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Het herfstnummer van het kwartaalblad 
van SLZ is al jarenlang een themanummer  
Tijdens zo’n  themanummer komen ver
schillende aspecten van de werkvelden van 
SLZ aan bod  De afgelopen jaren is tijdens 
het themanummer uitwerking gegeven 
aan de werkvelden erfgoed en landschap, 
vrijwilligers, wandelen en biodiversiteit  Dit 
jaar willen we graag inzoomen op het 
werkveld natuureducatie  Reden hiervoor is 
de dit jaar gestarte samenwerking van 5 
Zeeuwse organisaties onder de naam De 
Zeeuwse Natuur  Gestimuleerd door de 
Provincie Zeeland hebben Terra Maris, IVN 
Natuureducatie, Nationaal Park 
Oosterschelde, Het Zeeuwse Landschap en 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland hun 
krachten op het gebied van natuureducatie 

gebundeld in het samenwerkingsverband 
De Zeeuwse Natuur  De gezamenlijke mis
sie van De Zeeuwse Natuur is om natuur
kennis te delen, natuurbeleving te bevorde
ren en actieve maatschappelijke betrokken
heid bij de Zeeuwse natuur te stimuleren  
Een van de actiepunten is het neerzetten 
van een overzichtelijk en samenhangend 
aanbod aan natuureducatie in Zeeland  
Op 26 februari van dit jaar heeft een forme
le opening plaatsgevonden van het samen
werkingsverband  Gedeputeerde Carla 
Schönknecht plantte, samen met leerlingen 
van de Vrije School Zeeland en de betrok
ken organisaties, diverse bomen van oude 
hoogstamfruitrassen  Deze staan symbool 
voor een vruchtbare en gezonde samen
werking in Zeeland 

Door: Joan van der Velden, SLZ

Samenwerking op natuur
educatie: de Zeeuwse Natuur

Openingshandeling De Zeeuwse Natuur met gedeputeerde Carla Schönknecht, leerlingen van de Vrije School Zeeland 
en de samenwerkende organisaties.. Fotograaf: Joan van der Velden
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De aanleiding voor het samenwerkings
verband De Zeeuwse Natuur is een actie
punt, geformuleerd in het Collegeakkoord 
van Gedeputeerde Staten in 2016  De 
opdracht van het College was om de activi
teiten van de (door de provincie gesubsidi
eerde) natuurorganisaties op het gebied 
van educatie, voorlichting, informatie en 
promotie in kaart te brengen  Het doel was 
om eventuele overlap in de gezamenlijke 
taken te schrappen en samen meer resul
taat te behalen  
IVN, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Terra 
Maris, Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
en Nationaal Park Oosterschelde hebben de 
samenwerking per 1 januari 2018 verankerd 
in ’De Zeeuwse Natuur beleef, beweeg en 
leer’  Deze vijf organisaties vormen de kern 
op het gebied van samenwerking rond 
natuureducatie en natuurbeleving   
VVV Zeeland is geen lid van het juridische 
samenwerkingsverband, maar wel een part
ner als het gaat om de promotie van natuur 
en het communiceren van de activiteiten  
In Zeeland zijn natuurlijk veel meer organi
saties actief op het gebied van natuur
educatie en natuurbeleving  Belangrijke 
samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld 
de andere natuurbeheerders Natuur
monumenten en Staatsbosbeheer en de 
Natuur en Milieueducatie centra  Veel van 
de groene organisaties wisten elkaar op  

verschillende fronten natuurlijk al te vinden, 
maar het idee leefde dat er meer winst te 
halen valt in de samenwerking  Daarnaast 
ontstaan ook explicieter samenwerkings
verbanden met partners uit andere secto
ren  Te denken valt aan partners in de 
gezondheidszorg, het onderwijs en de 
recreatiesector  Een voorbeeld is de samen
werking rond ’Gezond in Zeeland’  Daarin 
werkt De Zeeuwse Natuur samen met 
SportZeeland, De Vitale Revolutie, 
Economische Impuls, de Foodsector en de 
HZ samen aan concrete projecten  Mooie 
voorbeelden zijn een Beweegwandelpad bij 
de Manteling en de samenwerking tussen 
verschillende ondernemers die voor hun 
beweegaanbod (b v  Yoga) gebruik maken 
van de natuur 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuur bescher
ming in werking getreden  Eén van de  
verplichtingen vanuit de wet is het opstel
len van een Natuurvisie  Provinciale Staten 
hebben in het voorjaar van 2017 de 
Natuurvisie Zeeland 20172022 vastgesteld  
In deze visie zijn niet alleen de verantwoor
delijkheden met betrekking tot natuur
beheer, natuurontwikkeling en herstel en 
natuurbescherming vastgelegd, maar ook 
het belang en de opgaven voor natuur
beleving en natuureducatie  Inmiddels is 
algemeen onderkend dat het beleven van 
natuur, de mogelijkheid om van natuur te 

Door: Carla Schönknecht-Vermeulen, Provincie Zeeland

Waarom het samenwerkings
verband De Zeeuwse Natuur?
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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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kunnen genieten en van de natuur te leren, 
positief bijdraagt aan onze gezondheid, het 
lerend vermogen van kinderen en de kwali
teit van de woon en werkomgeving  Vanuit 
de natuurvisie ligt er een duidelijke opgave 
voor natuurbeleving en natuureducatie  
Sinds april dit jaar werkt de provincie 
Zeeland opgavegericht om beter en flexibe
ler te kunnen anticiperen op maatschappe
lijke vragen  Daar draait alles om samenwer
king  Alleen samen kunnen partijen grote 
vraagstukken als de energietransitie, 
het klimaat en de toekomst van het lande
lijk gebied aanpakken  In die zin is 
De Zeeuwse Natuur een mooie eerste stap 
op weg naar veel meer coalitievorming 
De thema’s ’kind en natuur’ en ’natuur en 
gezondheid’ van de partners in het samen
werkingsverband sluiten aan bij veel van de 
maatschappelijke opgaven  Kwaliteitskust, 
Zichtbaar Zeeland en Deltawateren en 
Klimaatadaptatie zijn opgaven waaraan 
De Zeeuwse Natuur  kan bijdragen  
Kwaliteitskust gaat over het versterken van 
de kwaliteit van de Zeeuwse kust en het 

achterland  Daarbij staan Zeeuwen en toe
risten centraal  Een belangrijk aspect hierbij 
is de beleving van natuur en gezond in 
Zeeland  Zichtbaar Zeeland gaat over het 
versterken van het imago van Zeeland 
waarbij natuur een belangrijke kwaliteit is  
Klimaatadaptatie geeft aanknopingspunten 
om de leef en werkomgeving te vergroe
nen  Naast het voorkomen van waterover
last liggen hier ook mooie kansen om de 
biodiversiteit te vergroten, door het gebruik 
van kenmerkende Zeeuwse planten  En ook 
in de opgave ’toekomst landelijk gebied’ 
komt de biodiversiteit centraal te staan, 
biodiversiteit om de natuurdoelen te halen, 
maar ook biodiversiteit waar een agrarisch 
bedrijf in zijn bedrijfsvoering voordeel van 
heeft  Het Zeeuwse bijenconvenant, dat ook 
door De Zeeuwse Natuur is ondertekend, is 
hiervan een prachtig voorbeeld  En de 
Zeeuwse Natuur is direct ook al met concre
te projecten bezig  Er worden cursussen 
gegeven en er wordt op het terrein van 
Terra Maris een nieuwe bijenstal ingericht, 
samen met Walcherse imkers 

Voorlichting aan schoolkinderen door een enthousiaste fruitteler die meedoet met het wilde bijen project. 
Later op de dag hebben de leerlingen nog bijenhotels gemaakt i.s.m. MEC de Bevelanden. Foto: SLZ
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Beleef: in Zeeland valt veel te beleven in de natuur voor jong en oud. 
Beweeg: als je de natuur in gaat, dan kun je ook actief bewegen; wandelen, fietsen etc. 
Dat is gezond! 
Leer: als je meer kennis van natuur en landschap hebt, beleef je nog meer. In de 
inleiding van dit themanummer is het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur 
al toegelicht. Hieronder volgt een korte kennismaking van de organisaties die 
samenwerken aan  ‘De Zeeuwse Natuur’.

Door: Sylvia Tuinder, SLZ 

Kennismaking met de organisaties 
van De Zeeuwse Natuur
Beleef, beweeg en leer

HET ZEEUWSE LANDSCHAP (HZL)
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden 
van uw organisatie?
Het Zeeuwse Landschap beheert vele 
tientallen waardevolle natuurgebieden, 
historische gebouwen en ander erfgoed  
Van schorren en inlagen, dijken en duinen 
tot weide en bossen, historische boerderijen 
en elementen van de StaatSpaanse Linies   
Bij het beheer streven we naar het behoud 
of het herstel van de natuurlijke, land
schappelijke en cultuurhistorische waar
den  Dat vraagt om een zorgvuldige aan
pak die van gebied tot gebied kan verschil
len  Monitoring, ofwel weten wat er in de 
gebieden groeit en bloeit, is hierbij van 

grote waarde  Daarnaast zorgen we voor 
recreatiemogelijkheden die passen bij het 
gebied, zodat mensen van de natuur in 
onze gebieden kunnen genieten 

Wat doet u momenteel aan natuureducatie?
Onze educatie richt zich op ontdekken, 
leren en natuurlijk genieten van de natuur: 
natuur dichtbij mensen  Onze gidsen 
zijn daarbij belangrijke ambassadeurs: 
zij nemen mensen mee onze gebieden in 
en hun enthousiasme voor de natuur 
weten zij als geen ander over te brengen 
op de deelnemers  Ze vertellen bijvoor
beeld over de ontstaanswijze van het 
gebied en hoe je dat nu nog kan zien, over 

Rûna Kuller van HZL



de planten en dieren die er leven  Zo gaan 
de deelnemers méér zien  
Jaarlijks komen ruim 120 scholen de speci
ale lesprogramma’s in het Verdronken Land 
van Saeftinghe en in de Eendenkooi op 
SintPhilipsland volgen  

Waarin zie je vooral de versterking door 
samenwerking binnen  de Zeeuwse Natuur?
De grootste waarde is dat we elkaar meer 
vinden en gezamenlijk de vele mogelijk
heden om van de Zeeuwse natuur te 

genieten aan de mens kunnen brengen  
Hoewel de deelnemende organisaties zeer 
verschillend van aard zijn sommige zijn 
aan hun locatie gebonden, andere hebben 
juist geen eigen gebieden  vullen we 
elkaar goed aan  Zo werken we aan betere 
promotie van ons natuurbelevingsaanbod 
en organiseren we samen activiteiten  
Zo kunnen we het Zeeuwse publiek meer 
bewust maken van de waarde en bele
vingsmogelijkheden van de natuur in 
Zeeland 

STICHTING LANDSCHAPSBEHEER 
ZEELAND (SLZ)
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden 
van uw organisatie?
SLZ richt zich op beheer en ontwikkeling 
van het Zeeuwse cultuurlandschap  
SLZ  bezit geen terreinen en dus vindt 
dit beheer altijd plaats op terreinen van 
anderen en altijd in samenwerking met 
die eigenaren zoals bewoners van het 
buitengebied, overheden, natuur, land
bouw en vrijwilligersorganisaties, dorps
raden en bedrijven  SLZ faciliteert bewo
nersparticipatie bij groene activiteiten en 
werkt met vrijwilligers samen aan onder
houd en aanleg van karakteristieke land
schaps en cultuurhistorische elementen in 
Zeeland  Het beheer van hoogstamboom
gaarden, hagen, kleine bosjes, drinkputten 

etc  bevordert de biodiversiteit en de 
beleefbaarheid van het cultuurlandschap  
Via het wandelnetwerk met daarin ook 
boerenlandpaden, dat met veel vrijwilligers 
onderhouden wordt, bevorderen we de 
beleving van het cultuurlandschap  

Wat doet u momenteel aan natuureducatie?
Het overbrengen van de waarde en pracht 
van het Zeeuwse cultuurlandschap  
Schoolkinderen en andere deelnemers 
kunnen praktische vaardigheden leren 
door samen met SLZ bomen te planten en 
zo het landschap ervaren  Of, als ze wilgen 
knotten op mooie plekjes, meer over de 
omgeving ontdekken en kennis delen  
SLZ geeft cursussen aan vrijwilligers en 
bewoners over bijen, beheer en landschap  
Op de Natuurwerkdag en andere werk

Kennismaking met de organisaties 
van De Zeeuwse Natuur
Beleef, beweeg en leer

Sylvia Tuinder van SLZ
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dagen wordt praktische kennis van het 
onderhoud uitgedragen zoals planten, 
knotten en snoeien  Bij excursies laat SLZ  
mensen van dichtbij beleven wat een erf of 
landschapselement voor waarde heeft  
Deelnemers ontdekken wat in het landschap 
past, zodat ze zelf aan de slag kunnen 

Waarin zie je vooral de versterking door 
samenwerking binnen de Zeeuwse Natuur?
Samen kunnen we meer mensen in 
Zeeland in contact brengen met (educatie 
over) natuur en landschap  Iedere organi  
s atie deed al veel en werkt nu samen aan 

verbetering van de vindbaarheid van het 
kennis en belevingsaanbod en benadrukt 
herkenbare thema’s  In ons jaarlijkse 
wandelevent accentueren we samen met 
de partners van de Zeeuwse Natuur een 
thema als Natuur en Gezondheid  
We zoeken naar manieren om onze knot 
en plantactiviteiten te combineren met 
natuureducatie door andere organisaties  
We willen meer vrijwilligers betrekken en 
werven via www natuurwerkzeeland nl 
waar alle vacatures voor het groene vrij
willigerswerk op staan  

TERRA MARIS
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden 
van uw organisatie? 
Terra Maris is het museum voor natuur en 
landschap van Zeeland  Het heeft een vaste 
tentoonstelling en een wisselzaal, waar dit 
jaar de tentoonstelling `laat maar waaien` 

te zien is  Daarnaast is er een prachtige 
landschapstuin waar bezoekers alle voorko
mende landschapstypen van Zeeland kun
nen beleven en een open depot waar 
bezoekers van het museum onder leiding 
van een gids alle museumschatten kunnen 
bekijken  Terra Maris voert, naast haar 

Excursie met eigenaren en bewoners van het buitengebied

Sven van Rijswijk van Terra Maris
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museumfunctie, ook Natuur en Milieu edu
catie Walcheren uit  Binnen dat project val
len ook deelprojecten zoals Schoon Zeeland 
en de week van de zee  Terra Maris is een 
dochterstichting van Stichting het Zeeuwse 
Landschap 

Wat doet u momenteel aan natuureducatie?
Terra Maris is één en al natuureducatie  
Naast de standaard museumpresentatie 
worden er tal van schoolklassen ontvangen 
en worden er jaarlijks ruim 250 natuur
activiteiten georganiseerd  Deze activiteiten 
zijn met name voor gezinnen met kinderen 
en hebben altijd zowel een belevings als 
educatief component  

Ook is in de zomermaanden de Scharrel kids 
club actief  Dit natuurbelevingsteam wordt 
in samenwerking met IVN georganiseerd 

Waarin zie je vooral de versterking door 
samenwerking binnen  de Zeeuwse Natuur?
De versterking zit hem met name in de 
gezamenlijke communicatie en de afstem
ming in activiteiten  Op deze wijze weten 
de mensen beter wat er georganiseerd 
wordt en wordt er meer impact bereikt  Ook 
denk ik dat op activiteitenniveau ook winst 
kan worden gehaald  Terra Maris wil graag 
een podium zijn waarop ook andere natuur
organisaties kunnen presenteren 
wat zij doen 

IVN
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden 
van uw organisatie?
Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen 
de natuur ontdekken helpt kinderen in 
de ontwikkeling van hun zintuigen, 
motoriek, sociale vaardigheden en 
creativiteit  Daarom werkt IVN dagelijks 
aan een (be)leefwereld waarin contact 
tussen kind en natuur vanzelfsprekend is 

Wat doet u momenteel aan natuureducatie?
IVN brengt de natuur dichtbij: op school, 
de kinderopvang en in de vrije tijd  IVN 
neemt kinderen mee naar buiten en facili

teert pedagogisch medewerkers, leerkrach
ten en ouders met opleidingen, lesmateria
len en leermiddelen  Zo planten we het 
zaadje van de liefde en zorg voor de natuur  

Waarin zie je vooral de versterking door 
samenwerking binnen de Zeeuwse Natuur?
Door de samenwerking Zeeuwse Natuur 
geloven wij samen meer impact te 
bereiken  De eerste resultaten laten dat 
ook zien  Ruim 42% van de Zeeuwse basis
scholen deed dit jaar bijvoorbeeld mee aan 
de Nationale Buitenlesdag  Daarmee waren 
we als Zeeland koploper in Nederland  
Dat smaakt naar meer 

Vincent van der Veen van het IVN
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NATIONAAL PARK OOSTERSCHELDE 
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden 
van uw organisatie?
We gaan voor een langdurige, duurzame 
en veilige instandhouding van de Ooster
schelde en het omringende landschap  
De bijzondere Oosterscheldenatuur is de 
basis van alle gebruiksfuncties van en 
activiteiten in en om Nationaal Park 
Oosterschelde  Om draagvlak te creëren 
voor het behoud en de bescherming van 
de bijzondere natuurwaarden in en rond
om de Oosterschelde staat het optimaal 
zichtbaar en beleefbaar maken van de 
natuur voor bezoekers en bewoners 
centraal  Nationaal Park Oosterschelde 
werkt daarin actief samen met alle stake
holders in het gebied 

Wat doet u momenteel aan natuureducatie?
Nationaal Park Oosterschelde wil zoveel 
mogelijk mensen bewust maken en laten 
genieten van de natuur in en om het water 

Zo organiseren we een jaarrond activiteiten
programma om bezoekers en omwonen
den de Oosterschelde te laten beleven  
Hierbij wordt aandacht gevraagd voor 
onder meer de natuurwaarden en de 
achtergronden van beheermaatregelen, 
de effecten van de mens op de natuur en 
het nut van natuurbehoud  Dit gebeurt in 
de vorm van excursies, cursussen en een 
jaarrond educatieprogramma voor scholen  
De uitvoering van het educatieprogramma 
wordt grotendeels verzorgd door de diverse 
NME centra rondom de Oosterschelde 

Waarin zie je vooral de versterking door 
samenwerking binnen de Zeeuwse Natuur?
Het samenwerkingsverband ‘de Zeeuwse 
Natuur’ biedt mooie aanknopingspunten 
om nog meer gezamenlijk naar buiten te 
treden met een gevarieerd natuurbelevings
programma om Zeeuwen en bezoekers de 
Zeeuwse natuur te laten beleven en in hun 
hart te laten sluiten 

Wilco Jacobusse van het NPO



Het platteland van de provincie Zeeland 
heeft nog veel mooie erven, met een rijk
dom aan cultureel erfgoed  De vele cultuur
historische elementen op en rond de boe
renerven vertellen een verhaal van tradities 
en gewoonten  De oude boomgaarden, 
bomen en andere landschappelijke elemen
ten herbergen een rijkdom aan biodiversi
teit  Dat deze erven nog bestaan danken 
we vaak aan de inspanningen van de 
mensen die de waarden van deze elemen
ten erkennen en hun best doen voor 
de instandhouding ervan  Drie ’spelers’, 

Stichting Land schapsbeheer Zeeland (SLZ), 
de Boerderijenstichting Zeeland en de 
Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie 
hebben hiervoor de handen ineen gesla
gen  Uit waardering voor de erfeigenaren 
die door hun inspanningen het erfgoed 
weten te behouden, hebben zij afgespro
ken jaarlijks de Zeeuwse Erftrofee toe te 
kennen  Op zaterdag 1 september was de 
uitreiking door gedeputeerde Carla 
Schönknecht aan de eigenaren   
Sinds 2017 wordt de Erftrofee jaarlijks uit
gereikt (niet aan een erf, maar) aan iemand 

Door: Marian Rootsaert - Hennekeij, vrijwilliger inventarisatie waardevolle boerderijen in 
Zeeland en Sylvia Tuinder, SLZ

De Zeeuwse Erftrofee 2018

Uitreiking Zeeuwse Erftrofee met een bijenhotel door Carla Schönknecht-Vermeulen. Foto: Ewoud Voogd
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die zich op een of andere manier zeer ver
dienstelijk heeft gemaakt voor ons cultureel 
erfgoed  In 2018 is SLZ de organisatie die 
gekeken heeft welke eigenaren van een erf 
in het zonnetje worden gezet uit blijk van 
waardering voor hun inspanningen om hun 
Zeeuws erf mooi te maken en te houden  
Accent ligt dit jaar op de waardering voor 
eigenaren met een cultuurhistorisch erf dat 
rijk is aan biodiversiteit en landschapsele
menten  Diverse vrijwilligers van het inven
tarisatieproject cultuurhistorie hebben bij 
de keuze een belangrijke rol gespeeld 

Bezoek aan een erf met opvallend oude 
bomen 
In 2016 is de inmiddels afgeronde inventari
satie van waardevolle historische boerderij
en van start gegaan  Hierbij werden boerde
rijen, die zich hadden aangemeld voor de 
inventarisatie beoordeeld op verschillende 
punten, waaronder ook de biodiversiteit 
van hun omgeving 
De Erftrofee richt de focus op de landschaps
elementen en biodiversiteit van een boerde
rijtje in Klein Brabant, een gehucht in de 
buurt van Waterlandkerkje  Hier wordt een 
dergelijk boerderijtje ook wel ’een plekje’ 
genoemd 

De woning, gebouwd volgens de gevel
steen in 1933, met schuur en bijgebouwen 
ligt in een oude inlaag  Ingeklemd of 
misschien is het beter om te zeggen 
beschermd, door de Liniedijk enerzijds en 
een oude zeedijk anderzijds  Naast de bio
diversiteit vormt dit boerenerf een waarde
vol cultuurhistorisch element in het land
schap  Het erf wordt grotendeels omgeven 
door verschillende boomsoorten, waarbij 
de vorig jaar gekandelaberde oude  
populieren langs de oprit opvallend zijn  
De eigenaren hebben deze methode toe
gepast om de veiligheid voor de omgeving 
te waarborgen, maar toch niet te hoeven 
kappen, want ze wilden de bomen die voor 
het erf zo kenmerkend zijn, niet kwijt   

Tegen de glooiing van de oude zeedijk staat 
een oude, reusachtige walnotenboom met 
een nestkast voor de steenuil  De unieke 
boom biedt een schaduwrijke plek aan 
de schapen in de schapenweide  Via een 
weilandje achter de oude wagenschuur 
kom je op een soort ’stilte pad’ wat langs de 
oude zeedijk naar een tweehonderdjarige 
zwarte populier leidt  Deze diende in het 
verleden zeer waarschijnlijk als grensboom  
Het opvallende aan de waardevolle boom is 
dat  hij vroeger is geknot en nu een hele 
dikke stam heeft, die zelfs van binnen deels 
hol is  

Het pad loopt tussen Zeeuwse hagen aan 
de ene zijde en een sloot met knotwilgen 
en meidoornstruiken aan de andere zijde  
Het beheer ziet er niet strak uit en er is veel
al wat ondergroei te vinden met hier en 
daar een takkenril, takkenstapel of rommel
hoekje  Aan de vele vogelgeluiden te horen 

Meerdere drinkputten op het erf ’Klein Brabant’
Foto: Marian Rootsaert-Hennekeij
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zijn er genoeg nestelmogelijkheden voor 
verschillende vogelsoorten  In het weiland 
liggen twee drinkputten, goed voor bijvoor
beeld amfibieën en libellen  Ook aan de 
bijen en vlinders is gedacht door bij het 
kippenhok een bloemenrand te laten 
groeien en elders potten met verschillende 
kruiden neer te zetten  Er zijn verschillende 
spannende groene hoekjes te vinden op 
het erf waar de kruipplanten weelderig hun 
gang mogen gaan  Een hoogstamfruit
boomgaardje, een paardenweide en een 
weiland met drie drinkputten completeren 
het gebied  Het gehele erf met erfbeplan
ting ziet er allesbehalve vlak uit 

Naast het woonhuis ligt een bloementuin 
met eveneens insectenminnende planten  
Iets verder achter een schuurtje kom je in 

een gebied met bomen, waaronder veel 
kruipende klimop en schaduwminnende 
planten groeien  Een ’kabouterhoekje’ voor 
kinderen met hier en daar  verspreid op het 
erf planten en bloembakken 

Het was werkelijk een belevenis om dit 
idyllische ’Plekje’ te mogen inventariseren  
De huidige bewoners en hun voorouders 
(al decennia in bezit van de familie Koster) 
zijn er goed in geslaagd om de cultuur
historische waarde van de inlaag met zijn 
mooie oude bomen en  biodiversiteit weten 
te behouden en waar mogelijk uit te 
breiden: de belangrijkste redenen waarom 
de eigenaren van dit erf de Zeeuwse 
Erftrofee 2018 ontvangen! Veel waardering 
voor Arianne Koster en Dick Schipper met 
hun erf Klein Brabant in Waterlandkerkje!

De oude walnotenboom tegen de oude zeedijk. Foto: Marian Rootsaert-Hennekeij
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Al vele jaren zijn scholen via SLZ betrokken 
in het landschapsbeheer  Bijzonder is dat 
we samenwerken met allerhande type 
scholen  Naast de regulier openbare en 
bijzondere scholen heeft ook het speciaal 
onderwijs onze aandacht  De jongste leer
lingen zijn gemiddeld 10 jaar (groep 7 
basisschool) de oudste komen uit het 
voortgezet speciaal onderwijs en zijn 

gemiddeld 18 jaar  In 2017 waren de 
scholen 26 keer onder SLZ begeleiding 
actief in het landschap  Gemiddeld bestond 
een groep uit 25 leerlingen  Jaarlijks gaat 
het dus om veel werk  De scholen leveren 
dan ook een belangrijke bijdrage aan het 
landschapsbeheer en wij brengen veel 
jongeren daadwerkelijk in contact met de 
Zeeuwse natuur  

De leerlingen van de Bisschop Ernstschool uit Goes. Foto: Johan Calle

Wilgen knotten met jongeren
De Zeeuwse natuur als ruimte voor leren, werken, 
bewegen én spelen
Door: Johan Calle, SLZ
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Spelen, werken en leren
In de winterperiode bestaat het werk 
hoofdzakelijk uit planten van bomen en 
struiken, het bestrijden van Amerikaanse 
vogelkers en het knotten van wilgen  In de 
zomer is het vooral afharken en afvoeren 
van maaisel bij ecologisch maaibeheer  
De leerlingen zijn niet zo kieskeurig en 
vinden de aangeboden klussen meestal 
leuk  Het is overigens niet enkel de klus zelf 
maar alles erom heen wat het een leuke 
activiteit maakt  Werken in het landschap is 
een vorm van ervaringsgericht leren  
Spelen, werken en leren komen hier samen  
Het is ook een moment waarop de theore
tisch wat minder getalenteerde leerling kan 
uitblinken in praktische vaardigheid  Voor 
veel leerlingen is het een van de weinige 
momenten waarop ze de natuur van dicht
bij voelbaar meemaken  En wie weet wordt 
in die ene keer wel het zaadje van interesse 
geplant 

Verloop activiteit
De werkochtend begint meestal met een 
gezamenlijke fietstocht van school naar de 
werklocatie  Ruim voor aankomst heeft de 
SLZ begeleider alles overzichtelijk klaar 
staan: zagen, tangen, ladders, handschoe
nen en EHBOdoos  Ervaren begeleiders 
herkennen al van ver het geluid van de 
naderende fietsers en weten dat het zo 
gaat beginnen, ze zijn alert  Bij aankomst 
moeten eerst de fietsen veilig gestald wor
den  Daarna volgt er een welkomstwoordje 
plus de benodigde uitleg om de klus goed 
en veilig te klaren  Afhankelijk van de leef
tijd en ontvankelijkheid kan de uitleg wat 
korter of langer zijn  De kinderen willen 
vooral zo snel mogelijk aan de slag gaan  

Sommigen zijn overenthousiast en pakken 
gelijk een zaag en voor je het in de gaten 
hebt zitten ze in de boom  Goed bedoeld 
maar zo werkt het niet  
De grootte van de groepen is nogal divers 
en varieert tussen de 10 en 40 kinderen  Bij 
de grotere groepen zijn er naast de meester 
of juf meestal ook enkele natuurouders 
aanwezig om te helpen in de begeleiding  
Dat is handig want tijdens het werk is er 
regelmatig ondersteuning nodig  Een klem
mende zaag, een verkeerd geplaatste 
ladder of het voorkomen van gevaarlijke 
situaties  Na een uurtje is er meestal een 
pauze om even op adem te komen en wat 
te nuttigen 

Lang kan de pauze niet duren omdat de 
meeste weer al snel aan de slag willen 
gaan  Na nog een uurtje gewerkt te 

Leren, werken, bewegen én spelen komen vaak samen 
bij het wilgen knotten. Foto: Johan Calle
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hebben nemen de krachten duidelijk af en 
gaat het werken (vooral bij de jongere leer
lingen) langzaam over naar spelen  Niet 
lang daarna is het feest echt klaar en gaat 
de fietstocht richting school  Wat rest is de 
tevreden begeleider, die even een moment
je rust neemt en bij moet komen van alle 
drukte  Hij denkt daarbij met enig mede
lijden aan de juf of meester die dag in dag 
uit in deze drukte moet werken… Petje af 

Voor elke groep een natuurklus
De aangeboden klus wordt zo goed moge
lijk op de te verwachten groep afgestemd  
Bij het knotten met basisschool selecteren 
we knotbomen met takken van 2 of 3 jaar  
De leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

kunnen een maatje dikker aan  Naast het 
uitzoeken van de geschikte klus kijken we 
vooral bij speciaal onderwijs nog wat 
selectiever en betrekken we de omgeving 
erbij  Zo werken we bijvoorbeeld jaarlijks 
2 dagen met  ’De klimopschool’ uit Middel
burg (voornamelijk leerlingen met een 
autismespectrumstoornis) op boerderij 
’De Kreekrug’ nabij Grijpskerke  
Alle knotbomen worden er elk jaar door 
deze school geknot, de takken zijn dus een
jarig en gemakkelijk te knippen  Voor deze 
leerlingen is het inmiddels een vertrouwde 
omgeving geworden waar ze ook van al de 
andere dingen op de boerderij kunnen 
genieten  De paarden en de lieve hond (die 
eindeloos apporteert) zijn favoriet 

Tekening gemaakt door Femke Stout van de Bisschop Ernstschool. Toen groep 7, nu groep 8.
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Ondanks de hitte van de afgelopen tijd zal ik 
toch eens op pad moeten om mijn belofte, 
een wandeling te maken en te beschrijven, 
in te lossen  Na de eerste hittegolf kies ik er 
voor om op maandagochtend te gaan wan
delen, en van huis uit te vertrekken, zodat 
ik de auto kan laten staan  Als startpunt 
neem ik knooppuntpaal 59, die recht vóór 
de Zuidhavenpoort staat en naast huis 
’De Adelaere’ aan de Oude Haven te Zierik
zee  Het oudste carillon van Neder land 
boven in het koepeltorentje speelt al de 
hele zomer ’Ga mee naar buiten allemaal’  

Ik loop dus onder de poort door, langs 
het beeld ’Beproefd, niet gebroken’ van Ad 
Braat en ga de ophaalbrug over  Meteen 
linksaf blijf ik de haven volgen richting 
Het Sas en over de Vissersdijk vóór 
’De Werf’ langs  Onder de abelen kan ik nog 
even in de schaduw lopen en heb ik zicht 
op de achtertuintjes van de Scheeps

timmer dijk met hun boothellingen  Bij het 
Sas aangekomen ga ik naar de Stapelshof
weg met zijn eikenbomenlaan richting 
Algemene Begraafplaats met de imposante 
golvende muur en de 2 prachtige witte 
Acacia bomen  Al het gras in de berm is ver
dord  Dat is jammer, maar daardoor krijg ik 
meer zicht op de wilde planten  Die hou
den wel stand en worden goed zichtbaar, 
zoals het gele Jacobs kruiskruid, de witroze 
akkerwinde en de paarse smeerwortel 
onder de essen, die nog groen zijn  Terwijl 
ik bij het stoplicht sta te wachten om over 
te steken, valt mijn oog op de gele teunis
bloemen links, de witte wilde peen rechts 
en recht vóór mij nog een zielig bosje ver
bleekte klaprozen op een strogele onder
grond  Ik blijf even de rijksweg richting 
Nieuwerkerk volgen en zie aan de overkant 
van de weg dat het graan wordt afgereden 
en gedorst, het torentje van Dreischor nog 
juist zichtbaar boven de stofwolken  

Begroeiing tussen de betonnen glooiing. Alle foto’s: Nico Baart

Door: Nico Baart, wandelvrijwilliger SLZ

Nico wandelt
Langs water en land rond Zierikzee
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In een afgegraasde wei staat een eclecti
sche kudde koeien vermoeid te zoeken 
naar een groen sprietje  Verderop staat een 
kleine kudde koeien rond een kar met hooi 
te eten en rechts wordt hun mest uitgere
den over het pas gemaaide graanveld  
Bovenop de tweede helling krijg ik zicht op 
Zierikzee en uitleg over de inname van 
Zierikzee door Mondragon in 1578, die van 
hieruit de Gouwe overstak en de 
Watergeuzen verdreef  Onderweg valt op, 
dat de Groene Dijk alleen nog wat groen 
heeft dankzij de kruisdistels, die er nog 
stand houden met de vele insecten, zoals 
hommels en zandoogjes, die er hun voed
sel vinden  Op de kruin van de dijk lijkt het 
of zijn haren rechtop staan uit boosheid, 
maar het zijn de resten van het ’Kruipertje’ 
een grassoort, die door het vee wordt 
gemeden, vanwege de lange naalden aan 
de aar  Op de weg zijn af en toe een paar 
mussen te zien en boven het veld duiven, 
op zoek naar de resterende graankorrels  

Het riet in de sloot krijgt al mooie paarse 
pluimen en even laat een rietzanger zich 
zien, boven in zo’n rietstengel  Verder hou
den de meeste vogels zich gedeisd in de 
warmte op een enkele boerenzwaluw na 

Zodra ik de zeedijk over ga voel ik de lichte 
bries, die zeer welkom is  Tevens valt mijn 
oog op een boeketje kamille en paarse 
lamsoor langs de betonnen glooiing  Het is 
verwonderlijk te zien wat er tussen die 
betonnen blokken nog groeit, zoals de bol
vormige zeevenkel  Onder aan de glooiing 
langs de vloedlijn lopen de kokmeeuwen 
met jongen en zilvermeeuwen te foerage
ren  Als ik ze wat nader bekijk door mijn 
verrekijker scheert er gehaast een bontbek
pleviertje voorbij, die tussen de basalt ste
nen van de Noordbout zijn voedsel zoekt  
Na een korte pauze bij bankje van knoop
punt 81 loop ik terug richting Zierikzee 
langs het water met op de achtergrond het 
geluid van gealarmeerde scholeksters en 

Algemene Begraafplaats van Zierikzee met 2 prachtige Acacia bomen.
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zoevende windturbines  Verderop wordt er 
een oeverloper verstoord en strijkt neer op 
het slik  Iets verderop richting het water zie 
ik waar die lamsoor vandaan komt  Hier 
staat een heel schor met paarse lamsoor, 
zij het dat het ook al ver uitgebloeid is 
door de droogte  Dit is dus een stukje pure 
natuur dat niet betreden mag worden, 
gelukkig maar  Tot mijn verbazing zie ik er 
nog een koppeltje gele kwikstaarten tussen 
de lamsoor en hoor de graspiepers, of zijn 
het oeverpiepers? 

Omdat ik al genoeg over de dijk heb ge wan
deld steek ik de rijksweg over (pas op bij 
het oversteken) naar De Platte Weg, een 
voormalig boeren weggetje, maar nu de 
toegang tot een nieuw industriegebied  
De boerderijen zijn gesloopt, maar gelukkig 
staat de heg er nog, waar de bessen van de 
Gelderse roos, de meidoorn en de lijsterbes 
al mooi op kleur zijn  Een bont zandoogje 
fladdert er rond om wat nectar te vinden  
Op het eind van de Platte Weg steek ik de 

Julianastraat over, loop langs de silo en 
kom weer uit op de Vissersdijk met zicht op 
Zierikzee en de Noordhavenpoort met de 
degen van Mondragon in top 

Totaal gelopen kilometers: 
9,2
Knooppuntnummers: 
59  50  51  52  54  60  
80  81  58  53  50  59
Route detail: 
Halverwege 5853 de rijksweg 
overgestoken naar Platte Weg en 
vervolgens terug naar 59 gelopen 
Tips: 
De rondwandeling rond de Gouwe
veerse Polder kan ook gestart 
worden vanaf het Carpool parkeer
terrein aan het stoplicht, Weg naar 
de Val, bij knooppunt 53 en is dan 
7,4 km 

Een schor vol met lamsoor met in de verte de Dikke Toren van Zierikzee.
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Inventariseren van een natuurgebied. Foto: Wannes Castelijns

Door: Luciën Calle, SLZ

Monitoren van een natuur
gebied bij Perkpolder

Daar waar de ontpoldering bij Perkpolder 
plaats vond, was voorheen een leefgebied 
aanwezig voor soorten als patrijs en steen
uil  Voor deze soorten moest een nieuw 
gebied ingericht worden  Direct aan de 
zuidzijde van de nieuwe zeedijk was een 
kleine akker aanwezig, waar een stuk 
bloemrijk grasland kon worden ingericht, 
met knotbomen en veel hoogstamfruit
bomen  Ook een poel werd gegraven, een 
raster er omheen gezet en nu grazen er 
schapen  SLZ mocht een inrichtingsplan 
maken, het werk uitvoeren en ook de moni
toring van de natuurwaarden doen  

Methode van monitoren
Maar hoe pak je zoiets aan, dat monitoren? 
Hoe kan je weten of de natuurkwaliteit goed 
is? Nu bestaan daar in het natuur beheer aller
lei methoden voor  Hier werd gekozen om 
een SNL (Subsidiestelsel Natuur en Land
schapsbeheer) beoordeling te doen op basis 
van het meest bijpassende beheerpakket: 
het ’Flora en Faunarijk grasland (FFG)’  Hierbij 
zijn er allerlei regels  Ieder pakket heeft bij
behorende doel soorten  Deze zijn indicatief 
voor de kwaliteit  Het aantal doelsoorten en 
de verspreiding over het terrein geeft bij FFG 
de kwaliteit volgens de volgende bepaling: 
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• Goed: indien minimaal 6 kwalificerende 
soorten voorkomen, waarvan ten minste 
4 op >15% van de oppervlakte van het 
beheertype, en zowel vogels als dag
vlinders daarin vertegenwoordigd zijn  

• Matig: indien 45 kwalificerende soor
ten voorkomen, of indien meer soorten 
voor komen, maar niet aan de eisen van 
klasse goed voldaan wordt 

• Slecht: indien niet aan de klasse matig 
of goed voldaan is 

Het terrein werd in 2017 direct na de ople
vering op planten, dagvlinders, libellen, 
bijen, sprinkhanen en vogels geïnventari
seerd, en dat werd ook in 2018 herhaald  
Van alle soorten is de mate van voorkomen 
genoteerd  Zo kon een vergelijking worden 
gemaakt  

Resultaten
Het aantal planten dat in 2018 is gevonden 
is 130! In 2017 waren er dat nog 103  Dat 
betekent een flinke toename  Er vestigen 
zich nog steeds nieuwe soorten in het 
gebied  Het totaal aantal planten over de 
twee jaren is zelfs 167! Dat is relatief veel 
voor zo’n klein gebied  Dat valt te verklaren 
door de grote variatie aan microbiotopen  
In het grasland zijn er bijvoorbeeld naast 
de bloemrijke delen ook nog steeds 
pionier vegetaties aanwezig  Het totaal aan
tal aanwezige soorten kan weer gaan 
terug lopen als de pionierstadia zich heb
ben doorontwikkeld in de successie  
Misschien zit het soortenaantal op dit 
moment wel aan de top?
Ook het aantal Doelsoorten en Rode lijst
soorten is toegenomen  In 2017 waren er 
6 doelsoorten aanwezig, maar slechts 3 

daarvan waren over tenminste 15% van de 
oppervlakte verspreid aanwezig  Derhalve 
scoorde het gebied op dit onderdeel 
’Matig’  
In 2018 zijn er 8 doelsoorten waarvan er 
7 verspreid zijn over 15% of meer van het 
gebied  Daarnaast zijn er nog 3 extra Rode 
lijst soorten bijgekomen  Daarom scoort 
het gebied op dit onderdeel nu ’Goed’  Dat 
betekent dat de Flora en Fauna kwaliteit is 
verbeterd van Matig in 2017 naar Goed in 
2018 

Genieten
Bovenstaande is vanzelfsprekend een wat 
technisch verhaal  Uiteraard kan je van al 
die mooie plekjes en soorten ook genieten  
Er zijn fraaie vegetaties met o a  Bevernel, 
verschillende Orchideeën, Knoopkruid en 
Kleine leeuwentand  In de poel groeit 
Zannichellia en ook de Patrijs is weer 
aanwezig  Wie het terrein een keer wil 
bezoeken; je kunt er doorheen wandelen 
vanaf het toegangshek aan de noordoost
zijde  

Ook bijen en vlinders werden geïnventariseerd, hier Grote 
bladsnijder en groot dikkopje. Foto: Luciën Calle
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Al sinds het jaar 2000 organiseren we de 
Natuurwerkdag samen met de vele vrijwilli
gersgroepen en diverse partners  uit het 
samenwerkingsverband ’De Zeeuwse 
Natuur’  Op deze eerste zaterdag van 
november verwelkomen de locatieleiders 
nieuwe en bestaande vrijwilligers (jong en 
oud) in de Zeeuwse natuur  Maar er is meer, 
zo zijn er de afgelopen jaren andere groe
pen, zoals scouts, vaste klant geworden en 
steeds meer bewonersgroepen zien ook de 
voordelen in van de Natuurwerkdag  Mede 
dankzij SLZ krijgen zij praktische hulp voor 
het daadwerkelijk uitvoeren van hun eigen 
project  

Vanaf het jaar 2010 zijn er rond de 20 nieu
we (bewoners)groepen mee gaan doen 
met de Natuurwerkdag  Vaak hebben zij 
hun eigen locatie waar men vaker werkt  
Eén van de redenen om mee te doen is dat 
SLZ de groepen helpt bij het daadwerkelij
ke verwezenlijken van hun ideeën en ze in 
direct contact brengt met de juiste mensen 
bij gemeenten en andere overheden  Ook 
kunnen ze van SLZ gereedschap lenen en 
uitleg krijgen over hoe de klus het beste 
veilig en goed geklaard kan worden  Op 15 
locaties waren er in 2017 SLZ 
medewerker(s) of SLZ vrijwilliger(s) aanwe
zig die hielpen met de organisatie van de 
werkdag zelf  Om de link met de Zeeuwse 
Natuur verder uit te diepen geven we enke
le voorbeelden: 

Zo hebben we met de Jeugd Natuur en 
Vogelwacht van SchouwenDuiveland en 
samen met het (NME) Natuur en Milieu 
Educatie centrum SchouwenDuiveland 
een werkdag gehouden op het terrein van 
Staatsbosbeheer  De jeugdgroep leverde 
deelnemers en het NME heeft een excursie 
gehouden in het leefgebied van de heikik
ker die hier nog leeft  Uiteraard hebben ze 
hier ook werkzaamheden verricht, maar 
niet voordat ze uitvoerig uitleg kregen van 
onze SLZmedewerker waarom én hoe ze 
die kleine boompjes moesten omzagen  

In ZeeuwsVlaanderen organiseert 
Natuurbeschermingsvereniging de 
Steltkluut al sinds het begin van het 
bestaan van de Natuurwerkdag jaarlijks 
mooie werkdagen, waarbij vele werkgroe
pen van de vereniging actief zijn  Komend 
jaar werken zij bij de watertoren in Axel  
Rond de 200 deelnemers (voornamelijk 
scouts van diverse groepen) gaan werken 
in de verschillende bosjes en in de heem
tuin rondom de watertoren, die bovendien 
op die dag open is voor publiek  Op deze 
dag kun je als bewoner gewoon aansluiten 
waarbij deskundige vrijwilligers van de 
Steltkluut (of SLZers) aanwezig zijn om 
aanwijzingen te geven  Voorgaande jaren 
organiseerde de jongerenafdeling vele uit
dagende activiteiten en ook dit jaar zijn er 
aanvullende activiteiten voor jong en oud  
Buurtgroepen en dorpsraden gaan dit jaar 

Door: Robert Wielemaker, SLZ

De Zeeuwse Natuur(werkdag) 
2018
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weer aan het werk in hun eigen wijk en 
mobiliseren hierbij (soms wel eens te veel) 
mensen uit de buurt  Deze groepen realise
ren in één klap meerdere doelen van de 
Zeeuwse Natuur, zoals actieve maatschap
pelijke betrokkenheid  
De mensen die er 
eigen handig voor 
zorgen dat ’hun’ 
bomen, op de juiste manier, onderhouden 
blijven met buurtbewoners en daarbij in 
hun dorp zelf op zoek gaan naar geschikte 
partners om hun locatie tot een succes te 

maken, zijn voor ons hét toonbeeld van de 
Zeeuwse Natuur  
We realiseren ons dat we niet alle betrok
ken vrijwilligers(groepen) hebben 
ge noemd, maar over het algemeen is een 

samenwerking tussen 
meerdere Zeeuwse 
partijen onontbeerlijk 
om een goede 

Natuurwerkdaglocatie op te zetten  
Wil je weten waar jij kunt samenwerken?
Kijk op: www natuurwerkdag nl voor alle 
Zeeuwse locaties 

Door: Sylvia Tuinder, SLZ

Iedere school een bijenhotel 
met een bijensnoeptuintje

Er wordt al veel over geschreven en geluk
kig ook al van alles aan gedaan, want de 
wilde bij heeft het moeilijk en heeft meer 
plekken nodig waar ze voedsel en nestel
gelegenheid kan vinden  Bijen zoeken een 
plek met bloeiende planten, struiken en 
bomen  Zo’n plek voor wilde bijen maakt 
dat de bijen stuifmeel kunnen verzamelen 
en van nectar kunnen snoepen  Voor de 
Bijenlinie leggen we op allerlei kansrijke 
locaties in Zeeland een bijenplek aan  Bijen 

Het bijenhotel op basisschool het Stelleplankier te 
Colijnsplaat. Alle foto’s: Sylvia Tuinder
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houden van warme, zon beschenen plaat
sen, om daar hun nest te bouwen  Om de 
wilde bijen te helpen is SLZ in samenwer
king met de gemeente NoordBeveland 
gestart om op iedere school een bijenhotel 
met een bijensnoeptuintje aan te leggen  
De plaatsing van het bijenhotel is ook een 
samenwerking met het IVN en MEC de 
Bevelanden, die de gastlessen over wilde 
bijen op school geven  ‘De Zeeuwse Natuur‘ 
in actie!

Bijenlinie enthousiast ontvangen
De medewerkers en wethouder van de 
gemeente NoordBeveland vonden een 
bijenhotel op school een prima plan  
De schoolkinderen planten dan samen met 
de wethouder enkele bomen, kruiden of 
fruitstruiken  Op die manier laten we de 
kinderen praktisch zien hoe een bijenplek 
kan worden ingericht en bijvriendelijk 
beheerd  Een bijenhotel is een educatief en 
mooi voorbeeld van een plek waar solitaire 
bovengronds nestelende bijtjes nestelen  Er 
valt heel wat over te vertellen en er is heel 
wat te zien 

Iedere school een hotel
“Het eerste hotel hier in de buurt” zei een 
van de leerlingen van de school in 

Kamperland enthousiast, toen hij over 
de nieuwe nestelplek voor bijen hoorde  
De leerlingen mochten ter voorbereiding 
mee naar buiten om te kijken of er een 
geschikte plek was rond de school voor een 
bijensnoeptuin  Ze vonden een goede plek, 
met bloeiende heesters en zoemende 
hommels, dus het plan kon doorgaan!

Op 18 juni was het zover 
De dag startte voor de leerlingen van de 
Kamperschouw met een gastles over wilde 
bijen door MEC de Bevelanden  Omroep 
Zeeland was ter plaatse en ontdekte dat de 
kinderen al veel wisten: ”wilde bijen zijn 
nodig voor bestuiving van ons eten”  Samen 
met de hele school, de wethouder en vrij
willigers van SLZ plaatsten we een bijen
hotel en maakten we een snoeptuin voor 
wilde bijen  De bijenplek is kansrijk als er 
ook in de omgeving bijvriendelijk wordt 
beheerd  Wethouder Schenkelaars vertelde 
aan de kinderen dat de gemeente Noord
Beveland er alles aan doet om een bijvrien
delijke gemeente te zijn  Totaal zijn er 4 
scholen in de gemeente NoordBeveland 
die met een bijensnoeptuin zo iets doen 
voor de wilde bijen  

Ook een enthousiaste ontvangst voor 
bijen in Colijnsplaat
Omdat de directeur van de school 
Het Stelleplankier en wethouder 
Schenkelaars ook mee hielpen bij het 
plaatsen van het bijenhotel was dat voor 
de kinderen natuurlijk extra motiverend  
Zo werden ook hier het hotel en de 
bessenstruiken voor de bijen enthousiast 
ontvangen  In het najaar gaan de leerlingen 
op het schoolplein nog een hoogstamfruit

Samenwerken.
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boom planten  Er kwam een leuk interview 
met een mooie foto in de PZC en de gastles 
door het MEC leverde een hoop gezoem op!

De bijenlinie en Nederland Zoemt 
Voor wilde bijen is het nodig dat het 
cultuurlandschap minder eenvormig is  
Daarom willen we er geschikte bijen
plekken aan leggen  Dan ontstaat er 
voedsel en nestelgelegenheid voor bijen 
en kunnen ook andere soorten daarvan 
profiteren 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland, IVN 
Zeeland en HZL streven er samen met 
bewoners, overheden en andere organisa
ties naar om:
• bijvriendelijk beheer te stimuleren op 

kansrijke bijenplekken en 
• om nieuwe bijenplekken in te richten 
Daarnaast is het nodig om de bijenplekken 
met elkaar te verbinden  Dit om te voor
komen dat bepaalde populaties geïsoleerd 
raken en om de achteruitgang van de 
wilde bijen te stoppen  Om dit te bereiken 
is er maatwerk nodig in het landschap 

en beheer van de openbare ruimte  
Groenbeleid bij de gemeenten en groen
beheerders zelf kunnen een belangrijke rol 
spelen in het behouden van biodiversiteit 
en het creëren van gevarieerde leef
gebieden  
Nederland Zoemt: LandschappenNL, 
Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de 
handen ineen  Met maar één doel: de wilde 
bij heeft ruimte nodig om te nestelen en 
genoeg plek om eten te vinden  Samen 
laten we Nederland zoemen voor de bij 
met een bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij 
Ieder kan aan het werk voor de wilde bij 
om het aantal nestgelegenheden te 
vergroten, door bijenplekken aan te leggen 
en de voedselvoorziening voor wilde bijen 
te vergroten  
In Zeeland is SLZ met bewoners en vrijwilli
gers op diverse plekken aan de slag voor 
bijenplekken  

Meer informatie over de Bijenlinie zie: 
www landschapsbeheerzeeland nl 

Leem roeren voor in het bijenhotel. 
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De Zeeuwse Natuur is op de meest onver
wachte plekken te beleven  Het kan in een 
natuurgebied, maar ook in het cultuur
gebied  Zeker is dat er diverse organisaties 
en overheden in Zeeland zich actief inzet
ten om beschermde diersoorten in Zeeland 
een geschikte leefplek te bieden en kennis 
erover te delen  Een vleermuis zien vliegen 
is een prachtig gezicht  Vaak zie je dat in de 
schemering en het is voorbij voor je het in 
de gaten hebt  Als je een tijdje blijft kijken, 
dan komt hij meestal weer terug en ontdek 
je er vaak meer  Als je een keer mee gaat op 
vleermuisexcursie dan leer je al snel waar
om vleermuizen heen en weer vliegen, 
waar je ze zou kunnen ontdekken, welke 

soorten er in Zeeland voorkomen en wat ze 
voor verblijf nodig hebben  Soms kun je via 
een batdetector de geluiden horen die de 
diertjes maken 

We delen graag de kennis en proberen 
meer mensen te informeren over deze 
unieke en vermakelijke soorten  We zetten 
ons in voor deze beschermde soort met 
vrijwilligers en diverse samenwerkende 
organisaties en bieden extra informatie 
voor mensen die nog niet veel van vleer
muizen weten via het meldpunt 

De grootoorvleermuis. Foto: SLZ

Door: Nanning-Jan Honingh, SLZ

Meldingen van 
vleermuizen in huis
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Beleef de Zeeuwse Natuur van dichtbij
Begin mei kwam de eerste vleermuis
melding van dit jaar binnen bij SLZ  Het 
ging om een jonge vrouw die ontdekte dat 
er een vleermuis op de tegels voor het 
schuurtje rondkroop  Ze wist in het begin 
helemaal niet dat het om een vleermuis 
ging; de buurvrouw had haar daarover 
ingelicht en zorgde daarmee voor onnodige 
paniek  Helaas zijn er nog vooroordelen die 
niet juist zijn over deze dieren  Ze dachten 
dat het dier in je haren kon vliegen, honds
dolheid kon overbrengen, misschien trek
ken van een vampier had 

De huiskat had zich inmiddels over de 
vleermuis ontfermd en speelde een kat en
(vleer)muisspel met het arme dier  Gelukkig 
kon de vrouw ons bellen en ben ik ijlings 
naar haar woonhuis gesneld  Op mijn 
instructie had ze iets over de vleermuis 
gezet; dat bleek toen ik de vleermuis boven 
in de gaten van een rvsvergiet kon pakken  
Na een geruststellende uitleg over de vleer
muis heb ik het beestje afgevoerd  In een 
grote boom in het park heb ik ‘m losgelaten  

Vastberaden klom hij een meter of acht 
naar boven en ging zich in het zonnetje 
zitten poetsen 

Tegenwoordig worden burgers zelf geacht 
om advies en informatie in te winnen over 
vleermuizen in huis  Vaak bellen ze een 
ongediertebestrijder of gemeente, maar 
deze verwijzen meestal door naar SLZ  
Het gaat namelijk niet om ongedierte, maar 
om beschermde diersoorten! SLZ biedt  
op de website informatie en een stappen
schema waarmee mensen zelf kunnen 
handelen als zij een vleermuis in huis 
hebben  Het is belangrijk dat mensen en 
vleermuizen snel worden geholpen en niet 
van het kastje naar de muur worden 
gestuurd  Het is ook beter dat een vleer
muis in zijn eigen buurt wordt vrijgelaten  
In sommige gevallen kan een deskundige 
vleermuisliefhebber een bezoek brengen  
SLZ coördineert deze vrijwilligers en 
probeert op diverse manieren de kennis 
over deze dieren te verspreiden 
Kijk op: www landschapsbeheerzeeland nl  
bij veel gestelde vragen 

Gewone dwergvleermuis. Foto: Luciën Calle
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Prooijenseweg 26 
4332 RD Middelburg 

tel: 0118-613984
fax: 0118-642038

www.kaasboerderijschellach.nl

www.natuurwerkzeeland.nl
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Maak (opnieuw) kennis met de website 
www natuurwerkzeeland nl!
Hier vindt u alle groene vrijwilligers
vacatures in Zeeland 

Groen Vrijwilligerswerk
Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor 
natuur en landschap in Zeeland  Lekker in 
de buitenlucht aan de slag met het knotten 
van wilgen, gidsen van groepen, promotie
werk, vogeltellingen, het begeleiden van 
activiteiten met basisscholen of je inzetten 
als bestuurslid van een natuurvereniging  
Dit soort vacatures vindt u op deze website 
allemaal bij elkaar 

Samenwerkingsverband
Al jaren werken wij samen met verschillende 
natuurorganisaties  Zo ook voor deze web
site  Al in 2014 is www natuurwerkzeeland nl 
opgericht op initiatief van het Platform 
Groene Vrijwilligers  Dit is een samenwer
kingsverband van acht professionele 
groene organisaties die is opgericht in 
februari 2008  Het bestaat uit Stichting 
Het Zeeuwse Landschap, IVN Zeeland, 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland, 
MEC De Bevelanden, Nationaal Park 
Oosterschelde, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Terra Maris  Dit plat
form werkt nu (gedeeltelijk) samen onder 
de titel De Zeeuwse Natuur 

Vacatures plaatsen
Op de website kunnen álle Zeeuwse groene 

organisaties, natuurverenigingen en 
bewonersinitiatieven zonder winstoogmerk 
hun vrijwilligersvacatures plaatsen  Via de 
button ‘inloggen’ rechtsboven op de site 
kunnen zij een account aanvragen  Zodra er 
toestemming is gegeven door de webmaster, 
kunnen zij zelf hun groene vrijwilligers
vacatures plaatsen 

Versterking samenwerking
De website heeft als doelstelling het bevor
deren van de continuïteit en de kwaliteit 
van groen vrijwilligerswerk  De organisaties 
streven hierbij naar versterking van de 
samenwerking met natuurverenigingen, 
groene vrijwilligersorganisaties, zelfstandige 
vrijwilligersgroepen en groene bewoners
initiatieven  Het groene vrijwilligerswerk 
heeft met deze website een duidelijk 
gezicht gekregen  

Vacatures
Onder de button ‘vacatures’ staat het actuele 
aanbod aan groen vrijwilligerswerk  Maar er 
is ook de mogelijkheid te zoeken via het 
filter, bijvoorbeeld op regio of het soort 
werk dat men wilt doen  Klik een vacature 
aan voor alle informatie, de mogelijkheid 
om aanvullende vragen te stellen en om 
het profiel te bekijken van de organisatie 
die het natuurwerk aanbiedt  Voor een 
(potentiële) vrijwilliger is het nu makkelijker 
om snel en gericht te vinden wat hij of zij 
zoekt  

Door: Caroline Geluk, SLZ

www.natuurwerkzeeland.nl
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Nieuwe medewerker: Jimmy Pijcke
Per 1 september is Jimmy Pijcke SLZ komen 
versterken  Hij woont in Aardenburg en 
heeft hiervoor bij de Vogelbescherming 
Vlaanderen gewerkt  Hij gaat meewerken 
aan verschillende projecten met als voor
naamste taak het Agrarisch Natuurbeheer 

Streekeigen plantmateriaal bestellen 
Voor iedereen die Zeeuws streekeigen 
plantmateriaal wil aanplanten hebben wij 
een lijst met diverse streekeigen bomen, 
struiken en oude Zeeuws hoogstamfruit
rassen appels, peren, pruimen en kersen 
opgesteld  Aan de hand van deze lijst kunt 
u een bestelling plaatsen bij door SLZ 
geselecteerde bedrijven  Door bij deze 
bedrijven te bestellen weet u zeker dat uw 
plantmateriaal gegarandeerd afkomstig is 
van een betrouwbare bron  U vindt de 
bedrijven en de assortimentlijst op onze 
website  

Wandelcoördinatoren gevonden
In het zomer nummer van dit kwartaalblad 
deden wij een oproep voor een coördinator 
wandelnetwerken op ZuidBeveland  
Inmiddels zijn we heel blij dat twee 
geschikte kandidaten deze klus op zich wil
len nemen  
Nelleke Luteijn is coördinator ’controle’ 
geworden, zij zal alle vrijwilligers die het 
wandelnetwerk op ZuidBeveland nalopen 
en controleren aansturen  
Dick Moelker is coördinator ’herstel” gewor
den, hij gaat alle vrijwilligers aansturen die 
herstelwerkzaamheden op ZuidBeveland 
willen uitvoeren  

SLZ legt MTB (mountainbike) route aan
Op de Kop van Schouwen en op Zuid
Beveland is onze uitvoeringsploeg én 
de locale mountainbike groep bezig met 
het aanleggen van een eigen uitdagende 
route  Eind oktober moeten beide routes 
klaar zijn  

Erfgoeddag in het Landschap: 
Over / Leven in Saeftinghe  
Op zaterdag 29 september 2018 was het 
Erfgoeddag in het Landschap  In de 
middag gaven experts van Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland, Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland en Het Zeeuwse 
Landschap familiecolleges en excursies 
over het leven en het óverleven in 
Saeftinghe  Met de Erfgoeddag willen deze 
organisaties de samenhang tussen erfgoed, 
landschap en natuur in beeld brengen én 
laten beleven door een breed publiek   

Kort nieuws

Over/ Leven in het Verdronken Land van Saeftinghe
wanneer: Zaterdag 29 september 2018, van 11.00-16.30 uur
waar: Rondom Bezoekerscentrum Saeftinge, Emmadorp

Meld je aan voor de familiecolleges over:
•   Archeologie in Saeftinghe

•   Schapenhouderij op het schor 

•   Vogelringstation 

•   De ruige dwergvleermuis 

•   Zoemers op het schor

En verder:
•   Kinderexcursies

•   Oude fruitrassen: laat je fruitboom determineren!

•   Archeoloog voor een dag 

•   Sap te koop

•   Bezoekerscentrum

Gratis toegang!

Experts van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland en Het Zeeuwse Landschap 
vertellen in familiecolleges en excursies over het leven – en 
het óverleven- in Saeftinghe. Een uitje voor het hele gezin! 

Aanmelden en programma op www.erfgoeddagzeeland.nl

Erfgoed
dag in het 

Landschap

32



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.

Werkgroep ’De Bogerd’
Door: Izaäk Geschiere, vrijwilliger van werkgroep De Bogerd (Serooskerke)

Er lag al jaren een stuk grond van ongeveer 
1.000 m2 braak aan de rand van Serooskerke. 
Eigenaar: de gemeente Veere die het gras en 
het ’onkruid’ twee keer per jaar met een klepel
maaier te lijf ging. De dorpsraad zag de kans 
om samen met de basisschool hier een smake
lijk, educatief plekje van te maken. 
We maakten contact met de SLZ en dat bleek 
een goede zet, want de stichting heeft ons met 
goede adviezen en deskundige hulp onder
steund. In het magazine van de dorpsraad ’De 
Serooskerkse Waker’ werden bewoners uitge
nodigd om actief mee te werken bij de realisa
tie van een hoogstam boomgaard met oude 
rassen. Dat leverde een werkgroep op van 10 
personen waaronder het hoofd van basis
school De Wegwijzer. De werkgroep kwam in 
de herfst van 2016 voor het eerst bij elkaar en 
stelde als doel om binnen ongeveer een jaar 
een dorpsboomgaard te creëren. 

En dat is gelukt! De gemeente Veere werkte 
mee met een subsidie uit het Leefbaarheids
fonds en zegde toe het maaiwerk te blijven ver
zorgen. Sylvia Tuinder stond ons met raad en 
daad bij en kwam ook met het idee om een 
bijenheuvel en een bijenhotel op te richten. 
Ook hier werkte de gemeente welwillend aan 
mee. Het werk werd door de vrijwilligers en 
3 zeer enthousiaste groepen van de Wegwijzer 
geklaard. Drie dames wierpen zich op als 
kruiden vrouwtjes en zetten de eerste kruiden in 
‘De Bogerd’. Serooskerke is een groene, sfeer
volle ontmoetingsplek in de open lucht rijker!



 

 6 oktober  Excursie begraafplaats | Zaamslag
 11 oktober  Cursus Zaag- en veltechniek | Arnemuiden
 12 oktober Hoogstamfruit persdag | Heikant
 13 oktober Cursus Eerste Hulp Bij Landschapsbeheer | Oostburg
 19 oktober Hoogstamfruit studiedag | Vlaanderen
 3 november Natuurwerkdag | Heel Zeeland 
 17 november  Opfriscursus snoeien Hoogstamfruit | Zeeuws-Vlaanderen
 21 november  Partridge Launch Event | Burghsluis
 7 december  Cursus Herkennen bomen en struiken | Oostkapelle

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.


