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Sinds jaar en dag kent SLZ het werkveld 
Agrarisch Natuurbeheer  In het oog sprin
gende projecten zijn bijvoorbeeld de Goese 
heggen en d’Aegen op Walcheren, waarbij 
streekeigen struweelbeplanting op land
bouwpercelen wordt aangeplant en onder
houden  Daarnaast zijn er vele Bedrijfs
natuurplannen geschreven en uitgevoerd, 
veelal gericht op en rond het boerenerf  
Op landelijk niveau is er beleid om Agra
risch Natuurbeheer op landbouwgrond te 
stimuleren  Tot en met 2015 organiseerde 
de overheid dit zelf via de Subsidieregeling 

Natuur en Landschap (SNL)  Elke agrarisch 
ondernemer kon een subsidiepakket aan
vragen voor bijvoorbeeld de aanleg en 
beheer van een akkerrand of een dijk met 
bijzondere flora  De overheid sloot zelf 
contracten met individuele deelnemers  
De overheadkosten van deze manier van 
werken bleken hoog te liggen 

Van SNL naar ANLb
In 2014 is het SNLstelsel grondig geëvalu
eerd en werd duidelijk dat een vervolg
traject effectiever en efficiënter zou moeten  

Door: Jacob Bouwman, SLZ

Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer in Zeeland

Maatregelen voor bepaalde soorten moeten voortaan geclusterd worden en in een bepaald gebied liggen.
Foto: Ewoud Voogd
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Om provinciale doelsoorten (vogels, amfi
bieën etc ) beter te bedienen, is maatwerk 
nodig en zou een heel belangrijke rol bij de 
vrijwillige, agrarisch natuurverenigingen 
(ANV’s; de zogeheten agrarisch collectie
ven) moeten liggen  SLZ spreekt in die peri
ode meer dan geregeld met collegaorga
nisaties van Brabants Landschap, ZLTO, 
Brabants Particulier Grondbezit en Zeeuws 
Particulier Grondbezit  Het idee wordt uit
gewerkt om in samenwerking, als nieuwe 
Stichting ZeeBra, op nonprofitbasis een 
aantal diensten aan de toekomstige uit
voerders van het nieuwe ANLb  Agrarisch 
Natuur en Landschapsbeheer aan te bie
den  Samen hebben deze organisaties 
immers expertise in huis van ecologie, 
monitoring, de landbouwpraktijk, het parti
culier grondbezit, subsidieaanvragen en 
specifieke softwarepakketten 
In Zeeland werken alle negen ANV’s samen 
in het collectief Poldernatuur Zeeland  
Stichting ZeeBra wordt als adviserende  
partij ingezet  De Provincie Zeeland heeft 
jaarlijks € 1,6 mln  aan rijksgelden te beste
den aan Agrarisch Natuur en Landschaps
beheer  De Provincie bepaalt de kaders en 
Poldernatuur selecteert werkgebieden, stelt 
maatwerkpakketten op, werft deelnemers, 
verdeelt de beheervergoedingen, contro
leert beheereenheden en monitort de doel
soorten 

Belangrijkste spelregels
 Zeeuwse doelsoorten: ambassadeur

soorten; patrijs, veldleeuwerik, kam
salamander, steenuil, kievit  

 Werving: alleen in kansrijke gebieden 
waar deze soorten nog voorkomen 

 Voldoende omvang van beheermaat

regelen: geen versnippering meer, maar 
maatregelen moeten altijd geclusterd 
in een bepaald gebied liggen  Zo geldt 
voor akkervogels het criterium dat een 
werkgebied minimaal 500 ha groot is  
en dat daar 5% (= 25 ha) maatregelen/
pakketten worden afgesloten 

 Variatie in pakketten: in een werkge
bied moet een mix zijn van pakketten 
die gericht zijn op voedselaanbod, 
schuilgelegenheid, broedgelegenheid 
en veilige opgroei mogelijkheden voor 
de jongen 

 Strenge toetsing op de jaarlijkse  
subsidieaanvraag door EU  

Deelname
Spelregels genoeg, maar zonder deel
nemers gebeurt er helemaal niets  Grond
gebruikers van percelen met agrarisch 
gebruik die in de geselecteerde gebieden 
liggen, kunnen hun belangstelling kenbaar 
maken  Anderzijds zoekt Poldernatuur 
Zeeland ook gericht naar deelnemers 
om ontbrekende schakels in te vullen  
De beheervergoeding is marktconform  
De deelnemer wordt er niet rijk van, maar 
legt er zeker niet op toe  Over de omzet 
mag Poldernatuur Zeeland maximaal 20% 
toeslag rekenen om de organisatiekosten 
te dekken  De pakketten passen prima in 
de bedrijfsvoering van de deelnemers  
Denk daarbij aan randen langs sloten die 
toch al een iets lagere opbrengst kennen; 
vogels gedijen juist goed op percelen met 
natte plekken  Landschapselementen zoals 
poelen en knotbomen aangrenzend aan 
landbouwgrond komen ook in aanmerking, 
mits in een werkgebied van Poldernatuur 
en voldaan wordt aan de andere spelregels 
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Financiële steun
Als u Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
een warm hart toedraagt, staan er verschil
lende mogelijkheden open om de verwe
zenlijking van haar doel financieel te onder
steunen  U kunt bij leven denken aan het 
doen van een eenmalige schenking of een 
jaarlijkse schenking  Het voordeel is dat u 
zelf kunt volgen wat de stichting met uw 
bijdrage realiseert  U kunt de stichting ook 
in uw testament opnemen, door middel 
van een legaat of erfstelling  Dit heeft pas 
na uw overlijden effect 
De stichting is door de Belastingdienst 
erkend als algemeen nut beogende instel
ling (ANBI)  Daardoor hoeft de stichting 
over schenkingen, erfstellingen en legaten 
geen erf of schenkbelasting te betalen, 
ongeacht de hoogte van het bedrag 

Bij leven
Voor uw aangifte inkomstenbelasting kan 
een gift aan de stichting een extra aftrek
post in box I opleveren, waardoor de Staat 
eigenlijk aan uw schenking meebetaalt! De 
gift moet dan in een kalenderjaar minimaal 
€ 60 bedragen, of als dat meer is minimaal 
1% en maximaal 10% van uw verzamelin
komen (vóór toepassing van de persoons
gebonden aftrek)  Voor fiscale partners, 
worden de grenzen eenmaal gehanteerd 
en worden de verzamelinkomens bij elkaar 
opgeteld  Ook het afzien van vergoeding 
door een vrijwilliger kan worden aange
merkt als een gift en kan dan aftrekbaar 
zijn voor de inkomstenbelasting  Als u zich 

bij overeenkomst verplicht om ten minste 
vijf jaar lang jaarlijks een schenking te 
doen, is de schenking jaarlijks geheel 
aftrekbaar ongeacht de grensbedragen  
Het is niet meer verplicht deze overeen
komst in een notariële akte op te nemen  
De directeur van de stichting kan u helpen 
bij het opstellen van de overeenkomst 

Na overlijden
Als u de stichting wilt bevoordelen na uw 
overlijden, kunt u kiezen voor een legaat of 
een erfstelling  U kunt een geldlegaat 
maken  Daarmee legt u aan uw erfgena
men de verplichting op om na uw overlij
den uit uw vermogen een bedrag uit te 
keren aan de stichting  U kunt ook een 
roerende of onroerende zaak legateren  

Als u er sterk aan twijfelt of uw nalaten
schap groot genoeg is om het geldlegaat 
geheel uit te keren, zou u er ook voor kun
nen kiezen de omvang van het legaat te 
laten bepalen door een percentage van uw 
nalatenschap  De omvang van het legaat 
zou u eventueel ook kunnen indexeren 

Door: mr  Guido Herwig, notaris te Vlissingen

Geef om het landschap



U kunt er ook voor kiezen de stichting te 
benoemen tot (mede)erfgenaam  In dat 
geval volgt de stichting voor een breukdeel 
de erfgenaam op in alle rechten en ver
plichtingen  Zij moet dan actief betrokken 
worden bij de afwikkeling van de nalaten
schap  Dit brengt voor de stichting veel 
verplichtingen en risico’s met zich mee  
Daarom is de stichting in dat geval ver
plicht een benoeming tot erfgenaam 
beneficiair te aanvaarden  Daarmee voor
komt de stichting dat zij aansprakelijk zou 
kunnen worden gesteld voor schulden van 
een overledene als die hoger zijn dan diens 
bezittingen 
Een legaat of erfstelling moet in een testa
ment worden opgenomen  Een testament 
is altijd een door de notaris opgestelde 
akte  U kunt daarover contact opnemen 
met uw notaris 

Woensdag 20 juni jl  waren er op ons jaar
lijkse Wandelevent ca  100 wandelvrijwilli
gers en andere betrokkenen bij Wandel
netwerk Zeeland aanwezig  We waren te 
gast in het Trekkermuseum te ’s Graven
polder waar de vrijwilligers ons in de 
watten legden met een heerlijke lunch en 
natuurlijk ook met het beschikbaar stellen 

van hun prachtige locatie! Met verschillen
de interessante presentaties die met 
wandelen te maken hebben en ‘s middags 
leuke wandelexcursies, was het een erg 
geslaagde dag  Wij bedanken ieder die 
heeft meegeholpen deze dag tot een 
succes te brengen!

Door: Caroline Geluk, SLZ

Wandelevent 
2018

U kunt zelf bepalen naar welke project uw geld gaat. 
Bijvoorbeeld zoals hier in Driewegen (West ZVL), waar 
een drinkput is gegraven t.b.v. de kamsalamander.

Mooie opkomst in de schuur van het Trekkermuseum
Foto: Pieter Voets
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In januari 2006 is de Stichting  d’ Aegen 
opgericht om uitvoering te geven aan het 
project d’ Aegen met als doel: Walcheren 
weer de Tuin van Zeeland!
De Stichting bestaat uit vrijwilligers, die 
benoemd zijn door Stichting Het Zeeuws 
Landschap, Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland en de Natuurvereniging Natuurlijk 
Walcheren en recent aangevuld met een 
afgevaardigde van I V N  Walcheren  Allemaal 
mensen die enthousiast en bevlogen zijn 
om dit project goed te begeleiden  
De ondersteuning en uitvoering komt van 
Landschapsbeheer Zeeland  
Vanaf 2006 ben ik onafhankelijk voorzitter 
geweest, volgens de statuten zit mijn tijd er 
op en daarom ben ik in de afgelopen voor
jaarsvergadering opgevolgd door Jacques 
Vroon, die ook als onafhankelijk voorzitter 
het stokje overneemt 

De afgelopen 12 jaar is een boeiende en 
enerverende tijd geweest, we hebben in 
samenwerking met boeren en andere 
grondeigenaren in het noordelijk deel van 
Walcheren (fase 1) een heggenlandschap 
ontwikkeld  We sloten contracten af met 
grondeigenaren en grondgebruikers voor 
een lange periode, de contracten van de 
eerste 7 jaar zijn bijna allemaal verlengd 
De deelnemers van fase 1 ontvangen jaar
lijks een vergoeding die de opbrengstder
ving van de grond en de beheerskosten 
dekt  De pot met geld is in 2006 gevuld door 
de gemeente Veere en de Provincie Zeeland  
Het financieel beheer is ondergebracht bij 
het Nationaal Groenfonds, dat betrokken is 
bij meerdere regionale landschapsfondsen  

Omdat we langdurige contracten hebben 
afgesloten kunnen we momenteel geen 

Stichting d’Aegen
Door: A C  (Adrie) de Bruijn, aftredend voorzitter van Stichting d’Aegen

Het bestuur op excursie. Foto: SLZ
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nieuwe contracten  met een vergoeding 
afsluiten en alleen de bestaande verlengen  
Er wordt nu onderzocht of d’Aegen op 
termijn over kan gaan in het ANLb (via de 
(ANLb) kunnen collectieven een vergoeding 
aanvragen voor de maatregelen die zij 
nemen voor agrarisch natuurbeheer)  
Als dit lukt, is de toekomst van het heggen
landschap en de akkerranden weer voor 
lange tijd gegarandeerd 
In 2015 hebben we fase 2 opengesteld 
voor deelname op heel Walcheren  Op de 
landbouwgronden van deze deel nemers 
worden landschapselementen, zoals heg
gen, poelen en geriefbosjes gerealiseerd  
We subsidiëren en assisteren bij de aanleg, 
maar de deelnemers ontvangen geen 
beheers of onderhoudsvergoeding, terwijl 
hier bij de enthousiaste deelnemers veel 
vraag naar is 

In 2017 is besloten om bij Vrouwenpolder 
een wandelroute langs de heggen en 
de andere landschapselementen aan te 
leggen, in overleg met de eigenaren  
Een geweldig goed initiatief om ook 
wandelaars op deze wijze van dit speciale 
Walcherse landschap en de bij behorende 
natuur te laten genieten  De route zal ook 
opgenomen worden in het Wandelnetwerk 
op Walcheren 
De uitdaging voor het bestuur ligt nu 
vooral in het zoeken naar sponsors als 
bijv  gemeente Veere, Provincie Zeeland, 
EU, en maatschappelijke organisaties om 
de vele mogelijkheden die de samenwer
king met boeren, grondeigenaren, natuur
organisaties en anderen een nieuwe impuls 
te geven in “Walcheren, de Tuin van 
Zeeland”   

Jacques Vroon neemt de voorzittershamer over van Mevrouw de Bruijn. Foto: SLZ
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Vogelbescherming Nederland en SOVON 
Vogelonderzoek hebben 2018 uitgeroepen 
als Jaar van de Huiszwaluw  Het is de  
bedoeling om in dit jaar kennis over de 
huiszwaluw te vergaren en te verspreiden  
Daar waar het kan zullen ze het publiek 
betrekken bij onderzoek en praktische 
bescherming 

Huiszwaluw
Huiszwaluwen herken je in de wat fladde
rende vlucht aan de korte vleugels en de 
korte gevorkte staart met witte stuit  
Ze broeden het liefst in kolonieverband aan 
een gebouw: onder de overstek of dakgoot  

Ze metselen hun nest van klei met goede 
(kleef)samenstelling die binnen een straal 
van ongeveer 200 meter wordt gevonden  
Het nest is een kommetje met een kleine 
opening  Ze verzamelen de klei aan een 
slikkige oever van een poel of sloot, maar 
ook aan een door de regen nat gebleven 
modderpad of slootbagger op de kant  
Soms vlechten ze paardenharen in het met
selwerk mee als bewapening  Dat kan soms 
noodlottig uitpakken als de pas uitvliegen
de jongen in een lus van paardenhaar 
blijven hangen en stikken  Huiszwaluwen 
over winteren in tropisch en zuidelijk Afrika 
en arriveren vanaf half april in Nederland  

Jaar van de Huiszwaluw
Door: Nanning-Jan Honingh, SLZ

Huiszwaluw-Delichon urbicum. Foto: Adri Scheele



Ze beginnen dan met de nestbouw en in 
goede jaren kunnen ze 1 of 2 legsels van 
4 à 5 eieren grootbrengen  Dat hangt af van 
droog en warme weer waardoor er meer 
insecten (muggen!) actief zijn  Deze mug
genjacht kan soms een spectaculair gezicht 
opleveren: boerenzwaluwen die vlak boven 
een kreek vliegen; in de ‘laag’ daarboven de 
huiszwaluwen en nog hoger in de lucht 
gierzwaluwen die menig mug verorberen  
Vooral de achteruitgang in de soorten
rijkdom en aantallen insecten door o m  
pesticiden gebruik en ontwatering spelen 
de zwaluwen parten  

Boerenzwaluw
Boerenzwaluwen herken je in hun langere 
glijvluchten aan hun langere vleugels en 
gevorkte staart  Ze hebben een rode keel 
en hebben een donker blauwzwart veren
kleed  Zij kunnen in groepsverband broe
den, maar ook op zichzelf in een koeienstal, 
loods, schuur of paardenstalletje in het wei
land  Boerenzwaluwen zoeken onder het 
dak een donkere hoek en een steuntje om 
het nestkommetje te metselen; dat kan een 
schoorplank zijn, een roestige spijker of een 
tlbalk  Boerenzwaluwen arriveren iets eer
der: begin april  De boerenzwaluwen uit 

Nederland overwinteren in westelijk en 
centraal Afrika; andere in ook in zuidelijk 
Afrika  Ze kunnen soms 2 of 3 legsels per 
jaar groot brengen afhankelijk van het weer 
en de insectenstand  Hoewel de stand van 
de boerenzwaluw stabiel lijkt, kan ook deze 
zwaluw wel hulp gebruiken  Veel stallen en 
schuren zijn hermetisch dicht i v m  de 
voedselkwaliteit; een partij fruit of aardap
pelen met zwaluw uitwerpselen kan 
zomaar worden afgekeurd  Het zou mooi 
zijn als een deel van de loods of ander 
alternatief geboden kon worden om de 
boerenzwaluwen te huisvesten 

Wanneer u iets wilt betekenen in het 
onderzoek en tellen van de huiszwaluwen 
bij u in de omgeving meld je dan aan bij 
de plaatselijke vogelwerkgroep  Zij zijn 
vrijwel allemaal actief voor de huiszwaluw 
en door u bij hen aan te sluiten kunt veel 
van over de huiszwaluwen te weten 
komen  Wilt u meer praktisch advies over 
wat u op uw erf of in de straat kunt voor de 
huiszwaluw en de boerenzwaluw kunt 
doen, bekijk dan het informatieblad op 
www landschapsbeheerzeeland nl of 
neem voor  specifieke vragen contact 
met ons op 

De boerenzwaluw, maak zijn nest vaak in een gebouw. Foto: 
Sandra Dobbelaar

Boerenzwaluw, nest met ingevlochten paardenhaar.
Foto: Sandra Dobbelaar.
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 Door de bomen het bos zien 
Door: Robert Wielemaker, SLZ

Terugblik op de mooie 
resultaten van vorig jaar
In de werkvelden waar SLZ actief is (Vrijwilligerswerk, Toegankelijkheid van het platteland, 
Cultuurhistorie, Biodiversiteit, Natuur en landschapsbeheer en Communicatie) zijn vorig 
jaar mooie resultaten geboekt  Een korte terugblik op een aantal projecten uit 2017 lichten 
we hier toe  Het volledige jaarverslag is te downloaden van onze website: 
www landschapsbeheerzeeland nl

De afdeling Kennis en Communicatie 
draagt zorg voor het inbrengen van kennis 
in diverse projecten  Concreet betekent dit 
dat vrijwilligers én medewerkers zo nu en 
dan een cursus of workshop krijgen aange
boden  Enkele vrijwilligers, die al wat langer 
werkzaam zijn bij o a  het project Kleine 
bosjes, wilden graag hun kennis bijspijke
ren  Tevens was het een wens van de voor
mannen om eens samen te komen om in 
de praktijk hun eigen werkwijze te vergelij
ken met die van de ander  Dit vormde o a  
de aanleiding om in september van 2017 
een studiedag te organiseren  

Sinds 2003 is Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland bezig met het project Kleine bosjes  
Via dit project kunnen eigenaren (particu
lieren en overheden) van kleine bosjes (tot 
5 ha) een advies en onderhoudsplan ont
vangen  In dit advies staan vaak kleinschalige 
maatregelen om de diversiteit van het 
bosje te verhogen  Daarbij is er aandacht 
voor hoog en laagdunning, (vlinder)randen
beheer, de Potentiële Natuurlijke Vegetatie 

en een 10jaren planning voor de uit te 
voeren werkzaamheden  
Uiteraard kunnen eigenaren er dan voor 
kiezen om het zelf uit te voeren, maar onze 
vrijwilligersploegen kunnen de eigenaren 
ook helpen  Daarnaast kan een boseige
naar er voor kiezen een abonnement af te 
sluiten met o a  als voordeel dat er om de 
2 jaar een SLZ medewerker langskomt om 
advies te geven over het desbetreffende 
bos 

De workshop Ecologisch bosbeheer
Na een kort theorie gedeelte gingen 16 vrij
willigers en medewerkers aan de slag in het 
“proefbosje” aan de Voorste kreek te Hoek  
In dit bos komt SLZ (i s m  Natuurvereniging 
De Steltkluut) al vele jaren voor het onder
houd en beheer  O l v  Luciën Calle, inventari
seerden alle deelnemers een klein stukje bos 
op de aanwezige bomen en struiken  De 
kruiden en mossen werden niet meegeno
men omwille van de tijd  Enkele vrijwilligers 
konden wel 20 soorten vinden in dit kleine 
stukje bos (Luciën echter meer dan 30)  
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Naast de aantallen beschreven de deelne
mers ook wat hier, naast de hondenpoep, 
het grootste probleem was én wat de 
mogelijke oplossingen waren om de ecolo
gische en belevingswaarde te verhogen  
Al snel bleek dat er verschillende meningen 
waren, die niet noodzakelijk allemaal 
verkeerd waren  Vaak zat de finesse in de 
omgevingsfactoren, zoals de aanliggende 
beplantingen  Het mooie aan dit bosje is 

dat er tijdens de aanplant niet overal 
dezelfde soorten zijn aangeplant, zodat er 
verschillende gedeelten zijn ontstaan met 
ieder zijn eigen karakter en voor ons ideaal 
studiemateriaal  
Deelnemers hebben gezegd dat deze 
workshop de moeite waard was  In het bij
zonder het praktijkgedeelte kon men erg 
waarderen evenals de discussies die ont
stonden  Vanuit SLZ zijn we tevreden en 
zeker omdat het best lastig was om twee 
doelgroepen(vrijwilligers en voormannen) 
gelijktijdig in een workshop te bedienen  
De kennis van planten in relatie met het 
bos kan nog wel beter en is wellicht een 
aandachtspunt voor de volgende bijeen
komst  De aanwezigheid of juist afwezig
heid van deze bewoners van de bosbodem 
zegt nl  iets over de ecologische kansen van 
dat gedeelte van het bos en spelen een rol 
in de uiteindelijke keuze die men soms 
moet maken 

Vrijwilligers en voormannen tijdens de inventarisatie van 
het bos aan de Voorste Kreek te Hoek.
Foto: Robert Wielemaker

Wanneer de bodem erg rijk is aan stikstof, gaat de grote brandnetel vaak overheersen 
waardoor er vrijwel geen ruimte is voor andere kruiden. Foto: Robert Wielemaker
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 Bijenlinie in Zeeland, 
laat Zeeland weer zoemen 
Door: Sylvia Tuinder, SLZ

Bijen zorgen voor de kers op je taart en de 
aardbeien onder je slagroom  Wilde bijen 
zijn verantwoordelijk voor 80% van de 
bestuiving en daarom onmisbaar, maar ze 
hebben het moeilijk  De helft van alle 360 
soorten is bedreigd  Daarom zijn we in 
2017 met de Bijenlinie gestart  
Doel is om structureel iets te doen voor 
wilde bijen  Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en het 
IVN zijn hiervoor in Zeeland samen aan de 
slag gegaan  We zetten actief in op bijvrien
delijk beheer, aanleg van nestel en leef
plekken en inventariseren van geschikte 
gebieden  Natuurlijk bieden we advies over 
wat bijen nodig hebben, zodat we ook echt 
kansrijke bijenplekken krijgen  De Bijenlinie 
wil in Nederland 300 extra wilde bijen
plekken realiseren  Een overzicht van 
bestaande plekken en plaatsen waar 
kansen liggen komen digitaal op kaart  
In Zeeland willen we samen minimaal 18 
bijenplekken realiseren voor 2020  Gezien 
de belangstelling gaat het ons vast lukken  
De eerste 7 nieuwe bijenplekken in 2017 
zijn ingericht! 

Een vervolg is dat we kijken hoe we de 
bijenplekken met elkaar kunnen verbinden, 
om de achteruitgang van de wilde bijen te 
stoppen  Bijvriendelijk groenbeleid en goed 
beheer geven ruimte voor biodiversiteit en 
bijen vragen om gevarieerde leefgebieden  

Het project de Bijenlinie is zichtbaar als 
Nederland Zoemt en loopt tot 2020  We 
werken samen met bewonersgroepen, 

erfeigenaren, overheden, particulieren en 
agrarische bedrijven om bijenplekken aan 
te leggen  Het leuke voor bewoners is dat 
op sommige plekken de aanleg van hun 
dorpsboomgaard samen ging met de 
aanleg van een bijenplek  Wilde bijen 
hebben er baat bij als het cultuurlandschap 
minder eentonig wordt  Bijen hebben 
baat bij bloeiende wilde planten, bloeiende 
bomen en struiken  Er is behoefte aan 
kale grond of zandheuvels, steile wandjes 
voor bodem nestelende bijen  Boven
gronds zijn hout rillen, gaatjes in boom
stammen, holle takjes aantrekkelijk voor de 
bovengronds nestelende solitaire bijen  
Een bijenhotel biedt dat ook en het is leuk 
om te maken 

Enkele voorbeelden van bewoners
participatie: 

Serooskerke
Met enthousiaste bewonersparticipatie kan 
veel bereikt worden  Zo heeft de werkgroep 
van dorpsraad, bewoners en school in 
Serooskerke samen met SLZ invulling aan 
hun dorpsboomgaard gegeven door dit te 
combineren met een bijenplek  Ze konden 
rekenen op steun van de Gemeente Veere  
Enthousiast startten de schoolkinderen met 
de bijensnoeptuin en zochten ze bloeiende 
kruiden uit die geschikt waren  De werk
groep, wethouder en schoolkinderen plant
ten fruitbomen, heesters en bessenstruiken  
Al doende kon SLZ kennis over bijen en bij
vriendelijk beheer met bewoners en 
schoolkinderen delen  
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Yerseke
Samen met de gemeente Reimerswaal, 
bewoners en SLZ kwam er in Yerseke een 
dorpsboomgaard  SLZ hielp de ijverige 
schoolkinderen hier met het planten in ’t Of 
van Iese  In deze boomgaard met oude ras
sen en bijenbomen kwam een samenwer
king op gang  met, bewoners, de zorg
groep, schoolkinderen en de gemeente  
Dankzij deze unieke samenwerking konden 
we een bijenhotel aanleggen tijdens 
NLdoet en ligt er een mooie bijenplek  

Noordgouwe 
“Ieder dorp zijn boomgaard” was in 2017 de 
aanleiding voor de dorpsraad om contact 
met SLZ te zoeken en zo met de gemeente 
in overleg te gaan om hun plan voor een 
boomgaard uit te werken  Ook hier groot 
gevoel voor bijen en zo kwam de gemoti
veerde werkgroep tot het idee van hun 
bijensnoeptuin  Ze kijken uit naar het 
moment dat er kan worden gewerkt aan de 
aanleg  Dat zal waarschijnlijk in 2018 zijn  
Het voortraject is zeker zo belangrijk! 
Iedere school een bijenhotel met bijen
snoeptuintje!

In 2018 gaat SLZ samen met de gemeente 
NoordBeveland, scholen, IVN en NME 
kijken of het lukt om een bijenhotel met 
bijensnoeptuintje aan te leggen om 
kinderen praktisch te laten zien hoe een 
bijenplek kan worden ingericht  Een bijen
hotel is een educatief mooie nestelplek 
waar veel over te vertellen is én heel wat 
te zien is  

De stammetjes zijn gereed!

Aanleggen van een bijenhotel het schoolkinderen. Foto’s: Sylvia Tuinder
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 Historische grenspalen 
in of uit de polder? 
Door: Sandra Dobbelaar, SLZ

Al vele jaren zijn via Stichting Landschaps
beheer Zeeland (SLZ) vrijwilligers actief met 
historische grenspalen  In 2008 werd een 
Zeeland brede inventarisatie gehouden  
Alle opgespoorde grenspalen werden 
gefotografeerd, beschreven en voorzien 
van een coördinaat en in een digitaal 
bestand opgeslagen  Door speurwerk op 
oude kaarten en in oude documenten, 
kwam er zicht op ontbrekende palen  Een 
aantal daarvan zijn zonder probleem in 
het veld opgespoord, maar in de meeste 
gevallen lag het ingewikkelder  Dan waren 
er tips nodig  Aandacht via de media en 
veel praten met lokale mensen, leverde 
bruikbare informatie op  Soms bleken palen 
gewoon een eindje verderop te staan  
Andere bleken verhuisd te zijn en weer 
andere zaten onder de grond verstopt  
Op dit moment zijn alle geïnventariseerde 
historische grenspalen met coördinaat, 
te vinden in de Cultuurhistorische Hoofd
structuur (CHS) op de site van de Provincie 
Zeeland  Tevens is een uitgebreid bestand 
bij het Waterschap en een aantal gemeen
ten aanwezig  

Nog regelmatig duiken er palen op, vooral 
op Walcheren  Mensen weten er nog een te 
staan of vinden er een bij grondwerkzaam
heden  Vrijwilligers zoeken dan de originele 
standplaats op via archief en kaartonder
zoek, regelen de nieuwe standplaats, (her)
plaatsen de palen, regelen het beheer, 
maken en plaatsen soms een informatie
bordje  Onmisbaar zijn ook de vrijwilligers 
die regelmatig de palen bezoeken om te 

kijken hoe ze er bij staan en óf ze er nog 
staan  Vooral dat laatste is voor een aantal 
palen telkens weer spannend, want helaas 
raken jaarlijks palen onherstelbaar bescha
digd of verdwijnen ze, omdat ze in de weg 
staan bij maai en (weg)werkzaamheden  
Medewerkers en vrijwilligers van SLZ wer
ken daar al vele jaren aan, maar het blijkt 
erg lastig om er een structurele oplossing 
voor te vinden  Het zou goed zijn dat de 
historische grenspalen die er nog zijn in 
onze polders wat meer op waarde zouden 
worden geschat  Allemaal vertellen ze een 
stukje geschiedenis van onze streek, wat ze 
met hun verdwijning met zich meenemen  

Tiendpaal 206 bij Zanddijk
Het is al bijna een jaarlijkse traditie: het 
herplaatsen van een tiendpaal ergens in 
Walcheren  Wim Roose en Hans Bostelaar, 
vrijwilligers cultuurhistorie van SLZ, kregen 
een melding over een hardstenen paal 
met het nummer 206 zt 1 in een tuin bij 
Veere  Het bleek om een tiendpaal te gaan 
(zt staat voor Zeeuwse Tiende)  Tiendpalen 
markeerden de grens tussen eigendom
men van verschillende grondeigenaren  
Dit waren gronden waarover pachters 
belasting moesten betalen in de vorm van 
een deel van de oogst  Anders dan in ande
re delen van ons land, was dat geen tiende, 
maar een elfde deel  De naam tiendpaal is 
in Walcheren dus eigenlijk een beetje gek  
Na wat zoekwerk in archiefstukken werd 
aan de hand van het nummer de originele 
standplaats achterhaald vlak bij Zanddijk  
De paal werd in november 2017 weer aan 
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de Bieweg geplaatst door de vrijwilligers  
Echter niet exact op de originele plaats, 
maar een aantal meters verderop in de 
berm  Daar staat hij veilig en zichtbaar in 
een stenen bed met een plaquette met wat 
informatie 

Godshuizen Gent paal in de 
Catharinastraat
Elke zomer fietst vrijwilliger Adrie van Alten 
een rondje langs verschillende historische 
grenspalen in de omgeving van Overslag 
en Axel om te kijken of ze er nog staan  
Wanneer het gras er te hoog omheen staat, 
haalt hij dat even weg, zodat ze beter zicht
baar zijn om schade door maaimachines te 
voorkomen  In mei 2017 mailde Adrie SLZ 
dat de paal van de Godshuizen Gent aan de 
Catharinastraat er niet meer stond  Een 
andere grenspaal vrijwilliger, Maurice Kindt, 
is toen gaan zoeken en vond hem op de 
bodem van de sloot  Omdat de paal daar 
voor maaiers veilig lag, is hij daar een tijdje 
blijven liggen  Met Waterschap Schelde
stromen, eigenaar van de paal, werd con
tact opgenomen  

Eind 2017 plaatsten zij de paal weer terug, 
iets meer in de berm dan eerst  De paal 
was al twee keer eerder omver gereden 
en telkens op een veilig geachte plaats 
teruggezet  
In april 2018 kwam opnieuw de melding 
dat de paal weer verdwenen was  Hij werd 
vlakbij zijn laatste standplaats teruggevon
den in het gras, helaas weer met nieuwe 
schade  De paal is in veiligheid gebracht en 
ligt nu in opslag  We moeten ons beraden 
of dit ruim honderd jaar oude maar piep
kleine historische landschapselement, niet 
beter op een andere plaats zijn verhaal kan 
vertellen…

 Tiendpaal 206 zt 1 weer zichtbaar gemaakt in het landschap. Foto Wim Roose

De paal van de Godshuizen Gent. Foto: Maurice Kindt
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 ZAGRAS staat stil bij… 
Door: Jannie de Putter, vrijwilliger werkgroep Zaamslagse Graven Spreken 

In april 2013 begon onze werkgroep 
ZAamslagse GRAven Spreken (ZAGRAS) 
met het schoonmaken van grafstenen op 
onze begraafplaats  Tot en met oktober 
werkten we elke maandag en soms nog 
extra dagdelen om de zerken leesbaar te 
maken  Verschillende mensen hebben 
daarbij enkele dagdelen geholpen  Van alle 
+ 2000 graven werden foto’s gemaakt en 
de teksten van de  grafstenen werden digi
taal opgeslagen  Ook is er onderzoek 
gedaan naar mossen en korstmossen  Er 
werden 30 soorten aangetroffen, waarvan 2 
vrij zeldzame  

Dit jaar hebben we ons voor de eerste keer 
aangemeld voor NLdoet  Dat heeft ons 
negen vrijwilligers opgeleverd voor 9 en 10 
maart  Acht mannen – onder wie “ervaren” 
vrijwilligers  hebben zaterdag 19 mei een 

zwaar werk afgemaakt: het rechtzetten van 
verzakte stenen en omrandingen  Op de 
foto is duidelijk te zien dat familieleden ook 
de handen uit de mouwen steken: 
de grafsteen is opnieuw ingeverfd  Met een 
niet helemaal vaste hand en met een warm 
hart: de jongste zus van de overledene was 
inmiddels ook 85+ 

ZAGRAS is bezig met het samenstellen van 
een boek over onze bijzondere, bijna 200 
jaar oude begraafplaats, die na diverse uit
breidingen nog steeds in gebruik is  Ook de 
militaire begraafplaats wijkt af van de 
gebruikelijke vorm  We leggen het allemaal 
uit tijdens een rondleiding! 

Rondleidingen begraafplaats Zaamslag
De werkgroep ZAGRAS nodigt u uit voor 
een rondleiding op de Algemene Begraaf
plaats aan de Veerstraat te Zaamslag  
We verzamelen aan de hoofdingang om 
13 30 uur, de rondleidingen duren tot circa 
14 45 uur  Data: zaterdagen 2 juni, 7 juli, 
4 augustus, 1 september en 6 oktober  
Voor meer informatie kun je kijken op: 
www protestantsegemeentezaamslag nl
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Toegankelijkheid 
van het platteland
Door: Arjan de Hulster, SLZ

Samen met de vrijwilligers hebben we 
gewerkt aan het beheer en de verdere ont
wikkeling van het Wandelnetwerk Zeeland  
Dit jaar werkten wij voor het eerst met een 
gehuurde maaier voor het regelmatig 
maaien van de paden, die niet door de 
eigenaar zelf worden onderhouden  We 
maaien de paden zeer regelmatig, zodat ze 
goed begaanbaar blijven  Onze jaarlijks 
Wandelevent was dit jaar in Colijnsplaat op 
de Rusthoeve, er was een gevarieerd aan
bod van onderwerpen en het was weer een 
gezellige en leerzame dag 
Na zeven jaar moeten de contracten voor 
de paden met de grondeigenaren of 

gebruikers vernieuwd worden, dit jaar was 
de Zak van ZuidBeveland aan de beurt  Wij 
hebben deze gelegenheid aangegrepen 
om enkele routes  aan te passen waar dit 
nodig was  In dit gebied gaf de vernieu
wing van de Sloeweg aanleiding om een 
aantal routes drastisch te wijzigen  
Gelukkig hebben vrijwel alle eigenaren en 
gebruikers hun contract gecontinueerd!
Rond Nisse is op initiatief van de bewoners 
een nieuw ommetje gerealiseerd  Verder 
zijn wij met de gemeente Reimerswaal in 
overleg voor de realisatie van een netwerk 
in deze gemeente  Als dit door gaat is heel 
Zeeland gedekt met het Wandelnetwerk  

Maaibeheer voor eigenaren die zelf niet kunnen maaien. Foto: SLZ
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Na de realisatie van het Wandelnetwerk op 
SchouwenDuiveland vroeg de gemeente 
of wij ook naar een ruiter en menroute op 
het eiland willen kijken  Niet direct ons 
dagelijks werk maar gezien onze ervaring 
en kennis van het gebied ook wel weer een 
logisch verzoek  De gemeente wil haar toe
ristisch product verbreden en er waren 
nogal wat problemen met overlast door 
paarden op andere paden en in woonwij
ken  
Via een studie zijn de problemen geïnven
tariseerd en werden verbeteringen voorge
steld  Uiteindelijk kreeg SLZ in 2015 de 
opdracht om dit project uit te voeren  
Vooral in 2017 is er veel werk verricht zoals 
de aanleg van nieuwe paden en routes, het 
plaatsen van raster langs de paden, verbe
tering van te natte paden, enz 

Het uiteindelijke doel is dat alle bezoekers 
van de natuurgebieden hier beter van wor
den; de ruiters mooiere en veiligere routes, 

de wandelaars en fietsers veroorzaken geen 
overlast meer zodat iedereen volop kan 
genieten van dit mooie eiland 

Verbeteren van ruiter- en men routes op Schouwen-
Duiveland. Foto: Arjan de Hulster

Wandelevent op de Rusthoeve. Foto: Caroline Geluk
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Ieder dorp zijn boomgaard  
Door: Rudie Geus, SLZ

In 2015 zijn we gestart met het project 
“ieder dorp zijn boomgaard”, een project 
rondom bewonersparticipatie en toeganke
lijke hoogstamboomgaarden bij dorpen  
In dit project zoeken we samenwerking 
met dorpsraden en andere bewoners
groepen voor het realiseren of opknappen 
van een hoogstamboomgaard bij het dorp  
Deze boomgaard kan uitgroeien tot een 
groene ontmoetings en belevingsplek 
voor het dorp waar buitenactiviteiten 
kunnen plaatsvinden  Het project is gericht 
op bewonersparticipatie, waarbij de regie 
voor een deel bij de bewoners ligt  Het aan
planten of opknappen van de boomgaard 

vindt plaats door de bewonersgroep onder 
deskundige begeleiding van SLZ  Ook het 
toekomstige onderhoud kan door de 
bewoners worden uitgevoerd  In de boom
gaard kunnen door het dorp activiteiten 
worden georganiseerd, hierbij kun je 
denken aan een excursies, kennisdagen, 
events, picknicks  We mikken met name op 
openbare dorpsboomgaarden  

Afgelopen jaren 20152017 zijn er in totaal 
22 dorps en wijkboomgaarden gereali
seerd  Meestal vond de aanplant plaats 
door de dorps, wijk of stadsraad  

De aanplant van de dorpsboomgaard in Kuitaart in samenwerking met enkele medewerkers van de ELSTA 
elektriciteitscentrale in Terneuzen. Foto: Rudie Geus
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Gemiddeld bestaan deze boomgaardjes uit 
15 tot 20 hoogstamfruitbomen en zijn er 
verschillende rassen appels, peren, pruimen 
en kersen aangeplant, soms aangevuld met 
een noot, mispel of kweepeer  Afhankelijk 
van de wens van de bewonersgroep kan er 
ook een paneel of bankje worden geplaatst 
of naambordjes bij de bomen aangebracht  
In 2017 vond aanplant plaats in Kuitaart, 
Middelburg (Sprenckpark), Cadzand en 
Serooskerke  Financiering vindt vaak plaats 
door de eigenaar (vaak de gemeente) in 
enkele gevallen zoeken we financiering 
elders  Zo zijn de hoogstambomen in 
Kuitaart gesponsord door de ELSTA elektri
citeitscentrale 

Na de realisatie dient ook het beheer en 
onderhoud te worden opgepakt door de 
bewonersgroep  De verschillende deel
nemende bewonersgroepen zijn begin 
2017 uitgenodigd voor de snoeicursus en 
19 vrijwilligers vanuit 8 dorpsraden hebben 
deelgenomen aan de snoeicursus in Vogel
waarde  Ook dit jaar hebben weer diverse 
vrijwilligers vanuit de dorps en wijkraden 
deelgenomen aan de snoeicursus in Goes 
in samenwerking met de wijkraad Mannee  
Het is fijn dat ook het onderhoud van 
hoogstamfruitbomen op deze manier goed 
wordt opgepakt door de dorps en wijk
raden  Het beheer van het gras vindt bijna 
altijd plaats door de eigenaar (meestal de 
gemeente, soms een particulier) 

Naast het onderhoud door de vrijwilligers 
uit de dorps en wijkraden zijn er ook 
enkele dorpsboomgaarden in beheer bij 
SLZ via het hoogstamabonnement of 
een andere regeling  Deze boomgaardjes 
worden dan regelmatig gesnoeid door 
onze doordeweekse fruitsnoeiploeg 

Bewonersgroepen kunnen zich aanmelden 
bij SLZ om deel te nemen aan het project  
Mail naar info@landschapsbeheerzeeland nl 
Begin 2018 zijn er alweer enkele dorps
boomgaardjes gerealiseerd, tevens zijn er 
in enkele boomgaarden enkele dode 
bomen vervangen 

Leerlingen helpen mee om de boomgaard in het 
Sprenckpark te Middelburg aan te planten.
Foto: Sylvia Tuinder Sprenckpark Middelburg
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Ondanks dat het vrijwilligerswerk bij SLZ 
steeds ‘breder’ is geworden, bestaat 63% 
van het werk toch nog uit ‘landschapsbe
heer’ werk zoals knotten, bosjeswerk, plant
werk en ecologisch maaibeheer  In dit arti
kel wil ik wat verder ingaan op het ecolo
gisch maaibeheer waar zo’n 1400 van de 
totaal 50 000 vrijwilligersuren gemaakt 
worden  Dit lijkt niet zoveel maar waarom 
doen we dit en waarom vinden we het 
belangrijk? Eerst even wat cijfers: in 2017 
hebben we bij elkaar 1,7 hectare dijktalud 
gemaaid en 15 hectare hooi en rietland  
Bij dijktalud gaat het om (gedeelten van) 
bloemdijken met een waardevolle vegeta
tie  Vaak zijn dijken wat zandiger en wat 
schraler en ook gaat het bijna altijd om 
taluds die min of meer aan de zuidkant lig
gen waardoor er een warmer microklimaat 
ontstaat  Veel bijzondere soorten voelen 

zich hier thuis  Bij hooi en rietland gaat het 
vaak om (gedeeltelijk) nattere gebieden 
zoals duinvalleien, ecologische oevers of 
ander graslandjes  

De opdrachtgevers zijn particulieren, ter
rein beherende organisaties, het Water
schap, gemeentes en lokale vrijwilligers of 
bewonersgroepen  De vraag kan van de 
opdrachtgever zelf komen maar op sommige 
locaties heeft SLZ ooit zelf het initiatief 
genomen voor het maaiwerk  Wanneer 
terreintjes niet of niet op de juiste manier 
of op het juiste tijdstip gemaaid worden, 
kan de waardevolle vegetatie verdwijnen  
Door te maaien en het maaisel af te voeren, 
worden er voedingsstoffen weggehaald  
De grond wordt schraler en de vegetatie 
wordt in stand gehouden waarbij er ook 
meer kansen komen voor andere bijzondere 

Ecologisch maaibeheer  
Door: Pieter Voets, SLZ

Dagpauwoog op Wilde Marjolein, beide soorten krijgen de kans door ecologisch maaibeheer. Foto: Pieter Voets

22



 

soorten  Voor meer informatie over het 
waarom van het ecologisch maaibeheer 
verwijs is naar het artikel ‘Het beheer van 
een bloemrijke vegetatie’ in ons lente
nummer van 2016 
Er zijn een aantal redenen voor opdracht
gevers om het ecologisch maaibeheer juist 
door SLZ uit te laten voeren  Vooral de ken
nis, betrokkenheid en manier van werken 
spreekt de opdrachtgevers aan  Door 
kennis van de vegetatie en de projecten 
kan goed ingespeeld worden op de ont
wikkeling van een terrein en worden veel 
projecten gefaseerd gemaaid  Door het 
maaien met een vrij lichte maaibalk met 
een laag zwaartepunt kan ook op taluds 
en kwetsbare terreinen gemaaid worden  
Vrijwilligers harken deze gebieden af waar
door er geen zware machines in zo’n 
gebied hoeven te komen en wordt spoor
vorming of verdichting van de bodem 
voorkomen  De éénassige trekker is voor
zien van een maaibalk  De persoon die 
maait, loopt achter het apparaat en heeft 
hierdoor goed zicht op de te maaien vege
tatie en kan snel ingrijpen als dit nodig is  
Bij bijzondere soorten bijvoorbeeld  
Na het maaien wordt het maaisel met 
hooiharken bij elkaar geharkt en met een 

kruiwagen of berrie (soort draagbaar) 
weggebracht naar de verzamelplaats  
Deze hoop wordt later afgevoerd, maar 
meestal proberen we het maaisel ter plekke 
te verwerken   Op deze manier dragen we 
bij aan de in stand houding en versterking 
van de biodiversiteit  Ook in 2018 gaan we 
weer verder met het ecologisch maaibe
heer  Zo is er een opdracht van de gemeen
te Goes gekomen om twee terreinen te 
maaien middels Sinusbeheer (meanderend 
maaien in wisselende patronen)  Deze 
methode is nieuw voor ons, maar we hou
den jullie op de hoogte van de resultaten  
Op www vlinderstichting nl kun je alvast 
meer lezen over deze methode  

Maaien met maaibalk in duinvallei. Foto: Bert Helm

Afharken door vrijwilligers op weitje dat gefaseerd gemaaid wordt. Foto: Bert Helm
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De buxus is van oorsprong een uitheemse 
plant  Echter vanwege het eeuwenlange 
gebruik van de buxus in siertuinen kan 
deze plant wel gezien worden als ‘streekei
gen’ in Zeeland  De buxus is populair in 
onze omgeving, omdat deze in de winter 
bladhoudende plant, gemakkelijk in kleine 
haagjes kort gehouden kan worden en 
daarmee een mooie afscheiding in perkjes 
kan geven 

Helaas wordt de buxus belaagd door de 
buxusrups, de rups van de buxusmot  
De buxusmot is een invasieve exoot; een 
soort die van nature niet in dit gebied voor
komt en zich snel uitbreidt  Een aantal 
buxusmotten is waarschijnlijk zo’n 10 jaar 
geleden uit noordoost Azië, met een lading 
planten, in Duistland terecht gekomen en 
heeft zich vandaar uit verspreid naar 

Nederland, België en Frankrijk  In Zeeland 
wordt de buxusmot momenteel vooral aan
getroffen in oost en midden Zeeuws
Vlaanderen, Walcheren en ZuidBeveland  
De mot legt de eitjes in de bladeren van de 
buxus; waarna de jonge larven zich door 
het blad naar buiten eten  Omdat de rup
sen nog geen of weinig natuurlijke vijan
den hebben kunnen ze een buxusplant 
geheel kaal eten  

Nu kan een buxusplant best wel wat heb
ben en komen de blaadjes wel weer terug  
Een kale buxusplant en de structuur van 
de takken zou kunnen suggereren dat 
de buxus dood is; maar dit is meestal niet 
zo nadat eenmalig alle blaadjes zijn 
verloren  Echter als de blaadjes keer op 
keer worden opgegeten stopt de energie
voorziening van de buxusplant en sterft 
deze af  

De opkomst van de buxus mot 
in Zeeland
Door: Joan van der Velden, SLZ

De buxusrups. Foto: Bert van BroekhovenDe buxusmot heeft hier veel buxushaagjes te pakken gehad. 
Foto: Bert van Broekhoven

24



Wat kunnen we doen bij aanwezigheid van 
de buxusrups:
•  Bij een beperkt aantal planten de struik 

zeer regelmatig controleren op rupsen 
en deze handmatig wegvangen

•  Spuiten met bestrijdingsmiddelen en bij 
voorkeur biologische  bestrijdingsmidde
len  Er zijn geen specifieke bestrijdings
middelen voor de buxusmot; daarom 
worden veel agressieve bestrijdingsmid
delen aangeboden die niet snel afbreken 
en doorgegeven kunnen worden in de 
omgeving met bijvoorbeeld als gevolg 
sterfte van rupsen etende vogels 

•  Vallen met feromonen  Deze vallen zor
gen voor een sterfte van de mannelijke 
buxusmotten 

•  Even afwachten en hopen dat de natuur 
zich snel zal aanpassen aan deze nieuwe 
exoot   Meestal neemt een exoot in aan
tal de eerste jaren snel toe, maar als de 
exoot als voedsel wordt ontdekt loopt 
het aantal meestal weer snel terug (zie 
ook kaartje met populatieverloop van 
invasieve soort)  Er zijn al diverse waarne
mingen van mezen, vinken en kauwen 
die eten van de enorme voorraad buxus
rupsen  Geheel verdwijnen zal de buxus
mot waarschijnlijk niet meer; maar het 
zal dan ook geen plaag meer zijn die hele 
buxushagen kaal kan eten 

Regulier populatieverloop van invasieve exoot bij 
aanwezigheid potentiële predatoren

Hier is de buxusmot geweest. De buxusmot. Foto: Bert van Broekhoven

Mocht u toch de buxus willen vervangen 
dan raadt SLZ vooral inheemse planten 
aan. Deze passen het beste bij het 
cultuurlandschap van Zeeland en zijn 
beproefd op de meeste parasieten. 
Mogelijkheden hierbij zijn (wilde) 
liguster, meidoorn, hulst, haagbeuk, 
veldesdoorn, taxus of klimop.
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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
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Het artikel uit de rubriek ‘Sporen in het Land
schap’ in het vorige nummer (lente 2018) 
geschreven door collega Iman Labruyère  gaat 
het over de kreken op Walcheren. Bij het 
artikel is ook een kaart te zien met het gebied 
dat overstroomd is bij de inundatie in 1944. 
Op het kaartje is heel goed te zien dat het 
oostelijk deel van Walcheren niet overstroomd 
is. Dit heeft te maken met hoe het landschap 
er daar uit zag en nog steeds ziet. 

Waar andere delen van Zeeland veel pol
ders met dijken hebben, zijn die er op 
Walcheren alleen bij Vrouwenpolder, 
Arnemuiden en Nieuw en Sint Joosland  
In dit artikel zoomen we in op de Oud Sint 
Jooslandpolder en in iets mindere mate op 
de Middelburgse Polder beiden geleden ten 
zuiden van Middelburg 

Oud Sint Jooslandpolder 
Al in 1317 zijn er schorren omdijkt in het 
krekengebied aan de oostzijde van het 

toenmalige eiland Walcheren waardoor de 
Sint Joospolder ontstond  Door overstro
mingen moest deze polder weer aan zee 
worden terug gegeven  In 1631 is dit schor 
opnieuw omdijkt en zo ontstond de Oud 
Sint Jooslandpolder  Deze polder was een 
eiland met het Sloe aan de oostkant en de 
Welzinge aan de westkant  Via de Welzinge 
voeren de schepen vanaf de Westerschelde 

Sint Jooslandpolder als eiland. 
Bron: gemeentearchief Vlissingen

Door: Pieter Voets, SLZ

Sporen in het landschap
Van schor tot polder
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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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langs Fort Rammekens en via het haven
kanaal naar Middelburg  Langs deze voor
malige vaargeul ligt nog steeds de Trekdijk 
die herinnert aan de tijd waarin de schepen 
waarschijnlijk voortgetrokken werden 
richting Middelburg  Mede door de 
om dijking van deze polder werd de 
verzanding van deze vaargeulen in gang 
gezet en zijn later ook andere polders 
omdijkt  

Wanneer je de oude kaarten vergelijkt met 
de huidige kaart, is goed te zien dat de 
polder nog precies dezelfde vorm heeft  
Nog steeds vormen de Boomdijk en de 
Binnendijk de dijken rondom deze polder  
Ook de wegen die door de polder lopen, 
liggen nog op dezelfde plaats en hebben 
de originele namen Eerste , Tweede en 

Derdeweg  In het meest westelijke hoekje 
van de polder is het gehuchtje Sint 
Joosland oftewel Oudedorp ontstaan  

Huidige situatie. Bron: Geoloket Provincie Zeeland

Situatie 1750 waarbij Oud- Sint Jooslandpolder omringd is door andere polders. Bron: Geoloket Provincie Zeeland
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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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Oudedorp 
De Sint Jooslandpolder is een zogenaamde 
jonge zeekleipolder  Kenmerkende voor 
deze polders is de bouwwijze van de dor
pen: de zogenaamde voorstraatdorpen  
Ook het Oudedorp is gestart als voorstraat
dorp waarbij het kenmerkend is dat de 
voorstraat dwars op de dijk is gebouwd  
In dit geval is dat de Sint Jooslandstraat  
Het is alleen altijd bij deze ene straat 
gebleven en ook is er nooit een kerk 
gebouwd dus feitelijk is het geen dorp  
Er is nog niet heel veel veranderd in de 
straat  Zo staat één van de linde’s die ook 
op de foto uit 1930 staat er nu nog steeds  
Deze boom is dus meer dan 90 jaar oud!

De Middelburgse Polder met Nieuwland 
De Middelburgse polder grenst noordwes
telijk aan de Sint Jooslandpolder en bestaat 
uit het  in 1644 omdijkte schor ‘Stinckaert’ 
(eiland met ‘Stelle’ zie kaart 1658)  Wanneer 
je over de Boomdijk loopt of fietst, zijn op 
een aantal plaatsen in de Middelburgse 
Polder kreekrestanten te zien die voor de 
omdijking de stroomgeul tussen de twee 
schorren vormde  Het dorp Nieuwland dat 
in de Middelburgse polder ligt is in tegen
stelling van het Oudedorp uitgegroeid tot 
een echt dorp met een kerk  Dit heeft te 
maken met de betere ligging ten opzichte 
van Middelburg aangezien daar toen een 
veer naar Middelburg was  De naam 
Veerstraat en het voormalig restaurant de 
Rode Leeuw, dat vroeger het veerhuis was, 
herinneren nog aan deze tijd  De naam 
Nieuw en Sint Joosland is een samenvoe
ging van de twee plaatsnamen  

Om deze geschiedenis te zien is het erg 
leuk om het Wandelnetwerk Zeeland of het 
ommetje van Nieuw en Sint Joosland te 
lopen  Tegenover de Rode Leeuw staat een 
informatiepaneel met de route en nog meer 
informatie over de omgeving  

Bewoners van Oudedorp poseren, anno 1930
Bron: Beeldbank Zeeland, Zeeuwse Bibliotheek

Oudedorp huidige situatie met de linde. 
Foto: Pieter Voets

Kreek Middelburgse Polder met links de Boomdijk
Foto: Pieter Voets
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Afscheid Jacob
Jacob Bouwman is vanaf 1 juni niet meer in 
dienst bij SLZ  Hij is aangenomen bij de 
gemeente Borsele als technisch medewerker 
groen  Jacob was bijna 10 jaar werkzaam bij 
SLZ en heeft zich met name ingezet voor 
ARBO zaken, vrijwilligerswerk, agrarisch 
natuur beheer en het wagenpark van SLZ  

ELSTA 
Dit jaar gaat de ELSTA /AES elektriciteitscen
trale SLZ weer sponsoren, het betreft de aan
koop van gereedschapsets voor de vrijwilli
gers  In 2016 hebben ze al de aanplant van 
35 hoogstammen in dorpsboomgaarden 
gesponsord  Na aankoop zullen we ELSTA bij 
een vrijwilligersactiviteit met het nieuwe 
gereedschap bedanken voor de bijdrage 

Vacature Coördinator Wandelnetwerken 
ZuidBeveland
Door bijna heel Zeeland ligt het Wandel
netwerk Zeeland en wandelaars kunnen 
via knooppunten hun eigen wandeling uit
stippelen  Het Wandelnetwerk vraagt ook 
onderhoud en gelukkig zijn er vele vrijwilli
gers die het Wandelnetwerk controleren of 
herstelwerkzaamheden uitvoeren  Onze 
huidige coördinator, Arthur Stijns, gaat er 
helaas mee stoppen  Daarom zijn we op 
zoek naar een geschikte kandidaat voor 
deze functie  Meer informatie kun je op 
www natuurwerkzeeland nl vinden of bel 
met Pieter Voets, tel  0113230936 

Rectificatie 
In de vorige editie stond in het artikel 
‘Sporen in het landschap’, per abuis 

vermeld dat het einde van de Tweede 
Wereldoorlog nu bijna 73 jaar geleden is  
Echter dit moet zijn ‘bijna 74 jaar geleden’  
Het einde van de Tweede Wereldoorlog  
was voor bijna heel Zeeland al in 1944 en 
niet in 1945  Op pagina 6 stond bij het foto 
onderschrift: ‘Het Erasmusbos bij Aarden
burg’ maar dit moest natuurlijk De Elder
schans bij Aardenburg zijn en op pagina 
28/29 zijn de foto’s verwisseld met de 
onderschriften  Onze excuses hiervoor 

Aftrap De Zeeuwse Natuur 
In april jl  heeft de heer Derek Alsema, wet
houder in Goes samen met de middelbare 
school uit Middelburg, Carla Schönknecht 
en alle mensen van De Zeeuwse Natuur als 
aftrap van het samenwerkingsverband 
‘De Zeeuwse Natuur’,  diverse bomen 
geplant  

Cursus bijvriendelijk tuin en groenon
derhoud voor gemeenten én vrijwilligers
In de cursus leer je hoe je tuin en omgeving 
bijvriendelijk maakt: hoe je kunt zorgen 
voor voldoende voedsel en nestgelegen
heid voor wilde bijen  Met bijvriendelijk 
onderhoud help je niet alleen de wilde 
bijen, maar ook andere insecten en de 
biodiversiteit in het algemeen  Kijk voor 
meer informatie op onze website 

Kort nieuws

Planten boom door schoolkinderen en Carla Schönknecht
Foto: Joan van der Velden
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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.

Plantenwerkgroep ’t Duumpje
Door: Awie de Zwart, vrijwilliger plantenwerkgroep van ’t Duumpje

De plantenwerkgroep van ’t Duumpje is een 
kleine, maar leuke en enthousiaste groep. 
Net als bij veel andere vrijwilligersgroepen is 
de gemiddelde leeftijd de jeugdfase al ruim 
gepasseerd. Dat statistische feit weerhoudt 
ons er niet van om al zo’n 25 jaar met veel 
plezier de wilde flora in WestZeeuws
Vlaanderen te onderzoeken en in kaart te 
brengen. Ieder jaar organiseren wij een achttal 
donderdagavondexcursies. Dat zijn uitstapjes 
naar natuurgebieden of andere voor planten 
interessante plekken. Ook proberen we ieder 
jaar een dorp of stadje floristisch uit te pluizen. 
Naast de vaste donderdagavonden gaan we 
ook een paar keer in het weekend op pad. 
Dit in het kader van het landelijke project: 
Het Nieuwe Strepen. Daarbij wordt een kilo
meterhok (1 x 1 km) volledig onderzocht door 
twee onafhankelijk van elkaar opererende 
groepen. 

De afgelopen jaren hebben we ons voor de 
Flora Zeelandica intensief bezig gehouden 
met het inventariseren van slecht onderzochte 
kilometerhokken. Dat betekende in ons geval 
vooral veel saaie en soortenarme landbouw
polders bezoeken. Inmiddels is het lijvige 
naslagwerk af en kunnen wij ons weer richten 
op de leuke gebieden. En dat is van belang, 
want plantjes kijken is een hobby en dan moet 
het plezier voorop staan. Vrijwilligerswerk doe 
je voor je lol. Daar ligt ook een van de belang
rijkste raakvlakken met SLZ. Beiden vissen we 
in dezelfde vijver om die schaarse vrijwilliger 
aan de haak te slaan. En dan is plezier een 
belangrijk aas.

Interesse om eens mee te gaan? Mail dan naar 
azwart01@hetnet.nl

Awie de Zwart



 

 3 juli Excursie Patrijs/akkervogels | Burghsluis
 7 juli (diverse data) Excursie begraafplaats | Zaamslag (zie ook artikel blz. 17) 
 16 juli  Voorlichting ’Teken’ | Goes
 11 augustus Werken met de zeis | Hellevoetsluis 
 14 augustus  Excursie Patrijs/akkervogels | Burghsluis
 17 augustus Werken op hoogte uilenkast controleurs | Nisse
 18 augustus  Kraam SLZ op Oostkapelsedag | Oostkapelle 
 23 augustus Cursus - Werken langs de weg | Goes
 30 augustus Bijvriendelijk onderhoud (zie kort nieuws)
 1 september Erftrofee uitreiking | n.t.b.
 15 september   Hoogstamfruitdag/jubileumfair Groen & Bloei | Arnemuiden
 29 september Erfgoeddag in het landschap | Saeftinghe
 29 september  Persen hoogstamfruit camping Oranjezon | Vrouwenpolder
  12 oktober  Persen hoogstamfruit | locatie n.t.b.

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.


