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Jaarverslag 2017 – Stichting Landschapsbeheer Zeeland 

Inleiding 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is sinds 1982 een uitvoerende organisatie gericht op het beheer 
van het cultuurlandschap van Zeeland. Hierbij richt SLZ zich met name op het behoud en beheer van de 
biodiversiteit, de cultuurhistorie en de toegankelijkheid van het cultuurlandschap. De missie van SLZ is 
"Samen werken aan ons landschap”. Deze samenwerking vindt plaats met veel vrijwilligers (50.000 
vrijwilligersuren in 2017), particulieren, bedrijven en natuur- en cultuurorganisaties in Zeeland. SLZ is 
aangesloten bij de koepel van LandschappenNL en is een erkende goede doelen organisatie met ANBI-status. 

Beleidsplannen en werkplannen 
SLZ werkt volgens een meerjarig beleidsplan en een eenjarig werkplan. In 2017 is gewerkt conform  het 
Beleidsplan 2014-2017 en het Werkplan 2017. In 2017 is het beleidsplan 2018-2019 en het Werkplan 2018 
vastgesteld. Vooruitlopend op het beleidsplan 2018-2019 is reeds in 2017 gestart met de transitie om meer 
bedrijfsmatig en projectmatig te werken. 

SLZ werkt voor diverse opdrachtgevers zoals Provincie Zeeland, Nationale Postcode Loterij, Europa, 
Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Zeeuwse gemeenten, terreinbeherende organisaties, 
bedrijven, particulieren en stichtingen. 

Monitoring output 

Met bovengenoemde opdrachtgevers wordt gewerkt op basis van output-afspraken. De output afspraken 
wordt gerapporteerd aan de opdrachtgevers bij oplevering van het project of het programma. Naast dit 
jaarverslag wordt ook een kort jaarverslag gemaakt over de output van SLZ in 2017 en wordt een belangrijk 
deel van de technisch-inhoudelijke output van SLZ beschreven in het kwartaalblad van SLZ: “De Boom In”. 
SLZ werkt altijd samen met eigenaren en veelal ook in andere samenwerkingsverbanden. Veel projecten zijn 
geïnitieerd door SLZ en de uitvoering is een samenwerkingsverband. De outcome van behoud van het 
cultuurlandschap van Zeeland is echter lastig te monitoren. 
Na ieder jaar worden alle projecten geëvalueerd door de projectleider, het afdelingshoofd van de afdeling 
projecten en de financieel medewerker. Het totaal van de projecten wordt ieder jaar geëvalueerd door het 
Managementteam van SLZ.  

Organisatie SLZ 

De organisatie van SLZ bestaat uit 23 medewerkers (18 fte) in dienstverband en 2 medewerkers (1fte) via 
detachering. Daarnaast hebben in 2017 3 stagiaires deel uitgemaakt van de organisatie. De organisatie 
organiseert en coördineert de inzet van 3153 vrijwilligers; bij een inzetbaarheid van 1500 uur/fte komt dit 
neer op 2 fte). 
Het personeel kent een personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaande uit 3 personen en heeft een interne 
en externe vertrouwenspersoon (in 2017 zijn 3 meldingen bij de interne vertrouwenspersoon geweest). In 
het kader van ARBO zijn in 2017 o.a. een cursus Basic Life Support georganiseerd en heeft de aanschaf van 
zichtbaarheidskleding voor medewerkers en vrijwilligers plaatsgevonden.  
 
De volgende figuur geeft de verspreiding aan van het kwartaalblad ‘De boom In’ van SLZ. Dit blad wordt 
toegezonden aan alle direct aangestuurde vrijwilligers, de coördinatoren van de zelfstandige 
vrijwilligersgroepen, de sponsoren en de particulieren en bedrijven die bij SLZ een beheercontract hebben 
lopen. Deze totale groep kan ook worden gezien als de belangenbehartigers/donateurs van SLZ. 
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Goede doelen organisatie 

SLZ is een door het CBF erkende goede doelen stichting en heeft een ANBI-status. De bestuursleden 
ontvangen geen salaris en enkel een beperkte onkostenvergoeding. SLZ geeft meer dan 90% van de totale 
uitgaven uit aan de doelbesteding. De kosten voor fondsenwerving, kosten bestuur en kosten beheer en 
administratie die niet direct te koppelen zijn aan het bereiken van de doelstelling zit ruim onder de 10% van 
de totale kosten. SLZ heeft een klachtenregeling, een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen en een 
protocol datalekken.  
 
Financiën 2017 
Totale inkomsten:    € 1.881.027 
Totale uitgaven:    € 1.863.000 
 
De complete jaarrekening 2017 kan opgevraagd worden bij SLZ of gedownload worden van 
www.landschapsbeheerzeeland.nl 
 

http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/
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Prestatieveld Toegankelijkheid Platteland  
 
SLZ vergroot de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het landschap in combinatie met het stimuleren 
van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en infrastructuur. SLZ zorgt voor de organisatie en coördinatie 
van het beheer van het wandelnetwerk Zeeland en organiseert een evenement voor alle betrokkenen bij 
wandelnetwerk Zeeland. 

Organisatie, coördinatie en beheer Wandelnetwerk Zeeland 

Inzet SLZ:  

 1660 uur aan organisatie en coördinatie van het beheer 

 300 uur aan het uitvoeren van maaionderhoud van paden en bij wandelvoorzieningen via de sociale 
werkvoorziening. Daarnaast leveren vrijwilligers een bijdrage aan maaibeheer op, voor grotere 
machines, moeilijk bereikbare plaatsen 

 In 2017 waren: 168 vrijwilligers 7000 uur actief. 

 Een niet apart geregistreerd aantal uren werd besteed aan contractbeheer, toezicht op  
infrastructuur en landschapselementen, contacten met eigenaren en beheer van GIS 

 60 van de 235 boerenlandcontracten zijn verlengd bij de herziening van netwerk Sporen in de Zak 
(sommige tijdelijk i.v.m. synchronisatie binnen de regio, zodat op termijn alle contracten in een regio 
dezelfde looptijd hebben in hetzelfde jaar verlengd kunnen worden) 

 Herzieningen zijn ingrijpende en daarmee kostbare elementen in het beheer 

 Deze perioden, waarvoor we de gemeenten vragen om bij te dragen wordt bij de eerste herziening 
ook gesynchroniseerd 

 Gemeente Borsele gaat de komende 7 jaar (en voor het eerst) de bijdrage betalen 

 Gemeente Borsele heeft eenmalig bijgedragen aan de herziening 

 Er werd samengewerkt met: Provincie, gemeenten, dorpsraden/bewonersgroepen, 
terreinbeheerders, particuliere grondeigenaren, VVV Zeeland/Routebureau, Agrarische 
natuurverenigingen, belangenverenigingen... 

 In Zeeland ligt nu 2525 km aan wandelroutes. Hiervan gaat 798 km over onverhard terrein en 
gescheiden van ander verkeer, waarvan 154 km over boerenland. Tholen fase 2 en mogelijk in de 
toekomst Reimerswaal komen daar nog bij 

 Met 11 gemeenten is er een akkoord over de financiering voor 50 % van de kosten voor uitvoering 
onderhoud (geen bijdrage Vlissingen; (nog) geen netwerk in Reimerswaal) 

 Met de gemeenten op Walcheren en gemeente Noord-Beveland en gemeente Sluis wordt 
onderhandeld over de eerste herziening na 7 jaar; met de eigenaren doen we dat voor de 
boerenlandcontracten in 2018. 

Overzicht waarin de contacten zijn opgenomen:  

Soort contact Aantal 

vrijwilligers 168 

contracthouders 236 

overheden-organisaties 20 

totaal: 424 

Wandelevent  

Het wandelevent werd dit jaar georganiseerd op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Na het centrale 
ochtend programma waren er ’s middags verschillende wandelexcursies (zie programma). In de ochtend 
werden de deelnemers ook rondgeleid door de biobased garden met 80 verschillende gewassen. In totaal 
waren er op de dag 80 deelnemers. Dit waren voornamelijk vrijwilligers die voor het Wandelnetwerk actief 
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zijn, daarnaast ook een aantal grondeigenaren met een wandelpad op hun land. In het algemeen waren de 
deelnemers positief over de dag, hoewel het hier en daar altijd nog wat beter kan. 
Een Pdf van de uitnodiging voor en een foto van het Wandelevent is bijgevoegd. 
 

Netwerkenproject Schouwen-Duiveland. 

De doelstelling van dit project is de realisatie van ruiter-men en ATB -routes op Schouwen-Duiveland. 
Op het eiland zijn al veel voorzieningen voor bezoekers en bewoners en door de realisatie wordt het 
toeristisch product verder compleet gemaakt. Verder veroorzaken ruiters nogal eens overlast door het 
oneigenlijk gebruik van wandel- en fietspaden en het achterlaten van paardenmest op plaatsen waar deze 
niet hoort. 
Via het project zijn nieuwe, gescheiden paden gerealiseerd, waar de overlast afneemt en er aantrekkelijke 
routes ontstaan. 
Voor ATB-ers worden nieuwe routes uitgezet, hierdoor wordt het ATB-parkoers in de Boswachtrij ontlast en 
kunnen fietsers de omgeving verkennen. 
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Prestatieveld Vrijwilligerswerk  
 
SLZ begeleidt, stimuleert en coördineert het vrijwillig landschapsbeheer. SLZ zorgt voor opbouw van een 
netwerk van kadervrijwilligers (vrijwilligers die groepen kunnen begeleiden, vrijwilligers die speciale taken 
kunnen verrichten, zoals technisch advies, instructie en onderhoud, werkvoorbereiding) en werkt aan 
kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk.  

Rapportage vrijwilligerswerk 

Het aantal kadervrijwilligers is de afgelopen jaren gestegen met de groei van het aantal vrijwilligersgroepen. 
Coördinatoren zijn moeilijk te vinden/werven vanwege de verantwoordelijkheid die ermee samenhangt; ook 
vervanging is niet eenvoudig  maar cruciaal voor het voortbestaan van een groep. We streven ernaar dat 
binnen een groep meerdere mensen deze rol op zich nemen. Een kleiner aantal kadervrijwilligers is specialist 
op deeltaken als onderhoud gereedschappen en materialen, onderhoud en reparatie machines, advisering en 
instructie. Specialisten oude fruitrassen herkennen en enten/kweken en herstel graftekens oude 
begraafplaatsen zijn andere voorbeelden. 
Zowel de opbouw als het vervolgens in stand houden van vrijwilligersnetwerken vraagt een structurele 
inspanning. De afgelopen jaren is het accent verschoven naar instandhouding van groepen/netwerken. 
Echter, binnen onderstaande categorieën , worden op deelonderwerpen soms nieuwe netwerken ontwikkeld 
(bv. inventarisatie boerderijen, vrijwilligers op historische buitenplaatsen). 
De verdere ‘opbouw’ zit in de ontwikkeling op thema’s als scholing, kwaliteit en veiligheid. Onderstaande 
netwerken worden opgebouwd, uitgebouwd en in stand gehouden: 

- Vrijwilligersnetwerk landschapsbeheer 
- Vrijwilligersnetwerk cultuurhistorie 
- Vrijwilligersnetwerk bewonersgroepen 
- Vrijwilligersnetwerk biodiversiteit 
- Vrijwilligersnetwerk wandelnetwerk 

Kwantitatief overzicht: 

2006: 16.000 vrijwilligersuren 
2009: 33.000 vrijwilligersuren 
2012: 38.000 vrijwilligersuren 
2016: 50.000 vrijwilligersuren 
2017: 50.000 vrijwilligersuren  
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Kwaliteit 

Met onderstaande onderwerpen geven we weer welke activiteiten zijn uitgevoerd voor 
kwaliteitsverbetering. 

ARBO 

Het belangrijkste handvat bij het aanpakken van Arbo zaken is de Risico-inventarisatie en  -evaluatie. Deze 
werd in het laatste kwartaal herzien voor een nieuwe termijn van 5 jaar. Arbozorg is per definitie cyclisch. 
Activiteiten van de stichting veranderen immers en ook de techniek staat niet stil. 
Arbodienst Stigas verzorgde 2 interessante voorlichtingsbijeenkomsten voor het personeel. Een met thema 
werk en gezondheid.  De bijbehorende individuele zelfscan had een respons van 92%. De andere voorlichting 
ging over zoönosen, een verzamelterm voor ziekten die van dier op mens overgebracht kunnen worden. 
Bekendste voorbeeld is de ziekte van Lyme door een beet van een besmette teek, beroepsziekte nr. 1 in onze 
sector. 
 
Als onderdeel van diverse vakinhoudelijke trainingen voor vrijwilligers is er ook aandacht voor (verplichte) 
veilige werkomstandigheden. Op de rol stonden snoeien op hoogte, zaag- en veldtechniek en veilig werken 
met de motormaaier. SLZ adviseert zelfstandige werkgroepen op dit punt. Voor vrijwilligers die onder de vlag 
van SLZ actief zijn, gaat het een stapje verder: de wetgeving schrijft namelijk een zorgplicht voor van 
hetzelfde niveau als medewerkers op de loonlijst. 
 
Er zijn in 2017 drie (bijna)ongevallen gemeld tijdens het veldwerk. In alle gevallen liep het met een sisser af. 
Er zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Tot slot waren er de gebruikelijke jaarlijkse 
keuringen, her instructies en controle op brandveiligheid. 

Registratie 

Een solide, actuele database is de grondslag voor communicatie en  registratie van het vrijwilligerswerk. -Iin 
2017 is de database grondig herzien en verbeterd. Alle vrijwilligers/bewonersgroepen zijn opgenomen (deels 
ook individuele groepsleden) en ingedeeld op hoofdgroep, subgroep en thema. Op deze wijze kunnen 
gegevens eenvoudig worden opgevraagd en gekoppeld met werkbestanden, die soms nodig zijn voor 
gedetailleerder informatie. 
Verder zijn alle werkzaamheden van SLZ en vrijwilligers bij Waterschap en  Staatsbosbeheer  opgenomen in 
meerjarige samenwerkingsovereenkomsten. Dit betreft (vaak kleinschalige) projecten waar het specialistisch 
onderhoud door SLZ wordt gepland, uitgevoerd en gemonitord.  

Dagelijkse ondersteuning 

Het stimuleren van de zelfstandigheid van vrijwilligers- /bewonersgroepen hangt samen met de opbouw van 
kennis om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren met een zo klein als mogelijk rol van een 
voorman/vrouw. Hier is doorlopend aandacht voor. Bij complexere projecten is er zo lang als nodig instructie 
ter plaatse. Voor acute vragen is altijd de werkvoorbereider en/of voorman telefonisch bereikbaar .  

Scholing  

Cursussen/workshops inclusief ARBO verzorgd door en via SLZ: 

Hoogstamcursus Zeeuws-Vlaanderen -regulier feb eigenaren/vrijwilligers 

Streekeigen erven Zeeuws-Vlaanderen - i.s.m. ZVU mrt eigenaren/vrijwilligers 

Opfris HSF - Beveland jan/sep eigenaren/vrijwilligers 

HSF - Zeeuws-Vlaanderen april vrijwilligers 

Opfris Bacterievuur incl. GPS mei vrijwilligers/medewerkers 

uilenavond – voor uilennestkasteigenaren mei eigenaren/vrijwilligers 



13 

motorisch gereedschap opfris: 

maaibalk/frees/aanhanger 

juni medewerkers/vrijwilligers 

Ecologisch bloemrijkgrasland beheer  juni vrijwilligers/medewerkers 

EHBL (Eerste hulp bij landschapsbeheer) okt vrijwilligers/medewerkers 

Opfris dag - bosmaaier, motorkettingzaag, 

heggenschaar 

okt vrijwilligers/medewerkers 

Werkveld presentatie april medewerkers 

ecologisch bosbeheer Theorie en praktijk nov vrijwilligers/medewerkers 

Teken/Lyme/bastaardsatijn, bereklauw mei medewerkers 

Deeltaken medewerkers 

Begeleiding van vrijwilligers/bewonersgroepen bij landschapsonderhoud (velduren):  2.300 uur 
Werkvoorbereiding en coördinatie van het vrijwilligerswerk:     2.900 uur 
Distributie, onderhoud en vervanging materieel en gereedschappen:    1.000 SLZ uur  
(via detachering) 

Spreiding vrijwilligerswerk over Zeeland 

Om spreiding over de provincie inzichtelijk te maken is een overzicht gemaakt van alle vrijwilligers-/ 
bewonersgroepen, ontleend aan de SLZ database. 
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Vrijwilligersgroepen Wandelnetwerk Zeeland 

Organisatie aantal vrijwilligers 

KWBN 1 

LAW 1 

Werkgroep Ommetje Cleene Hooge 3 

Werkgroep LandGoed Wandelingen Oostkapelle 5 

Werkgroep Ommetje Serooskerke 1 

Werkgroep Ommetje St Laurens 2 

Werkgroep Ommetje Ritthem 1 

Wandelnetwerk Noord-Beveland: Akkerleven routedokters 11 

Wandelnetwerk Oost Zeeuws-Vlaanderen 22 

Wandelnetwerk Schouwen-Duiveland 25 

Wandelnetwerk Tholen 17 

Wandelnetwerk Walcheren 32 

Werkgroep Ommetje Ritthem 1 

Wandelnetwerk West Zeeuws-Vlaanderen 7 

Wandelnetwerk Zuid-Beveland 39 

 
Vrijwilligers en bewoners(groepen) landschapsbeheer  

Gemeente Aantal vrijwilligers 

Zuid-Beveland 259 

Noord-Beveland 16 

Walcheren 319 

Zeeuws-Vlaanderen 207 

Tholen 44 

Schouwen-Duiveland 81 

Buiten Zeeland of Nederland 8 

Aanpak 

Deze is weergegeven in het beleidsplan/werkplan vrijwilligerswerk en is op te vragen. 

Natuurwerkdag 

Op zaterdag 4 november van 2017 is de Natuurwerkdag gehouden, in totaal deden er op 27 locaties in 12 
gemeenten van Zeeland 734 deelnemers mee. Tijdens deze dag organiseren verschillende 
natuurverenigingen, buurt/wijkverenigingen en (natuur) werkgroepen een openbare werkdag waarbij 
iedereen kan aansluiten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland coördineert deze dag in Zeeland.   
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Overzicht van alle deelnemende locaties natuurwerkdag 

groep Naam locatie: Plaats: Gemeente: 

bewoners Speelhof Hoogerzael Middelburg Middelburg 

Wijkteam Middelburg-Zuid Erasmuspad Middelburg Middelburg 

Buurttuin Stromenwijk/'t Zand Middelburg Middelburg Middelburg 

Beleef Groen Arnemuiden Speelpark Arnemuiden Middelburg 

Ter Veste - Nico Landsman Sprenckweide Middelburg Middelburg 

WLW Vroondijk/ Meeldijk Duvekot  Vrouwenpolder  Veere 

Karel Schoonoord landgoedbos Oostkapelle Veere 

Scouts Het Zeeuwse Landschap Vrouwenpolder  Veere 

Werkgroep  Kop van Schouwen Nieuw-Haamstede Schouwen-Duiveland 

Staatsbosbeheer Nieuw-Haamstede Schouwen-Duiveland 

NME Schouwen-Duiveland & 
Jeugd en natuurvogelwacht 

Schouwen 

Vroongronden Burgh-Haamstede Schouwen-Duiveland 

WAT Hofweg Oosterland Schouwen-Duiveland 

bewoners Muijbos St. Maartensdijk Tholen 

Natuurvereniging Tholen Geulse Weel Stavenisse Tholen 

t Duumpje Morelleput Nieuwvliet Sluis 

de Steltkluut Otheense Kreek Terneuzen Terneuzen 

Tragel Tragel Clinge   Clinge Hulst 

scouts Yerseke Moer Yerseke Reimerswaal 

Kapsalon mevrouw Bruijnzeel  Borssele Borsele 

Hoogstamploeg Witte Hoeve B&B Ovezande Borsele 

o.a. Scouts Zwaakse Weel Kwadendamme Borsele 

KNNV - Bevelanden boerderij fam. Huige Nisse Borsele 

A Rocha A rocha Zeeland Driewegen Borsele 

Kasteelberg Werkgroep Speelterrein de Kasteelberg s Heer Arendskerke Goes 

Scouts HvB en Lodewijk Wilhelmina Polder Goes Goes 

Scouts  Kapelle Spoorpad Kapelle Kapelle 

OBS de Vliete Het kleine Zeeuwse Landschap Wissenkerke N-Beveland 

Watervliet Natuurpark met  
Zeeuwse gronden 

Watervliet Natuurpark Kortgene N-Beveland 

Vrijwilligers op historische buitenplaatsen 

In 2017 waren actief in dit project: Werkgroep Zeeduin, Oostkapelle 
Werkgroep Ter Hooge, Middelburg 
Werkgroep Oranjebosch, Oostkapelle 
Werkgroep Moesbosch, Koudekerke 

Getalsmatig worden aantal uren en deelnemers toegevoegd aan vrijwilligers landschapsbeheer. 

Bacterievuurcontrole 

Er is in Zeeland door SLZ 27 km haag gecontroleerd, waarin totaal 253 bacterievuurinfecties zijn gevonden. 
Hiervan zijn direct tijdens de controle 146 infecties weggeknipt. Van de overige 107 infecties zijn er door het  
Waterschap direct 40 opgeruimd. Particulieren kregen voor de bestrijding offertes. Vier particulieren hebben 
de gevonden en nog niet bestreden aantastingen door SLZ laten opruimen. De overige particulieren hebben 
voor de bestrijding geen gebruik gemaakt van de door SLZ aangeboden diensten. 
 
  



16 

Prestatieveld Natuur- en Landschapsbeheer particulieren 
 
SLZ voert diverse uitvoeringsgerichte taken en projecten uit op het gebied van particulier natuur- en 
landschapsbeheer en natuur- en landschapsbeheer bij overheden. 
 
SLZ realiseert het project ‘Herstel streekeigen erven’ en maakt plannen voor het opknappen van minimaal 10 
erven. Daarnaast worden 4 projecten uitgevoerd gericht op particulier landschapsonderhoud:   

Advisering en planvorming  

Medewerkers van SLZ hebben met zeer veel particuliere grondgebruikers contact over de aanleg en het 
beheer van kleine landschapselementen. Het betreffen adviezen aan bewoners van het buitengebied over 
o.a. gewenste methoden van onderhoud, natuurvriendelijke streekeigen erfinrichting, verkrijgen van 
subsidies en dergelijke. Er werden in 2017 in heel Zeeland weer ongeveer 250 adviesklussen afgewerkt. Vaak 
wordt het opstellen van schriftelijke adviezen opgenomen in de diverse lopende projecten. Op diverse 
locaties werd er tevens werk voor de vrijwilligersploegen afgesproken. 

Externe opdrachten 

Voor diverse eigenaren zijn plannen gemaakt voor inrichting en/of beheer van een terrein, buitenom een 
lopend SLZ-project. De kosten voor het opstellen van deze plannen komen voor rekening van de eigenaren.  
In 2017 voerde SLZ 33 betaalde opdrachten van verschillende aard en omvang uit voor externe 
opdrachtgevers. Voor 14 opdrachten is wel offerte uitgebracht, maar deze zijn niet tot uitvoering gekomen.  
 
beplantingsplan 
camping 

beplantingsplan 
kassen  

beplantingsplan 
particulier 

beplantingsplan 
agrariër 

beplantingsplan 
bedrijf overig 

beplantingsplan 
overheid 

1 1 1 4 1 1 

 
toets 
landschappelijke 
inpassing inventarisatie 

begeleiding 
en uitvoering paneel 

lezing of 
excursie 

plan / 
rapport overig 

2 3 5 3 3 4 4 

Samenwerking met bedrijven 

In 2017 is wederom op diverse fronten samengewerkt met bedrijven. Voorbeeld hiervan is de actie “Boeren 
planten bomen”. Bij de uitvoering van projecten worden veel plaatselijke en regionale bedrijven ingezet zoals 
bij het opschonen en herstellen van poelen in het kader van de VOL of het “Project kamsalamander 2017”.  
De contacten met Yara en Cargill in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone zijn in 2017 voortgezet. 
Met enkele bedrijven in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone zijn verdere afspraken gemaakt in het kader van het 
interregproject “2Bconnect”. De ELSTA / AES heeft in de winter van 2016-2017 de aanplant van 35 
hoogstamfruitbomen gesponsord. 

Samenwerking met overheden 

Met alle Zeeuwse gemeenten is er contact over het ontwikkelen en uitvoeren van diverse projecten.  
Daarnaast wordt SLZ vaak benaderd door de gemeenten voor het opstellen van onderhoudsadviezen of het 
uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden aan natuur- en landschapselementen, dit zijn dan 
betaalde opdrachten. We werken veel samen met de gemeenten binnen diverse projecten zoals van het 
wandelnetwerk en biodiversiteit. Daarnaast is er met enkele gemeenten ook overleg in het kader van het 
landschapsbeleidsplan (Borsele) en project ‘Veelzijdig landschap’ (Schouwen-Duiveland).  
 
Diverse onderhoudsplannen en inventarisaties voor gemeenten en waterschap 
Met het Waterschap Scheldestromen was er in 2017 veel contact over de uitvoering van diverse 
onderhoudswerkzaamheden op terrein van het Waterschap. Dit onderhoud is vastgelegd in een 4 jarige 
onderhoudsovereenkomst voor het uitvoeren van de controle van bacterievuur en essentaksterfte in 
wegbeplantingen op Walcheren en Zuid-Beveland liep ongewijzigd door. 
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In opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland is gewerkt aan het project rondom gekrompen en 
verdronken dorpen, dit is in de loop van 2017 afgerond. Daarnaast is gewerkt aan het ontwikkelen van een  
Mountainbikenetwerk en ruiterroutes.  
Net als voorgaande jaren hebben we in opdracht van de gemeente Veere enkele plannen getoetst voor 
uitbreiding van de minicamping, bestaande uit een vereveningsplan en een plan voor landschappelijke 
inpassing. 
 
Met de gemeenten Veere, Goes, Hulst, Sluis en Tholen en het Waterschap Scheldestromen is contact 
geweest over het onderhoud van kleine bosjes op hun grondgebied (zie ook het project Kleine bosjes). Met 
de gemeente Terneuzen, Goes en Borsele en Waterschap Scheldestromen is contact geweest over het 
onderhoud van hoogstamboomgaarden (zie ook het project hoogstam-abonnement). In het kader van de 
jaarlijkse Natuurwerkdag wordt met alle Zeeuwse gemeenten samengewerkt, de meeste gemeenten dragen 
ook bij in de kosten van dit project. 

Boeren planten bomen  

In 2017 hadden we met 3 leveranciers afspraken gemaakt in het kader van boeren planten bomen. 
SLZ bepaalt welke inheemse en streekeigen soorten, welke maten beplanting en beschermingsmaterialen op 
de bestellijst komen, maar laat het bepalen van de prijs over aan de leveranciers. De leveranciers hebben op 
hun website een link naar de website van SLZ en omgekeerd.   

Wilgenpoten 

In het winterseizoen 2017-2018 zijn totaal 167 wilgenpoten besteld en door SLZ geleverd op diverse  locaties 
in Zeeland. 
 
Projectplan 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.  
 
In de toekenningsbrief van de integrale kostensubsidie 2017 van 8 februari 2017 van de Provincie Zeeland 
aan SLZ is opgenomen, dat er in het kader van dit project plannen worden gemaakt voor het opknappen van 
10 erven. Tijdens het overleg over de integrale kostensubsidie 2017 met de opdrachtgever is afgesproken om 
het aantal van 10 te verlagen tot 4 erven, dit is ook schriftelijk per brief bevestigd door SLZ aan de Provincie. 

Projectverslag Herstel streekeigen erven  

Doel: opstellen plannen en uitvoeren werkzaamheden voor het herstel van streekeigen erven met diverse 
landschapselementen. 
In 2017 hebben we  in totaal  90 uur besteed aan het opstellen van 5 plannen voor herstel 
landschapselementen op erven, op deze erven zijn diverse streekeigen landschapselementen hersteld of 
nieuw aangelegd. 
Eigenaren kunnen kiezen voor een eenvoudig plan voor € 200,- of een uitgebreid herstelplan voor  
€ 400,-. In deze plannen worden diverse streekeigen landschapselementen en een kort beheervoorstel 
opgenomen. 
De kosten van het project in 2017 bedragen ongeveer € 6.000,-. Deze kosten zijn grotendeels gefinancierd 
door de Nationale Postcode Loterij (€ 4.000,-) en de provincie  (€ 1000,-).   De eigenaren dragen ongeveer € 
1.000,- bij. 
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Via het project zijn onder andere plannen opgesteld voor 2 streekeigen erven van de Stichting Heerlijkheden 
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein. Daarnaast zijn plannen opgesteld voor een streekeigen erf in Sluis, 
Schoondijke en Scherpenisse. Voor advies van het toekomstig onderhoud van de erfbeplanting werd 
aangeboden om een ervenabonnement af te sluiten.  
 
Daarnaast zijn er in 2017 buitenom dit project een aantal plannen gemaakt voor de landschappelijke 
inpassing van nieuwbouw op boerenerven in Zeeland, vaak zijn deze plannen verplicht i.v.m. de aanvraag van 
een bouwvergunning voor een nieuwe loods op een erf.  Ook hierbij is vaak sprake van de aanleg streekeigen 
landschapselementen zoals een brede windsingel en de aanplant van diverse streekeigen laanbomen, zoals 
noten en steeliepen. Deze plannen zijn geheel betaald door de eigenaren.  

Kleine bosjes  

In 2017 hebben 23 bosjeseigenaren een kleine bosjes - abonnement met SLZ. 
Voor 2 bosjes is er in 2017 een plan gemaakt om de natuurwaarde van het bosje te verhogen. Voor de 
vrijwilligers is er een studiedag georganiseerd met als onderwerpen voorkomende problemen bij het beheer 
van (kleine)bosjes en het herkennen van boom- en struiksoorten. 
Binnen het project zijn er in totaal 31 werkdagen geweest met de doordeweekse vrijwilligersgroepen van SLZ 
in kleine bosjes in geheel Zeeland.  

Hoogstamabonnement  

Doel: duurzaam systeem voor het onderhoud van hoogstamboomgaarden in Zeeland. 
Vanaf 2015 kunnen eigenaren kiezen voor een eenvoudig onderhoudsadvies of een uitgebreid 
onderhoudsadvies met een advies per boom. 
In 2017 hebben we 930 uur besteed aan het project (opstellen adviezen en begeleiden onderhoud).  
De vrijwilligersgroepen hebben ongeveer 100 werkdagen uitvoerend werk verricht. In de regio Noord en 
Midden Zeeland zijn twee snoeigroepen actief. 
Vanaf 2015 wordt in het project ook het onderhoud van de gerealiseerde collectieboomgaarden (via het 
project Oude Fruitrassen) opgenomen en het onderhoud van hoogstamfruit via de Doelsubsidie. 
 
Speciale werkzaamheden: 
Het onderhoud van de jonge collectieboomgaard bij Perkpolder (eigendom Rijkswaterstaat) is ook via het 
project opgepakt, in deze boomgaard zijn voorjaar 2017 ongeveer 60 hoogstamfruitbomen aangeplant. Via 
het project worden ook diverse hoogstamboomgaardjes van de gemeente Goes onderhouden,  met name in 
de Hollandse Hoeve te Goes is in 2017 weer flink wat snoeiwerk uitgevoerd. 
 
In 2017 zijn voor 50 hoogstamboomgaarden opnieuw adviezen opgesteld.  
Verder zijn 4 nieuwe abonnementen afgesloten en zijn er onderhoudsadviezen gemaakt voor deze 
particuliere boomgaardjes van 10 tot 40 stuks hoogstamfruitbomen. 
In de loop van het jaar zijn er ook weer enkele abonnementen vervallen i.v.m. verkoop van het  erf of de voor 
betreffende eigenaar te  hoge kosten van het abonnement. Eind 2017 lopen er in totaal 112 
hoogstamabonnementen voor 4.439 hoogstamfruitbomen. 

Streekeigen ervenabonnement 

Doel: duurzaam systeem voor het onderhoud van streekeigen landschapselementen op erven in Zeeland.  
Het project loopt vanaf 2013, dat jaar begonnen we met 26 abonnementen, eind 2017 lopen er 76 
abonnementen, in 2017 hadden we 10 nieuwe aanmeldingen en waren er 5 opzeggingen. 
De kosten van het abonnement bedragen € 50,- per jaar, voor de werkzaamheden ontvangen de  
eigenaren een aparte offerte. 
 
In 2017 hebben we 522 uur besteed aan werkzaamheden in het kader van het ervenabonnement. 
Eind 2017 liepen er 76 ervenabonnementen: 
 39 streekeigen erven 
 24 streekeigen erven met aanliggende terreinen / graslanden met landschapselementen 
 6 historische buitenplaatsen met landschapselementen 
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 1 historisch fort in Zeeuws Vlaanderen 
 1 voormalig erf met landschapselementen bij Yara  
 1 weiland met landschapselementen / steenuil biotoop 
 1 museumtuin 
 2 erven bij verzorgingstehuis 
 1 erf met aanliggende terreinen Leger des Heils 
Bij enkele klanten was er een combinatie met het Hoogstamabonnement of het project Kleine bosjes. 
 
Vanaf 2013 loopt het onderhoud van de buitenplaatsen Duinbeek en Zeeduin te Oostkapelle, Mon Plaisir te 
Noordgouwe en ’t Jachthuis te Kloetinge, ook in het kader van het Ervenabonnement. In het verleden werd 
dit onderhoud uitgevoerd in het kader van de Particuliere Historische Buitenplaatsen.  

Grenslindenabonnement  

Doel: duurzaam systeem voor controle en eenvoudig onderhoud van zowel jonge als oude grenslinden in de 
Zak van Zuid Beveland.  
Sinds 1998 zijn vrijwilligers en medewerkers actief om deze parels in het Zuid-Bevelandse landschap te 
onderhouden. 
146 van 250 grenslinden zijn in abonnement:  53 bij Waterschap, 78 bij Natuurmonumenten en 15 bij 
particuliere eigenaren. Overige eigenaren en terreinbeheerders wilden geen gebruik maken van ons aanbod 
voor abonnement.  
 
90 SLZ-uren zijn besteed aan: 
• abonnementsbeheer  
• (begeleiden) uitvoering 
• jaarlijkse controleronde alle grenslinden en regelen onderhoud 
• inventariseren noodzaak specialistisch onderhoud 
 
Onder andere  i.v.m. verkeersveiligheid  heeft SLZ de opdracht gevraagd en gekregen van het Waterschap om 
de snoei te regelen van enkele oudere grenslinden. Dit is uitgevoerd door een gecertificeerd boomverzorger. 
 
180 vrijwilligersuren zijn besteed aan: 
• Weghalen van baardgroei bij oude bomen 
• Verwijderen van stamschot bij alle bomen 
• Verwijderen van boom- en struikopslag 
• Vormsnoei van jongere bomen 
• Controle boombescherming 
 
Vanwege de aanleg van de nieuwe op- en afritten van de A58 bij Goes, was het nodig dat een grenslinde 
werd verplaatst. De linde stond bij het viaduct naast het fietspad en het spoor van de SGB. De nieuwe locatie 
is naast het viaduct bij de ’s Gravenpolderseweg, ook weer aan de zuidkant. SLZ heeft het werk begeleid en 
er voor gezorgd dat de aannemer de boom op de nieuwe locatie heeft geplant. Ook is de boom gesnoeid en 
zijn er nieuwe boompalen bij geplaatst. 

Onderhoudsovereenkomsten 

SLZ sluit onderhoudsovereenkomsten (VOL) inzake particulier natuur- en landschapsbeheer af, controleert, 
vernieuwt ze en betaalt ze uit. In 2017 totaal 323 stuks lopende overeenkomsten. 
In deze overeenkomsten waren de volgende landschapselementen opgenomen: 

- 272 stuks drinkputten in heel Zeeland 
- 19. 577 meter heg/ houtwal 
- 119 stuks hoogstamfruitbomen 
- 5.760 stuks knotbomen (meestal knotwilgen) 
- 7.500 m2 hakhoutpercelen  
- 15.750m2 riet en hooiland in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren 
- 1640 m2 bloemdijk in Zuid-Beveland 
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Project Oude fruitrassen en dorpsboomgaarden 

In 2017 zijn voor het onderdeel oude fruitrassen onder andere de volgende onderdelen opgepakt: 
- Er zijn 13 collectieboomgaarden met totaal ruim 1000 hoogstamfruitbomen. 

In 2017 zijn de collectieboomgaarden Perkpolder en Seasun gerealiseerd. 
- Voor het onderhoud van alle collectieboomgaarden lopen er afspraken, veel collectieboomgaarden 

hebben een hoogstamabonnement. 
- Diverse vrijwilligers hebben in 2017 weer enkele oude fruitrassen opgespoord en enthout verzameld. 
- Twee vrijwilligers enten / oculeren de fruitbomen en kweken diverse oude fruitrassen in hun eigen 

kwekerij op tot leverbare bomen voor in boomgaarden. In 2017 zijn deze bomen met name 
aangeplant in nieuwe collectieboomgaarden bij Perkpolder en  bij Seasun in Kapelle. 

- De vaste vrijwilligersgroep voor determinatie en inventarisatie van oude fruitrassen was aanwezig op 
de erfgoeddag in Oostkapelle met een collectie oude fruitrassen. 

- In 2017 is de collectie wilde pruimen in de wijkboomgaard Overturia weer uitgebreid met een 
nieuwe haag, de vrijwilligersgroep heeft in de Zak van Zuid-Beveland diverse stekken uitgestoken en 
in deze haag aangeplant. 

Vanaf 2015  zijn we gestart met het project “ieder dorp zijn boomgaard”, belangrijk onderdeel van het 
project is bewonersparticipatie: de bewoners moeten betrokken zijn bij de boomgaard en zelf 
werkzaamheden aan de boomgaard uitvoeren. 
In de loop van 2017 hebben we weer enkele aanmeldingen gekregen voor het project, dit jaar ook op 
Schouwen Duiveland, in de loop van de winter 2017-2018 worden er op Schouwen 2 dorpsboomgaarden 
gerealiseerd ( planvorming in 2017). Totaal zijn er nu 25 dorps- / wijkboomgaarden gerealiseerd. 
 
In de 2017 zijn de volgende 5 dorps- of wijkboomgaarden gerealiseerd: 

- Goes, wijkraad Mannee: aanplant deel 2 van de wijkboomgaard met de wijkraad ( 20 bomen) 
- Kuitaart: dorpsraad: aanplant 10 hoogstambomen bij de Molen, ook samen met enkele medewerkers 

van sponsor ELSTA 
- Cadzand: dorpsraad en basisschool, aanplant 20 bomen 
- Serooskerke: dorpsraad en basisschool: aanplant 15 bomen 
- Sprenckpark: bewonersgroep en basisschool: aanplant 15 bomen en hagen. Voor het onderhoud 

werd een contact afgesloten met de gemeente Middelburg. 
In diverse dorps- en wijkboomgaarden heeft er in 2017 onderhoud plaatsgevonden. Diverse vrijwilligers van 
de dorpsboomgaarden hebben de cursus “hoogstamfruitbomen” bij SLZ gevolgd en kunnen zelfstandig aan 
de slag met het hoogstamfruit. Voor het onderhoud van een enkele dorpsboomgaard is een 
hoogstamabonnement afgesloten. 
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Prestatieveld Communicatie en Kennis  
 
SLZ geeft voorlichting en creëert draagvlak bij de bevolking en subsidiegevers en initieert en geeft 
inhoudelijke ondersteuning bij cursussen.  
 
SLZ gebruikt verschillende vormen van communicatie. Niet alleen om de kennis en daardoor de kwaliteit van 
het landschap en het landschapsonderhoud te verhogen, maar ook om vrijwilligers en eigenaren/beheerders 
te motiveren en bij de werkzaamheden te betrekken. Tevens worden diverse middelen ingezet om SLZ en 
landschapsbeheer meer bekendheid te geven en zo een groter maatschappelijk draagvlak te krijgen voor 
natuur- en landschapsbeheer. De activiteiten zijn in eerste instantie gericht op eigenaren/beheerders en 
daarnaast ook op vrijwilligers, overheden en het grote publiek. 

Interne kennisuitwisseling 

Binnen SLZ is veel kennis aanwezig en om dit ook te delen organiseerden we in 2017 verschillende 
activiteiten en cursussen om het kennisniveau op peil te houden. Naast de inhoudelijke kennis vinden we het 
belangrijk om elkaar op de hoogte te houden van de vele projecten binnen landschapsbeheer. In 2017 
organiseerden we onderstaande activiteiten voor onze medewerkers. Bij een aantal cursussen, konden vaste 
direct aangestuurde vrijwilligers aansluiten.  
 

Aanbod educatieve activiteiten voor medewerkers (en vrijwilligers) - 2017 

11-04-'17 workshop hoogstamfruit snoeien VLP 2  

09-05-'17 motorisch gereedschap opfris: maaibalk/frees/ div. 

17-05-'17 Hoogstam studiedag 

01-06-'17 Ecologisch bloemrijkgrasland beheer 

01-06-‘17 Cursus Acces 

11-07-'17 Stigas - Belagers op de werkvloer (o.a. teek, satijnvlinder, wesp, bereklauw, processie)  

19-09-'17 Studiedag bosjes 

25-10-'17 Workshop Knotten 

07-11-'17 Workshop Knotten 

19-12-‘17 Eindejaarsbijeenkomst op Zeeuws erf 

Om informatie en kennis uit te wisselen op bestuurlijk niveau, zijn ook verschillende projecten bezocht met 
het bestuur van SLZ en met gedeputeerde Mw. Schönknecht.  

Workshops en cursussen voor erfeigenaren 

Het project Ken je erf is er op gericht krachten te bundelen en met erfeigenaren een langdurige relatie 
opbouwen én onderhouden. SLZ wil dat bewoners van het buitengebied de landschappelijke kwaliteit van de 
Zeeuwse streekeigen erven en het cultuurlandschap voor een langere tijd waarborgen. Verschillende 
cursussen, workshops, excursies of bijeenkomsten werden georganiseerd.  
 

Verslag van de workshops / cursussen - 2017 

06-02-'17 Basis cursus 
Hoogstamfruitbomen 

snoeien 

Deze cursus is gericht op de particuliere erf eigenaar met hoogstamfruitbomen. Begin 
2017 deden 43 personen mee aan deze cursus. Doel van de cursus is dat deelnemers 
zelfstandig hoogstamfruitbomen kunnen snoeien. 

13-02-17 

18-02-'17 

14-03-'17 
Zeeuwse boerderijen 

cursus 

Deze cursus is gericht op de particuliere erfeigenaar en mensen die interesse hebben 
in (groene) cultuurhistorie in Zeeland. Begin 2017 volgden 16 mensen de twee 
theorieavonden en excursie. De cursus is een samenwerking van SLZ met de 
Boerderijenstichting Zeeland en de Zeeuwse Volksuniversiteit. 

21-03-'17 

25-03-'17 

19-05-'17 
Boomkikkerexcursie te 

Aardenburg 

Bij deze praktijkbijeenkomst kwamen circa 30 geïnteresseerden bij elkaar in 
Aardenburg. De excursieleiders vertelden de deelnemers hoe kamsalamanders en 
boomkikkers leven, wat ze nodig hebben aan biotoop en wat eigenaren zouden 
kunnen doen om hun erf geschikt te maken als leefgebied.  

30-05-'17 Steen- en kerkuil avond 
Op deze avond in West Zeeuws-Vlaanderen waren 22 vrijwilligers en eigenaren die op 
hun erf een nestkast hebben aanwezig. Tijdens deze avond kregen zij actuele 
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informatie over de verspreiding van de steen- en kerkuilen. Tevens was er een korte 
presentatie over wat steenuilen nodig hebben in hun leefgebied.  

Daarnaast werden dagen georganiseerd waarop eigenaren van hoogstamfruitboomgaarden walnoten (1 dag, 
20 deelnemers) en hoogstamfruit (4 dagen, 70 deelnemers) konden laten persen tot walnoten olie en 
fruitsap. Op de jaarlijkse Erfgoeddag in het landschap werden op 12 locaties door de gehele provincie 
activiteiten georganiseerd. Een paginagrote advertentie in de PZC kondigde deze dag aan en gaf beeld van 
wat waar te doen was. Ongeveer 150 mensen deden mee aan de excursies en workshops.  

Stands/lezingen/evenementen 

Vanuit ons netwerk krijgen we regelmatig de vraag of we een inhoudelijk bijdrage willen leveren tijdens een 
bijeenkomst. Hieronder een opsomming van enkele activiteiten die hieronder vallen. 
- Bijeenkomst Weidevogels  
- Stand met activiteit op de Landschapsdag te Schouwen-Duiveland 
- Expertmeeting Agrarisch Erfgoed van Boerderijenstichting Zeeland en Agrarisch Erfgoed Nederland 
- Symposium Meer natuur voor pittig fruit 
- Excursie naar gemaal Boreel in Middelburg o.l.v. medewerker Waterschap Scheldestromen 
- Koeienborrel  i.s.m. Stichting Open Duinen 
- Stand met activiteit op de Oostkapelse dag 
- Excursie tijdens de Nacht van de Vleermuis Borsele 
- Lezingen over het Wandelnetwerk Zeeland voor de Vereniging van Infrabeheerders en voor de WoW 

De Boom In 

De Boom In is een uitgave van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en wordt vier keer per jaar 
verzonden aan vrijwilligers in het landschapsbeheer in Zeeland, overeenkomsthouders, relaties en 
medewerkers. Totaal zijn er 1600 adressen die ons blad per post ontvangen en 2400 mensen ontvangen deze 
per e-mail. De ‘herfst-editie’ heeft altijd een speciaal thema. Dit jaar was dat ‘Bijen en Bestuivers’. De laatste 
edities zijn te downloaden van onze website: www.landschapsbeheerzeeland.nl 

Inhoudelijke artikelen van medewerkers of vrijwilligers SLZ 

Prestatieveld Titel Tijdschrift 

toegankelijkheid 

 De Zak herzien De boom in 17-1 

 Cultuurhistorisch ommetje Water en Land ’t Zandstromenwijk 
gereed 

De boom in 17-1 

 Natuurbeleving en het risico van teken De boom in 17-2 

   

vrijwilligerswerk 

 Bewoners participeren bij Sprenckpark De boom in 17-2 

 Drie decennia vrijwilligerswerk bij SLZ; knotten en nog een knotten De boom in 17-4 

 Mijn duin Duin 40-2 

 Vrijwillige weidevogelbescherming De Klusdurper 36-2 

   

natuur- en landschapsbeheer 

 Wilde pruimen in het landschap De boom in 17-1 

 Ervenproject Zeeuws-Vlaanderen SLZ 2012-2017 De boom in 17-1 

 Bacterievuurbestrijding door particulieren De boom in 17-1 

 Knotbomen in verschillende soorten en maten De boom in 17-1 

 Kleine bosjes De boom in 17-2 

 Grenslinde-abonnement De boom in 17-2 

 Bescherming van bomen in Zeeland De boom in 17-4 

   

cultuurhistorie 

 Inventarisatie kleine elementen Schouwen-Duiveland De boom in 17-2 

 Behoud onze Zeeuwse  boerderijen De boom in 17-4 

 Zwartenhoekse zeesluis Open monumenten-
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dag 2017 Terneuzen 

   

biodiversiteit 

 Plezier met de bontbekplevier De boom in 17-2 

 Het voorkomen van verspreiden van ziekten bij amfibieën De boom in 17-2 

 Bescherming van wilde bijen in Zeeland De boom in 17-3 

 Wat kunt u doen voor bijen? De boom in 17-3 

 Verbeteren aanbod van voedsel en nestgelegenheid voor wilde 
bijen 

De boom in 17-3 

 Diversiteit voor typische Zeeuwse soorten De boom in 17-3 

 Bestrijding invasieve exoten door SLZ De boom in 17-4 

 Biodiversiteit op recreatieterreinen De boom in 17-4 

   

agrarisch natuurbeheer 

 Bestuiving en bestuivers van fruitrassen De boom in 17-3 

 Bestuiving van fruit in Zeeland De boom in 17-3 

 Vogelbeschermers en boeren slaan de handen ineen voor de 
patrijs 

Slimme vogels 2017 

Website  

De website van SLZ www.landschapsbeheerzeeland.nl is in 2017 geheel vernieuwd. Een moderne website die 
gebruiksvriendelijk is en ook via de smartphone kan worden bezocht. 73.862 websitebezoekers in 2017. Via 
de website wordt een nieuwsbrief gegenereerd die 1x per maand is verstuurd naar 3000 adressen.  

De Pers 

De Zeeuwse media kent ons onderhand al goed. Zeker 95% van onze persberichten vinden we terug in de 
kranten of op nieuwswebsites. In 2017 verscheen SLZ met een onderwerp ten minste 72 keer in verschillende 
dag- en weekbladen. Journalisten komen geregeld langs op uitnodiging bij een door ons georganiseerd 
evenement of nieuwsitem. Andersom worden wij ook regelmatig benaderd voor commentaar. 
Ook sociale media zetten wij in als nieuwe media om onze activiteiten aan te prijzen en dat werkt goed.  
Sociale media:  Twitter    – 627 volgers 
   Facebook   – 568 vrienden 
   Instagram   – 168 volgers 
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Prestatieveld Cultuurhistorie 
Behoud en beheer van kleine cultuurhistorische landschapselementen zijn voor SLZ belangrijke taken. Het 
ontwikkelen van uitvoeringsgerichte projecten, samenwerkingsverbanden en het creëren van draagvlak zijn 
daarbij de belangrijkste activiteiten.  

Overleg en samenwerking 

SLZ heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van de werkgroep ‘Meldpunt Cultuurhistorie”. Afgelopen jaar 
zijn 4 meldingen door SLZ verwerkt. Bij een aantal meldingen, die niet bij SLZ waren uitgezet is SLZ toch 
zijdelings betrokken geweest via het geven van advies.   
Gemeente Goes en Schouwen-Duiveland hebben beiden een Erfgoedplatform waaraan SLZ deelneemt. Het is 
de bedoeling dat er door inbreng van alle aan het platform deelnemende organisaties nieuwe ideeën 
ontstaan en dat door samenwerking cultureel erfgoed meer aandacht krijgt.  
Met gemeente Veere is overleg geweest omtrent samenwerking in projecten. SLZ heeft een aantal 
projectvoorstellen ingediend voor de Leefbaarheidsbijdrage.  

Overzicht van geplaatste verhalen 

Zeeuwse Ankers is een samenwerkingsverband op het gebied van erfgoed, landschap en toerisme. 
Op de http://www.zeeuwseankers.nl komen o.a. de verhalen van samenwerkende organisaties bij elkaar om 
samen, in de komende jaren, de culturele biografie van Zeeland te maken. 
Hieronder de verhalen die door Stichting Landschapsbeheer Zeeland in 2017 op de website zijn gezet: 
Verhaal Bramen Gepubliceerd op 24 februari 2017 
Verhaal Welen Gepubliceerd op 24 februari 2017 
Verhaal Sanatoriumhuisjes Gepubliceerd op 07 maart 2017 
Verhaal Potdekselen Gepubliceerd op 02 mei 2017  
Verhaal Canadapopulier Gepubliceerd op 02 mei 2017 
Verhaal Streekeigen hekken in Zeeland Gepubliceerd op 30 mei 2017  
Verhaal Natuurtoren van Oosterland Gepubliceerd op 30 mei 2017 
Verhaal Leilindes Gepubliceerd op 30 juni 2017 

Streekeigen erfgoed en vrijwilligers 

SLZ inventariseert, verzamelt kennis en voert onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit rondom de thema’s: 
historische begraafplaatsen en kerkterreinen en historische grensstenen, - palen en - bomen. Vrijwilligers 
spelen een belangrijke rol bij behoud en beheer. Zij vormen een netwerk waarop een beroep kan worden 
gedaan voor het leveren van kennis of het inzetten van specifieke vaardigheden.  
Om kennis en ervaringen te delen is voor alle cultuurhistorie vrijwilligers een informatieve excursie 
georganiseerd. De vrijwillige uitvoeringsploeg Zeeuws-Vlaanderen heeft samen met de Vrienden, 
maaiwerkzaamheden uitgevoerd bij de Zwartenhoekse Zeesluis, de tramcoupure te Mauritsfort en de 
bunkers bij Philippine.  

Waardevolle begraafplaatsen in Zeeland 

Op 19 verschillende waardevolle begraafplaatsen is door vrijwilligers werk verzet. Bij de ene groep lag het 
accent vooral op het verzamelen en vastleggen van informatie, bij de andere vooral op het uitvoeren van 
beheer werk.  
Voor de begraafplaats in Hulst is een toekomstvisie opgesteld i.s.m. de Oudheidkundige kring De Vier 
Ambachten. Met het dit product hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding van 
cultuurhistorische en ecologische waarden van de historische begraafplaats.  
In Koudekerke werden monumentale graven en een grafkelder hersteld. Vrijwilligers werkten hier nauw 
samen met een restauratie bedrijf. De voormalige begraafplaats werd een wandelpark en werd in juni 
officieel opgeleverd.  
De vrijwilligers van de voormalige begraafplaats te Vrouwenpolder willen graag aan de slag met het herstel 
van de grafmonumenten en het groen. Een plan is gemaakt en een fonds heeft subsidie beschikbaar gesteld.  
 

 

http://www.zeeuwseankers.nl/
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16 groepen op verschillende locaties 

Totaal 77 personen 

1866 gewerkte uren  

 

Groep Uitgevoerde werkzaamheden 

Nieuwdorp Schoonhouden monumenten en stroken er omheen 

Axel Schoffelen, snoeien, maaien, schoonhouden monumenten, herstel monumenten, excursie 

Nisse Schoonhouden monumenten en stroken er om heen 

Ellewoutsdijk Schoonhouden monumenten 

Baarland Schoonhouden monumenten en stroken er omheen 

Heinkenszand Schoonhouden monumenten en stroken er omheen, schoffelen 

Joodse 
begraafplaatsen Schoonhouden monumenten, herstel monumenten, snoeien, schoffelen 

Oudelande  Schoonhouden monumenten en stroken er omheen 

Sinoutskerke Schoonhouden monumenten en stroken er omheen vrijhouden van planten 

Hansweert  Schoonhouden monumenten en stroken er omheen, snoeien, maaien, hooien, schoffelen, onderhoud paden 

Koudekerke 
Restauratie grafmonumenten, restauratie grafheuvel met hekwerk, onderzoek naar historie, onderhoud paden, maaien, 
schoffelen, snoeien 

Sas van Gent Schoffelen, schoonhouden monumenten 

Hulst Inventariseren grafmonumenten, rondleidingen, archief onderzoek 

Vrouwenpolder Maaien, hooien, snoeien 

Zaamslag 
Schoonhouden monumenten en stroken er omheen, herstellen en herplaatsen monumenten, informatievoorziening 
ontwikkelen, rondleidingen 

Zuiddorpe Schoffelen, snoeien, paden egaliseren, maaien, planten 

Daarnaast zijn door de uitvoeringsploeg van SLZ werkzaamheden uitgevoerd op de voormalige 
begraafplaatsen Looperskapelle, Brijdorpe en Schakerloo. 

Historische grenspalen en overige elementen  

 

Grenspalen, 
overige elementen  

Inventarisatie 
boerderijen 

Gezamenlijke 
informatieve 

excursie voor de 
vrijwilligers 

Totaal 

17 personen 375 uur 785 uur 80 uur 1240 uur 

  
“Grensbomen binnen de gemeente Veere” is een project wat in 2017 is ingediend voor de 
leefbaarheidsbijdrage gemeente Veere en is door de gemeente toegekend. Met een eigenaar is al contact 
geweest i.v.m. een grensboom op het terrein van zijn buitenplaats. Met vrijwilligers is overleg geweest om 
archief onderzoek te doen bij het Zeeuws archief naar grensbomen op buitenplaatsen, ambachts-
heerlijkheden etc. De volledige opstart van onderzoek door vrijwilligers en uitvoering, indien mogelijk terug 
planten van grensbomen op de historische plaats(en), zal plaats vinden in 2018. 
 
De werkzaamheden voor de historische grenspalen bestonden uit het herstellen en herplaatsen van een 
tiendpaal bij Veere. Voor andere historische palen bestond het werk uit het opzoeken van de originele 
standplaats via archief en kaartonderzoek, evt. regelen van nieuwe standplaats, (her)plaatsen palen, beheer 
regelen, informatievoorziening maken en plaatsen, zorgen voor financiering voor het werk door 
aannemers/bedrijven. Daarnaast hebben vrijwilligers kwetsbare historische palen gemonitord en is er 
gemaaid, gehooid en opgeruimd bij de twee bunkers aan de Olmendijk te Philippine, de voormalige 
tramcoupure bij Mauritsfort en bij de Zwartenhoekse zeesluis bij Westdorpe.  
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Herstel kleine elementen 

Dankzij een bijdrage van de gemeente Veere kon weer een klein element worden hersteld. Het ging om een 

varkenshok te Koudekerke. 

Inventarisatie waardevolle boerderijen 

In 2017 is de ‘Inventarisatie waardevolle boerderijen in Zeeland’ afgerond. Er zijn zowel gebouwen als groene 
elementen geïnventariseerd, waarbij o.a. gelet is op de gaafheid en de zeldzaamheid ervan. De gegevens zijn 
in inventarisatieformulieren verwerkt, waaraan beknopte beschrijvingen van de boerderijen zijn  
toegevoegd. Samen met de bijbehorende foto’s zijn alle inventarisatiegegevens door SLZ via Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland naar de Provincie gestuurd. 

Gekrompen Dorpen Schouwen Duiveland 

Op woensdag 5 juli 2017 heeft Wethouder van den Berg van de Gemeente Schouwen-Duiveland samen met 
Rachel Schats, osteoarcheoloog van de Universiteit Leiden, het 1e bord van de gekrompen en verdronken 
dorpen onthuld. Verspreid over Schouwen Duiveland staan 16 doorzichtige informatieborden met daarop de 
contouren van het voormalige dorp gesitueerd in de onbebouwde polder of in het water van het Zuidland. 
Van een dorp is echter bijna of zelfs helemaal niéts meer te bekennen. Maar je kan met een beetje 
inbeeldingsvermogen het dorp als het ware zien liggen in de bestaande achtergrond. Meer informatie staat 
op de site van Zeeuwse Ankers: http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1916/gekrompen-en-
verdronken-dorpen-op-schouwen-duiveland  Op alle borden staat een QR code die verwijst naar deze 
website. Naast deze borden zijn er ook brochures en flyers gemaakt (incl. Duitstalige versie), verkrijgbaar op 
het gemeentehuis, bibliotheken, musea en diverse recreatiebedrijven. Dit project werd financieel gesteund 
door de Gemeente Schouwen-Duiveland, Rabobank Oosterschelde Coöperatief Dividend, Stichting Renesse, 
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, Familiefonds Hurgronje, ANWB, Stichting Nico Job Beije en nog een 
fonds dat geen naamsvermelding wenst. 
 
  

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1916/gekrompen-en-verdronken-dorpen-op-schouwen-duiveland
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1916/gekrompen-en-verdronken-dorpen-op-schouwen-duiveland
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Prestatieveld Biodiversiteit  
 
SLZ zorgt voor het behoud van de Zeeuwse biodiversiteit. Activiteiten op dit vlak zijn het werven, binden en 
ondersteunen van vrijwilligers en deelname aan de Provinciale werkgroep soortenbeleid. Projecten voor 
Provinciale doelsoorten (kamsalamander, vleermuis, boomkikker), t.b.v. biotoopverbetering en 
soortenbescherming worden uitgevoerd. En er wordt  advies en voorlichting aan particulieren m.b.t. soorten 
verzorgd.  

Kamsalamander en steenuil  

Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft begin 2017 het project Kamsalamander/Steenuil 2017 ingediend. 
Dit project is in mei 2017 toegekend door GS. Een van de onderdelen van het project is het inrichten of 
herstellen van 15 biotopen voor kamsalamander en steenuil. Het aantal deelnemers dat zich meldde om mee 
te doen aan het project bleef laag en daardoor was het niet mogelijk om binnen de afgesproken termijn aan 
de prestatieafspraken te voldoen. Uitstel werd aangevraagd en verkregen. In de zomer van 2017 meldden 
zich na een oproep in de media een flink aantal potentiële deelnemers. Na bezoek en toetsing van de criteria, 
bleven er daar voldoende van over om aan het afgesproken aantal te komen. Eind 2017 waren er 4 
deelnemers die definitief meedoen en 14 die nog moeten beslissen.  

Vleermuis  

Er zijn 5 winterverblijven (Ritthem; Koudekerke; Westkapelle; Biggekerke; Nieuwvliet) en 5 zomerverblijven 
(Oostkapelle; Zierikzee; Kleverskerke; Driewegen; Waarde) geschikt gemaakt voor vleermuizen. De objecten 
zijn toegankelijk gemaakt voor vleermuizen en waar nodig ontoegankelijk gemaakt voor vandalen. Er zijn 
verschillende voorzieningen voor vleermuizen aangebracht zoals vleermuiskasten op de zolders en betonnen 
hangstenen in bunkers. Opvallend was de enthousiaste medewerking van de eigenaren die zowel 
toestemming gaven en ook hebben meegeholpen. 

Partridge 

Samen met het Brabants Landschap, Het Zeeuwse Landschap en 
organisaties uit België, Duitsland, Schotland en Engeland werken we 
samen aan het PARTRIDGE project. In tien voorbeeldgebieden, verspreid 
over de vijf deelnemende landen, worden betere leefomstandigheden 
gecreëerd voor de patrijs. In Zeeland doen we dat in Burghsluis op 
Schouwen-Duiveland, samen met akkerbouwers, wildbeheereenheden en 
agrarische collectieven. Het doel is om de achteruitgang van de patrijs te stoppen en 30% meer biodiversiteit 
te realiseren. Een belangrijk onderdeel is het uitwisselen van kennis met boeren, jagers, natuurbeschermers 
en beleidsmakers door heel Europa. Zo werken we toe naar duurzame akkerbouw met behoud van natuur. 
PARTRIDGE wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de EU, provincie Noord-Brabant, 
provincie Zeeland, leden van Vogelbescherming Nederland en een particuliere stichting. Van de €4.8 miljoen 
die beschikbaar is voor het project, wordt €2.4 miljoen gefinancierd vanuit het EU-Interreg North Sea Region 
Programme.  

Bijenlinie 

In Zeeland en andere provincies zijn we gestart met het project de Bijenlinie, met als doel structureel iets te 
doen voor wilde bijen. Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en het IVN zijn daarvoor 
in Zeeland samen aan de slag gegaan met de Bijenlinie. We zetten actief in op bijvriendelijk beheer en op 
aanleg van nestel- en leefplekken.  
Het project maakt deel uit van het nationale project Wilde Bijenlinie van de 12 Landschappen & van het 
nationale project Nederland Zoemt van de st Natuur en Milieu en de 12 Landschappen. Beide projecten 
worden mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.  
Voor de bijenlinie is er een landelijke projectgroep die wordt georganiseerd door LandschappenNL. Drie keer 
is er een overleg geweest tussen de provinciale coördinatoren om de planning van de bijenlinie te maken, 
kennis en ideeën uit te wisselen.  
Het project de Bijenlinie is zichtbaar als Nederland Zoemt en eindigt eind 2019. We werken samen met 
bewonersgroepen, erfeigenaren, overheden, particulieren en agrarische bedrijven om plekken aan te leggen 
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waar bijen kunnen nestelen: zoals zandheuvels of steilwanden of waar het beheer bijvriendelijk kan. We 
inventariseren geschikte gebieden en geven advies over wat er voor bijen nodig is. In 2017 was SLZ 
betrokken bij de inrichting van 7 nieuwe bijenplekken.  

2Bconnect 

Het interregproject “2Bconnect” loopt in de jaren 2016 tot en met 2018 en 
wordt uitgevoerd samen met diverse partners in Vlaanderen en 
Nederland. In Zeeland wordt door SLZ samengewerkt met partner de 
Zeeuwse Milieu Federatie. Daarnaast is ook Roompot in Nieuwvliet partner 
in het project. In Zeeland moeten op 10 ha maatregelen t.b.v. de 
biodiversiteit worden getroffen. 
 
Via SLZ lopen de projectonderdelen: 
-Ontwikkelen biodiversiteit op bedrijfsterreinen in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone met cofinanciering van de 
gemeente Terneuzen. 
-Biodiversiteit op recreatiebedrijven in Zeeland: geven van een cursus en op 2 bedrijven worden maatregelen 
getroffen. 
 
De cursus biodiversiteit op recreatiebedrijven bestaat uit 3 dagdelen, de eerste is in november 2017 
georganiseerd, totaal zijn er ongeveer 20 deelnemers aan de cursus. 
Voor diverse terreinen in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone zijn in samenwerking met de eigenaar en de 
gemeente Terneuzen plannen opgesteld.  
Bij het chemiebedrijf DOW is een visdiefeiland aangelegd in de spuikom. Dit eiland is najaar 2017 feestelijk 
geopend tijdens de stuurgroepvergadering.  

Meer natuur voor Pittig fruit 

Het Interregproject Meer natuur voor pittig fruit  loopt in de jaren 2016 tot 
en met 2018 en wordt uitgevoerd samen met diverse partners in Vlaanderen 
en Nederland. Het project voorziet in meer biodiversiteit en specifiek wilde 
bijen in laagstamboomgaarden, in totaal kunnen er in Zeeland 15 fruittelers 
meedoen, er worden nestblokken voor wilde bijen opgehangen en diverse 
maatregelen voor de biodiversiteit uitgevoerd. 
De gemeenten Borsele en Veere en de Nationale Postcode loterij zorgen voor cofinanciering van het project. 
 
Eind 2017 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het project: 
-13 fruittelers doen mee met het project, de volgende maatregelen zijn afgesproken: 

o Ophangen van 400 nestblokken 
o Aanleg van 8 nestheuvels / steilkantjes voor grond bewonende wilde bijen 
o Plaatsen faunavoorzieningen: 8 stuks 
o Extensief maaien ( om te komen tot meer bloemen op de graspaden): 30 ha. 
o Aanleg bloemenranden: ongeveer 1 ha. 
o Aanplant streekeigen hagen: ongeveer 1000 m1. 

-In de gemeente Borsele is een gebiedsplan opgesteld en een gebiedsanalyse voor het openbare groen in ’s 
Gravenpolder.  
-In het kader van het gebiedsplan zijn er in de gemeente Borsele diverse maatregelen getroffen bij 
particulieren, zoals de aanleg van enkele landschapselementen en bloemenranden. 

Overige werkzaamheden biodiversiteit  

De vrijwillige weidevogelbeschermers hebben 130 legsels van kievit, scholekster en andere weidevogels 
gemarkeerd en beschermd bij de werkzaamheden op de akkers. Het uitkomstpercentage was 80%. Er zijn 18 
vrijwilligers, verdeeld over 8 groepen op Walcheren en Zuid-Beveland.  
Vrijwilligers maaiden en harkten in het Duingebied bij Valkenisse t.b.v. Kleine Parelmoervlinder, 
Blauwvleugelsprinkhaan en Levendbarende hagedis. Het gaat om 8 hellingen en valleien die in september 
2017 zijn gemaaid. Het maaisel is afgeharkt en ter plaatse op hopen gezet. De maaibeurt juli verviel omdat  
de vegetatie) verschroeid was door extreme hitte. 
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Ongeveer 50 vrijwilligers beschermen in Zeeland kerkuilen en steenuilen. In totaal zijn er 387 jongen 
uitgekomen/uitgevlogen. In Zuid-Beveland werden 63 broedparen steenuilen waargenomen, beschermd en 
gemonitord. Het Zeeuws Steenuil Fonds dat hiervoor is opgericht, werkt zelfstandig. 
Bij SLZ kwamen 13 meldingen binnen van vleermuizen in huis. De melders konden meestal telefonisch 
worden geholpen. Op de website van SLZ kunnen mensen vinden wat zij moeten doen als er vleermuizen in 
huis zitten of een vleermuis vinden. 
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Prestatieveld Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
  
SLZ versterkt het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  Ze ondersteunt regionale agrarische 
natuurverenigingen (meedenken over nieuwe initiatieven, begeleiden lopende activiteiten en 
studiebijeenkomsten) en adviseert individuele agrariërs (onderhoud en herstel kleine landschapselementen, 
ecologische adviezen). 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

De ondersteuning van de Agrarische Natuurverenigingen in Zeeland bestond uit: 
-Vakgerichte excursies op het gebied van akkerranden beheer en botanisch beheer. 
-Advies over de beste kansen voor Agrarisch Natuurbeheer in het werkgebied van betreffende ANV 
-Ecologisch advies aan ruim 70 individuele landbouwers, m.n. over het beheer van de akkerranden. 
-Actieve inbreng bij bijeenkomsten op landelijk niveau over ervaringen in het agrarisch natuurbeheer en het 
opzetten van beheermonitoring, onder ander op de Boerennatuurdag.  
-Deelname Collectief beheerplan ‘Akkerranden Zeeland’ 
 
Daarnaast zijn ook 10 ecologische adviezen en adviezen over beheer van landschapselementen gegeven aan 
agrariërs. Het betrof een plan voor en begeleiding van de uitvoering van onderhoud van hagen van 6 verschillende 
eigenaren in de omgeving van Goes (d’Aegen I). I.v.m. het creëren van een voedselbos bij een agrariër in Graauw, 
is 3 keer advies gegeven van verschillende aard. Tevens is een plan opgesteld voor een locatie in Hansweert waar 
mogelijkheden waren voor weidevogels en kustbroedvogels. 

ZeeBra 

In opdracht van ZeeBra levert SLZ diensten aan de collectieven Agrarisch Natuurbeheer in Noord-Brabant en 
Zeeland.  ZeeBra is een samenwerkingsverband van ZLTO, Brabants Landschap, Particulier Natuurbeheer 
Zeeland, Particulier Natuurbeheer Noord-Brabant en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ze bieden 
diensten aan de collectieven in Noord-Brabant en Zeeland.  
Namens ZeeBra is aan Poldernatuur Zeeland advies verstrekt op het gebied van ecologie, zijn diverse 
documenten opgesteld en zijn contracten tussen landbouwers en het collectief geregeld. 
 
Op landelijke schaal heeft SLZ een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een monitoringsysteem op het 
gebied van akkervogels voor het SCAN. 

d’Aegen 

Het project d’Aegen op Walcheren is er op gericht om een stukje van het oude cultuurlandschap te herstellen 
door de aanplant van hagen, hakhoutbosjes en het graven van poelen. 
In 2017 lag de aandacht op het beheer van de wat oudere hagen. Deze groeien op den duur te ‘los, dus was 
snoei noodzakelijk voor het behoud. Dit beheer is uitgevoerd door een loonwerker, de coördinatie lag bij SLZ. 
In totaal is 1230 m haag gesnoeid. Andere eigenaren doen dit in eigen beheer. 
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een wandelpad bij drie eigenaren langs hagen in 
Vrouwenpolder, dit wordt in 2018 gerealiseerd. 
Er zijn twee plannen gemaakt voor de aanleg van landschapselementen, welke deels in 2017 zijn 
gerealiseerd.  
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Bijlage I: Medewerkers SLZ  
 

 Theo Aernoudts  regiomedewerker Zeeuws-Vlaanderen 

 Ben van Beusichem  medewerker landschapsonderhoud (tot 01-04-17) 

 Jacob Bouwman  projectmedewerker (aandachtsgebied gis, arbo, agrarisch natuurbeheer) 

 Johan Calle   algemeen voorman 

 Luciën Calle   medewerker kennis (aandachtsgebied biodiversiteit) 

 Sandra Dobbelaar  hoofd kennis en communicatie, lid MT, (aandachtsgebied cultuurhistorie) 

 Caroline Geluk  medewerker communicatie 

 Rudie Geus   hoofd uitvoering, lid MT 

 Ellen Hendrikse  administratief medewerker (tot 01-03-17) 

 Nanning-Jan Honingh algemeen medewerker (aandachtsgebied soorten,  biodiversiteit) 

 Arjan de Hulster  projectleider toegankelijkheid (aandachtsgebied agrarisch natuurbeheer) 

 Karin Klip   financieel administratief medewerker  

 Iman Labruyère  algemeen voorman 

 Ivo van Leeuwen  medewerker landschapsonderhoud 

 Foort Minnaard  directeur, lid MT (tot 01-03-17) 

 Karin Mol   regiomedewerker Walcheren 

 Kees Tonkens  voorman 

 Sylvia Tuinder  projectmedewerker (aandachtsgebied biodiversiteit, bewonersparticipatie) 

 Joan van der Velden  directeur, lid MT (per 01-03-17) 

 Harry Verkaart  voorman 

 Peter van der Vliet  coördinator vrijwilligerswerk 

 Pieter Voets   assistent coördinator vrijwilligerswerk 

 Ewoud Voogd  projectleider (aandachtsgebied cultuurhistorie) 

 Alex Wieland  projectleider agrarisch natuurbeheer (aandachtsgebied biodiversiteit) 

 Robert Wielemaker  projectmedewerker (aandachtsgebied  scholing, landschapsonderhoud) 

 Nettie Wilderom  administratief medewerker  

 Wim Wisse   voorman  
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Bijlage II: Bestuursleden 2017  
incl. relevante nevenfuncties en rooster van aftreden 
 
Bestuursleden: 

 L.J. (René) Verhulst, voorzitter  (tot 1 september 2017) 
 Burgemeester gemeente Goes 

 G.J. (Ger) van de Velde – de Wilde, voorzitter (vanaf 1 september 2017) 
 Burgemeester gemeente Tholen, Lid Raad van Advies, RTM museum Ouddorp, Lid van comité van 
 aanbeveling Stichting de Boei Goeree-Overflakkee   

 M.A. (Rinus) van ’t Westeinde, vicevoorzitter (aandachtsgebied landbouw) 
 Lid Provinciale Staten Zeeland, Voorzitter Poldernatuur Zeeland, Voorzitter Milieucoöperatie Zak van Zuid-
 Beveland, Voorzitter OTMMZ (Oldtimer Trekker en Motorenclub Midden Zeeland), Vicevoorzitter 
 Boerennatuur, Diverse regionale en landelijke functies binnen NFO (fruitteelt) en Vekabo (kampeerboeren) 

 J.F.A.M. (Jo) Timmers, secretaris (aandachtsgebied natuur/milieu) 
 Voorzitter natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen, Voorzitter IVN De 
 Zeeuwse Delta, Bestuurslid Stichting Boomkikkerfonds, Lid Lokale Aktie Groep LEADER Zeeuws- Vlaanderen 

 M.W. (René) Ruisaard, penningmeester 
 Accountant CapsNobel, Penningmeester Stichting FoodDelta Zeeland, Penningmeester  Stichting 
 Kinderzorg, Penningmeester Stichting Maatschappelijke Belangen, Penningmeester Stichting Zeeuwse Schouw 
 Nummer 1, Penningmeester Lionsclub Kapelle de Bevelanden 

 J. (Mieke) Bierens-Imanse, bestuurslid (aandachtsgebied: particuliere erfeigenaren) 

 C.J. (Ria) Geluk, bestuurslid (aandachtsgebied cultuurhistorie) 
 Bestuurslid vereniging Stad en Lande van Schouwen Duiveland, Voorzitter streek en landbouwmuseum 
 Goemanszorg, Voorzitter Erfgoedplatform Schouwen Duiveland, Voorzitter Platform Maritiem Erfgoed 
 Zeeland 

 Th.M.S. (Thomas) Collette, bestuurslid (aandachtsgebied vrijwilligers/bewonersparticipatie) 
 Senior adviseur Rijkswaterstaat, Lid Raad van Advies Stichting het Zeeuwse Landschap,  Bestuurslid 
 stichting d’Aegen 

 
Directeur: 

 F.J. (Foort) Minnaard, directeur (tot 1 maart 2017) 
 Penningmeester Boerderijenstichting Zeeland, Penningmeester KNNV afdeling Bevelanden 

 J.A. (Joan) van der Velden, directeur (vanaf 1 maart 2017) 
 Bestuurslid (namens SLZ) Stichting ZeeBra        

 
 

 

Rooster van aftreden bestuur Stichting Landschapsbeheer Zeeland (per 31-12-2017) 

) 

naam    functie   sector  jaar   in functie periode 

         aftreden sinds 

Van de Velde-de Wilde voorzitter    2021  2017   1 vanaf  sep 2017 

Van ‘t Westeinde  vice-voorzitter  landbouw  2018  2010  2 vanaf  nov 2012 

Timmers   secretaris  natuur  2019  2011  2 vanaf  nov 2014 

Ruisaard   penningmeester    2020  2016  1 vanaf  sep 2016 

Geluk    lid   cultuurhistorie 2019  2011  2 vanaf  nov 2014 

Collette   lid   vrijwilligers 2019  2015  1 vanaf  nov 2015 

Bierens-Imanse  lid   particulier  2020  2016  1 vanaf  jul 2016 

 

Bestuursleden kunnen maximaal 3 perioden aaneengesloten zitting hebben. 

Een nieuw bestuurslid start altijd met een eerste periode van 4 jaar, ook als het gaat om tussentijdse opvolging. 

Als beginmoment hanteren we de laatste dag van het jaar van aantreden (dus aantreden op 1 juli 2016 betekent  

Eerste periode t/m 31 december 2020, tweede periode start daarna altijd op 1 januari). 


