigenaren zijn we een organisatie met een breed 
maatschappelijk draagvlak en we hebben veel te bieden. 
Vrijwilligers zijn bereid om hun kennis en vaardigheden in 
te zetten bij SLZ. Zo hebben we een vaste groep vrijwil-
ligers met ervaring, die op SLZ kan rekenen als betrouw-
bare vrijwilligersorganisatie. Waar inwoners van Zeeland 
of organisaties het niet zelf kunnen, steken we met deze 
gemotiveerde vrijwilligers de handen uit de mouwen.Wij 
maken het met hen mogelijk dat het landschap behouden 
blijft, versterkt en zich ontwikkelt. Het netwerk van erva-
ringsdeskundige vrijwilligers is beschikbaar om te vertellen 
wat ze zelf doen om iets te verbeteren aan het streekeigen 
landschap. 

De kracht van SLZ:
•	het	op	maat	kennis	en	handvatten	bieden	over	

gebieden in ons landschap en cultuurhistorie aan de 

doelgroepen;

•	het	meedenken	met	mensen	om	zelf	cultuurhistorie	

te waarderen en omgevingskennis te krijgen;

•	het	uitbreiden	van	kennis	bij	de	doelgroepen	via	

cursussen en excursies;

•	het	adviseren	en	opstellen	van	inrichtings-	en	

beheersadviezen;

•	het	inventariseren	en	monitoren	van	(zeldzame)	

soorten en landschapselementen;

•	het	uitvoeren	van	plannen	en	adviezen	voor	beheer	

en ontwikkeling van het landschap;

•	het	organiseren	van	activiteiten	en	laten	zien	dat	het	

werken aan het landschap en cultuurhistorie leuk is, 

voldoening geeft en een positief effect heeft.

In een jaar gemiddeld...:
•	 2.700	vrijwilligers	actief	in	het	landschap;
•	 700	deelnemers	aan	de	Natuurwerkdag	 

in	Zeeland;	
•	 1.200	leerlingen	actief,	 

ook	via	Maatschappelijke	stage;
•	 16	km	bloemdijk	gemaaid	en	gemonitord;	
•	 51	km	heg	en	wegbeplanting	gecontroleerd	 

op	aanwezigheid	van	bacterievuur;	
•	 26	meldingen	over	vleermuizen	afgehandeld;
•	 2.200	inheemse	bomen	en	31.000	struiken	

geplant;
•	 100	erven	bezocht	voor	advies;
•	 2700	hoogstamfruitbomen	gesnoeid;
•	 150	km	wandelpad	aangelegd.	

Landschapsbeheer Zeeland adviseert 
over streekeigen landschap:
•	 Advies	over	inrichting	en	beplanting	op	diverse	locaties	

zoals bedrijventerreinen en erven
•	 Beheeradvies;	meer	kennis	van	beheer	van	de	 

elementen. Leer op een deskundige manier  
landschapselementen beheren, denk aan knotbomen, 
hoogstamfruit, poelen.

•	 Landschappelijke	inrichting	en	soortenbeheer	met	 
projecten voor zeldzame dier- en plantensoorten.

•	 Cursussen;	streekeigen	erfinrichting,	 
hoogstamfruitbomen snoeien.

•	 Subsidie	advies	voor	landschapselementen.	 
Er zijn aanleg, onderhouds- en herstelsubsidies. 
Waarvoor komt u in aanmerking?

•	 Wet	en	regelgeving:	Beperkende	regels	en	plannen,	
waarmee je rekening moet houden.  
Wat kan er op het erf?

•	 Kennisuitwisseling:	dit	organiseren	we	via	erfexcursies,	
contact met andere buitenlui, via de website, de publi-
catie De Boom in, of via deelname aan cursussen.

Wilt u een advies van SLZ heeft u vragen of wilt u een 
overzicht van actuele cursussen ontvangen, neem dan con-
tact met ons op.

Actief	Landschapsbeheer	&	Cultuurhistorie	
Stichting Landschapsbeheer Zeeland is actief op het gebied 
van natuur- en landschapsbeheer & cultuurhistorie in het 
cultuurlandschap van Zeeland. SLZ maakt plannen en  
stimuleert de uitvoering samen met de benodigde partners. 
We bieden de kennis en vaardigheden om bewust naar het 
landschap te kijken en ermee aan de slag te gaan.  
We werken aan uitwisseling en bewustwording bij de  
aankleding van de omgeving en tonen wat de waarde is.
Centraal	staan	de	zogenaamde	kleine	landschapselementen:	
dié elementen die van oudsher te vinden zijn in ons land-
schap en die zorgen voor herkenbaarheid en afwisseling. 
SLZ adviseert, subsidieert en biedt praktische ondersteu-
ning aan eigenaren van waardevolle landschapselementen. 
SLZ is een van de twaalf provinciale organisaties verenigd 
in Landschapsbeheer Nederland en ontvangt onder andere 

subsidie van Provincie Zeeland en de Nationale 
Postcode Loterij.

Onze missie: 

Ontwikkeling	van	streekeigen	landschap;	
dat doen we samen!
SLZ werkt samen met anderen aan behoud, versterking en 
ontwikkeling van het streekeigen landschap. We doen dat 
met mensen, organisaties en overheden in Zeeland.  
We bieden handelingsperspectief en delen kennis en  
vaardigheden. Inwoners en betrokkenen laten we  
participeren en meedenken.
We maken mensen, organisaties en overheden enthousiast 
om zelf in het landschap aan de slag te gaan. Waar ze het 
niet zelf kunnen, steken we met vele enthousiaste vrijwil-
ligers, de handen uit de mouwen. Voorlichting en cursussen 
bieden we naast een netwerk van ervaringsdeskundigen. 
Zij vertellen motiverend, wat ze zelf doen om iets te 
verbeteren aan het streekeigen landschap.
Behoud en versterking van landschappelijke waarden staan 
voorop. Dit vanuit een schattend oog voor de waarde van 
het landschap en de rol van de mens.

Samenwerkingspartners 
In de opzet en uitvoer van projecten werken we samen  
aan de ontwikkeling van het landschap. SLZ heeft vele 
samenwerkingspartners, zoals (agrarisch) ondernemers, 
Provincie Zeeland, lokale overheden en inwoners. Inzetbaar 
zijn we voor deskundig advies en ook als makelaar.  
We kunnen vanuit diverse blikrichtingen communiceren  
en weten op die manier mensen bij elkaar te brengen. 
Voor inwoners is het een mooie manier om te participeren 
in een project wat hun eigen omgeving aangaat.  
Zo werkt SLZ bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van 
wandelnetwerken in de Provincie.
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samenwerken aan de actieve zorg voor ons landschap

Thema’s 

Vrijwilligers
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Biodiversiteit

Samen met het landschap aan de slag gaan
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Activerend; 
 we brengen mensen en organisatie 

themagericht samen
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