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Zoals je aan de voorkant kan zien heeft ons 
kwartaalblad een nieuwe naam: 
Landschapsbeheer Zeeland  De vorige 
naam, ‘De Boom In’, was voor velen toch wat 
minder passend geworden  Alhoewel SLZ 
nog veel de boom in gaat om wilgen te 
knotten en hoogstamfruitbomen te snoei
en, was de titel niet dekkend voor al het 
andere werk wat SLZ uitvoert voor het 
beheer en de beleving  van het cultuurland
schap in Zeeland  Naast het beheren van 
bomen houdt SLZ zich bezig met cultuur
historie zoals het herstellen van boerener
ven en typische kleinschalige landschaps
elementen hiervan; met het beschermen 
van de planten en dieren die horen bij het 
cultuurlandschap van Zeeland zoals wilde 
bijen, kamsalamanders en patrijzen; met 
het aanleggen en onderhouden van 
wandel routes; en met het coördineren en 
faciliteren van al het mooie en belangrijke 
vrijwilligerswerk om het cultuurlandschap 
van Zeeland te behouden  

We hebben, naar aanleiding van de oproep 
in de laatste ‘de boom in’ veel creatieve 
reacties ontvangen zoals ‘Zeeuwse wortels’, 
‘de deur uit’, ‘vrienden in het groen’, 
‘Zeeuwse Landschapshulp’ en ‘krachten
bundeling’  Toch is uiteindelijk gekozen voor 
een naam van het kwartaalblad die vrijwel 
geheel overeenkomt met de eigen naam 
van de stichting  We hebben dit gedaan om 
een aantal redenen  We vinden het belang
rijk dat het kwartaalblad al het werk wat we 
doen omvat, dat de naam van het blad 
gekoppeld wordt aan de naam van de  
stichting en dat de naam zoveel mogelijk 
verwarring moet voorkomen met de werk
zaamheden van andere organisaties in 
Zeeland die werken aan landschaps
beleving, natuur of cultuurhistorie  
En natuurlijk omdat we ook trots zijn op de 
naam Landschapsbeheer Zeeland!

Joan van der Velden, 
directeur SLZ

Foto: Johan Calle

Een nieuwe naam
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Dit is een eerste artikel uit een regionale serie 
over bomen in Zeeland, het beleid en de wet-
geving daaromheen. Zeeland staat bekend als 
een open provincie met relatief weinig bos en 
bomen. Toch heeft ook onze provincie veel te 
bieden aan opmerkelijke bomen. Veel te veel 
zelfs om allemaal te bespreken. De bomen in 
deze serie zijn daarom niet meer dan enkele 
bijzondere krenten uit de pap. We beginnen 
deze serie in het zuidwesten en gaan dan rich-
ting noordoost. We starten in West Zeeuws-
Vlaanderen. In de volgende nummers van ons 
blad gaat het via Oost Zeeuws-Vlaanderen, 
Walcheren, de Bevelanden, Tholen naar 
Schouwen-Duiveland. 

Beleid en regelgeving
De gemeente Sluis heeft een Monumentale 
bomenlijst  Bij voorgenomen velling van 
deze bomen is een Omgevingsvergunning 
nodig, waarbij inspraak mogelijk is  

In tegenstelling tot de meeste gemeenten 
in Zeeland is deze lijst niet op de gemeente
lijke website te raadplegen  Als reden wordt 
hiervoor de privacy van de eigenaren 
genoemd  Wel is informatie hierover 
opvraagbaar en zijn alle eigenaren van der
gelijke bomen hierover geïnformeerd  
Bomen die niet op de lijst staan, kunnen 
zonder Omgevingsvergunning in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omge
vingsrecht (Wabo) worden geveld  
Uiteraard is het zo dat deze bomen nog wel 
beschermd kunnen zijn door de Wet 
natuurbescherming (Wn) of de Wet ruimte
lijke ordening (Wro)  Zie hiervoor het 
inleidend artikel in de vorige (toen nog) 
De Boom In  Hierna wordt een aantal karak
teristieke voorbeelden van beplanting en 
beknopt wat informatie betreffende de 
bescherming gegeven 

In West Zeeuws-Vlaanderen zie je relatief veel knotpopulieren.

Door: Lucien Calle, SLZ | Alle foto’s: Lucien Calle

Bomen in West Zeeuws-
Vlaanderen

Landschapsbeheer Zeeland • Lente 2018 • Samenwerken aan ons cultuurlandschap 3



Het land van de eeuwige knotbomen
Iedere hoek van Zeeland heeft zijn eigen 
landschap en bomen bepalen daarbij in 
grote mate het beeld  Het plaatje van West 
ZeeuwsVlaanderen dat het meeste blijft 
hangen, is dat van de talloze dijken met die 
eindeloze rijen knotbomen  Een verschil 
met de andere Zeeuwse regio’s is dat hier 
veel van de geknotte bomen populieren 
zijn, hoewel ook de knotwilg er wel alge
meen is  Vaak gaat het om enorm brede en 
hoog opgaande knoesten  Wat een werk 
moet dat zijn om deze bomen te onderhou
den  Goed dat de vrijwilligers hier een 
handje toesteken  Veel van de knotbomen 
zijn beschermd, omdat ze staan op een 
bodem met bestemming ‘Natuur’ of 
‘Agrarisch met waarden’ 

Waar de polders groot en open zijn, staan 
rijen populieren als stoere windvangers  
Kenmerkend voor West Zeeuws
Vlaanderen zijn de machtige ‘Marilandica’ 
populieren  Deze bomen hebben een 
karakteristieke asymmetrische vorm, 
zwaar overhangend naar het oosten, met 
een knik in de stam en dan naar het wes
ten toe een zware gesteltak  Fraai is de rij 
oude ‘Marilandica’ populieren langs de 
Damse vaart bij Sluis  Ondanks dat deze 
bomen al minimaal een jaar of tachtig zijn, 
zijn de bomen nog steeds vitaal!

Langs de Oude Zeedijk bij Zuidzande staat 
ook een rij ‘Marilandica’s’  Deze bomen zijn 
niet beschermd in het kader van de Wn 
(want minder dan 20 exemplaren)  Ze zijn 
wel beschermd i k v  de Wro (want dit ter
rein heeft bestemming natuur)  

Een rij ‘Marilandica’ , niet beschermd door de Wn, maar er is wel een Omgevingsvergunning nodig.



Solitaire bomen
Soms zijn er solitaire bomen of kleine 
boomgroepjes  Paardenkastanjes, linden, 
essen of eiken decoreren het landschap  
Op een aantal plaatsen staan machtig 
grote populieren, die mogelijk al zo’n hon
derd jaar oud zijn  Deze bomen vallen 
nooit onder de Wn  Indien de bestemming 
Natuur of Agrarisch met waarden is, dan 
valt deze wel onder de Wro en indien op 
de monumentale bomenlijst dan valt deze 
ook onder de Wabo 

Hoogstamfruitbomen
Op erven en in boomgaarden zijn nog 
fraaie hoogstambomen aanwezig  
Ondanks hun landschappelijke waarde zijn 
deze bijna nooit beschermd  Ze zijn bijna 
nooit bestemmingsmatig beschermd en 
vallen ook niet onder de Wn  Van alle soor
ten fruitbomen worden alleen walnoten 
opgenomen op de Monumentale bomen

lijst 
Hagen
In het landschap zijn nog prachtige voor
beelden van hagen, bestaande uit mei
doorns en soms nog een aantal andere 
inheemse soorten  Vanuit de Wabo zijn 
deze niet beschermd (want niet opgeno
men op de Monumentale bomenlijst)  
Vanuit de Wn kunnen ze wel beschermd 
zijn (niet als ze als windscherm rond een 
boomgaard staan) en ook vanuit de Wro, 
als er een bestemming Natuur of Agrarisch 
met waarden is  Bij het snoeien van de 
hagen mogen geen nesten worden ver
nield  De snoei in het kader van bacterie
vuurbestrijding is in de Wn echter vrijge
steld  

Bossen
De streek behoort tot de meest bos arme 
gebieden van Nederland  Er zijn een paar 
kleine snippertjes in de zandstreek langs 

Oude populier bij Aardenburg.
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de Vlaamse grens en een ministukje in de 
inlaag bij Nummer Een  Het Erasmusbos 
bij Cadzand is eigenlijk het enige bos met 
‘enige’ omvang  Al deze bosjes vallen 
onder de Wn  Bij Aardenburg ligt een fraai 
landgoedbos met talloze monumentale 
bomen: de Elderschans  Hier staan de oud
ste eiken en beuken van de wijde omge
ving! Bij velling van individuele bomen is 
een Omgevingsvergunning nodig en bij 
grootschaliger vellingen geldt de Wet 
natuurbescherming  Dit geldt niet als dit 
soort bosjes binnen de bebouwde kom 
Boswet liggen (is op te zoeken GeoWeb 
van Provincie Zeeland) 

Het Erasmusbos bij Aardenburg

(Hoogstam)fruitbomen zijn nagenoeg niet beschermd.

6



In het Zeeuwse landschap zijn veel elementen 
terug te vinden waarbij de vraag boven komt 
drijven: hoe is dit ontstaan? Vaak weten we 
niet beter of het is aanwezig in het landschap, 
maar er zit meestal een verhaal achter. 
Hoewel het soms al lange tijd geleden is, ver-
raden sporen in het landschap iets van het-
geen zich hier ooit heeft afgespeeld. Was de 
altijd aanwezige strijd tegen het water hier-
van de oorzaak? Of zijn er andere invloeden 
aan te wijzen? We speuren in een aantal 
artikelen naar sporen in het Zeeuwse land-
schap.

In deze eerste bijdrage letten we op iets 
wat nog niet eens zo heel lang geleden 
heeft plaats gevonden  Het gaat namelijk 
over het ontstaan van de diverse kreken op 
Walcheren  De meesten van ons weten niet 
beter of deze kreken zijn aanwezig  Toch 
zijn ze pas ontstaan aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, nu bijna 73 jaar 
geleden 

Eerst een stukje geschiedenis  In het najaar 
van 1944 rukten de geallieerden steeds ver
der op  De haven van Antwerpen was 
onontbeerlijk om de oprukkende legers 
van voorraden te voorzien  Tot dusver werd 
nog gebruik gemaakt van de verschillende 
(kunstmatige) havens in Frankrijk  Dit zorg
de voor erg lange aanvoerlijnen  Maar om 
de haven van Antwerpen te kunnen gebrui
ken was de controle over de Westerschelde 
noodzakelijk  ZeeuwsVlaanderen werd in 
september en oktober 1944 bevrijd, maar 
zolang ZuidBeveland en Walcheren nog in 
Duitse handen waren was Antwerpen over 
het water nog steeds onbereikbaar  
Daarom werden plannen bedacht om de 
Duitsers van deze (schier)eilanden te ver
drijven  Voor Walcheren was dit: inundatie  

De zeedijk bij Westkapelle werd op 3 oktober 
1944 gebombardeerd  Zo zou Walcheren 
onder water komen te staan  De verdedi
ging van het eiland zou zo een stuk lastiger 

De kreek van Westkapelle. Bron: rws

Door: Iman Labruyère, SLZ

Sporen in het landschap
Kreken op Walcheren
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worden  De hoop was ook dat de geschuts
bunkers buiten gevecht gesteld zouden 
worden en dat de verbindingswegen onbe
gaanbaar zouden worden  Het water rukte 
echter niet snel genoeg op  Daarom werd 
enkele dagen later ook de Nolledijk iets ten 
westen van Vlissingen gebombardeerd, 
samen met de dijk ten westen van Fort 
Rammekens  Weer vier dagen later werd 
ook de dijk ten noordwesten van Veere 
gebombardeerd  Aan alle kanten kon nu de 
zee Walcheren binnenstromen  Ruim 70% 
van Walcheren kwam onder water te staan 

Nadat in november de Duitsers hadden 
gecapituleerd werd al op bescheiden 
schaal begonnen met het herstel van de 
dijken  Doordat echter een groot deel van 
Nederland pas in mei 1945 werd bevrijd, 
ontbrak het aan voldoende menskracht en 

materialen hiervoor  Pas na de bevrijding 
van Nederland ging het sneller en werden 
in het najaar van 1945 de gaten bij 
Vlissingen, Westkapelle en Veere gedicht  
Pas in februari 1946 werd het gat bij Fort 
Rammekens gedicht  Vervolgens werd een 
gat gemaakt in de dijk van het kanaal door 
Walcheren, waarna de droogmaking van 
Walcheren zonder pompen kon plaats vin
den  Bij eb werden dan de sluizen bij Veere 
en Vlissingen opengezet 
Hoewel het water toen vrij snel weg was, 
bleven met name direct achter de voorma
lige gaten in de dijken de restanten achter 
van de dijkdoorbraken  Door de hoge 
stroomsnelheid waren daar diepe geulen 
uitgesleten  Deze zien we nog steeds terug 
in het landschap in de vorm van de 
Walcherse kreken  

Westkapelle, kort na het bombardement



Vooral de Westkapelse kreek is nog duide
lijk te herkennen  Maar ook op de andere 
plaatsen kun je alleen al aan de dijkstruc
tuur zien dat deze vroeger anders liep  
Kijk maar eens op een luchtfoto of een 
topografische kaart van deze gebieden  

De landbouwgrond is op deze plaatsen 
omgevormd tot natuurgebied  Het water in 
de kreken is brak door de aanwezige zoute 
kwel  In de jaren ’50 en ’60 van de vorige 

eeuw, maar ook nog later, is er bos aange
plant rond de kreken  Inmiddels zijn er veel 
vogelsoorten en paddenstoelen in de bos
sen te vinden  In het bos rond de Veerse 
kreek komt de Grote keverorchis voor  
De gebieden lenen zich uitstekend om er te 
wandelen en paard te rijden 

Een schematische weergave van de ondergelopen Walcheren met de locaties waar het zeewater naar binnen kon lopen.
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In de zuidwestelijke duinstrook op Walche
ren ligt een voor publiek verborgen natuur
gebied  Over een groot deel van deze kust
strook loopt een wandelpad  Tussen 
Dishoek en Groot Valkenisse ontbreekt 
echter een openbaar pad  Kustverdediging 
en natuur gaan hier hand in hand  Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland voert in dit 
gebied beheer uit om natuurwaarden te 
behouden 

Sinds april 2012 loopt ondergetekende hier 
als vrijwilliger vaste monitoringsroutes, om 
aanvankelijk het voorkomen van de Kleine 
Parelmoervlinder te tellen  Vanaf dat jaar 
zijn ook de grotere sprinkhanen bijgehou
den, die werden waargenomen  Minimaal 
wekelijks werden diverse insectensoorten 
geteld en indien mogelijk gefotografeerd  
Mede door het ontbreken van de doelsoort 
in de laatste jaren, is de inventarisatie  
uitgebreid naar vliegen en bijen  De waar
nemingen worden geregistreerd op 
“https://walcheren waarneming nl” en ter 
validatie aangeboden aan de administrato
ren van deze database  Op deze manier is 
het toch inzichtelijk voor derden, wat er in 
deze verborgen wereld leeft 

De duinstrook van Klein Valkenisse en 
Dishoek Noord behelst negen beheers
valleien, waar twee maal per jaar wordt 
gemaaid, om het dichtgroeien tegen te 
gaan  Dit is van belang, omdat anders de 
specifieke duinsoorten onder druk komen 
te staan  Het betreft acht duinvalleien en 

een vallei aan de binnenduinrand, de zoge
heten bijenkuil  Medewerkers van SLZ hou
den in juni en september de begroeiing 
kort met bosmaaiers  Vrijwilligers harken 
het maaisel bij elkaar en leggen dit op ril
len, op een daarop volgende zaterdag  
Hiervoor kan SLZ altijd mensen gebruiken  
Op deze dagen kunnen de betrokkenen 
actief genieten van dit bijzondere stukje 
Walcheren 

Tijdens de monitoring worden zes grotere 
sprinkhaansoorten structureel geteld  
Het gaat dan om vijf soorten sabelsprink
hanen (herkenbaar aan de lange sprieten, 
de vrouwtjes hebben een legboor, de 
“sabel”) en één veldsprinkhaan (herkenbaar 
aan de korte sprieten)  De kleinere soorten 
zijn moeilijker te tellen en determineren  
Van soorten zoals het Knopsprietje en de 
Krasser, wordt alleen de aanwezigheid vast
gesteld  

Een grote Veldsprinkhaan, die kenmerkend 
is voor zandgronden, is de Blauw vleugel
sprinkhaan  Wanneer deze voor je uit vliegt, 
is meteen duidelijk waar deze zijn naam 
aan dankt  Dan is het heldere lichtblauw 
van de vleugels goed te zien  Aan het begin 
van de onderzoeksperiode werd deze soort 
nog als zeldzaam geregistreerd  Inmiddels 
is duidelijk dat de Blauwvleugelsprinkhaan 
in de kuststrook vrij algemeen is  De soort 
lijkt wel te profiteren van het gevoerde 
beheer in de duinvalleien  Er worden per 
dag maximaal ongeveer honderd exempla

Door: Arjen van Gilst, vrijwilliger SLZ

Sprinkhanen te Klein Valkenisse
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Duinsabelsprinkhaan. Alle foto’s: Arjen van Gilst
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ren geteld, in augustus  De eerste nimfen 
verschijnen medio juni en de laatste 
imago’s worden nog in oktober gezien 

Sabelsprinkhanen
Van de familie van de Sabelsprinkhanen 
zijn er de laatste jaren vijf soorten gezien  
De grootste is de Grote groene sabelsprink
haan, die landelijk algemeen is  In het 
onderzoeksgebied komt deze voor in klein 
aantal  Sporadisch zijn er waarnemingen in 
de duinvalleien  Meestal wordt de soort 
aangetroffen in de bijenkuil 

De Duinsabelsprinkhaan is een typische 
duinbewoner, die aanvankelijk ook als zeld
zaam werd geregistreerd  Het voorkomen 
wordt tegenwoordig als vrij algemeen 
beschouwd  In de eerste jaren van de 
onderzoeksperiode werd deze nog nauwe
lijks gezien  De laatste jaren waren er meer 
waarnemingen, met bijna zeventig registra
ties in 2016  Ook deze soort lijkt te profite
ren van het beheer 

Sikkelsprinkhaan
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Voor de Sikkelsprinkhaan geldt ook dat 
deze eerst als zeldzaam werd getypeerd  
Ondertussen is deze soort ook vrij alge
meen in de kuststrook  In 2012 waren er 
slechts twee gevallen  In het afgelopen 
seizoen waren er bijna vijfentwintig 
meldingen, mede doordat ook nimfen 
werden gezien op bloemen van de 
Zeewinde 

De Struiksprinkhaan komt ook voor in het 
gebied, in zeer klein aantal  Hiervan zijn 
slechts twee gevalideerde gevallen  
De waarnemingen van het Zuidelijk spits
kopje laten ook een positieve trend zien  
Tot en met 2015 werd deze soort niet of 
nauwelijks gezien  In 2017 waren er meer 
dan 40 registraties  Het lijkt er wel op dat 
deze soort het Gewoon spitskopje vervan
gen heeft  Die werd aan het begin van het 
onderzoek nog wel gezien 

Bijna alle soorten hebben een positieve 
trend  Twee soorten profiteren van klimaat
opwarming: Sikkelsprinkhaan en Zuidelijk 
spitskopje  Op het Gewoon spitskopje na 
profiteren alle soorten van het gevoerde 
beheer  Het Gewoon spitskopje wordt 
waarschijnlijk verdreven door het Zuidelijk 
spitskopje 

De Sabelsprinkhanen hebben wel te maken 
met een nieuwe vijand  Een zeldzame 
zuidelijke graafwesp die oprukt, is de Sphex 
funerarius  Dit is een sabelsprinkhaandoder, 
die het voorzien heeft op sabelsprinkhanen 
voor zijn broed  Afgelopen seizoen is deze 
graafwesp met vier soorten sabelsprink
hanen gezien, op weg naar een nestgang  
Sinds 2015 heeft deze graafwesp zich in het 
gebied gevestigd  Inmiddels is deze ook al 
in de omgeving van Westkapelle gezien 

Sphex funerarius met een sabelsprinkhaan
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Oosterland
Lage Maireweg 12

4307 RS Oosterland

Zuidweg 18B  
4316 LB  Zonnemaire  
Telefoon 0111 402173
www. velde-groenverzorging.nl
info@velde-groenverzorging.nl

Van de Velde
G R O E N V E R Z O R G I N G

en hazelnoten

Westhof H&T 16 16.indd   1 06-12-16   14:31

IJZERSTERK
in het GROENE werk

 VW-groep uitgeroepen tot meest duurzaam autoconcern
GOES - VLISSINGEN - TERNEUZEN - WWW.AUTOPOPPE.NL

De Audi en Volkswagen 
dealer voor Zeeland

MEEDENKERS ONTWERPERS

DRUKKERSPRINTERS

Drukkerij 
Zoeteweij
Yerseke

Telefoon 0113 571404
info@dzy.nl - www.dzy.nl

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
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Mocht u geïnteresseerd geraakt zijn in het 
gebied, meldt u dan aan als SLZvrijwilliger 
voor de harkdagen  Mocht iemand ook 
een monitoringsroute willen opzetten, 
dan behoort een individuele introductie 
tot de mogelijkheden  In alle gevallen 
is het handig even een mailtje te sturen 
naar info@landschapsbeheerzeeland nl 

Zuidelijk spitskopje

Struiksprinkhaan

Sikkelsprinkhaan

Duinsabelsprinkhaan

Grote groene sabelsprinkhaan
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Aantal sabelsprinkhanen per jaar

Grote Groene Sabelsprinkhaan. Foto: Johan Calle
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Op 14 december vorig jaar zijn de hoog
stamfruitvrijwilligers in de prijzen gevallen! 
Vele jaren even weldoordacht als onver
schrokken snoeiwerk en wat er verder maar 
aan onderhoud nodig is om hoogstam
boomgaarden overeind te houden 
hebben geleid tot een het winnen van 
de begeerlijke Gouden mispel!

Het was op het Betuwse slot Doddendael 
bij Ewijk dat oud gedienden Jan Meyer en 
Wim de Moor namens alle, al dan niet 
aanwezige hoogstamvrijwilligers, de prijs 
in ontvangst mochten nemen uit handen 
van directeur Jaap Dirkmaat van de 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 
(VNC) 

Gouden mispel voor de 
hoogstambrigades!
SLZ vrijwilligers vallen in de prijzen
Door: Kees Tonkens en de hoogstamsnoeiers

Uitreiking van de Gouden Mispel aan de hoogstamfruitploeg van SLZ. Foto: Joan van der Velden
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De Gouden mispel wordt jaarlijks uitgereikt 
aan enkele personen of groepen die zich 
speciaal verdienstelijk maken voor het 
landschap  Behalve de Zeeuwse hoogstam
brigadiers vielen ook de 2 vrijwilligers 
groepen die zich inzetten voor de patrijs in 
de prijzen  Sindsdien prijkt het beeldje en 
een oorkonde in de open toegangsruimte 
van het SLZ kantoor  
Met deze prijs wordt onze blik gericht op 
het vele vrijwilligerswerk dat jaarlijks in 
hoogstamboomgaarden wordt verricht en 
daarmee op de vele vrijwilligers die zich 
elke week een dag met zorg en aandacht 
aan het onderhoud van boomgaarden 
wijden 

Velen van hen zijn boven de pensioen 
gerechtigde leeftijd, anderen hebben 
 al dan niet voor een beperkte periode  
geen betaald werk  Er zijn er die naast een 
drukke vierdaagse werkweek, tijd vrij 
maken om een dag in de week in het hoog
stamfruit actief te zijn 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat 
hoogstamfruitsnoei in ZeeuwsVlaanderen 
iets anders georganiseerd is als in Noord 
en Midden Zeeland  In het laatste genoem
de gebied zijn 2 gespecialiseerde ploegen 
wekelijks actief  In ZeeuwsVlaanderen is 
het snoeien van hoogstamfruit één van de 
vele activiteiten die deze vrijwilligers op 
hun programma hebben staan  

Een deel van de vrijdag Hoogstamfruitploeg. Foto: Kees Tonkens

Landschapsbeheer Zeeland • Lente 2018 • Samenwerken aan ons cultuurlandschap 17



Uitreiking van de Gouden Mispel aan de hoogstamfruitploeg van SLZ. Foto: Joan van der VeldeDe hoogstamfruitploeg aan de slag. Foto: Kees Tonkens
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Zeker is dat hun bijdrage onmisbaar is voor 
de aanblik van menig buitenerf in Zeeland  
Wie graag buiten komt treft zowel rond 
erven als in wandelgebieden hoogstam
fruitboomgaarden aan en in vele gevallen 
hebben onze vrijwilligers de hand in het 
onderhoud ervan 
Wij stelden een aantal vragen aan al onze 
hoogstam vrijwilligers  Hoe zijn zij er toege
komen om dit werk te doen, wat motiveert 
hen, hoe kijken ze zelf naar hun inzet als 
(hoogstam)vrijwilliger? Uit hun reacties 
komt veelal naar voren dat “het buiten
werken het nuttige met het aangename 
verenigt“  Een ander zegt: ”Ik had lang 
genoeg een verantwoordelijke bureau 
functie gehad en ik merkte dat ik blij werd 
van buiten werken ” De hoogstambrigade 
biedt mensen ook de kans om het hoog
stamfruitonderhoud onder de knie te krij
gen en nieuwe contacten op te doen  Door 
allen wordt de goede sfeer in de ploeg 
geroemd  “Ik sta op met het gevoel dat ik 
op avontuur ga met andere ontdekkings
reizigers ” Een ander zei: “Met de hoogstam
ploeg kom je op de meest uiteenlopende 
plaatsen in heel Zeeland, van sterk verruig
de boomgaarden met veel achterstallig 
onderhoud tot strak in rijverband aange
legde jonge boomgaarden ” 
De vakkundige ondersteuning in het veld 
door SLZ wordt daarbij gewaardeerd als 
een onmisbaar element in het geheel  Veel 
vrijwilligers waarderen het ook erg als de 
eigenaar betrokkenheid toont en een blijk 
van waardering geeft voor het uitgevoerde 
werk  Dit persoonlijke contact maakt veel 
uit voor de beleving van het werk op de 
locatie  Gelukkig zijn er vaak hele leuke en 
gezellige contacten met de opdracht

gevers  Voor de vrijwilligers is het een  
duidelijke zaak dat ze anderen dit werk 
kunnen aanraden  Zoals één van de vrij
willigers zegt: ”Niet wachten totdat je met 
pensioen gaat om eraan te beginnen  Dit 
werk brengt je in contact met de natuur en 
geeft energie en een uitdrukking van waar
dering die een betaalde baan niet doet ” 
Momenteel zijn de ploegen op volle sterk
te, maar komende zomer is er in Noord 
en Midden Zeeland nog ruimte voor nieu
we mensen die interesse hebben in dit 
werk én de hoogstamploeg ervaring wel 
eens willen meemaken! Wil je eens mee? 
Stuur dan een email naar pieter voets@
landschapsbeheerzeeland nl

Vrijwillligster Rijo Meulbroek toont mooie appels!
Foto: Kees Tonkens
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Gelukkig realiseren steeds meer mensen 
dat natuur en landschap heel waardevol 
zijn  Een groene omgeving heeft niet alleen 
effect op het welbevinden van mensen, 
maar kan ook bijdragen aan herstel van 
stress, het kan aanzetten tot sociaal con
tact, het kan bijdragen aan een optimale 
ontwikkeling van kinderen, het kan per
soonlijke ontwikkeling en zingeving 
bevorderen, het kan stimuleren tot bewe
gen en het is een herkenning van de 
culturele achtergronden  Velen zien het als 
hun maatschappelijke verantwoordelijk
heid om een steentje bij te dragen aan het 
behoud en beheer van hun prachtige 
Zeeuwse woonomgeving 

Sinds 1982 beheert en ontwikkelt SLZ het 
cultuurlandschap in Zeeland op terreinen 
van derden, samen met veel vrijwilligers en 
bewonersgroepen  We adviseren en bieden 
praktische ondersteuning aan eigenaren 
van waardevolle kleine landschapselemen
ten die van oudsher te vinden zijn in ons 
cultuurlandschap in Zeeland en die zorgen 
voor herkenbaarheid en afwisseling  

Als schenker draagt u bij aan een 
leef bare omgeving
Om ons werk te kunnen blijven doen, 
zijn we afhankelijk van subsidies en schen

kingen  Subsidies ontvangen wij van de 
Provincie Zeeland, de Nationale Postcode 
Loterij en diverse (projectgerichte) fondsen  
Ook particulieren kunnen ons steunen  
Met elke schenking, klein of groot, draagt 
u bij aan een beleefbare, natuurlijke 
omgeving met een streekeigen karakter  

Periodieke gift
Middels een periodieke gift kunt u SLZ een 
bedrag schenken dat aftrekbaar is voor uw 
inkomstenbelasting  SLZ ontvangt het 
gehele bedrag maar u krijgt (een deel van) 
uw geld terug  Een gewone gift is alleen 
aftrekbaar na verrekening van het drempel 
en maximumbedrag  Dat maakt flink wat 
verschil:
Stel, u doet jaarlijks een gewone gift van 
€ 250,- aan SLZ. Als uw belastbaar inkomen 
uit werk en woning meer dan € 68.507 is, 
betaalt u over de top van uw inkomen het 
51.95%-belastingtarief. Als uw gift minder 
is dan 1% van uw verzamelinkomen, is deze 
niet aftrekbaar. Als u echter middels een 
periodieke schenking vijf jaar lang, elk jaar 
€ 250,- schenkt, dan is uw gift wel aftrek-
baar en ontvangt u € 120,25 per jaar terug 
van de belastingdienst, terwijl SLZ wel het 
volledige bedrag ontvangt! Dus u geeft 
minder en SLZ ontvangt meer! Een periodie-
ke schenking ligt vast in een overeenkomst 

Belastingvrij schenken aan je 
eigen landschappelijke omgeving 
De periodieke gift
Door: Caroline Geluk en Peter van der Vliet, SLZ
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Bepaal zelf waar we uw gift aan besteden. Foto: Robert Wielemaker
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Linsjeweg 3   |   4444 AL  ’s-Heer Abtskerke   |   t: 0113-311363   |   email: info@markussebv.nlLinsjeweg 3   |   4444 AL  ’s-Heer Abtskerke   |   t: 0113-311363   |   email: info@markussebv.nl

Ambachtsweg 6
4458 DA ’s-Heer Arendskerke

tel. 0113-563551
vansabben@zeelandnet.nl

www.vansabbenbv.nl www.debaeckermat.nl 
+31 (0)115 45 38 32

Boerderijrestaurant &
streekpakketwinkel

* 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 

nico mesu, tel. 0118-594757

Bomen verdienen het met zorg 
behandeld te worden. Dát is ons vak!

Ter Hoogestraat 36  4335 EP Middelburg
Vast: 0118851958  Mobiel: 0614414836

i n f o @ f l o r i s o v e r e s  n l
w w w  f l o r i s o v e r e s  n l

SNOEIEN   |   ROOIEN   |   CONTROLEREN

GEEN BOOM TE GROOT!

| 0113-405098 
| info@samanboomspecialisme.nl
| www.samanboomspecialisme.nl

  
E  
T  

W
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voor minimaal vijf jaar en u schenkt in 
vaste termijnen, ieder jaar hetzelfde 
bedrag. 
*De hoogte van de belastingteruggave bij een 
periodieke schenking is afhankelijk van uw 
inkomen en leeftijd. Bereken wat u extra kunt 
schenken of terug ontvangt van de 
Belastingdienst op www.anbi.nl/calculator

Heel gemakkelijk
U hoeft niet meer langs de notaris om een 
periodieke gift te regelen  Het enige wat u 
moet doen is het invullen van een formulier 
dat u bij ons kunt opvragen per email via 
info@landschapsbeheerzeeland nl of telefo
nisch op nummer 0113230936  Ook voor 
een persoonlijk gesprek of nadere informa
tie kunt u contact met ons opnemen  

CBF Erkend
SLZ is door het CBF (Centraal Bureau 
Fondsenwerving) aangemerkt als ‘Erkend 
Goed Doel’  Dit betekent dat wij voldoen 

aan strenge kwaliteitseisen  Toezichthouder 
CBF controleert dit jaarlijks  Zo kunt u ervan 
uitgaan dat een Erkend Goed Doel bij
draagt aan een betere wereld, zorgvuldig 
omgaat met iedere euro en hierover ver
antwoording aflegt  Wij staan hierdoor ook 

geregistreerd in het ‘Register 
Goede Doelen’, waardoor we 
voor iedereen direct herken
baar en vindbaar zijn als 
Erkend Goed Doel dat de 
zaken op orde heeft  

ANBI-status
SLZ is ook een ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’ (ANBI), wat betekent dat wij, als 
erkend goed doel, geen belasting hoeven 
af te dragen over de ontvangen schenkin
gen en giften  U weet dus zeker dat uw 

schenking of gift volledig 
ten goede komt aan het 
cultuurlandschap in 
Zeeland!

Retranchement. Foto: Marinus van Dintel
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In Zeeland valt veel te beleven in de natuur 
voor jong en oud  En als je meer kennis van 
natuur hebt, beleef je nog meer  Onder de 
naam ‘De Zeeuwse Natuur, Beleef, beweeg 
en leer’ bundelen Het Zeeuwse Landschap, 
Terra Maris, IVN Natuureducatie, Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland en Nationaal 
Park Oosterschelde hun krachten en activi
teiten op het gebied van natuureducatie  

Natuurlijk werkten we al samen  Maar met 
het initiatief van de Provincie Zeeland heeft 
deze samenwerking een nieuwe dimensie 
en vaste vorm gekregen  

Start 
Het afgelopen jaar hebben we enthousiast 
de ideeën en het programma uitgewerkt  
Op 26 februari is door de samenwerkings

Nieuwe verbindingen en samenwerken.

Door: Sylvia Tuinder,  SLZ

Samenwerking: 
‘De Zeeuwse Natuur’
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partners en gedeputeerde Carla Schön
knecht deze samenwerking toepasselijk 
gevierd met het planten van een hoog
stamfruitboom en enkele struiken als 
snoeptuin voor bijen, samen met school
kinderen en bewoners 

Missie en ambitie
We gaan samen natuurkennis delen, 
natuurbeleving bevorderen in de Zeeuwse 
natuur  Via nieuwe verbindingen met maat
schappelijke organisaties werken we aan 
een grotere bekendheid en waardering  
Onze ambitie is om meer mensen in 
Zeeland in contact te brengen met ons 
landschap en daar meer kennis over te bie
den  Als we onze kennis bundelen tot een 
nieuw samenhangend aanbod aan natuur 
en educatieve activiteiten kunnen we meer 
deelnemers bereiken  Wel is er meer draag

vlak en betrokkenheid nodig, SLZ vrijwilli
gers en bewonersgroepen kunnen daar 
ook een belangrijke rol in spelen  Iedere 
organisatie deed al veel en werkt nu ook 
samen aan een verbetering van de vind
baarheid van het kennis en belevingsaan
bod  Zo is er de website www natuurwerk
zeeland nl waar alle vacatures voor het vrij
willigerswerk in het groen op staan  

Thema’s en doelgroepen 
De thema’s die we samen aanpakken zijn: 
‘Kind & Natuur’ en ’Natuur & Gezondheid’  
Voor Kind & Natuur is de ambitie: alle kin
deren naar buiten  Zo zetten we in op pro
motie van de Zeeuwse natuur als natuurlij
ke ruimte voor leren via een gezamenlijk 
aanbod voor onderwijs waar je het land
schap echt beleeft  Wat er te doen is en wat 
je gedaan zou moeten hebben zullen we 

Wandelen toont aantrekkelijk Zeeland. Foto: Jan Kars
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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.

                            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

www.natuurwerkzeeland.nl
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als organisaties samen voor kinderen zicht
baar maken  Natuurlijk horen daar een aan
tal bekende activiteiten van SLZ voor kin
deren bij zoals bomen planten, wilgen 
knotten of het samen beheren van je eigen 
groene omgeving  

Groen is goed voor iedereen
Diverse onderzoeken wijzen uit dat groen 
gezond is voor mensen  Zo zijn er natuurlijk 
allerlei activiteiten die SLZ uitvoert die 
gezond zijn; zoals samenwerken in het 
landschap maar ook door het 
Wandelnetwerk Zeeland en het wandele
vent  Bij het thema Natuur en gezondheid 
staat centraal dat natuur in Zeeland bij kan 
dragen aan een gezonde regio  Werken, 

leren en bewegen in de Zeeuwse Natuur 
kan dichtbij  Met samenwerkingspartners 
gaan we ‘Natuur & Gezondheid’ verder uit
werken  

Kinderen naar buiten en de natuur beleven. Foto: Nettie Wilderom

Het wandelnetwerk speelt een belangrijke rol  bij 
‘Natuur & Gezondheid’. Foto: SLZ
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In onze vorige editie van (toen nog) ‘De Boom in’ kon je in het artikel van Walter Jonkers 
van de provincie Zeeland lezen dat Natuur en Landschap tot op heden vrij onderbelicht 
is geweest in het programma “Zeeland, Land in Zee”. 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. 
In het artikel deed hij een oproep om mee te helpen om unieke Zeeuwse plekjes en gebieden 
door te geven. Hieronder een kleine selectie van de “verborgen” parels van Zeeland. 

Mocht je zelf nog een mooie plek weten, stuur 
dan een foto met een korte omschrijving naar 
info@landschapsbeheerzeeland.nl en wij 
zenden het door aan de provincie én wellicht 
staat jou foto volgende keer wel in ons blad, 
Landschapsbeheer Zeeland. 

Vroeger brak een dijk wel eens. Dan ontstond in het stroomgat een weel. De nieuwe dijk kwam er in een halve 
cirkel omheen. De Westeindse weel ontstond na de beruchte St. Felixvloed van 1530 bij een kreek die daar al lag. 
Daarom is deze zo groot. Het is een weel en een kreek tegelijk. Foto: Moniek van der Brugge, tekst: Bram le Clercq

Zeeland, Land in Zee
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Bloeiende meidoorns en fluitenkruid in de Vernoyen en Sluishoekwegeling hoek Van der Poest Clementstraat in 
het heggengebied rondom Nisse waar het goed vertoeven is om daar met de fiets door heen te rijden, en ik heb 
daar ook wel eens een ijsvogel waargenomen. Foto: Bram Korteknie

Rietmoeras in een inlaag van de Oost Bevelandpolder bij het Goese Sas. Foto: Tonnie Outermans
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WWW.R2GROENTECHNIEK.NL

MOTORZAAG?

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

Grenadierweg 15

4338 PG Middelburg

Postbus 8021

4330 EA Middelburg

Tel. 0118-629353

E-mail verkoop@meizon.nl

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

Bomen snoeien, 
vellen of planten?
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Na lang wachten op de toezegging van 
subsidie aanvulling vanuit de POP3 regeling 
(Programma voor Plattelandsontwikkeling) 
is het nu eindelijk zover! Een paar weken 
geleden was de startbijeenkomst in het 
gemeentehuis in Tholen  Zo’n 30 enthou
siaste mensen hadden veel leuke ideeën 
voor mooie wandelroutes in de omgeving 
van de kernen Tholen, Poortvliet, 
Scherpenisse en St  Maartensdijk  

In samenwerking met de gemeente Tholen 
is er in 2015 een bewegwijzerd wandel
routenetwerk incl  themaommetjes 
uitgezet in St  Philipsland, Anna Jacoba
polder, Oud Vossemeer, St  Annaland en 
Stavenisse en nu is het tijd voor het zuiden! 
De planning is dat er eind 2019 op heel 
Tholen een gebiedsdekkend netwerk ligt, 
waardoor bijna in heel Zeeland aaneen
gesloten gewandeld kan worden  

Gemeente Reimerswaal is het enige gebied 
zonder wandelnetwerk, maar ook daar staat 
het op de agenda  
 
Bewoners bedenken zelf de routes
Er is inmiddels per dorp/stad een groepje 
gevormd die bedenkt wat de mooiste 
routes zijn en waar wat interessants te zien 
is onderweg  Deze bewoners kennen de 
omgeving het beste en kunnen zo ook 
adviseren over de mooiste plekjes en 
markante bezienswaardigheden  Dat 
maakt een wandelpad aantrekkelijk om 
te bewandelen 

Dit project wordt gesteund door de 
gemeente Tholen, Provincie Zeeland via het 
Programma voor Plattelandsontwikkeling 
(POP3) en het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling 

Wandelnetwerk Tholen fase 2 
van start!
Door: Caroline Geluk, SLZ

Groep bewoners overlegd over mooie routes in hun omgeving. Fotograaf: Arjan de Hulster
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Prachtige bijdrage voor natuur en 
landschap 
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de 
Nationale Postcode Loterij heeft 
LandschappenNL 13,5 miljoen euro ont
vangen voor natuur en landschap in 
Nederland  De provinciale Landschappen 
en provinciale organisaties 
Landschapsbeheer zetten dit geld in om 
natuur en landschap voor nu en de toe
komst te behouden en beleefbaar te 
maken 
De provinciale Landschappen en stichtingen 
Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij 
en haar deelnemers zeer dankbaar voor 
deze bijdrage  Het stelt hen in staat natuur 
aan te kopen, in te richten en te beheren  
De Landschapsbeheerorganisaties kunnen 
met deze bijdrage het Nederlandse land
schap behouden door onder meer ruim 
75 000 groene vrijwilligers professioneel te 
ondersteunen met kennis, kunde en mate
rieel  

Excursie akkervogels 
Schouwen-Duiveland
In de afgelopen 50 jaar is de populatie 
patrijzen enorm afgenomen 
Gelukkig zijn er in de omgeving Stolpweg/
Burgsluis een aantal agrariërs heel enthou
siast om te zoeken naar ruimte voor 
patrijzen en andere akkervogels binnen 
hun bedrijfsvoering in samenwerking met 
Het Zeeuwse Landschap en SLZ  Op dins
dag 12 juni, dinsdag 3 juli en dinsdag 
14 augustus is er van 10 00 – 12 00 uur een 
excursie onder leiding van een gids door 
het gebied om iedereen te laten zien hoe 
de natuur reageert om deze nieuwe manier 
van boeren 

Startpunt: 
Op de hoek van de Stolpweg en Karre
mans weg, tussen BurghHaamstede en 
Serooskerke (Schouwen)  Er is ruimte om te 
parkeren  

Kosten: 
In het kader van het Europese project 
Partridge wordt deze rondleiding gratis 
aangeboden  Wel is aanmelding verplicht, 
via info@hetzeeuwselandschap nl of 
0113569110 

Kort nieuws

Ambassadeur van de Postcode Loterij Quinty Trustfull en 
directeur-bestuurder van LandschappenNL Hank Bartelink 
Foto: Roy Beusker
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Een uitgave van Stichting Landschaps beheer Zeeland 
(SLZ). Wordt vier keer per jaar verzonden aan vrijwilligers 
in het landschapsbeheer in Zeeland, overeenkomst
houders, relaties en medewerkers.
Dit blad wordt verstuurd in een biologisch afbreek bare 
folie.

Redactie:
Caroline Geluk Sandra Dobbelaar    Luciën Calle
Robert Wielemaker Joan van der Velden  
Gastredacteur: Peter van der Vliet

Verder werkten aan dit nummer mee:
Arjen van Gilst  Kees Wisse
Iman Labruyère Kees Tonkes
Hoogstamsnoeiers Sylvia Tuinder    
  
Advertenties:
Ook uw advertentie in deze brochure? 
Bel SLZ, tel. 0113-23 09 36 voor de mogelijkheden.
 
Foto omslag: Wegeling te Ritthem,  
 fotograaf: Robert Wielemaker
Foto inzet: Grote Groene Sabelsprinkhaan  
 (Tettigonia viridissima), Foto: Johan Calle
 
Met dank aan alle fotografen. 
SLZ heeft getracht alle rechthebbenden van de geplaatste foto’s te achter-
halen. Degenen die desondanks menen aanspraken te kunnen doen gel-
den op de  rechten van gebruikte foto’s worden verzocht contact met ons 
op te nemen.
 
Opmaak en drukwerk: 
Drukkerij Zoeteweij, Yerseke - Oplage: 1500 ex.
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NLdoet-Bijendag-Eben haëzer school Oostkapelle. Foto: Peter Geene

Redactie- en bezoekadres:
Klein Frankrijk 1
4461 ZN Goes
Tel. 0113-23 09 36
info@landschapsbeheerzeeland.nl
www.landschapsbeheerzeeland.nl 

IBAN NL93 RABO 0380 5172 56

Abonnement
Wilt u ook ons kwartaalblad ontvangen? Voor slechts 
€ 15,- per jaar ontvangt u het. 
Bel naar 0113-23 09 36 of meld u direct aan via 
www.landschapsbeheerzeeland.nl/kwartaalblad

ISSN nummer 1876-5491

Stichting Landschapsbeheer Zeeland zet zich in voor 
behoud, beheer en aanleg van kleine landschaps-
elementen. Zie www.landschapsbeheerzeeland.nl 
voor meer informatie.

Dit blad is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier  
afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

SLZ wordt financieel gesteund door de Nationale 
Postcode Loterij en Provincie Zeeland.



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. 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.

De woensdag-Walcheren-ploeg
Door: Kees Wisse, vrijwilliger SLZ

Deze ploeg is een zogenaamde doorde 
weekse vrijwilligersgroep die begonnen is in 
februari 1997. We werken zelfstandig en 
worden aangestuurd door SLZ. Dat wil zeggen 
dat SLZ ons programma bepaalt maar dat we 
zonder SLZ’ers op pad gaan. 

De groep bestaat momenteel uit:
Jos van Broekhoven
Tom Bruins
Jan Dingemanse
Niek Klaasse
Frans Nijhoff
Cees Schipper
Marius van de Velde
Tjalling Visser
Kees Wisse

De afgelopen 10 jaar is de samenstelling 
stabiel. We werken elke woensdag van 9 tot 

een uur of 3, in de maanden oktober tot en 
met maart, meestal op Walcheren, maar ook 
regelmatig op Schouwen of NoordBeveland. 
Het werk bestaat voornamelijk uit knotten, 
bosjes dunnen, planten (bijvoorbeeld Zeeuwse 
hagen) en het bestrijden van Amerikaanse 
vogelkers (in de Manteling en de kop van 
Schouwen).

De opdrachtgevers zijn particulieren en 
organisaties als Staatsbosbeheer, Natuur
monumenten en Waterschap Scheldestromen. 
Het werk is leuk en afwisselend en wij vinden 
het ook zinvol. En je blijft er jong bij. 
De gemiddelde leeftijd van de groep is nu ruim 
70 +. Eén van de vrijwilligers die heel lang 
heeft meegedraaid is Jo v.d. Klooster. Hij is er 
mee doorgegaan tot hij 91 was. We zijn 
allemaal van plan het zeker even lang vol te 
houden.



 

 10 april Aanplant hoogstamfruitbomen | diverse plaatsen
 20 april  Excursie kamsalamander | omgeving Zaamslag
 18 mei Excursie kamsalamander/boomkikker | Retranchement
 12 juni  Excursie akkervogels | Schouwen-Duiveland (zie kort nieuws)  
 20 juni Wandel event | Nisse
 3 juli  Excursie akkervogels | Schouwen-Duiveland (zie kort nieuws) 

AGENDA

Bij het verschijnen van dit nummer zijn nog niet alle activiteiten vastgesteld. Kijk voor de meest actuele versie van onze agenda op: 
www.landschapsbeheerzeeland.nl of bel met 0113-230936. Onze vrijwilligers nodigen wij graag uit om (veelal gratis) deel te nemen aan onze diverse 
activiteiten. Echter, enkele activiteiten zijn besloten of voor specifieke groepen en sommige cursussen zijn gericht op beginners of gevorderden. 
Houd daar rekening mee aub. Neem gerust contact op als u interesse heeft in bovenstaande activiteiten. Bel ons! Tel. 0113 23 09 36.


