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Bestrijding invasieve
exoten door SLZ
Door: Luciën Calle, SLZ

Reuzenberenklauw in het landschap. Alle foto’s: Luciën Calle

Exoten zijn planten en dieren, die van oorsprong niet in Nederland voorkomen, maar die
door de mens (on)bewust naar Nederland zijn
meegenomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken is er kans dat ze zich vestigen. Invasieve exoten zijn uitheemse soorten
die het hier zo goed doen dat ze gaan woekeren en schade veroorzaken. Ze vormen bijvoorbeeld een bedreiging voor Nederlandse soorten. Doordat ze zo snel groeien, kunnen ze
inheemse soorten verdringen, waardoor zelfs
de kans bestaat dat deze uitsterven. Zo is de
inheemse Rivierdonderpad waarschijnlijk uit
Zeeland verdwenen door exotische grondels.
Het is daarom belangrijk om verspreiding van
invasieve exoten te voorkomen.
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De Europese Unie heeft haar lidstaten verplicht
gesteld tot het bestrijden van een heel aantal
invasieve exoten. Deze zijn op de zgn. Unielijst
gezet. De tabel hiernaast geeft een overzicht
van de op dit moment in Zeeland aanwezige
“Unielijst soorten”. Op internet is er veel informatie beschikbaar over deze soorten. Voor terreinbeheerders betekent dit dat ze hiermee
concreet aan de slag moeten. Het betreft zowel
soorten die op het land als in het water leven.
Niet alle invasieve exoten staan op de lijst. Er is
nu vooral gekeken naar welke soorten zeer
schadelijk zijn en waarvan de bestrijding behapbaar lijkt. De Amerikaanse vogelkers staat bijvoorbeeld niet op die lijst, terwijl deze soort al
lang en soms ook intensief bestreden wordt.

Overzicht van Unielijst met in Zeeland voorkomende soorten (op 10-11-2017)

Moeraslantaarn
Reuzenberenklauw
Reuzenbalsemien
Struikaster
Lampenpoetsergras
Zijdeplant

Terrestrische planten (‘land-gebonden’ planten)
Lysichiton americanus
Zaamslag, Vogelwaarde
Heracleum mantegazzianum Overal
Impatiens glandulifera
Overal verspreid aanwezig
Baccharis halimifolia
West Zeeuws-Vlaanderen
Pennisetum setaceum
Middelburg en Terneuzen
Asclepias syriaca
Dishoek

Grote waternavel
Kleine waterteunisbloem

Waterplanten
Hydrocotyle ranunculoides
Oa. grensregio Zeeuws-Vlaanderen
Ludwigia peploides
Oostburg Sophiapolder, is verwijderd

Parelvederkruid
Verspreidbladige waterpest
Waterhyacint
Waterteunisbloem

Myriophyllum aquaticum
Lagarosiphon major
Eichhornia crassipes
Ludwigia grandiflora

Oa. Axel
IJzendijke
Domburg
Oa. Oostkapelle, aan het uitbreiden

Smalle waterpest
Ongelijkbladig vederkruid

Elodea nuttallii
Myriophyllum heterophyllum

Oa. Oostkapelle
Oostburg

Beverrat
Grijze eekhoorn
Muntjak
Pallas’ eekhoorn
Siberische grondeekhoorn
Wasbeer
Wasbeerhond
Muskusrat/bisamrat

Zoogdieren
Myocastor coypus
Op diverse plaatsen, wordt bestreden
Sciurus carolinensis
2 waarnemingen
Muntiacus reevesi
Sint Jansteen, 1 dier
Callosciurus erythraeus
1 waarneming, Vlissingen
Tamias sibiricus
Diverse plaatsen
Procyon lotor
Haamstede, zwin, 1 dier
Nyctereutes procyonoides
Saeftinghe, 1 dier
Ondatra zibethicus
Overal talrijk, wordt bestreden

Heilige ibis
Rosse stekelstaart

Vogels
Threskiornis aethiopicus
Oxyura jamaicensis

Nijlgans

Alopochen aegyptiacus

Geelbuikschildpad
Geelwangschildpad
Roodwangschildpad

Reptielen/amfibieën
Trachemys scripta scripta
Oostkapelle, Goes
Trachemys scripta troostii
Retranchement, Clinge, Oranjezon
Trachemys scripta elegans
Oranjezon, Groote Gat, St. Jansteen, Clinge

Aziatische hoornaar

Invertebraten (ongewervelde dieren)
Vespa velutina
Drieschor 2017, nest vernietigd

Chinese wolhandkrab
Geknobbelde Amerikaanse
rivierkreeft
Gevlekte Amerikaanse
rivierkreeft

Ja
De Blikken, Waterdunen, Plaat v.d. Vliet, Inlaag
Noord-Beveland
Overal, talrijk

Zoetwater invertebraten (ongewervelde dieren)
Eriocheir sinensis
Westerschelde, Saeftinghe, Plaat van de vliet
Orconectus virilis
Hulst
Orconectes limosus

Oranjezon, Plaat van de vliet, Krammer Volkerak

Vissen
Blauwband

Pseudorasbora parva

Zeeuws-Vlaanderen, Passageule
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De Unielijst zal betekenen dat de bestrijding
van exoten intensiever uitgevoerd moet gaan
worden. Het betreft immers een verplichting.
De Provincie wordt gevraagd een coördinerende rol op zich te nemen. Ook SLZ wil heel graag
hiermee aan de slag.
Landschapsbeheer heeft ervaring in de bestrijding van exoten. Zowel wat betreft monitoring
van de soorten, als de daadwerkelijke bestrijding. Zo zijn vrijwilligers al jarenlang actief met
het bestrijden van Amerikaanse vogelkers in de
bossen langs de grenskant met Vlaanderen en
in de duinen. Op veel plekken is de soort flink
teruggedrongen en krijgen natuurlijke begroeiingen weer een kans. Ook zijn vrijwilligers op
veel kleinere schaal bij particulieren wel al
actief met de bestrijding van enkele kruidachtige lastpakken. Omdat met deze soorten bij ons
en ook in het land al wat ervaring is opgedaan
willen we die hier kort bespreken: de Reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop.
Reuzenberenklauw
De Reuzenberenklauw valt direct op door haar
forse afmetingen en indrukwekkend grote
bloemschermen. Dat was ook de reden voor
tuinliefhebbers om deze soort aan te planten.
Maar de soort bleek zich heel snel te kunnen
verspreiden in het landschap. Ze kan dominante vegetaties vormen waarmee ze alle andere
kruidachtige soorten kan weg concurreren. De
plant bezit verder ook de nare eigenschap dat
bij aanraking met de blote huid brandblaren
kunnen ontstaan. Een groot nadeel langs wandelpaden en op plaatsen waar bijvoorbeeld
kinderen spelen.
Bestrijding
De Reuzenberenklauw is erg lastig te bestrijden.
De plant is taai en zeer groeikrachtig. Wanneer
je alleen maaibeheer inzet, moet dat jarenlang
en intensief (bv. 5x/jaar) worden volgehouden,
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om de plant eronder te krijgen. SLZ werkt soms
wel met zeisen bij het afmaaien van kleinere
populaties. De zeis heeft een voordeel boven de
bosmaaier, omdat daarmee geen delen verpulverd worden waardoor stof ingeademd kan
worden. Omdat maaibeheer vaak onvoldoende
effectief is wordt ook ingezet op andere methoden. Er zijn schapenrassen die deze soort goed
kunnen begrazen. Bij een drukbegrazing op een
beperkte oppervlakte werkt dit goed, nadeel is
daarbij wel dat daarmee ook bijna alle andere
vegetatie weg gegraasd wordt. Er is geëxperimenteerd met verschillende chemische middelen, zowel met bespuiten van hele planten als
insmeren van afgezette stengels. De resultaten
hiervan zijn ook niet altijd positief, waarbij het
spuiten van gif in de terreinen natuurlijk ook
een nadeel is. Kleinere populaties worden ook
wel met een spade diep onder de grond afgestoken. Een bruikbare methode is het laag afsteken van de planten, liefst net onder de grond en
dan op het restant een hand keukenzout leggen. Dit kan uiteraard ook alleen bij kleinere
populaties. Landschapsbeheer Flevoland heeft
een speciale “berenklauwboor” ontwikkeld
waarmee afgezette berenklauwen ook verder
uitgeboord kunnen worden. Dit blijkt ook effectief te zijn. Men heeft daar zelfs een aparte vrijwilligersgroep die hiermee aan de slag is
gegaan. Zover is het in Zeeland nog niet, maar
SLZ is over het idee enthousiast.

Brandblaren van Reuzenberenklauw.

Dominante begroeiing van
Japanse duizendknoop langs een oever

De Japanse duizendknoop
Ook deze plant kan zeer dominante vegetaties
vormen en daarmee alle andere kruidachtige
planten volledig weg concurreren. En ook deze
soort is extreem lastig te bestrijden. Zelfs intensieve chemische bespuitingen kan ze overleven
door dan bonsai vormen te maken. Als men
deze bespuiting stopt is de soort al snel weer
terug. De Japanse duizendknoop vermeerdert
zich vooralsnog vegetatief, omdat in Zeeland
uitsluitend vrouwelijke planten voorkomen.
Maaien kan juist heel riskant zijn omdat stengeldelen door machines verspreid kunnen worden en makkelijk elders weer uitlopen.
Maaibeheer kan wel helpen als het zeer intensief (bv om de 2 weken) wordt uitgevoerd en
steeds het gereedschap goed schoongemaakt
wordt. Elders in Nederland zijn wel goede resultaten geboekt met het een flinke poos afdekken
van de bodem met stevig zeil. Nadeel is dat het
erg bewerkelijk is en de hele vegetatie en het
bodemleven stikt. Ook afgraven lukt meestal

De fijne bloemetjes van
Japanse duizendknoop

niet goed, omdat de wortels zelfs tot 2 à 3
meter diep zitten en zelfs de kleinste afgebroken worteltjes weer opnieuw kunnen uitlopen.
De soort profiteert daardoor juist van grondtransport! De bestrijding kan daarom alleen
goed worden uitgevoerd als er vooraf een
goed plan is opgesteld. Bij een verkeerde aanpak kan het immers snel averechts werken.
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SLZ heeft een
nieuwe voorzitter:
Ger van de Velde-de Wilde
Door: Nettie Wilderom, SLZ

Een ‘’technische dag’’, noemt ze het, deze
woensdag in oktober, die ze uittrekt voor
een bezoek aan SLZ voor een nadere kennismaking met de medewerkers en de werkzaamheden. Ger van de Velde is burgemeester van Tholen en sinds 1 september
bestuursvoorzitter van Stichting
Landschapsbeheer Zeeland. Fijn dat ik haar
voorafgaand aan het programma van deze
dag even kan interviewen, zodat u als lezer
van De Boom In nu kunt kennismaken met
onze nieuwe voorzitter.
Ze is niet geboren, maar wel opgegroeid in
Zeeland, op een boerderij op SchouwenDuiveland, te Brijdorpe. Na het Atheneum ging
ze werken bij een kledingzaak, en daarna op het
kantoor van Cebeco te Zierikzee. Ze trouwde,
kreeg kinderen en woonde en werkte weer op
een boerderij. Daarnaast werd ze actief in de
gemeentelijke politiek. Eerst als fractievolger,
daarna als gemeenteraadslid. Later werd ze wethouder bij gemeente Brouwershaven en na de
gemeentelijke herindeling in 1997 was ze één
van de wethouders van de gemeente
Schouwen-Duiveland. In 2005 werd Ger van de
Velde benoemd tot burgemeester van de ZuidHollandse gemeente Goedereede. Ook de
gemeente Goedereede moest fuseren met de
andere gemeenten op Goeree-Overflakkee. Dat
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betekende het einde van haar burgemeesterschap aldaar. Maar in 2014 vond ze opnieuw
een baan als burgemeester: haar huidige baan
als burgemeester van Tholen.
‘’Het is geen negen tot vijf baan’’ zegt ze. ‘’
En het is een meer dan fulltime baan. Ik moet
soms oppassen om toch nog wat tijd voor
mezelf over te houden.’’ Waarom dan ook nog
voorzitter worden in het bestuur van SLZ, vraag
ik haar. “Omdat de organisatie en haar activiteiten me erg aanspreekt” zegt ze. ‘’Natuurlijk
moest ik er wel even over nadenken, toen de
vorige voorzitter van SLZ, René Verhulst, me er
voor polste. Ik kende SLZ nog niet goed. Ik wist
wel dat SLZ betrokken is bij de aanleg van het
Wandelnetwerk op Tholen, en ik had al een paar
keer meegewerkt op de Natuurwerkdag, maar
daar hield het wel mee op. Maar na een gesprek
met de directeur van SLZ en enkele bestuursleden werd ik enthousiast. Ik heb een sterke band
met Zeeland, hou erg van het polderlandschap
en de Zeeuwse natuur. Het is mooi dat SLZ
samen met zoveel vrijwilligers werkt aan het
behouden en versterken van die landschaps- en
natuurwaarden. En daar wil graag een steentje
aan bijdragen. Dus daarom ik heb besloten om
dit te doen en er dan ook voldoende tijd voor
uit te trekken. Verder zijn er buitenom de
bestuurstaken die bij mijn werk horen, geen

Ger krijgt tijdens haar technische dag
uitleg over het project Meer natuur
voor pittig fruit. Hier bekijkt ze met veel
belangstelling een door SLZ medewerker
Luciën Calle gevangen bijtje.
Foto: Rudie Geus

andere besturen waar ik actief in ben, behalve
dan dat ik lid ben van de raad van advies van
het RTM-museum in Ouddorp; een overblijfsel
van mijn tijd op Goeree.’’
Op het moment van dit interview heeft ze haar
eerste bestuursvergadering en de jaarlijkse
excursie van medewerkers en bestuur al achter
de rug. ‘’Vooral die excursie vond ik erg leuk’’
zegt Ger. ‘’We hebben enkele SLZ projecten op
Schouwen-Duiveland bekeken, toelichting
gekregen over de informatieborden over de
gekrompen en verdronken dorpen, en het
Partridge project. Heel interessant! Wanneer ik
’s morgens naar mijn werk vertrek zie ik ze ook
wel eens, een groepje patrijzen. Ik kan daar erg
van genieten.’’
Aanstaande zaterdag is het Natuurwerkdag…
ook dan zal ze van de partij zijn. Bij één van de

twee locaties op Tholen, het ‘’Muiebos, bij Sint
Maartensdijk’’. Ze is hier al een keer eerder aan
de slag gegaan. ‘’Net als de vorige keer, ga ik
gewoon lekker meewerken’’, zegt ze. ‘’Ik zal
mijn SLZ-vest er voor aantrekken. Het spreekt
me aan dat SLZ een echte doe-organisatie is’’.
Verder vindt Ger het leuk om in haar, wat
schaarse, vrije tijd te wandelen, fietsen en
lezen.
Na het interview is er nog een minuutje of tien
over. Ger pakt haar tablet erbij, wil nog even
wat informatie die SLZ directeur Joan van der
Velden haar had gemaild doornemen, voor de
‘technische dag’ echt van start gaat. Ze gaat
verder kennis maken met de medewerkers
door een rondje te maken in de kantoren, en
daarna het veld in: ze heeft er zin in. Mooi dat
het daarvoor toevallig deze dag ook nog eens
fijn ‘technisch weer’ is!
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Behoud onze
Zeeuwse boerderijen!
Door: Radboud Mensonides, vrijwilliger bij SLZ
Al eeuwenlang is Zeeland een belangrijke
agrarische provincie. Zeeland heeft dan ook
veel boerderijcomplexen. Zo’n complex
bestaat in de regel uit een woonhuis, een
bakkeet, een grote schuur, een wagenhuis
en een varkenskot. De bouwwijze en de
indeling van deze gebouwen wijken af van
de rest van Nederland en kunnen als typisch
Zeeuws worden bestempeld. De boerderijen
met zijn machtige schuren zijn daarmee een
kenmerkend deel van de identiteit en het
DNA van Zeeland. Het is daarom belangrijk
om dit cultureel erfgoed te behouden.
Door verschillende ontwikkelingen staat het
behoud van dit erfgoed echter onder druk.
Gelukkig onderkent de Provincie Zeeland dit.
Zij willen de eigenaren faciliteren in het maken
van plannen voor onderhoud, restauratie en zo
nodig bij herbestemming. Om na te gaan welke
complexen eventueel in aanmerking kunnen

komen voor deze ondersteuning is de Provincie
enkele jaren geleden gestart met een project
om te komen tot een lijst van zgn. top-erven in
Zeeland.
Op basis van een eerdere provinciale inventarisatie in 2004-2005 heeft de provincie in 2015 in
samenwerking met gemeenten, SLZ, SCEZ, de
Boerderij Stichting Zeeland een eerste selectie
van ruim 400 boerderijen gemaakt die in detail
zullen worden beschreven. De eigenaren daarvan zijn uitgenodigd om aan die beschrijving
mee te werken. Ongeveer 260 eigenaren hebben daarop positief gereageerd. Vrijwillige en
vaste medewerkers van SLZ, SCEZ en de plaatselijke Heemkundige kringen hebben al deze
complexen bezocht en gedetailleerde beschrijvingen en foto’s daarvan gemaakt. Niet alleen
zijn de verschillende gebouwen beschreven
maar ook de groene elementen van het erf zijn
daarbij meegenomen. Op basis van deze

Veel eigenaren zijn trots op hun (cultuurhistorische) boerderij en erf en gaan er met zorg en
aandacht mee om. Omgeving Zoutelande. Alle foto’s: Radboud Mensonides.

Geluidloos zwevend spinnetje, herfststukje.

Bijzondere en niet alledaagse boerderijen verdienen zeker een plek in de lijst.
Omgeving Rilland.
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groot deelsterretjes
van de waardevolle
boervan de erven (door bv SLZ);
geprikt.
Een diep paarse
paddenstoel
op van
nog
derijcomplexen
is niet
meer in bezit
- gratis advisering bij het maken van plannen
geen
20 cmdeze
afstand
vaniseen
felook
oranje
boeren;
groep
dan
hetexemplaar.
meest
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voor aanpassingen van de gebouwen aan de
bedrijfsvoering van boeren (door bv ZLTO);
- gratis advisering over de verschillende subsidie mogelijkheden en ondersteuningsvormen
bij het aanvragen daarvan en van de benodigde vergunningen;
- een financiële ondersteuning bij de vervanging van de asbest golfplaten (door gemeenten/provincie)
- een financiële ondersteuning bij groot onderhoud/herstel (door gemeenten/provincie).
Bij dit alles gaat het ook om de wijze waarop de
eigenaren worden benaderd door de verschillende overheden. Vooral de Provincie heeft nog
veel uit te leggen Eigenaren denken al gauw
dat er niets meer mag als hun boerderij op zo’n
top-erven lijst komt te staan. Naar mijn indruk
is dat ook de reden waarom de respons op de
uitnodiging van de Provincie voor de inventarisatie zo laag was.
Als vrijwilliger heb ik heel veel uren gestoken in
deze inventarisatie. Daarmee heb ik een bijdrage willen leveren aan het behoud van de typische Zeeuwse boerderij. Nu nog een bijdrage
van de verschillende overheden!
Auteur (op persoonlijke titel): Radboud
Mensonides: vrijwilliger van SLZ voor de inventarisatie van waardevolle boerderijen.

Naast de boerderijen zijn ook alle kleine
(cultuurhistorische) landschapselementen
opgenomen in de inventarisatie. Omgeving
Middelburg.

Radboud tijdens de inventarisatie.

Eén van de top-erven in de omgeving van Kwadendamme.
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Winnaar Gouden
Jirizaag 2017:
Herman Schrama
Door: Caroline Geluk, SLZ

Winnaar Gouden Jirizaag 2017 Herman Schrama
met zijn echtgenote Helly. Foto: Caroline Geluk

Vrijdag 3 november jl. heeft Stichting
Landschapsbeheer Zeeland de Gouden
Jirizaag uitgereikt aan Herman
Schrama uit Middelburg. Hij ontving
deze door SLZ uitgereikte jaarlijkse
ereprijs om hem eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken voor
zijn inzet voor het landschap.
De winnaar kreeg, met zijn hele werkgroep, een lunch aangeboden bij de
Kookboerderij Krommenhoeke. Want de
waardering van deze ene persoon is ook
een blijk van waardering voor de gehele

groep. Zonder een goede groep achter je, kun
je in je eentje niet veel bereiken.
Verrassing!
De werkgroepen, waarin Herman actief is,
hebben eerder een uitnodiging ontvangen
voor deze ochtend waarin stond dat zij kennis
konden maken met de, sinds maart nieuwe,
directeur van SLZ. Aansluitend zouden zij een
lunch aangeboden krijgen, als dank voor de
jarenlange samenwerking. Echter, de toespraak van de directeur was nét ten einde
en toen kwam, onder tromgeroffel, Helly, de
echtgenote van Herman, binnen met de
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Gouden Jirizaag in haar armen. Met achter haar
de jury van de Gouden Jirizaag en een aantal
‘oud-collega’s’ van Herman. De voorzitter van
de jury van de Gouden Jirizaag, benadrukte
hoezeer SLZ haar vrijwilligers waardeert en dat
dit moment werd aangegrepen om deze ereprijs uit te reiken. De jury beschreef waarom zij
Herman tot winnaar van 2017 heeft benoemd.
Herman Schrama
Herman heeft zich jarenlang met volle overgave ingezet voor de totstandkoming van het
wandelnetwerk op Walcheren en het resultaat
ligt er. Inmiddels zijn er vele duizenden wandelkaarten verkocht en weten wandelaars hun
weg te vinden! Met zijn enorme terreinkennis
speelde Herman een cruciale rol in de selectie
en vaststelling van de routes. Elke weg, elke
minicamping, elke picknicktafel, Herman weet
ze blindelings te vinden.
Daarnaast is hij bijzonder gemotiveerd in het
overleg met instanties als Staatsbosbeheer,
Waterschap Scheldestromen, minicampings en
SLZ medewerkers. Én met de controleurs in de
17 regio’s waarin het netwerk Walcherse dijken,
duinen en watergangen is opgedeeld. Herman
is als mede-coördinator verantwoordelijk voor
de vitaliteit van het netwerk en staat met het
team voor het zorgvuldig onderhoud ervan.
Ook controleert hij zelf regelmatig verschillende wandelroutes. Ook levert hij met teamleden
bijdragen aan de organisatie van speciale
dagen, zoals het wandelevent.
Met het sterke team herstelvrijwilligers, bij SLZ
bekend als Groep Herman, worden knelpunten
opgelost, reparaties uitgevoerd en verbeteringen aangebracht. De Walcherse groep maakt
zich ook al vele jaren sterk voor het onderhoud
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van grenslinden in Zuid-Beveland. Verder werd
een fysieke bijdrage geleverd aan de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in het
Oranjebosch bij Oostkapelle.
Inmiddels is Herman ook actief in het project
Vrijwilligers op historische buitenplaatsen. In
het eerste jaar is de aanleg van een moestuin
gerealiseerd op buitenplaats Zeeduin bij
Oostkapelle. De groep zorgt nu voor het onderhoud en de oogst.
Jury
De afgelopen jaren zijn er vele nominaties binnengekomen bij SLZ. De Afdeling Vrijwilligerswerk van SLZ heeft alle ingezonden nominaties
gereduceerd tot 3 personen. De jury, die bestaat
uit de winnaars van vorig jaar Stichting Open
Duinen in de persoon van Ine van Leyenhorst,
bestuurslid SLZ Jo Timmers en beleidsmedewerker natuur en landschap bij de Provincie René
Steijn, is in de zomer bij elkaar gekomen om
deze 3 genomineerden door te spreken. Op
basis van de motivatie van de inzenders en de
informatie van SLZ over deze genomineerden,
hebben zij met z’n drieën besloten wie de winnaar is geworden.
Nominaties
Tot 1 maart konden alle bij SLZ aangesloten
vrijwilligers een collega-vrijwilliger/groep nomineren voor de Gouden Jirizaag. Uiteraard moest
deze wel voldoen aan een aantal voorwaarden.
Bijvoorbeeld dat de genomineerde werkzaam
moet zijn op een van de volgende terreinen
met een accent op ‘veldwerk’:
- soortenbeheer (akkervogels, vleermuizen,
amfibieën, insecten, enz.)
- cultuurhistorie (inventarisatie, restauratie,
beheer, oude fruitrassen, enz.)
- wandelnetwerk (ontwerp, aanleg, beheer, enz.)

Herman(r) en Gerard aan de slag. foto: SLZ

- landschapsbeheer (knotten, hoogstamfruit
snoeien, maaien, enz.)
Ook moet deze persoon of groep zich op verschillende manieren hebben onderscheiden
(langdurig, speciaal thema, buitengewone
inzet, etc.).
Vrijwilligers
Duizenden Zeeuwen zetten zich in door middel
van waardevol vrijwilligerswerk bij SLZ en vinden hier een leuke en zinvolle tijdsbesteding.
Jaarlijks zijn vrijwilligers ruim 33.000 uur actief
in het landschap. Op terreinen van overheden
zijn we regelmatig actief met onze vrijwilligers.
Ook op terreinen van natuurorganisaties zoals
Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten
komen we geregeld om te werken in de
Zeeuwse natuur. Het gaat dan vaak om specialistische werkzaamheden zoals het maaien van
rietlandjes of bloemdijken. Het economische
belang van dit vrijwilligerswerk is enorm en zou
met beroepskrachten onbetaalbaar zijn. Het
vrijwilligerswerk groeit nog steeds.

Indrukwekkend voorbeeld is hier de inzet van
vrijwilligers voor aanleg en beheer van de
wandelnetwerken. SLZ zorgt voor de professionele ondersteuning van deze vrijwilligers.
Wilt u iemand nomineren voor de Gouden
Jirizaag 2018?
Dat kan. Stuur dan VOOR 1 maart 2018 een
e-mail naar caroline.geluk@landschapsbeheerzeeland.nl met daarin informatie over de
genomineerde en waarom u vindt dat hij/zij
de Gouden Jirizaag moet winnen, bij voorkeur
met een anekdote. Let op! Het moet goed en
duidelijk naar voren komen wat de reden is
dat u hem/haar nomineert, wat zijn/haar kwaliteiten zijn, dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden e.d. Met andere woorden: waarom
deze persoon of groep zich uitdrukkelijk in de
kijker heeft gezet. De jury moet op basis van
úw info een keuze maken! De motivatie is dus
erg belangrijk. SLZ-medewerkers (die vaak
ook als vrijwilliger actief zijn), zijn uitgesloten
om de Gouden Jirizaag te winnen.
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Bescherming van
bomen in Zeeland
Door: Lucien Calle, SLZ

De Ulmus x hollandica ‘Belgica’ langs de Postweg richting Lewedorp komt
in Zeeland nog maar spaarzaam voor. Foto: Luciën Calle

“Er wordt een mooie rij bomen gekapt, mag
dit zomaar?” Regelmatig krijgt SLZ vragen
over de bescherming van bomen. Er is een
hele regelgeving, en voor wie er niet regelmatig mee te maken krijgt is het al snel wat
ingewikkeld. In dit artikel wordt een
beknopt overzicht gegeven van de voornaamste wetten en verordeningen. Tevens
vormt dit het startsein voor een artikelenreeks waarbij de verschillende delen van
Zeeland zullen worden besproken. Per regio
zullen daarbij enkele voorbeelden en beeldbepalende bomen worden benoemd.

Natuurwet
Grotere groepen bomen buiten de bebouwde
kom vallen onder wat in het verleden de
Boswet was. De Boswet is recentelijk bijna
ongewijzigd opgenomen in de nieuwe
Natuurwet. Het gaat alleen om stukken bos
met een minimale grootte van 10 are, of bij
bomenrijen om meer dan 20 exemplaren.
Voorgenomen vellingen moeten bij de
Provincie worden gemeld. Slechts heel uitzonderlijk kan een kapverbod worden opgelegd.
Wel wordt vrijwel altijd een herplantplicht
opgelegd (binnen 3 jaar terugplanten).

Wie een boom wil kappen heeft te maken met
verschillende wetten: De Natuurwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet
ruimtelijke ordening (Wro) en in de toekomst
ook met de Omgevingswet.

De meldplicht geldt niet voor:
• houtopstanden in de ‘bebouwde kom Wet
natuurbescherming’ (informeer bij twijfel bij
uw gemeente)
• houtopstanden op erven en in tuinen
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• dunningen
• periodiek kappen van hak- of griendhout
• houtopstanden waarvoor vrijstelling is
verleend
• wegbeplantingen en eenrijige beplantingen
die bestaan uit populieren of wilgen, op of
langs landbouwgronden en waterwegen
• vruchtbomen en windschermen om boomgaarden
• naaldbomen van maximaal 20 jaar oud,
bedoeld als kerstbomen
• kweekgoed
• populieren, wilgen, essen of elzen bedoeld
voor de productie van houtige biomassa
Een actuele kaart waarop de exacte grenzen
van wat valt onder “Bebouwde kom Boswet”, is
te vinden op de provinciale website Geoloket,
kies “Kaart Natuur en landschap” en dan kaartlaag “Boswet”.
De Natuurwet stelt ook regels ten aanzien van
het beschermen van dieren die aan bomen
gebonden zijn (voorheen Flora en Faunawet).
Zo mogen geen nesten van broedende vogels
of verblijfplekken van vleermuizen worden verstoord, of worden regels voor compensatie
daarvan gegeven. Bijna alle grotere terreinbeherende organisaties hebben een eigen
Gedragscode Flora en Fauna, waarin bijvoorbeeld een kalender is opgenomen met daar in
beperkingen ten aanzien van het werken aan
bomen in de broedperiode.
Uiteindelijk zal de Wet natuurbescherming
op zijn beurt opgaan in de Omgevingswet.
De voorbereidende werkzaamheden daarvoor
blijken echter zo omvangrijk, dat de inwerkingtreding van de Wet door voormalig minister
Schultz inmiddels werd uitgesteld naar
1 januari 2021.

Wabo en Omgevingsvergunning
Soms is er bij een voorgenomen velling
ook een Omgevingsvergunning nodig.
De gemeente geeft Omgevingsvergunningen
af. De Omgevingsvergunning werd in
Nederland op 1 oktober 2010 ingevoerd
met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De
Kapverordening valt hieronder. De gemeenten zijn vrij om hiervoor regels op te stellen. In
Zeeland hebben bijna alle gemeenten een
Kaperverordening (soms ook anders
genaamd). De meeste gemeenten werken
hiervoor met lijsten van waardevolle, monumentale of beeldbepalende bomen. Staat een
boom op zo’n lijst, dan is bij voorgenomen
velling een Kapvergunning nodig, ook als de
boom in een tuin of op een erf staat. Daarbij
wordt een al te drastische snoei, zodat de
boom verminderde overlevingskansen heeft,
ook als velling beschouwd en is ook daarvoor
een vergunning nodig. Bij alle bomen die niet
op de lijst staan, is bij velling dus geen vergunning nodig. Bij de meeste gemeenten is
de lijst in te zien via de gemeentelijke website.
SLZ heeft bij de samenstelling van de lijsten in
verschillende gemeenten een rol gespeeld.
Soms door de inventarisatie van de monumentale bomen zelf uit te voeren, soms door
aan de begeleidingsgroep voor het opstellen
van de verordening en de lijsten deel te
nemen. Meldingen van voorgenomen kap en
of besluiten daarover worden geplaatst in
lokale huis–aan-huis bladen. Tegen de kap
kan bezwaar ingediend worden, waarna
een procedure volgt.
Wro en Bestemmingsplan
Bestemmingen van terreinen met landschappelijke, ecologische of bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden zijn vastgelegd in het
Bestemmingsplan. Daarbij zijn regels opgeno-
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men die gelden voor het werken aan bomen of
houtige opstanden van die terreinen. In veel
gevallen is dan een Omgevingsvergunning
(voorheen Aanlegvergunning) nodig, bijvoorbeeld voor het vellen van populieren op dijken
langs landbouwgronden, met bestemming
Agrarisch met waarden Natuur en Landschap”
(ANL) (waarvoor dus geen melding hoeft te
worden gedaan i.h.k.v. de Natuurwet). Er
bestaat ook een mogelijkheid dat in het
Bestemmingsplan de locatie waarop een
monumentale boom staat, wordt beschermd
speciaal ten behoeve van het behoud van de
boom. Dat wordt in Zeeland echter weinig toegepast. De gemeenten zijn hierbij bevoegd
gezag. Ook op besluiten in het kader van de
Wro is inspraak mogelijk. Op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene
regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. U kunt inzoomen op

de locatie en dan alle relevantie informatie
opvragen.
Rol SLZ
We kunnen goed voorstellen dat het u na
het lezen van bovenstaande een beetje duizelt
van de informatie. Daarbij is het ook nog zo
dat op er detailniveau nog extra regels zijn en
dat er vaak ook allerlei uitzonderingen zijn.
Als u nog vragen heeft: SLZ heeft deskundigheid in huis betreffende boomveiligheid,
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van bomen. SLZ kan adviseren
zowel naar vrijwilligers, eigenaren als naar overheden toe. SLZ zal zich echter niet snel bemoeien met inspraakprocedures. Ook zal SLZ niet
altijd alle detailvragen kunnen beantwoorden,
tenzij deze in een project kunnen worden
ondergebracht. Bij de vervolgartikelen over
de regio’s in Zeeland zullen we regelmatig wel
wat meer op deze zaken kunnen “inzoomen”.

Voor het verwijderen van deze Zwarte els is een melding
noodzakelijk. Foto: Luciën Calle
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Drie decennia vrijwilligerswerk bij
Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Knotten en nog eens knotten
Door: Peter van der Vliet, SLZ

Gezelligheid in de vrijwilligersgroep. Foto: Peter van der Vliet

Het groene vrijwilligerswerk is een
flink stuk ouder dan de stichtingen
landschapsbeheer. De Landschapsverzorgingsdienst (van Het Zeeuwse
Landschap) werd begin 80-er jaren
omgevormd tot Stichting Landschapsverzorging Zeeland. Groene vrijwilligers voorzien van gereedschappen,
materialen en verzekering was en is
een belangrijke doelstelling.
Uitwisseling van kennis op het gebied
van flora en fauna en over de achtergronden en de aanpak van het beheer
eveneens. Provincie Zeeland was en is
een constante en betrouwbare partner
en opdrachtgever. Directeur Foort
Minnaard als vaste waarde vanaf de
oprichting tot maart 2017.

Dankzij al die groene vrijwilligers is de neergaande lijn in het knotbomenbestand gaandeweg omgebogen naar een opgaande. Het
fors gegroeide aantal knotbomen en andere
kleine landschapselementen vragen een
duurzame inspanning om het Zeeuwse cultuurlandschap intact te houden. Groene vrijwilligers en SLZ hebben daarbij een niet te
onderschatten uitstraling naar alle partners in
het landschap. Een mooi voorbeeld is de
groeiende samenwerking met bv. Waterschap
Scheldestromen.
Na de 90-er jaren is gaandeweg een verbreding van de activiteiten van SLZ ontstaan en
een gestage groei van vrijwilligers, die zich
sterk maken voor ecologisch maaibeheer,
herstel en aanleg van beplanting, beheer en
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Prachtig plaatje om naar te kijken! Foto: Sandra Dobbelaar

controle van meidoornheggen, Zeeuwse
hagen en elzenmeten, kerkuilen en steenuilen,
weidevogels, vleermuizen en hoogstamfruitbomen…

name in dit werkveld is de rol die SLZ is gaan
spelen als zichtbaar: vrijwilligers helpen bij het
ontsluiten van kennis en bij het vastleggen er
van in praktische handleidingen en brochures.

Van Frans hek tot trekvlot,
van welput tot grafzerk
Na de eeuwwisseling waren er sterke impulsen op het gebied van cultuurhistorie en wat
later de aanleg van het landschappelijk
Wandelnetwerk Zeeland.
Cultuurhistorievrijwilligers en eigenaren zijn
actief met inventarisatie, herstel en onderhoud van oude begraafplaatsen, grenspalen,
streekeigen erfgoed, gekrompen dorpen. Met

Het wandelnetwerk is via regionale projecten
nu grotendeels gerealiseerd. Het accent is verschoven naar het veelomvattend beheer als
maaien, herstel, vervanging van elementen en
contacten met eigenaren van boerenlandpaden, gemeenten en andere terreinbeheerders.
Ook hier zijn vrijwilligers essentieel om het
grofmazige wandelnetwerk met ommetjes in
stand te houden. Denk aan controle en herstel,
maaibeheer en overleg met belanghebbenden.
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Bewoners gaan participeren
Het jaar 2010 kan wel dienen als markering
van een nog steeds groeiende samenwerking
met bewonersgroepen, waar de expertise van
SLZ een meerwaarde kan hebben. Steeds
vaker zijn we schakel tussen gemeente en
bewonersgroep. Praktisch als we graag zijn
strekt zich dat uit van betrokkenheid bij de
planvorming tot en met de realisatie in het
veld, in de wijk. Denk aan natuurlijke speelplekken, aanleg van dorpsboomgaarden, ontwikkeling van ommetjes. Ook de activiteiten
met basis – en voortgezet onderwijs kan hier
genoemd worden.
Mensen hebben ideeën, mensen maken plannen, mensen realiseren plannen. Klaar … met
de aanleg en dan … volgt het beheer en dat
wordt vaak onderschat of zelfs vergeten.
Teloorgang ligt dan op de loer. SLZ is de organisatie die juist sterk is in dat beheer en samen
met bewoners/vrijwilligers zorgen we voor
continuïteit in projecten, soms al ruim 30 jaar.
Steeds meer gemeenten kennen onze rol en
schakelen ons in.
50.000 uur per jaar,
welke vrijwilligers realiseren dat?
De motivatie van vrijwilligers rust op twee pijlers: het sociale aspect van de activiteiten en
de bijdrage aan landschap en natuur. Al die
jaren zijn er de regionale zaterdaggroepen
met de zo belangrijke rol van hun vrijwillige
coördinatoren. De mensen in de groepen zijn
volhouders en raken gehecht aan de projecten
in hun programma’s. Vaak zijn het mensen met
een kantoorbaan die in het weekend graag
fysiek in de weer zijn.
De doordeweekse groepen hebben in de loop
der jaren een verschillend karakter gehad.
In aanvang waren het mensen die langdurig

zonder betaald werk waren en/of op een
kruispunt in hun leven stonden. Dat fysiek
werk in de buitenlucht goed is voor lichaam
en geest, bleek onder meer wanneer iemand
het kruispunt kon oversteken naar betaald
werk.
Daarna was de instroom van ‘vutters’ een
belangrijke factor. Soms vonden ze hun weg
vanuit een weekendgroep naar een doordeweekse groep en vaak bleven ze dan ook in
het weekend actief. En tot op de dag van
vandaag is hun bijdrage van onschatbare
waarde. In sociaal opzicht zijn de verschillende achtergronden van vrijwilligers een bron
van lering en vermaak. Ook het principe ‘vele
handen maken licht werk’ is een bindende
factor in groepen. Als de dijk is afgeharkt, het
rijtje knotbomen zonder pruik schittert in de
zon, of als de Zeeuwse haag in de grond zit
geeft dat iedereen een tevreden gevoel. En
jaren later kom je jouw sporen in het landschap nog tegen.
Tenslotte…
Een persoonlijke noot: ik ben één van die
SLZ vrijwilligers, die 10, 20 jaar en soms nog
langer actief zijn. Daarnaast was ik vooral SLZ
medewerker en dat dan weer dankzij alle
vrijwilligers. Aan dat betaalde werk komt met
mijn pensionering binnenkort een eind en ik
grijp deze gelegenheid aan, om al die vrijwilligers waarmee ik heb mogen samenwerken
in het veld en daarna op afstand via kantoor,
hartelijk te bedanken voor alle avonturen,
inspiratie, lessen, support en humor!
Typen en aantallen vrijwilligers heb ik in dit
artikel vanwege het karakter en de leesbaarheid achterwege gelaten. Wie hiervan een
overzicht wil kan dat vinden in het SLZ jaarverslag.
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Ambachtsweg 6
4458 DA ’s-Heer Arendskerke
tel. 0113-563551
vansabben@zeelandnet.nl

www.vansabbenbv.nl

Boerderijrestaurant &
streekpakketwinkel
www.debaeckermat.nl
+31 (0)115 45 38 32

Aannemersbedrijf

STURM
b.v.
voor al uw
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Schellachseweg 1a
4352 AJ Gapinge
tel: 0118 591447 / fax: 593556
www.aannemersbedrijfsturm.nl
Linsjeweg 3 | 4444 AL ’s-Heer Abtskerke | t: 0113-311363 | email: info@markussebv.nl

Bomen verdienen het met zorg
behandeld te worden. Dát is ons vak!
Ter Hoogestraat 36 - 4335 EP Middelburg
Vast: 0118-851958 - Mobiel: 06-14414836

info@florisoveres.nl
www.florisoveres.nl

* sfeervolle locatie voor familiefeesten, bruiloften
* personeelsbijeenkomsten met outdoor activiteiten en lunch of diner
* teambuildingsdagen met trainers mogelijk

voor informatie : www . twistvliet . nl
mail : landgoed @ twistvliet . nl
N ico M esu , tel . 0118-594757

Bij Stichting Open Duinen in
Nieuw-Haamstede gingen vele buurtbewoners
en scouts de duinen in om selectief bomen en
struiken te verwijderen. Foto: Ewoud Voogd

Natuurwerkdag 2017
Door: Robert Wielemaker, SLZ

De aftrap van het (knot)seizoen voor de landschapsbeheerders begint met de Natuurwerkdag. Op die
eerste zaterdag in november waren er in totaal 734
deelnemers op 27 verschillende locaties écht aan het
werk in de Zeeuwse natuur. Naast het weerzien van
de ervaren knotters hebben diverse groepen enkele
nieuwe mensen mogen begroeten en gezorgd voor
een onvergetelijke, leerzame en nuttige dag.
Enkele opvallende zaken
Dit jaar hebben we alle gemeenten in Zeeland benaderd voor een bijdrage en waar mogelijk samenwerking gezocht. Nagenoeg alle gemeenten hebben een
financiële bijdrage geleverd en/of praktische hulp
geboden, zoals het verzorgen van wegafzetting en
het ophalen van takhout.
Rond de Otheense Kreek ging
Natuurbeschermingsvereniging
De Steltkluut aan de slag.
Ongeveer 235 mensen hebben hier
geholpen waaronder veel scouts.
Foto: Lucien Calle

In natuurgebied Oranjezon heeft de
Scouting Van Kazan de Wolfgroep
geholpen met het rooien van
Amerikaanse vogelkers.
Foto: Peter Groenenberg

Een gezellige en gevarieerd gezelschap op de locatie
Speelhof Hoogerzael. Pensionado’s, scholieren, mensen uit
het AZC, studenten UCR en buurtbewoners hebben op deze
dag geholpen met het schoonmaken van de watergangen,
bomen knotten, snoeien, hooi en riet harken, verzamelen
en naar de broeihoop kruien, composthoop omzetten
en nog veel meer. Foto: Bert Metselaar
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Hazelarenstraat 64, 4576 CJ Koewacht
W www.deglaswasspecialist.com
E info@deglaswasspecialist.com
T 0031(0)6 456 046 61

CAMPING
UITSPANNING
BOERENGOLF

Karnemelkshoek

Barentsweg 2
4389 TW Ritthem
Tel: 0118-472683/06-30077323/06-23318949
Karnemelkshoek@zonnet.nl
www.karnemelkshoek.nl

Prooijenseweg 26
4332 RD Middelburg
tel: 0118-613984
fax: 0118-642038
www.kaasboerderijschellach.nl

Groene vacatures voor vrijwilligerswerk in Zeeland
van dé Zeeuwse natuur & landschap organisaties
allemaal bij elkaar op www.natuurwerkzeeland.nl
Lekker overzichtelijk!

Lekker in de buitenlucht aan de slag met het
knotten van wilgen, gidsen van groepen, promotiewerk,
of je inzetten als bestuurslid van een natuurorganisatie,
als vrijwilliger in een bezoekerscentrum, etc.

www.natuurwerkzeeland.nl

Op zoek naar de unieke
Zeeuwse natuur en landschappen
Door: Walter Jonkers, Senior beleidsmedewerker bij de Provincie Zeeland.
Foto: Robert Wielemaker
Voor mijn werk bij de provincie Zeeland
kom ik nogal eens buiten Zeeland. Het
valt me op dat de mensen waar ik dan
mee spreek ruwweg zijn onder te verdelen in twee groepen: of ze kennen
Zeeland omdat er familie of een kennis
woont of ze kennen Zeeland van vakantie. Blijkbaar is Zeeland een gebied waar
je vooral komt als je op vakantie gaat.
Vraag je wat door dan blijkt Zeeland wat
kleiner te worden en zich te beperken
tot een strook langs de kust met wat uitstapjes naar het achterland. Dat zet toch
aan het denken. Zeeland is toch echt
meer dan een strook kust. Natuurlijk

weet ik dat er ook mensen naar andere delen
van Zeeland gaan en dat vakantie echt niet
de enige reden is om er te komen. Toch word
ik altijd weer een beetje moe van “Oh, wat
leuk dat je uit Zeeland komt, ik was er vorige
jaar nog op vakantie en…”. Vanuit marketing
oogpunt heeft Zeeland dus te maken met
een probleem dat veel mensen de Zeeuwse
kust als eindbestemming zien maar voorbij
rijden aan heel veel moois in de rest van de
provincie. Hoe komt dat? Is het beeld van
mensen over Zeeland niet sterk genoeg en
te eenzijdig? Om daar antwoord op te geven
duiken we even in de wereld van branding
en marketing.
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Steeds meer gebieden op de wereld claimen
dat ze zo bijzonder zijn dat je er toch echt een
bezoek moet brengen. Dit komt voort uit de
globalisering van de afgelopen decennia. Als
tegenbeweging is de behoefte aan regionale
identiteit steeds groter aan het worden. Je trekt
als gebied of regio namelijk mensen aan als je
duidelijk weet te maken waar je uniek in bent
en dat ook weet waar te maken als gebied. Om
in termen van natuurbeleving te spreken: je
komt niet naar Zeeland om een landschap van
sloten met knotwilgen te zien, daarvoor kun je
bijna overal in Nederland terecht. Je gaat naar
Zeeland voor bijvoorbeeld de zilte deltanatuur.
Wil je als Zeeland dus meer dan alleen het kusttoerisme dan moet de identiteit, het unieke van
Zeeland heel helder zijn en in de markt worden
gezet. Zet je in een folder dat het in Zeeland
uniek wonen is met een foto erbij van een
doorsnee rijtjeshuis dan kom je niet echt
geloofwaardig over. Laat je echter een foto zien
van een karakteristieke Zeeuwse woning gelegen aan een prachtig krekengebied dan maak
je toch echt je punt. Dit noemen we “branding”.
Daarbij gaat het om een bundeling van het
unieke op gebied van o.a. cultuur(historie),
landschap, gezondheid/wellness, winkelaanbod, culinair beleven, evenementen en natuur.
De samenhang en herkenbaarheid daarvan
bepaalt hoe sterk het merk “Zeeland” is. Het
klinkt vrij simpel maar het is best lastig om het
echte unieke even te benoemen. Een inwoner
uit Zeeland kijkt anders naar Zeeland dan
iemand van buiten Zeeland. Sterker nog, een
Nederlander, een Belg en een Duitser kijken
ook heel anders naar Zeeland. Bij een sterk
merk probeer je een beeld van iets op te roepen dat (bijna) voor iedereen herkenbaar en
aanspreekbaar is. Denk je bijvoorbeeld aan
Berlijn dan denk je onder andere aan de
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Brandenburger Tor, de Berlijnse Muur,
Checkpoint Charlie, een Trabantje, etc. De beelden die opkomen zijn dus de kenmerkende en
unieke dingen die maken dat Berlijn geen Parijs
of Londen is. Zodra je die unieke elementen
weet kun je die gericht bij promotie en marketing benutten. Dit gaat dus ook voor Zeeland
op. Om die reden is de merkstijl “Zeeland Land
in Zee” in ontwikkeling. Daarbij wordt naar
voren gehaald waar Zeeland uniek in is. De
finish van de Tour de France was niet voor niets
op de stormvloedkering in de Oosterschelde.
Culinair wordt niet voor niets veel aandacht
geschonken aan de Zeeuwse Zilte Zaligheden.
Er is niet voor niets een film over Michiel de
Ruijter gemaakt. Allemaal voorbeelden hoe
ingespeeld worden op het kenmerkende en
unieke van Zeeland. De strategie erachter is dat
mensen een gevoel en een band met Zeeland
krijgen, er vaker terug gaan komen, steeds
nieuwe dingen ontdekken en zich er zelfs misschien willen vestigen. Ondernemers spelen
daarbij een belangrijke rol. Zij kunnen namelijk
producten of arrangementen aanbieden rond
die bijzondere kenmerken waardoor de beleving ervan toe gaat nemen. Voorwaarde is
daarbij dat het passend en versterkend is.
Het merk Zeeland Land in Zee is nog steeds in
ontwikkeling. Tot nu toe is de natuur(beleving)
daarin nog vrij onderbelicht geweest. Dat gaat
veranderen. Natuur en landschap horen, sterk
verweven met cultuurhistorie, onlosmakelijk bij
Zeeland. Een toerist zou niet alleen voor de
camping en het strand moeten komen maar
juist ook voor de kwaliteit van de omgeving, de
natuur en het landschap. Uit onderzoek blijkt
dat voor mensen die zich in Zeeland willen vestigen natuur in de omgeving één van de
belangrijke vestigingsfactoren is. Verder draagt
natuur bij aan een gezond leven en is de intrin-

Unieke plekjes in Zeeland. Foto: SLZ

sieke waarde (de flora en fauna) van de
Zeeuwse natuur van grote educatieve en belevingswaarde. Genoeg argumenten om natuur
en landschap onderdeel van het merk Zeeland
Land in Zee te laten zijn. De komende periode
gaan we daarom samen met een groep partijen, waaronder ook Stichting Landschapsbeheer
Zeeland, de echte unieke Zeeuwse natuurgebieden, unieke landschappen en unieke plekjes
benoemen die in het beeld van Zeeland thuishoren. Of dat verrassingen zal opleveren?
Vermoedelijk weten u en ik er zo al een aantal
op te noemen. De kracht ligt er nu juist in om
dat gezamenlijk te doen en er dan ook gezamenlijk over eens te zijn dat er echt een aantal
“toppers” zijn. Die toppers krijgen een plaats in
de promotie en marketing van Zeeland. Dat
doet natuurlijk niets af van alle overige prachti-

ge gebieden in Zeeland. Om de sceptici voor
te zijn: wees niet bang. Het wordt hier echt
geen Efteling. Dat past totaal niet binnen het
unieke van Zeeland. Maar het zou toch prachtig zijn als mensen steeds vaker zeggen:
“Laten we naar Zeeland gaan want ik heb
daar zo iets moois ontdekt wat nergens
anders te beleven valt”. Ik weet zeker dat de
Zeeuwse natuur en het landschap daar een
onderdeel van zullen zijn. Doet u mee aan
deze zoektocht en mail een foto van uw
mooie en unieke Zeeuwse plekjes en gebieden (met een omschrijving van het gebied
en met de naam van de fotograaf) naar
info@landschapsbeheerzeeland.nl. De foto
moet wel vrij zijn van rechten en door SLZ
en de Provincie Zeeland kosteloos, met vermelding van fotograaf, te gebruiken zijn.
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MEEDENKERS

ONTWERPERS

Drukkerij
Zoeteweij
Yerseke
Telefoon 0113 571404
info@dzy.nl - www.dzy.nl

PRINTERS

A.C. RIJKEN EN ZONEN V.O.F.
Meubelmakerij
Restauratie- en Aannemingsbedrijf
Middelburgsestraat 60b en c
4371 ET Koudekerke
Tel: 0118 552400
WWW.ACRIJKEN.NL

DRUKKERS

Smederij Ido

Voor al uw maatwerk

• Smeedwerk
• Restauratie
• Hekwerk

en hazelnoten

• Buitenverlichting
• Hekwerkonderdelen
• Schoorsteenkappen

Rapenburgweg 12 4365 ND Meliskerke

0118 - 56 32 73

www.idomatthijsse.nl
Westhof H&T 16 16.indd 1

IJZERSTERK
in het GROENE werk
Oosterland

Lage Maireweg 12
4307 RS Oosterland

De Audi en Volkswagen
dealer voor Zeeland
VW-groep uitgeroepen tot meest duurzaam autoconcern
GOES - VLISSINGEN - TERNEUZEN - WWW.AUTOPOPPE.NL

06-12-16 14:31

Door het plaatsen van nestkasten
of het gebouw geschikt te maken kun
je deze vrolijk kwetterende zomergast
een aangenaam verblijf bieden.
Foto: Theo Aernoudtse

Biodiversiteit op
recreatieterreinen
Door: Robert Wielemaker, SLZ

Stel je een camping voor, wegen, parkeerplaatsen, safaritenten, caravans…
Denk er nu ook bermen bij vol bloeiende bloemen, hagen van waaruit je
vogels kunt horen tsjilpen, bomen die
een verbinding maken met een nabijgelegen bos, waterbuffers die een
plekje bieden aan salamanders, kikkers en libellen, en recreanten die
genieten van het groen in de omgeving. SLZ wil dit bereiken door middel
van het 2B Connect projectonderdeel
“Biodiversiteit op recreatieterreinen”.
Zeeuwse aangelegenheid
SLZ is één van de 19 partners in het project 2B Connect, die de komende drie
jaar in de grensstreek België-Nederland
werken aan meer biodiversiteit op
bedrijventerreinen. Van januari 2016 tot

december 2018 helpt 2B Connect minstens
70 bedrijven in Vlaanderen en Nederland
hun terrein groener in te richten.
In de toeristische provincie Zeeland is het
idee ontstaan om de recreatiebedrijven mee
te nemen in dit project. Niet zo gek natuurlijk, nagenoeg alle bestaande recreatieondernemers zitten in het agrarische (cultuur)landschap of dicht bij de “natuur”. Denk maar
eens aan de campings langs de kust met de
bij behorende (natuurrijke)duinen.
Er wordt niet ingegaan op de invloed die
grootschalige recreatieparken kunnen hebben op de landschappelijke waarden, maar
we proberen ons te richten op haalbare doelen, zoals: Wat kan het bedrijf doen om meer
biodiversiteit op én rond het terrein te krijgen? Rond het jaar 2000 werden al een tweetal vergelijkbare cursussen gegeven met de
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Speelnatuur hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Foto: Robert Wielemaker

titel ‘Natuur op recreatieterreinen’. Het verschil
met de huidige cursus is dat we ons nu meer
richten op een breder spectrum van de (beleefbare) natuur en verder kijken dan de perceelgrens van de camping.
Waarom?
Tegenwoordig kun je op internet alle campingbeoordelingen vinden en lezen of de Wi-Fi verbinding acceptabel is. Maar nergens kom je het
woord biodiversiteit direct tegen.
De meerwaarde van biodiversiteit voor de gasten zit hem in de beleefbaarheid van de
(gewenste) aanwezige soorten en dit hoeven
echt niet persé Rode lijst soorten te zijn. De
dagelijkse verschijning van een Gaai voor het
chalet kan al een beleving zijn, die ze de rest
van hun leven onthouden.
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De ondernemer die zelf kiest voor meer leef-,
verblijfs-, of schuil gebieden voor diverse dieren
én planten kan dit om verschillende redenen
doen. De voornaamste reden, mét de meeste
kans van slagen, is wel dat hij of zij er zelf ook
enthousiast voor is en biodiversiteit ziet als
inpasbare kans om zich met het bedrijf te
onderscheiden van de andere ondernemers.

Subsidiemogelijkheden
via SLZ
Door: Sandra Dobbelaar, SLZ
De meest gestelde vraag aan Stichting
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is toch
wel of er nog subsidie te verkrijgen is. Of
het nu gaat om het maken van een plan,
het planten van een boom of het herstellen van een toegangshek. Op het
eerste gezicht lijkt er weinig perspectief,
maar wanneer we alle projecten en
regelingen eens nader bekijken, zien we
toch nog aardig wat mogelijkheden.
Het werk van SLZ wordt voor het grootste deel financieel mede mogelijk
gemaakt door de Provincie Zeeland en
de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast
betalen ook veel eigenaren en fondsen
mee aan de uitvoering van de werkzaamheden. Per project is de financiering weer anders geregeld en dat
bepaalt wat er aan subsidie gegeven
kan worden en/of wat er aan bijdrage
aan deelnemers wordt gevraagd. Het is
niet altijd duidelijk, maar op het overgrote deel van het werk van SLZ ontvangen eigenaren subsidie. Het bijwonen
van excursies, lezingen en het volgen
van cursussen bijvoorbeeld, wordt
mogelijk gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij en de Provincie
Zeeland. Deelnemers betalen maar een
bescheiden deel van de kosten van bijvoorbeeld de cursus
Hoogstamfruitbomen snoeien,

Herhalingscursus Snoei hoogstamfruit en
Cursus Zeeuwse boerderijen.
Een mondeling advies op maat ter plaatse
voor een particulier of agrariër wordt 100%
gesubsidieerd. Wanneer er een klus wordt
afgesproken, die door de vaste vrijwilligersploegen van SLZ worden uitgevoerd, wordt
een bedrag bepaald waarvoor de klus wordt
gerealiseerd. De helft van het bedrag wordt
standaard door de Provincie betaald en zo
blijft er nog een bedrag over voor de eigenaar om de financiering rond te krijgen. Voor
bedrijven en overheden geldt dit overigens
niet. In onze folder Vrijwilligerswerk niet voor
niets, staat precies uitgelegd hoe de kosten
voor het vrijwilligerswerk zijn opgebouwd.
Op het maken van een eenvoudig plan voor
herstel en inrichting van een streekeigen erf
of natuurvriendelijk bosperceel, een Zeeuwse
haag op Walcheren of een klein cultuurhistorisch element in Veere, een abonnement met
schriftelijk advies voor een erf, bosje, grenslinde of hoogstamfruitboomgaard en de uitvoerende maatregelen die uit het voorgaande
voortvloeien zijn subsidiabel. De eigenaar,
m.u.v. een bedrijf of overheid, betaalt ook hier
slechts een deel van de kosten. Daarnaast zijn
er nog een aantal projecten waarbij plannen
en/of uitvoering subsidiabel zijn. Voor bedrijven is er bijvoorbeeld het Interreg project
2BConnect dat zich richt op natuur op bedrijf-
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Grenadierweg 15
4338 PG Middelburg
Postbus 8021
4330 EA Middelburg
Tel. 0118-629353
E-mail verkoop@meizon.nl

Bomen snoeien,
vellen of planten?

M: 06-33032122
E: info@hulsterboomverzorging.nl
W: www.hulsterboomverzorging.nl

Boomkwekerij en groenbedrijf
Lei- en dakbomen
zomer- en winter groenblijvend
ook bladhoudend

Bol- en sierbomen

in diverse soorten en maten

Fruitbomen

in vele soorten en maten, ook hoogstam

Oude fruitbomen
in soorten en maten

Bezorging en plaatsing mogelijk
Wij verzorgen ook complete beplantingslijsten.
Tevens uw adres voor tuinontwerp, tuinaanleg en onderhoud.
Wemeldingse Zandweg 4b, Kapelle
T 0113 342944 | M 06 11395456
www.defruittuin.com
gdfruittuin@zeelandnet.nl
Openingstijden:
Ma-Di-Wo op afspraak
Do-Vr-Za 09.00 - 17.00 uur

Onze kwekerij is geopend vanaf 23 oktober
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MOTORZAAG?
WWW.R2GROENTECHNIEK.NL

sterreinen en wat medegefinancierd
wordt vanuit de Europese Interreg regeling. Het eveneens Europese project Meer
natuur voor pittig fruit is er voor m.n.
fruitteeltbedrijven, wat door middel van
advies en uitvoerende maatregelen een
bijdrage wil leveren aan het vergroten
van de biodiversiteit in regulieren fruitboomgaarden. Biologische bedrijven
kunnen met concrete maatregelen wilde
bijen helpen via het door de Nationale
Postcode Loterij gefinancierde project
Wilde bijenlinies. Wie mee doet aan deze
projecten betaalt slechts een deel van de
kosten voor planvorming en uitvoering.
Speciaal voor bewonersgroepen is er een
project dat zich richt op het realiseren
van hoogstamfruitboomgaarden bij
woonkernen in samenwerking met
bewoners. Bewoners financieren door
hun inzet een deel van de kosten en
samen met hen wordt financiering
gezocht voor de uitvoering van het plan.
Of u in aanmerking komt voor subsidie,
hoe hoog dat bedrag dan is en wat de
nog te leveren bijdrage eventueel is, is

Eigenaren ontvingen 50 % subsidie op de
uitvoering van het graven van een drinkput
t.b.v. het kamsalamander project.
Foto: fam. van Hoeve

afhankelijk van een heleboel factoren. Elk project heeft andere doelstellingen en voorwaarden. Wie meer wil weten over subsidiemogelijkheden, kan het beste contact opnemen
met SLZ voor een antwoord dat past op uw
persoonlijke situatie.

De Boom In • Winter 2017 • Stichting Landschapsbeheer Zeeland

31

Kort nieuws
Bedenk een nieuwe naam voor De Boom In!
Dit kwartaalblad ‘De Boom In’ bestaat als sinds
1987. De naam was toen afgeleid van het werk
wat wij hoofdzakelijk deden: wilgen knotten. In
de loop van de jaren zijn onze werkzaamheden
behoorlijk uitgebreid. We knotten nog steeds
wilgen, maar houden ons ook bezig met toegankelijkheid van het platteland, cultuurhistorie, particulier natuur- en landschapsbeheer,
agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit, vrijwilligerswerk en nog veel meer! Daarom dekt de
naam van dit blad de lading niet meer. We willen daarom een nieuwe naam. Wie heeft er een
goed idee? Mail het naar: robert@landschapsbeheerzeeland.nl. De bedenker van de leukste,
best passende titel, krijgt een leuke attentie en
natuurlijk eeuwige roem!
Wij hebben een nieuwe website!
Na een periode van ontwikkelen en optimaliseren staat sinds een paar dagen onze nieuwe
website online. De site is in een geheel nieuw
jasje gestoken en voorzien van een fris design.
Belangrijker nog is de nieuwe opzet en menustructuur welke de site overzichtelijker maken.
Last but not least: De nieuwe website is geheel
responsive, ofwel uitstekend te bekijken op
mobiel en tablet. Check onze nieuwe site op
www.landschapsbeheerzeeland.nl
De komende tijd zullen we hem verder gaan
vullen met informatie. Mocht u iets niet
kunnen vinden dan kunt u altijd bellen naar
SLZ 0113-230936.
Bijenwerkdag - Nederland Zoemt
Op 9 en 10 maart kan iedereen, jong en oud,
aan de slag. In Zeeland zijn er diverse locaties
waar je iets kunt doen voor de wilde bij. Schrijf
je in op nederlandzoemt.nl Je kunt ook zelf
een locatie en activiteit opzetten op NLDoet.nl
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Winnaar Zeeuwse Erftrofee 2017.
Foto: Jolanda Polderdijk

Erftrofee
De eigenaren van Hofstede Welland in
Noordwelle hebben zaterdagmiddag
18 november de Zeeuwse Erftrofee 2017
in ontvangst genomen.
Project Landschapselementen –
afscheid Foort Minnaard
Bij het bij het afscheid van onze oud SLZ directeur Foort Minnaard eind 2016 konden gasten
een bijdrage storten. Er is rond de € 600,00
opgehaald en dit is ten goede gekomen aan de
aanleg van de dorpsboomgaarden in Kuitaart,
Heinkenszand en Goes.
Meldpunt wandelpaden
Bij elk wandelnetwerk of ommetje gaat er wel
eens iets mis, zoals het omver maaien van een
routepaal, beschadiging van een paneel door
vandalisme of iets dergelijks. Ook kan het gras
te lang zijn.
Mocht er iets aan de hand zijn dan kunt u ons
bellen (0113-230936) of stuur een e-mail naar
info@landschapsbeheerzeeland.nl met daarin
uw opmerkingen én een goede omschrijving
van de locatie.

Vrijwilligersorganisatie stelt zich voor
Er zijn veel organisaties die zich vrijwillig inzetten op allerlei terreinen van het landschapsbeheer in
Zeeland. Een groot aantal daarvan is aangesloten bij SLZ. Op onze website, onder het kopje; informatie
voor vrijwilligers, staan ze allemaal genoemd. Degenen die nog wel versterking kunnen gebruiken
hebben een vacature geplaatst op de site www.natuurwerkzeeland.nl. In deze rubriek stelt telkens een
van die vrijwilligersgroepen zich voor.

Al bijna 3 jaar samenwerking
Zeeuwse gronden en SLZ!
Door: Johan Calle, SLZ
Werken in de natuur is helend en gezond.
Het is het opsnuiven van de frisse buitenlucht, genieten van de mooie werkomgevingen en aansterken van fysieke inspanning. Samenwerken in groepsverband in
een goede en ongedwongen sfeer versterkt dit effect ook nog eens. Terecht
wordt het daarom ook wel het ‘groene
medicijn’ genoemd.
Vanuit deze visie is de samenwerking tussen Zeeuwse Gronden en SLZ ongeveer 3
jaar geleden tot stand gekomen. Cliënten
van Zeeuwse Gronden en SLZ vrijwilligers
werken daarbij één dag in de week op
donderdag samen. De afzonderlijke groepen versmelten en vormen op die manier
een nieuwe groep. Door gewoon veel te
doen en met regelmaat wat uitleg door
SLZ begeleiders hebben de cliënten
inmiddels veel bijgeleerd. De meest voorkomende klussen zoals afharken, snoeien,
knotten, exoten bestrijding en plantwerk
vormen dan ook weinig problemen meer.
Ook hebben we recent met zeisen het riet
langs het wandelpad van de Veerse
Watergang gemaaid en het wandelpad
tussen Wulpenburg en Zilverschor door
het aanbrengen van een zandlaag verbeterd. Beide klussen waren arbeidsintensief
maar in een grote ploeg (15 deelnemers)

maken veel handen licht werk en zijn de klussen met succes uitgevoerd!
Yentel Zuidweg en een cliënt van Zeeuwse
Gronden over de samenwerking:
Yentel:“ Ik ben activiteitenbegeleider op de werkplaats van Zeeuwse Gronden. Elke donderdag
vertrekken wij vanaf de werkplaats met een
busje cliënten naar de projecten die SLZ regelt.
Wij werken daar samen met een aantal vrijwilligers van SLZ. De samenwerking tussen beide
groepen wordt als zeer prettig ervaren, cliënten
van Zeeuwse Gronden doen nieuwe contacten
op en het is vaak erg gezellig. In de middag lunchen wij met zijn allen in de buitenlucht aan
onze opklapbare picknick tafel en campingstoeltjes. Cliënten vinden het werken in de natuur
vaak het allerleukste, SLZ brengt ons naar de
mooiste plekjes van Zeeland.”
Cliënt:“ Ik krijg energie van de werkzaamheden
in en rondom het bos, en in de andere natuurgebieden. De samenwerking met de andere mensen van SLZ vind ik heel aantrekkelijk. Ervaringen
en deskundigheid worden uitgewisseld tussen
beide partijen. Ook vind ik het fijn dat er meerdere locaties zijn waar SLZ werkt, dit zorgt voor veel
afwisseling. Ik waardeer de inzet van de vrijwilligers van SLZ en waardeer dat ze zo fijn samenwerken met ons.”
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