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Jaarverslag 2018 – Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
 

Inleiding 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is sinds 1982 een uitvoerende organisatie gericht op het beheer 
van het cultuurlandschap van Zeeland. Hierbij richt SLZ zich met name op het behoud en beheer van de 
biodiversiteit, de cultuurhistorie en de toegankelijkheid van het cultuurlandschap. De missie van SLZ is 
"Samen werken aan ons landschap”. Deze samenwerking vindt plaats met veel vrijwilligers (51.000 
vrijwilligersuren in 2018), particulieren, bedrijven en natuur- en cultuurorganisaties in Zeeland. SLZ is 
aangesloten bij de koepel van LandschappenNL en is een erkende goede doelen organisatie met ANBI-status. 

Beleidsplan en werkplannen 

SLZ werkt volgens een meerjarig beleidsplan en een eenjarig werkplan. In 2018 is gewerkt conform  het 
Beleidsplan 2018-2019 en het Werkplan 2018.  
In 2018, zoals aangegeven in het beleidsplan, veel aandacht besteed aan de transitie om meer bedrijfsmatig 
en projectmatig te werken. Zo is in 2018 overgestapt op een ander boekhoudprogramma (Exact online) met 
een hieraan gekoppelde andere werkwijze; is de organisatiestructuur aangepast met hierbij een afdeling 
projecten en zijn 2 in-company trainingen projectmatig werken georganiseerd.  
In 2018 is het Werkplan 2019 vastgesteld.  
SLZ werkte in 2018 voor diverse opdrachtgevers zoals Provincie Zeeland, Nationale Postcode Loterij, Europa, 
Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Zeeuwse gemeenten, terreinbeherende organisaties, 
bedrijven, particulieren en stichtingen. 

Monitoring output 

Met bovengenoemde opdrachtgevers wordt gewerkt op basis van output afspraken. De output afspraken 
wordt gerapporteerd aan de opdrachtgevers bij oplevering van het project of het programma. Naast dit 
jaarverslag wordt ook een verkort jaarverslag gemaakt over de output van SLZ in 2018 en wordt een 
belangrijk deel van de technisch-inhoudelijke output van SLZ beschreven in het kwartaalblad van SLZ: 
“Landschapsbeheer Zeeland”. SLZ werkt altijd samen met eigenaren en veelal ook in andere 
samenwerkingsverbanden. Veel projecten zijn geïnitieerd door SLZ en de uitvoering is een 
samenwerkingsverband. De outcome van behoud van het cultuurlandschap van Zeeland is echter lastig te 
monitoren. 
Na ieder jaar worden alle projecten geëvalueerd door de projectleider, het afdelingshoofd van de afdeling 
projecten en de financieel medewerker. Het totaal van de projecten wordt ieder jaar geëvalueerd door het 
Managementteam van SLZ.  

Organisatie SLZ 

De organisatie van SLZ bestaat uit 23 medewerkers (17 fte) in dienstverband en 1 medewerker (0,65 fte) via 
detachering (zie ook bijlage 1). Daarnaast hebben in 2018 3 stagiaires deel uitgemaakt van de organisatie. De 
organisatie organiseert en coördineert de inzet van 4400 vrijwilligers, die samen 51.000 uur aan 
landschapsbeheer werkten. Als we deze uren omrekenen (uitgaande van een inzetbaarheid van 1500 
uur/fte) komt dit neer op 34 fte aan inzet van vrijwilligers. 
Het personeel kent een personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaande uit 3 personen en heeft een interne 
en externe vertrouwenspersoon (in 2018 zijn 2 meldingen bij de interne vertrouwenspersoon geweest).  
 
In 2018 is de organisatiestructuur aangepast en werkte SLZ vanaf 1-1-2018 volgens het volgende 
onderstaande organogram. 
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De volgende figuur geeft de verspreiding aan van het kwartaalblad ‘Landschapsbeheer Zeeland’ van SLZ. Dit 
blad wordt toegezonden aan alle direct aangestuurde vrijwilligers, de coördinatoren van de zelfstandige 
vrijwilligersgroepen, de sponsoren en de particulieren en bedrijven die bij SLZ een beheercontract hebben 
lopen en betalende abonnementhouders. Deze totale groep kan ook worden gezien als de 
belangenbehartigers/donateurs van SLZ. 
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Goede doelen organisatie 

SLZ is een door het CBF erkende goede doelen stichting en heeft een ANBI-status. De bestuursleden 
ontvangen geen salaris en enkel een beperkte onkostenvergoeding. SLZ geeft circa 87% van de totale 
uitgaven uit aan de doelbesteding. De kosten voor fondsenwerving, kosten bestuur en kosten beheer en 
administratie die niet direct te koppelen zijn aan het bereiken van de doelstelling bedraagt circa 13% van de 
totale kosten. SLZ heeft een klachtenregeling, een klachtenregeling ongewenste omgangsvormen en een 
protocol datalekken. In 2018 is gewerkt aan de implementatie van de AVG. 

Risico’s en onzekerheden 

SLZ is een onafhankelijke stichting met een beperkt budget aan algemene continuïteitsreserve. Deze reserve 
is noodzakelijk om risico’s op te vangen. De grootste risico’s zijn: veelal eenjarige opdrachten en dus 
beperkte continuïteit in opdrachten; veel opdrachten op basis van output waarvan vooraf niet altijd duidelijk 
is of de output realiseerbaar is; verlies draaien op projecten, een verschil in de personele capaciteit behoefte 
van alle projecten en de totale personele bezetting; ongelukken door en met vrijwilligers en verzekeringen 
vrijwilligers; nieuwe landelijke regels die veel (onbetaalde) inspanning kosten zoals de implementatie van de 
AVG; hoge afbreukrisico’s bij de inschrijving van Europese projecten; en een lage uurvergoeding voor 
medewerkers in Europese projecten. Om de continuïteit van SLZ te bewaken is in 2018 gewerkt aan het 
beperken van de risico’s en onzekerheden door bijvoorbeeld meer projectmatig te gaan werken.  
 
Financiën 2018 
Totale inkomsten:    € 1.850.182 
Totale uitgaven:    € 1.748.596 
 
De complete jaarrekening 2018 kan opgevraagd worden bij SLZ of gedownload worden van 
www.landschapsbeheerzeeland.nl 
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Prestatieveld Toegankelijkheid Platteland  
 
SLZ vergroot de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het landschap in combinatie met het stimuleren 

van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling en infrastructuur. SLZ zorgt voor de organisatie en coördinatie 

van het beheer van het wandelnetwerk Zeeland en organiseert een evenement voor alle betrokkenen bij 

wandelnetwerk Zeeland.  

Organisatie, coördinatie en beheer Wandelnetwerk Zeeland 

In Zeeland ligt nu 2560 km aan wandelroutes. Hiervan gaat 659 km over onverhard terrein, gescheiden van 
ander verkeer, waarvan 156,9 km over ‘boerenland’. Er zijn 235 boerenlandcontracten afgesloten met 
eigenaren of gebruikers. Hierbij wordt 112,4 km betaald uit het budget van de Provincie Zeeland en is 44,5 
km onbetaald pad. In totaal ligt dus 156,9 km boerenland’ onder contract. Onbetaalde paden zijn paden op 
landgoederen en op terreinen van beheerders, b.v. Waterschap, SBB, NM, HZL en gemeenten. 
Uren SLZ:  

 1325 uur aan organisatie en coördinatie van het beheer. Deze uren worden besteed aan:  

o contractbeheer eigenaren incl. herziening 

o coördinatie en begeleiding vrijwilligers 

o toezicht op het netwerk: de voorzieningen, de bewegwijzering, de landschapselementen 

o (maai) beheer van paden 

o beheer van GIS en de beheerkaart voor het onderhoud 

 260 uur aan Wandelevent, overleg met div. organisaties, promotie van het Wandelnetwerk en innovatie 

van het Netwerk en nieuwe (thema)routes. 

Uren vrijwilligers: 

 242 vrijwilligers 5427 uur actief. Vrijwilligers worden ingezet voor: 
o Coördinatie van het werk in een regio 
o Controle van het netwerk 
o Herstel van bewegwijzering, bebording en voorzieningen 
o Maaibeheer van de paden 
o Onderhoud van landschapselementen 
o Contact met eigenaren 

 
Dit jaar zijn de netwerken Walcheren, Noord-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen herzien. Dit houdt in dat 
de routes opnieuw zijn bekeken en er met alle eigenaren contact is geweest over verlenging van het contract 
voor een periode van zeven jaar. Afhankelijk van de resultaten werden de wandelroutes aangepast. 

 99 boerenlandcontracten zijn verlengd bij deze herziening.  

 9 overeenkomsten zijn niet meer verlengd.  

 Herzieningen kosten veel tijd en zijn daardoor kostbaar. Verder worden dan veel bewegwijzeringsbordjes 
vervangen wegens verkleuring of beschadiging. 

Er werd samengewerkt met: Provincie, gemeenten, dorpsraden/bewonersgroepen, terreinbeheerders, 
particuliere grondeigenaren, VVV Zeeland/Routebureau, Agrarische natuurverenigingen, 
belangenverenigingen. Met 11 gemeenten is er een akkoord over de financiering voor 50 % van de kosten 
voor uitvoering onderhoud (geen bijdrage Vlissingen; (nog) geen netwerk in Reimerswaal)  

POP project Wandelnetwerk Tholen  

Er is een start gemaakt met de realisatie van het Wandelnetwerk Tholen, fase 2. Begin 2018 hebben we via 
diverse (media) kanalen bewoners, verenigingen, horeca, terreineigenaren, ondernemers etc. opgeroepen 
om mee te denken over de gewenste routes in het zuiden van Tholen (fase 2). Op de twee gehouden 
bijeenkomsten dit jaar waren 30 mensen aanwezig die gehoor hadden gegeven aan onze oproep. Hieruit zijn 
4 vrijwilligersgroepjes (elk dorp 1 groep) samengesteld. Zij hebben per groep gewenste routes uitgestippeld 
in en rondom hun dorp waarvan zij vonden dat het daar mooi en goed wandelen zou zijn. Daarna heeft SLZ 
deze routes nader bekeken, verkend en geselecteerd op geschiktheid, mogelijkheid en nut. Halverwege 2018 
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heeft SLZ uitgezocht wie de eigenaren waren van de gronden waar de routes overheen liepen. Soms was dit 
een agrariër, particulier en soms Staatsbosbeheer en Waterschap. Daarna hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met deze terreinbeheerders en goedkeuring gevraagd. Sommige trajecten vonden zij goed, 
andere niet. Ook werden een aantal trajecten verpacht en vanwege de privacywet mochten deze gegevens 
niet aan ons verstrekt worden. Dit gaf wat vertraging. Via een omweg hebben we gevraagd of deze pachters 
contact met ons wilden opnemen en sommigen gaven hieraan gehoor. SLZ is toen in gesprek gegaan met 
deze pachters met het verzoek om toestemming voor het bewegwijzeren van de routes over de door hen 
gepachte terreinen. Een aantal heeft hier akkoord voor gegeven en hiervoor heeft SLZ een contract 
opgesteld met daarin afspraken over onderhoud, vergoeding etc. Een aantal pachters gaf geen toestemming. 
Hiervoor moest SLZ een alternatief bedenken en begon het weer van voren af aan (eigenaren achterhalen, 
toestemming vragen, contract opstellen etc.). Dit is een erg tijdrovend proces. Volgend jaar gaan we hiermee 
door en we hopen eind 2019 het wandelnetwerk gereed te hebben. Dit project wordt mogelijk gemaakt door 
de gemeente Tholen en Provincie Zeeland via het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 
 
Overzicht contacten wandelroutes:  
Soort contact Aantal 

vrijwilligers 224 

contracthouders 235 

overheden-organisaties 20 

Wandelevent  

Het wandelevent werd dit jaar georganiseerd bij het Trekker museum in de Zak van Zuid-Beveland. In dit 
gebied liggen mooie wandelroutes en er is veel te zien. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Natuur & 
gezondheid’ en het belang van bewegen en wandelen (zie uitnodiging). 
In de middag waren er weer verschillende workshops en excursies. Hierbij spelen de we op de mogelijkheden 
in het gebied en de actualiteit, b.v. het wandelen met smartphone. In totaal waren er op de dag 90 
deelnemers. Dit waren voornamelijk vrijwilligers die voor het Wandelnetwerk actief zijn, daarnaast ook een 
aantal grondeigenaren met een wandelpad op hun land. In het algemeen waren de deelnemers weer erg 
positief over de dag, zij merken dat hun werk wordt gewaardeerd! 
De uitnodiging en foto’s van het Wandelevent zijn toegevoegd als bijlage 3 bij dit jaarverslag. 

Netwerkenproject Schouwen-Duiveland 

De doelstelling van dit project is de realisatie van ruiter-, men- en MTB-routes op Schouwen-Duiveland. 
Via het project zijn nieuwe, gescheiden paden gerealiseerd, waar de overlast afneemt en er aantrekkelijke 
routes ontstaan.  
Voor ATB-ers werden nieuwe routes uitgezet, totaal 67 km, hierdoor wordt het MTB-parkoers in de 
Boswachterij ontlast en kunnen fietsers de omgeving verkennen. Dit project is in 2018 afgerond. 

MTB-Route: Zak van Zuid-Beveland 

In opdracht van de gemeente Borsele is een MTB-route aangelegd in de Zak van Zuid-Beveland. Deze route 
loopt over dijken en andere onverharde paden, o.a. van Natuurmonumenten. De lengte is 44 km verdeeld 
over twee lussen. Bij de Stelleplas is een parkoers uitgezet door mountainbikevereniging X-treme. SLZ heeft 
de bewegwijzering uitgevoerd, samen met vrijwilligers en de startpanelen gemaakt.  

Bevrijdingspad 2.0 

Het Bevrijdingspad is 130 km lange wandelroute over Zuid-Beveland en Walcheren welke de gebeurtenissen 
beschrijft rond de Slag om de Schelde in 1944. Deze route moet geactualiseerd worden en er komt een 
herdruk van het boekje. SLZ werkt hier aan mee in het kader van de thematisering van het Wandelnetwerk 
Zeeland. De routes lopen ook over het Wandelnetwerk. De afronding zal in 2019 plaatsvinden.   
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Prestatieveld Vrijwilligerswerk  
 
SLZ begeleidt, stimuleert en coördineert het vrijwillig landschapsbeheer. SLZ zorgt voor opbouw van een 
netwerk van kadervrijwilligers (vrijwilligers die groepen kunnen begeleiden, vrijwilligers die speciale taken 
kunnen verrichten, zoals technisch advies, instructie en onderhoud, werkvoorbereiding) en werkt aan 
kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk.  
 
Rapportage vrijwilligerswerk  

Uren en vrijwilligers 

Na een stabilisatie van het aantal uren en het aantal vrijwilligers , laat 2018 een behoorlijke  stijging zien. De 
maatschappelijke trend is dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden die structureel 
vrijwilligerswerk willen doen maar dat er wel steeds meer mensen zijn die incidenteel wat willen in het 
landschap of in hun eigen woonomgeving. Vergelijken we de landelijke trend met de situatie bij SLZ dan zien 
we dat het aantal vrijwilligers die structureel wat doet is gestegen (anders dan de landelijke trend). Bewoners 
en vrijwilligers die eenmalig of af en toe wat doen zijn enorm gestegen en dat is ook de verklaring voor de 
grote stijging van het aantal vrijwilligers en vrijwilligersuren. 
 

 

Bewonersparticipatie 

De groei is mede ontstaan doordat SLZ zich steeds meer richt op bewonersgroepen die zich verantwoordelijk 
voelen en in willen zetten voor hun eigen (groene) woonomgeving. Ook is er bij gemeenten steeds meer de 
wens om bewoners ook te betrekken bij ‘groene’ projecten. SLZ heeft verschillende projecten die juist 
gericht zijn op deze bewonersinitiatieven zoals ‘Ieder dorp zijn boomgaard’ en ‘Bijenlinie’. Het aantal 
deelnemers  aan bewonersparticipatieprojecten is gestegen van 549 in 2017 naar 1271 in 2018. Het aantal 
gemaakte uur is gestegen van 2719 in 2017 naar 5345 in 2018. Wanneer we kijken naar de verhouding 
tussen het aantal deelnemers en de gemaakte uren valt op dat het gaat om 29% van het totaal aantal 
deelnemers die 10% van de hoeveelheid werk doen. Hieruit blijkt dat een groot aantal bewoners éénmalig of 
een enkele keer actief is op een project in de eigen woonomgeving. 

Vrijwilligerswerk 

Dat het aantal reguliere vrijwilligers is gestegen blijkt bijvoorbeeld uit de vrijwilligers die zich doordeweeks 
inzetten voor het landschapsonderhoud. Het gaat om vrijwilligersgroepen die rechtstreeks door SLZ worden 
aangestuurd. Dit aantal is gestegen van 108 in 2017 naar 124 in 2018. Dat vrijwilligers zich vaak structureel 
inzetten is goed te zien aan het aantal deelnemers (61%) t.o.v. het aantal uur (67%). Dit verschil is een stuk 
kleiner als bij de bewonersparticipatie. Naast de rechtstreeks aangestuurde vrijwilligers zijn er ook diverse 
zelfstandige vrijwilligersgroepen die (vaak in het weekend) actief zijn in het landschapsonderhoud. Het gaat 
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2018

1870 2420 2860 3150 
3160 4400 

16000 33000 38000 50000 50000 51000 

Ontwikkeling uren en vrijwilligers 

Aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligersuren
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om 245 vrijwilligers die samen 5565 uur bezig zijn met het onderhoud aan landschapselementen zoals het 
knotten van bomen. 

Overzicht zelfstandig werkende groepen 

Landschapsonderhoud Totaal aantal groepen 

Scholen (levering gereedschap t.b.v. Boomfeestdag) 37 

Natuurwerkdag  33 

NBV 't Duumpje 1 

NBV De Steltkluut 1 

KNNV De Bevelanden 1 

Werkgroep Landschapsverzorging Walcheren 1 

Werkgroep Actief Terreinbeheer S-D 2 

Natuurvereniging Tholen 1 

A Rocha 1 

Moesbosch werkgroep 1 

Oranjebosch werkgroep 1 

Hout en Co 1 

Kapsalon 1 

Vrij brand 1 

Psyent 1 

Totaal Landschapsonderhoud 84 

    

Bewonersgroepen   

Bewonersparticipatie  31 

Dorpsboomgaarden 18 

Boomgaard 's Gravenpolder 1 

Totaal Bewonersgroepen 50 

    

Cultuurhistorie   

Elementen en boerderijen 3 

Oude Fruitrassen 1 

Waardevolle begraafplaatsen 19 

Historische buitenplaatsen 4 

Totaal Cultuurhistorie 27 

    

Agrarisch Natuurbeheer   

Monitoring agrarisch natuurbeheer (Poldernatuur) 1 

Partridge  1 

Traditioneel agrarisch natuurbeheer  2 

Totaal Agrarisch Natuurbeheer 4 

    

Biodiversiteit    

Kerkuilen 1 

Steenuilen 1 

Wilde bijen inventariseren 1 

Duinen Valkenisse monitoring 1 

Weidevogels 1 

Totaal Biodiversiteit 5 

    

Wandelnetwerk Zeeland   

Tholen fase 1 (coord, maaien, herstel) 1 

Tholen fase 1 (controle) 1 

Tholen (fase 2) 4 
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Schouwen-Duiveland (coord, maaien, herstel) 1 

Schouwen-Duiveland (controle) 3 

Noord-Beveland (coord, herstel) 1 

Noord-Beveland (controle) 1 

Walcheren (coord, herstel) 1 

Walcheren controle 1 

Zuid-Beveland (coord, herstel)  1 

Zuid-Beveland (controle) 2 

Oost Zeeuws-Vlaanderen (coord, herstel) 1 

Oost Zeeuws-Vlaanderen (controle) 1 

West Zeeuws-Vlaanderen (coord, herstel) 1 

West Zeeuws-Vlaanderen (controle) 1 

Totaal Wandelnetwerk Zeeland 21 

Totaal aantal zelfstandig werkende groepen 191 

 
Het sociale aspect is ook erg belangrijk bij SLZ. Zo kan het doen van vrijwilligerswerk een positieve invloed 
hebben op mensen door het werk in de buitenlucht, het hebben van structuur en het contact met andere 
vrijwilligers. Dat is ook de reden dat we blij zijn met de samenwerking met zorgorganisatie ‘Zeeuwse 
Gronden’ die wekelijks met een ploeg cliënten aansluit bij een vrijwilligersgroep van SLZ. Deze samenwerking 
is ontstaan vanuit het project ‘Samen Groen Gezond’. Daarnaast zijn ook drie scholen uit het speciaal 
onderwijs actief geweest.  

Kwantitatief overzicht: 

Onder de vrijwilligersuren vallen ook de uren van bewonersgroepen 
2006: 16.000 vrijwilligersuren 
2009: 33.000 vrijwilligersuren 
2012: 38.000 vrijwilligersuren 
2016: 50.000 vrijwilligersuren 
2017: 50.000 vrijwilligersuren  
2018: 51.000 vrijwilligersuren 
 

 
   

Landschapsbeheer 
61% 

Bewonersgroepen 
29% 

Cultuurhistorie 
3% 

Agrarisch 
natuurbeheer 

0% 

Biodiversiteit 
2% 

Wandelnetwerk 
5% 

Aantal deelnemers naar type werk (%) 
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Kwaliteit 

Het op de juiste manier uitvoeren van werk in een veilige werkomgeving voor zowel vrijwilligers als 
medewerkers is van groot belang. SLZ heeft daarom in 2018 diverse activiteiten gedaan om de kwaliteit te 
verbeteren. Deze acties zijn hieronder beschreven.  

ARBO, scholing en excursies 

Ook in zijn er in 2018 weer diverse cursussen geweest voor vrijwilligers en medewerkers gericht op Arbo en 
veiligheid. Zo is er een cursus ‘Werken langs de weg’ geweest om onze vrijwilligers en medewerkers op een 
veilige manier te laten werken op locaties langs wegen. In het vervolg op de cursus is er ook nieuw materiaal 
aangeschaft om veilig langs de weg te werken. Verder is er een voorlichting geweest over teken en lyme en 
een cursus ‘werken op hoogte’ voor vrijwilligers van de uilenwerkgroep. Er zijn extra materialen aangeschaft 
zodat de veiligheidssets van deze vrijwilligers voldoen aan de eisen. 
 
In 2018 hebben zijn er drie ongevallen gemeld. Bij twee ongevallen is een vrijwilliger gewond geraakt maar in 
beide gevallen is het herstel goed verlopen. Wel zijn de ongevallen geevalueerd en zijn maatregelen 
getroffen om herhaling te voorkomen.  
 
Naast de jaarlijkse excursie voor de doordeweekse landschapsonderhoud vrijwilligers zijn de hoogstamfruit 
vrijwilligers op een studiedag geweest naar Meetjesland in België om nieuwe kennis op te doen over het 
onderhoud van hoogstamfruitbomen. 
 
Cursussen/workshops inclusief ARBO verzorgd door en via SLZ: 

Activiteit  Doelgroep 
Aantal 

deeln. 

Hoogstamcursus Beveland-regulier mrt eigenaren/vrijwilligers 23 

Streekeigen erven Beveland- i.s.m. ZVU mrt eigenaren/vrijwilligers 19 

SLZ gedragscode Flora en Fauna mrt vrijwilligers/medewerkers 9 

Excursie kleinschalig landschap / kamsalamander biotoop apr eigenaren/vrijwilligers 5 

Landschapsbeheer 
67% 

Bewonersgroepen 
10% 

Cultuurhistorie 
6% 

Agrarisch 
natuurbeheer 

1% 

Biodiversiteit 
5% 

Wandelnetwerk 
11% 

Aantal uren naar type werk (%) 
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Natuur & gezondheid: Belagers - teken juli vrijwilligers/medewerkers 25 

Natuur & gezondheid: Werken langs de weg aug medewerkers/vrijwilligers 7 

Natuur & gezondheid: Werken op hoogte: nestkast 

controleurs  
aug vrijwilligers 9 

Natuur & gezondheid: Wat te doen in noodsituatie op 

kantoor? (BHV) 
sept medewerkers 12 

Natuur & gezondheid: EHBL (Eerste hulp bij 

landschapsbeheer) 
okt vrijwilligers 8 

Studiebezoek Landschap meetjesland vzw: hoogstamfruit okt vrijwilligers/medewerkers 24 

Vrijwilligers Wandelnetwerk Langs Water en Land okt vrijwilligers 19 

Bomen en struiken herkennen dec vrijwilligers 14 

Workshop snoei Hoogstamfruit nov vrijwilligers 27 

Werving en binding 

Dat SLZ het voor elkaar heeft gekregen om zowel de deelnemers als het aantal 
uur te laten stijgen heeft ook te maken met de werving. Via onder andere 
Natuurwerkzeeland.nl, vrijwilligerscentrales en de SLZ website wordt blijvend 
en actief geworven voor diverse vrijwilligersvacatures. Daarnaast is er ook 
vaak aandacht in de media over projecten die SLZ uitvoert waar vaak ook 
gevraagd wordt aan mensen om mee te doen. Verder kloppen mensen ook 
regelmatig aan omdat ze via een al actieve vrijwilliger of bewoner over SLZ 
horen en graag wat willen doen (mond- tot mond reclame). Het vinden van 
specialistische vrijwilligers (kadervrijwilligers) blijft wel lastig maar toch 
hebben we in 2018 ook daar wat successen geboekt. Zo zijn voor het 
wandelnetwerk twee nieuwe vrijwillige coördinatoren (voor de regio Zuid-
Beveland) gevonden en is er voor een doordeweekse 
landschapsonderhoudsploeg een nieuwe ploegleider.  
 
Naast het werven is binding van de vrijwilligers belangrijk. Dit geeft SLZ vorm 
met een uitgebreid waarderingsprogramma met diverse activiteiten.  
Jaarlijks worden verschillende excursies gedaan, het Wandelevent georganiseerd, vergoeding van gemaakte 
onkosten en de jaarlijkse uitreiking van een kerstpakket. Een belangrijk onderdeel van het 
waarderingsprogramma is de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Jirizaag voor een vrijwilliger die zich op een 
bijzondere manier heeft ingezet voor Natuur, Landschap of Cultuurhistorie in Zeeland. In 2018 heeft 
cultuurhistorie vrijwilliger Wim Roose de Gouden Jirizaag ontvangen bij de dankzij hem teruggeplaatste 
tiendpaal.  
 
Bij waardering hoort ook dat er goed voor vrijwilligers gezorgd wordt en dat ze veilig kunnen werken en dat 
ze ook kennis hebben over het hoe en waarom van het werk. In het hoofdstuk Kwaliteit wordt daar dieper op 
ingegaan. 

Aanpak 

Deze is weergegeven in het Beleidsplan en Werkplan Vrijwilligerswerk en is op te vragen. 
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Deeltaken medewerkers 

Begeleiding  en werkvoorbereiding van vrijwilligers/bewonersgroepen bij landschapsonderhoud: 2.650 uur 
Coördinatie van het vrijwilligerswerk (incl. onderhoud en levering gereedschap: 3.400 uur  

De Zeeuwse Natuur 

In het kader van het samenwerkingsproject De Zeeuwse Natuur zijn er in 2018 diverse scholen aan de slag 
gegaan. Het gaat om 28 verschillende groepen, 975 leerlingen die samen 3300 uur aan de slag zijn geweest in 
de natuur in Zeeland. Bij 15 scholen ging het om reguliere activiteiten (met name het knotten van bomen). 
De andere scholen zijn aan de slag gegaan in het kader van projecten, zoals projecten rond Biodiversiteit 
(bijvoorbeeld plaatsen van Bijenhotels) of Bewonersparticipatie (bijvoorbeeld het planten van een 
dorpsboomgaard) 
Daarnaast wordt er door diverse gemeenten gevraagd om gereedschap te leveren voor Boomfeestdag 
activiteiten.  Dankzij het door SLZ geleverde gereedschap konden 35 groepen met 915 leerlingen op 
Boomfeestdag aan de slag en zijn zij samen 3660 uur aan de slag geweest. 

Natuurwerkdag 

Op zaterdag 3 november is de Natuurwerkdag 2018 gehouden, in totaal deden er op 27 locaties in alle 
gemeenten van Zeeland 753 deelnemers mee. Hiervoor hebben we met partners van de Zeeuwse Natuur 
nadrukkelijker samengewerkt. Tijdens deze dag organiseren verschillende natuurverenigingen, 
buurt/wijkverenigingen en (natuur) werkgroepen een openbare werkdag waarbij iedereen kan aansluiten. 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland coördineert deze dag in Zeeland. Het is de grootste vrijwilligersdag in 
het groen en deze dag is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, de Provincie Zeeland en 
de betrokken gemeenten in Zeeland.  

Vrijwilligers op historische buitenplaatsen 

Ook in 2018 zijn we voor dit project op verschillende buitenplaatsen actief geweest:  
Werkgroep Zeeduin, Oostkapelle 
Werkgroep Ter Hooge, Middelburg 
Werkgroep Oranjebosch, Oostkapelle 
Werkgroep Moesbosch, Koudekerke 
Werkgroep Lenshoek, Kloetinge 

In 2018 is gestart op buitenplaats Lenshoek in Kloetinge. Hoewel deze buitenplaats niet op Walcheren ligt, 
waar het project in eerste instantie op gericht was, zijn we hier toch gestart vanwege het enthousiasme van 
de eigenaar voor dit project. Op de andere buitenplaatsen is het werk gecontinueerd waarbij met name op 
Ter Hooge wat verloop was qua vrijwilligers. Hier zijn door werving weer nieuwe vrijwilligers voor gevonden. 
De aantallen uren en deelnemers zijn opgenomen in de totale aantallen onder cultuurhistorie. 

Bacterievuur 

Controle voor Waterschap Scheldestromen  
Sinds 2005 controleert SLZ de meidoornheggen voor Waterschap Scheldestromen (WSS) op Walcheren en 
sinds 2011 ook enkele heggen langs wegen op Zuid-Beveland. De meeste hagen liggen binnen een straal van 
500 meter rond fruit- of boomteeltbedrijven, binnen de door het WSS aangegeven gebieden. In totaal 
hebben we voor het waterschap 37.290 meter gecontroleerd. In 2018 zijn er binnen deze gebieden op 
Walcheren 62 aantastingen gevonden, welke door het WSS zelf zijn verwijderd (loonwerk) en 17 
aantastingen welke door SLZ zelf zijn weggeknipt. Het totaal aantal aantastingen wat in 2018 gevonden is 
komt hiermee op 79 stuks. Dit aantal is veel lager dan in 2017. In de hagen van het WSS op Zuid-Beveland zijn 
net als in 2017 geen aantastingen gevonden. 
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De grafiek geeft een goed beeld van de hoeveelheid bacterievuur door de jaren heen, omdat het grote te 
controleren kerngebied ongewijzigd is gebleven. 
 
Controle bij particulieren 
Tot en met 2017 werd jaarlijks toestemming gevraagd aan particulieren en enkele stichtingen om op 
bacterievuur te mogen controleren op hun percelen. Met ingang van 2018 is gekozen voor het abonnement 
systeem, met tot doel de voorbereidingstijd van de controle te verminderen. Nadeel hiervan is dat eigenaren 
verplicht worden te betalen, waardoor er een aantal afgehaakt zijn. Er zijn 7 abonnementen voor 2 ronden 
afgesloten en 18 abonnementen voor 1 ronde. Totaal 19.465 meter op circa 29 locaties van totaal 25 
eigenaren. Totaal is er op 15 van de 29 locaties bacterievuur gevonden. Op Zuid-Beveland zijn er 44 
aantastingen gevonden, wat erg weinig is, op Walcheren 8 en in Zeeuws-Vlaanderen 74. In totaal zijn er in 
2018 5 offertes de deur uitgegaan voor aanvullend groot knipwerk. Er is vier keer op de offerte gereageerd 
met het verzoek de aantastingen door SLZ te laten verwijderen. 
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80 
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bacterievuur WSS - aantal aantastingen 
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Prestatieveld Natuur- en Landschapsbeheer particulieren 
 
SLZ voert diverse uitvoeringsgerichte taken en projecten uit op het gebied van particulier natuur- en 
landschapsbeheer en natuur- en landschapsbeheer bij overheden.  
SLZ realiseert het project ‘Herstel streekeigen erven’ en maakt plannen voor het opknappen van minimaal 10 
erven. Daarnaast worden 4 projecten uitgevoerd gericht op particulier landschapsonderhoud. 
 
Via het werkveld Natuur en landschapsbeheer zijn in 2018 diverse taken en projecten uitgevoerd op het 
gebied van: particulier natuur- en landschapsbeheer en natuur- en landschapsbeheer bij overheden In 2018 
hebben we aan deze basisactiviteiten bijna 1000 uur besteed.  

Advisering en planvorming  

Medewerkers van SLZ hebben met zeer veel particuliere grondgebruikers contact over de aanleg en het 
beheer van kleine landschapselementen. Het betreffen adviezen aan bewoners van het buitengebied over 
o.a. gewenste methoden van onderhoud, natuurvriendelijke streekeigen erfinrichting, verkrijgen van 
subsidies en dergelijke. Er werden in 2018 in heel Zeeland ongeveer 250 adviesklussen afgewerkt. Vaak 
wordt het opstellen van schriftelijke adviezen opgenomen in de lopende projecten. Op diverse locaties werd 
er tevens werk voor de vrijwilligersploegen afgesproken. 

Externe opdrachten 

Voor verschillende eigenaren zijn plannen gemaakt voor inrichting en/of beheer van een terrein, buitenom 
een lopend SLZ-project. De kosten voor het opstellen van deze plannen komen voor rekening van de 
eigenaren. In 2018 voerde SLZ 73 betaalde opdrachten van verschillende aard en omvang uit voor externe 
opdrachtgevers. Daarnaast zijn nog een aantal grote opdrachten als apart project in de werkplanning en 
begroting opgenomen. Deze zijn niet meegeteld in onderstaande tabellen. Opvallend is het grote aantal 
toetsen dat afgelopen jaar is uitgevoerd voor agrariërs. Het maken van uitgebreide 
(beheer/inrichtingen)plannen of rapporten is verdubbeld t.o.v. vorig jaar.  
Voor 8 opdrachten is wel offerte uitgebracht, maar deze zijn niet tot uitvoering gekomen.  
 
beplantingsplan 
camping 

beplantingsplan 
kassen  

beplantingsplan 
particulier 

beplantingsplan 
agrariër 

beplantingsplan 
bedrijf overig 

beplantingsplan 
overheid 

3 3 3 2 0 4 

 
toets kwaliteit 
van de vegetatie 
/ beplanting inventarisatie 

begeleiding 
en uitvoering paneel 

lezing of 
excursie 

plan / 
rapport overig 

31 7 9 3 3 6 2 

Samenwerking met bedrijven 

In 2018 is wederom op diverse fronten samengewerkt met bedrijven. Voorbeeld hiervan is de actie “Boeren 
planten bomen”. Bij de uitvoering van projecten worden veel plaatselijke en regionale bedrijven ingezet zoals 
bij het opschonen en herstellen van poelen in het kader van de VOL of het “Project rugstreeppad 2018”.  
De contacten met Dow, Yara en Cargill in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone zijn in 2018 voortgezet. Met enkele 
bedrijven zijn verdere afspraken gemaakt in het kader van het Interregproject “2Bconnect”.  
De ELSTA /AES heeft in 2018 de aankoop van gereedschap gesponsord. 
 
Samenwerking met overheden 
Met alle Zeeuwse gemeenten is er contact over het ontwikkelen en uitvoeren van diverse projecten.  
Daarnaast wordt SLZ vaak benaderd door de gemeenten voor het opstellen van onderhoudsadviezen of het 
uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden aan natuur- en landschapselementen, dit zijn dan 
betaalde opdrachten. We werken veel samen met de gemeenten binnen diverse projecten zoals van het 
wandelnetwerk en biodiversiteit. Daarnaast is er met enkele gemeenten ook overleg in het kader van het 
landschapsbeleidsplan (Borsele) en project ‘Veelzijdig landschap’ (Schouwen-Duiveland).  
 
Met het Waterschap Scheldestromen was er in 2018 weer veel contact over de uitvoering van diverse 
onderhoudswerkzaamheden op terrein van het Waterschap. Dit onderhoud is vastgelegd in een nieuwe 4 
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jarige onderhoudsovereenkomst. Ook voor het uitvoeren van de controle van bacterievuur in 
wegbeplantingen op Walcheren is weer een nieuwe 4 jarige overeenkomst afgesloten. Met Staatsbosbeheer 
is een nieuwe 4 jarige onderhoudsovereenkomst afgesloten voor diverse terreintjes en 
landschapselementen. 
 
In opdracht van de gemeente Borsele en de gemeente Schouwen-Duiveland is gewerkt aan het ontwikkelen 
van een Mountainbikenetwerk. In opdracht van de gemeente Goes is gewerkt aan een plan voor een terrein 
bij het Goese Meer voor sinus maaibeheer, dit beheer wordt komende jaren uitgevoerd door de 
vrijwilligersploegen van SLZ. Met de gemeenten Veere, Goes, Hulst, Sluis en Tholen en het Waterschap 
Scheldestromen is contact geweest over het onderhoud van kleine bosjes op hun grondgebied (zie ook het 
project Kleine bosjes). Met de gemeente Terneuzen, Reimerswaal, Goes en Borsele en Waterschap 
Scheldestromen is contact geweest over het onderhoud van hoogstamboomgaarden (zie ook het project 
hoogstam-abonnement). Met gemeente Hulst en Borsele is contact geweest omtrent het onderhoud van een 
of meerdere waardevolle begraafplaatsen. In het kader van de jaarlijkse Natuurwerkdag wordt met alle 
Zeeuwse gemeenten samengewerkt, de meeste gemeenten dragen ook bij in de kosten van dit project. 
 
Boeren planten bomen  
In 2018 hadden we met 3 leveranciers afspraken gemaakt in het kader van Boeren Planten Bomen. SLZ 
bepaalt welke inheemse en streekeigen soorten, welke maten beplanting en beschermingsmaterialen op de 
bestellijst komen, maar laat het bepalen van de prijs over aan de leveranciers. De leveranciers hebben op 
hun website een link naar de website van SLZ en omgekeerd.  

Wilgenpoten 

In het winterseizoen 2018-2019 zijn ongeveer 100 wilgenpoten besteld en door SLZ geleverd op diverse  
locaties in Zeeland. 

Projectplan Herstel streekeigen erven 2018 

De erven en boerderijen in Zeeland vormen een belangrijk onderdeel van het cultuurlandschap. Ze hebben 
vaak een flinke omvang en omvatten allerlei landschapselementen zoals: hoogstamfruitbomen, heggen, 
windsingels, knotbomen en veedrinkputten. In totaliteit liggen er zeker 10.000 erven in de provincie. 
In dit project wordt achterstallig onderhoud opgepakt en worden streekeigen erven hersteld/gerealiseerd. 
Naast aanleg/herstel van landschapselementen worden ook enkele kleine cultuurhistorische elementen 
opgeknapt.  
Inzet SLZ: In 2018 5 uur medewerkers voor opstellen plannen en begeleiden uitvoering. 
Looptijd: 2018 
Resultaat: Er worden plannen gemaakt voor het opknappen van 4 erven. Via het ervenabonnement kunnen 
structurele afspraken gemaakt worden voor het toekomstig onderhoud van de herstelde erven . 

Projectverslag Herstel streekeigen erven 2018 

Doel: Opstellen van plannen en uitvoeren werkzaamheden voor het herstel van streekeigen erven met 
diverse landschapselementen. 
In 2018 hebben we totaal 105,5 uur besteed aan het opstellen van 4 plannen voor herstel 
landschapselementen op erven, op deze erven zijn streekeigen landschapselementen hersteld of nieuw 
aangelegd. 
Eigenaren kunnen kiezen voor een eenvoudig plan voor € 200,- of een uitgebreid herstelplan voor  
€ 400,-. In deze plannen worden diverse streekeigen landschapselementen en een kort beheervoorstel 
opgenomen. 
De kosten van het project in 2018 bedragen ongeveer € 6.500,-. Deze kosten zijn grotendeels gefinancierd 
door de Nationale Postcode Loterij € 4.000,- en de provincie voor € 1000,-, de eigenaren dragen ongeveer € 
1.500,- bij. 
 
Via het project zijn plannen opgesteld voor streekeigen erven in s’ Heer Abtskerke, Kloetinge, Tholen en 
Grijpskerke. De streekeigen beplanting op het erf in Grijpskerke is  voor een groot deel door de SLZ-
vrijwilligersgroepen aangeplant. Voor advies van het toekomstig onderhoud van de beplanting op de erven is 
aangeboden om een ervenabonnement af te sluiten.  
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Daarnaast zijn er in 2018 buitenom dit project een aantal plannen gemaakt voor de landschappelijke 
inpassing van nieuwbouw op boerenerven in Zeeland, vaak zijn deze plannen verplicht i.v.m. aanvraag 
bouwvergunning nieuwe loods op een erf. Ook hierbij is vaak sprake van de aanleg streekeigen 
landschapselementen zoals een brede windsingel en de aanplant van diverse streekeigen laanbomen, zoals 
noten en steeliepen. Deze plannen zijn geheel betaald door de eigenaren.  

Kleine bosjes  

Her en der in Zeeland vinden we kleine bosjes. Meestal zijn dit 1 of 2 ha terreintjes met een landhuis (de 
oude landgoedregeling) of populierenbosjes. Veel bosjes bestaan uit een monoculturen (bv populier of 
naaldhout) en hebben ecologisch gezien een geringe betekenis. Door een aantal eenvoudige 
omvormingsmaatregelen kunnen de bosjes landschappelijk en ecologisch veel aantrekkelijker worden 
gemaakt. 
Doel: verhogen natuurwaarde van bosjes met een grootte van 1-5 ha. 
In 2018 hebben 19 bosjeseigenaren een kleine bosjes  abonnement met SLZ.  
Voor 3 bosjes is er in 2018 een plan gemaakt om de natuurwaarde te verhogen. Binnen het project zijn er in 
totaal 24 werkdagen geweest met de doordeweekse vrijwilligersgroepen van SLZ in kleine bosjes in geheel 
Zeeland.  

Hoogstamabonnement  

Het hoogstamabonnement is een duurzaam systeem voor het onderhoud van hoogstamboomgaarden in 
Zeeland. Vanaf 2015 kunnen eigenaren van boomgaarden kiezen voor een eenvoudig onderhoudsadvies of 
een uitgebreid onderhoudsadvies met een advies per boom. Het advies wordt om het jaar opgesteld en de 
adviseur maakt ook een offerte voor de werkzaamheden. In combinatie met dit advies zijn er snoeiploegen 
actief die op aanvraag van de eigenaar het snoeiwerk uitvoeren. 
In 2018 is 1110 uur besteed aan het project (opstellen adviezen en begeleiden onderhoud).  
De vrijwilligersgroepen hebben ongeveer 130 werkdagen uitvoerend werk verricht. In totaal zijn er vier 
snoeiploegen actief: in de regio Noord en Midden Zeeland twee en in Zeeuws-Vlaanderen ook twee ploegen. 
In het project wordt ook het onderhoud van de gerealiseerde collectieboomgaarden (via het project Oude 
Fruitrassen) opgenomen. 

 In 2018 hebben we 1110 uur besteed aan het project (opstellen adviezen en begeleiden onderhoud).  

 De vrijwilligersgroepen hebben ongeveer 130 werkdagen uitvoerend werk verricht. In totaal zijn er vier 
snoeiploegen actief: in de regio Noord en Midden Zeeland twee en in Zeeuws-Vlaanderen ook twee 
ploegen. 

 In 2018 zijn voor 66 hoogstamboomgaarden opnieuw adviezen opgesteld.  

 Eind 2018 lopen er in totaal 120 hoogstamabonnementen voor 4.663 hoogstamfruitbomen. 

 Via het project worden ook diverse hoogstamboomgaardjes onderhouden voor de gemeenten Goes, 
Reimerswaal, Borsele en Terneuzen. 

Streekeigen ervenabonnement 

Het streekeigen ervenabonnement is een duurzaam systeem voor het onderhoud van streekeigen 
landschapselementen op erven in Zeeland. Het project loopt vanaf 2013, dat jaar begonnen we met 26 
abonnementen, eind 2018 lopen er 79 abonnementen. De kosten van het abonnement bedragen € 50,- per 
jaar, voor de werkzaamheden ontvangen de eigenaren een aparte offerte. 
• In 2018 hebben we 570 uur besteed aan het project (opstellen adviezen en begeleiden onderhoud).  
• De vrijwilligersgroepen hebben ongeveer 70 werkdagen uitvoerend werk verricht. 
 
Eind 2018 liepen er 79 ervenabonnementen: 
 42 streekeigen erven 
 24 streekeigen erven met aanliggende terreinen / graslanden met landschapselementen 
 6 historische buitenplaatsen met landschapselementen 
 1 historisch fort in Zeeuws Vlaanderen 
 1 voormalig erf met landschapselementen bij Yara  
 1 weiland met landschapselementen / steenuil biotoop 
 1 museumtuin 
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 2 erven bij verzorgingstehuis 
 1 erf met aanliggende terreinen Leger des Heils 
 
Bij enkele klanten was er een combinatie met het Hoogstamabonnement of het project Kleine bosjes. 
Vanaf 2013 loopt het onderhoud van de buitenplaatsen Duinbeek en Zeeduin te Oostkapelle, Mon Plaisir te 
Noordgouwe en ’t Jachthuis te Kloetinge, ook in het kader van het Ervenabonnement. In het verleden werd 
dit onderhoud uitgevoerd in het kader van de Particuliere Historische Buitenplaatsen 

Grenslinde abonnement 

Doel: duurzaam systeem voor controle en eenvoudig onderhoud van zowel jonge als oude grenslinden in de 
Zak van Zuid Beveland. Sinds 1998 zijn vrijwilligers en medewerkers actief om deze parels in het Zuid-
Bevelandse landschap te onderhouden. 
146 van 250 grenslinden zijn in het abonnement opgenomen:  53 bij Waterschap, 78 bij Natuurmonumenten 
en 15 bij particuliere eigenaren. Overige eigenaren en terreinbeheerders wilden geen gebruik maken van ons 
aanbod voor abonnement.  
 
61 SLZ-uren zijn besteed aan: 
• abonnementsbeheer  
• (begeleiden) uitvoering 
• jaarlijkse controleronde alle grenslinden en regelen onderhoud 
• inventariseren noodzaak specialistisch onderhoud;  
 
180 vrijwilligersuren zijn besteed aan: 
• Weghalen van baardgroei bij oude bomen 
• Verwijderen van stamschot alle bomen 
• Verwijderen van boom- en struikopslag 
• Vormsnoei van jongere bomen 
• Controle boombescherming 
 

Onderhoudsovereenkomsten 

SLZ heeft afgelopen jaren onderhoudsovereenkomsten (VOL overeenkomsten) afgesloten voor kleine 
landschapselementen met particuliere eigenaren. De eigenaar verzorgt zelf het onderhoud en ontvangt 
daarvoor van SLZ een vergoeding. SLZ controleert de overeenkomsten betaalt uit. 
In 2018 hebben we totaal 475 uur besteed aan de VOL overeenkomsten, waarvan 250 uur voor de 
administratieve en financiële verwerking van de overeenkomsten. Daarnaast hebben medewerkers 225 uur 
besteed aan het bezoeken van eigenaren met een VOL-overeenkomst en het controleren en beëindigen van 
de VOL-overeenkomsten. Sinds 2 jaar is er geen budget meer beschikbaar voor het verlengen van VOL-
overeenkomsten. In het laatste jaar van de overeenkomst wordt er contact opgenomen met de eigenaar en 
wordt besproken hoe het onderhoud in de toekomst kan worden opgepakt. 
Looptijd: Tot eind overeenkomsten  
 
Resultaat:  
Eind 2018: circa 260 contracten voor onderhoud van: 

- 215 stuks drinkputten in heel Zeeland 
- 17.530 meter heg/ houtwal 
- 64 stuks hoogstamfruitbomen 
- 4.714 stuks knotbomen (meestal knotwilgen) 
- 7.500 m2 hakhoutpercelen  
- 10.750 m2 riet en hooiland in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren 
- 1640 m2 bloemdijk in Zuid-Beveland 
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Project Oude fruitrassen en Dorpsboomgaarden 
In 2018 zijn voor het onderdeel “Oude fruitrassen” onder andere de volgende onderdelen opgepakt: 

- Er zijn 13 collectieboomgaarden met totaal ruim 1000 hoogstamfruitbomen. 
In 2018 zijn in de collectieboomgaarden in Groede, Perkpolder en van Seasun dode bomen ingeboet. 

- Voor het onderhoud van alle collectieboomgaarden lopen er afspraken, veel collectieboomgaarden 
hebben een hoogstamabonnement. 

- Diverse vrijwilligers hebben in 2018 weer enkele oude fruitrassen opgespoord en enthout verzameld. 
- Twee vrijwilligers enten / oculeren de fruitbomen en kweken diverse oude fruitrassen in hun eigen 

kwekerij op tot leverbare bomen voor in boomgaarden. In 2018 zijn deze bomen aangeplant in de 
collectieboomgaarden bij Perkpolder en  bij Seasun in Kapelle. 

- De vaste vrijwilligersgroep voor determinatie en inventarisatie van oude fruitrassen was aanwezig op 
de Erfgoeddag in Emmadorp met een collectie oude fruitrassen en bij een Fruitpersdag op 
Walcheren. 

 
In 2015 is gestart met het project “Ieder dorp zijn boomgaard”, belangrijk onderdeel van het project is 
bewonersparticipatie: de bewoners moeten betrokken zijn bij de boomgaard en zelf werkzaamheden aan de 
boomgaard uitvoeren. In de loop van 2018 zijn een aantal extra aanmeldingen voor deelname 
binnengekomen voor het project. Totaal zijn er momenteel 25 dorps- / wijkboomgaarden gerealiseerd. 
In de 2018 zijn de volgende 3 dorps- of wijkboomgaarden gerealiseerd: 

- Renesse: aanplant door basisschool, terrein is van gemeente Schouwen Duiveland 
- Wolphaartsdijk: aanplant door dorpsraad Wolphaartsdijk, terrein eigendom van Natuurmonumenten 
- Sas van Gent Witte wijk: aanplant door stadsraad Sas van Gent, terrein eigendom van gemeente 

Terneuzen, betreft een terrein waar woningen van de woningbouwvereniging zijn gesloopt. 
Tevens zijn in de volgende dorpsboomgaarden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd:  
plaatsen paneel in Cadzand en Goes wijk Mannee, aanvullend plantwerk bij Goes Overturia, bij Mannee en 
bij Vogelwaarde en Kuitaart.  
In diverse dorps- en wijkboomgaarden heeft er in 2018 onderhoud plaatsgevonden. Vrijwilligers van de 
dorpsboomgaarden hebben de cursus “hoogstamfruitbomen” bij SLZ gevolgd en kunnen zelfstandig aan de 
slag met het hoogstamfruit. Voor het onderhoud van een enkele dorpsboomgaard is een 
hoogstamabonnement afgesloten. 
  



24 

Prestatieveld Communicatie en Kennis  
 
SLZ geeft voorlichting en creëert draagvlak bij de bevolking en subsidiegevers en initieert en geeft 
inhoudelijke ondersteuning bij cursussen. SLZ maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Zeeuwse 
Natuur. Onder de naam De Zeeuwse Natuur bundelen Het Zeeuwse Landschap, Terra Maris, IVN 
Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer en Nationaalpark Oosterschelde hun karachten en activiteiten 
op het gebied van natuureducatie.  
 
SLZ gebruikt verschillende vormen van communicatie. Niet alleen om de kennis en daardoor de kwaliteit van 
het landschap en het landschapsonderhoud te verhogen, maar ook om vrijwilligers en eigenaren/beheerders 
te motiveren en bij de werkzaamheden te betrekken. Tevens worden diverse middelen ingezet om SLZ en 
landschapsbeheer meer bekendheid te geven en zo een groter maatschappelijk draagvlak te krijgen voor 
natuur- en landschapsbeheer. De activiteiten zijn in eerste instantie gericht op eigenaren/beheerders en 
daarnaast ook op vrijwilligers, overheden en het grote publiek.  

Interne kennisuitwisseling 

Binnen SLZ is veel kennis aanwezig en om dit ook te delen organiseerden we in 2018 verschillende 
activiteiten en cursussen om het kennisniveau op peil te houden. Naast de inhoudelijke kennis vinden we het 
belangrijk om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen de verschillende 
vakgebieden en de vele projecten binnen landschapsbeheer. Naast speciaal georganiseerde bijeenkomsten, 
wordt er regelmatig input gegeven in projecten of bij gemaakte plannen of adviezen, bijvoorbeeld bij het 
opstellen van beheerplannen voor kleine bosjes, maatregelen voor wilde bijen, biotopen voor 
rugstreeppadden, verbeterplannen AN. Kennis wordt ook verspreid via diverse artikelen en reeksen voor 
Landschapsbeheer Zeeland (bijv. m.b.t. bomen) en is er een notitie geschreven om te komen tot een 
standpuntbepaling m.b.t. Tiny Forests in Zeeland en Landschapsbeheer Zeeland 
In 2018 organiseerden we onderstaande activiteiten voor onze medewerkers, vrijwilligers en eigenaren. Bij 
een aantal cursussen, konden vaste direct aangestuurde vrijwilligers aansluiten.  
Aanbod educatieve activiteiten voor medewerkers: 7 bijeenkomsten, 81 deelnemers totaal. Enkele 
voorbeelden: Gedragscode Flora- en Faunawet, QGis bij SLZ, Cursus Ramen en Begroten, opstellen offertes, 
Werken langs de weg. Aanbod educatieve activiteiten voor vrijwilligers: 32 bijeenkomsten, 398 deelnemers 
totaal.  

Externe kennis uitwisseling  

Via vele activiteiten draagt SLZ kennis uit. Zie ook de prestatievelden Prestatieveld Natuur en 
landschapsbeheer, Toegankelijkheid, Biodiversiteit en Agrarisch Natuurbeheer voor inbreng van kennis 
vanuit deze specifieke werkvelden middels advies en overleg. Los van de algemene en projectgebonden 
kennisoverdracht, levert SLZ ook inhoudelijke bijdragen op verzoek, aan bijeenkomsten en activiteiten van 
andere organisaties: 
-bijdrage aan bijeenkomst over exotenbeheer op uitnodiging van de Provincie Zeeland 
-bijdragen aan bijeenkomst Natuurbeleving en Branding op uitnodiging van de Provincie Zeeland 
-bijdrage aan bijeenkomst “Teken in de tang” op uitnodiging van de gemeente Zierikzee 
-bijdrage aan contactdag Erfgoed en Ruimte (d.m.v. presentatie vrijwilligerswerk) op verzoek van SCEZ 
-bijdrage aan bestuurlijke bijeenkomst over “de Toekomst van het Zeeuwse platteland” op uitnodiging van 
de Provincie Zeeland 
-bijdrage aan bijeenkomst Integraal Beleidsplan Vitaal Platteland (Zuid-Westelijke Delta) op uitnodiging van 
de Provincie Zeeland 
-inbreng van kennis m.b.t. bestrijding en plan van aanpak Amerikaanse vogelkers bij particulieren in en aan 
Natura 2000 gebied bij Nieuw-Haamstede op verzoek van de Provincie Zeeland 
-inbreng kennis bij opstellen lijsten Provinciale Aandacht soorten op verzoek van de Provincie Zeeland 
-uitgebreid antwoord op een kennisvraag m.b.t. watercrassula Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal 
Waterbeleid 
-bijdrage aan bijeenkomst Essentaksterfte in Zeeland, georganiseerd door Staatsbosbeheer. 
-overleg m.b.t. ecologisch beheer bij gemeenten o.a. Goes, Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Kapelle 
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-inbreng lokale en soortkennis bij het opsporen van nesten van de Aziatische Hoornaar in Zeeland in 
samenwerking met EIS Nederland 
-deelname provinciaal overleg geïnitieerd door Waterschap Scheldestromen m.b.t. exotenbestrijding  
-bijwonen bijeenkomst Regionaal Cultureel Profiel Zeeland georganiseerd door de Provincie  
Om informatie en kennis uit te wisselen op bestuurlijk niveau, zijn ook verschillende projecten op Tholen 
bezocht met het bestuur van SLZ en met gedeputeerde Mw. Schönknecht in Zuid-Beveland.  

Projectontwikkeling en -verkenning 

Een aantal medewerkers hebben een vanuit hun expertise de taak om de voor SLZ relevante ontwikkelingen 
binnen een bepaald vakgebied te volgen en te delen en daar waar mogelijk kansen te verkennen en 
uitwerken. Het gaat om de werkvelden Toegankelijkheid, Biodiversiteit, Natuur- en Landschapsbeheer, 
Agrarisch Natuurbeheer, Vrijwilligerswerk en Cultuurhistorie. Wanneer mogelijkheden voor een project 
worden gezien, wordt een projectvoorstel gemaakt en kunnen samenwerkingspartners en financiering 
worden gezocht. Afgelopen jaar zijn veel ideeën verzameld en verkend. 7 zijn er uiteindelijk door middel van 
een project in uitvoering gekomen.  

Workshops en cursussen voor erfeigenaren 

Aanbod educatieve activiteiten voor eigenaren: 21 bijeenkomsten, 477 deelnemers totaal. 

Enkele voorbeelden: Zeeuwse boerderijen cursus, amfibie excursie, excursie patrijs, snoeicursus 

hoogstamfruit, Bijvriendelijk groenonderhoud. Zie ook project Ken je erf.  

Ken je erf 

Doel van het project Ken je erf is het bundelen van de krachten van de eigenaren van erven en het 
opbouwen van een duurzame relatie tussen de eigenaren en SLZ. Samen met bewoners van het buitengebied 
kunnen we de landschappelijke kwaliteit van de Zeeuwse streekeigen erven voor langere tijd waarborgen.  
Verschillende cursussen, workshops, excursies of bijeenkomsten werden georganiseerd, waaronder een 
aantal die specifiek gericht waren op deelname van kinderen.  
Aantal geplande uren:  690 uur medewerkers voor coördinatie/organisatie. In 2019 zal worden gewerkt aan 
vernieuwing van het project 
 
In het project Ken je erf zijn in 2018 de volgende activiteiten ondernomen:  
- Cursus hoogstamfruitbomen snoeien voor particulieren 3 dagen in de Bevelanden (23 deelnemers) 
- Cursus hoogstamfruitbomen snoeien voor particulieren in Zeeuws Vlaanderen (i.s.m. Velt) (27 

deelnemers) 
- Cursus streekeigen erven en boerderijen i.s.m. Boerderijenstichting Zeeland (19 deelnemers) 
- Excursie door kleinschalig landschap (kamsalamander biotoop)  (5 deelnemers) 
- Erfgoeddag in het landschap (samen met SCEZ en Stichting het Zeeuwse Landschap /De Zeeuwse Natuur) 

met 6 excursies  (250 deelnemers) 
- Amfibie en boomkikkerexcursie (samen met HZL/De Zeeuwse Natuur) (28 deelnemers) 
- Erftrofee, uitreiking (i.sm. ZLTO, BSZ) op cultuurhistorisch erf en 3 excursies (73 deelnemers) 
- Hoogstamfruitpersdag in Walcheren voor erfeigenaren met hoogstamfruitbomen 
- Hoogstamfruitpersdag in Zeeuws-Vlaanderen voor erfeigenaren met hoogstamfruitbomen 
- Aanplant fruit i.h.k.v Nationale buitenlesdag met school (26 deelnemers)  
- Publieksdag hoogstamfruit en fruitpersdag i.s.m. Groei en Bloei op erf  
- Organisatie en uitvoering educatieve bijeenkomst voor kinderen over waterdieren in cultuurhistorische 

vaete van Kloetinge (6 deelnemers) 
- Excursie dorpsboomgaarden (15 deelnemers) 
- Cursus wilde bijen voor bewoners en vrijwilligers i.s.m. IVN/ de Zeeuwse Natuur (26 deelnemers) 
 
Stands/lezingen/evenementen 
Vanuit ons netwerk krijgen we regelmatig de vraag of we een inhoudelijk bijdrage willen leveren tijdens een 
bijeenkomst. In 2018 nam SLZ deel aan of zorgde voor in totaal 10 activiteiten die hieronder vallen.  
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Enkele voorbeelden: een stand met workshop op de Landschapsdag Schouwen-Duiveland, een stand en 
excursie op de Oostkapelse dag, themadag duurzaamheid, jubileumfair Groen & Bloei Walcheren, een lezing 
voor de ALV VeKaBo en een stand bij de HZ Vlissingen. 

Kwartaalblad ‘Landschapsbeheer Zeeland’ 

Ons kwartaalblad “Landschapsbeheer Zeeland”, voorheen genaamd: “De Boom In”, is een uitgave van 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en wordt vier keer per jaar verzonden aan vrijwilligers in het 

landschapsbeheer in Zeeland, overeenkomsthouders, relaties en medewerkers. Totaal zijn er 1500 adressen 

die ons blad per post ontvangen en 2400 mensen ontvangen deze per e-mail. De ‘herfst-editie’ heeft altijd 

een speciaal thema. Dit jaar was dat ‘De Zeeuwse Natuur’. De laatste edities zijn te downloaden van onze 

website: www.landschapsbeheerzeeland.nl/kwartaalblad. 

Website/Internet  

De website van SLZ: www.landschapsbeheerzeeland.nl, is in 2018 door 10.606 nieuwe bezoekers 
geraadpleegd. Wekelijks worden onze contactformulieren een of meerdere keren gebruikt voor het stellen 
van een vraag of voor het aanmelden voor een cursus. 2.016 mensen hebben ons via Google gevonden. 

Media 

In 2018 verstuurden wij 2 à 3 keer per maand een persbericht met uiteenlopende onderwerpen zoals: cursus 
Hoogstamfruitbomen snoeien voor beginners, Kom in actie op de Bijenwerkdag, Fruitbomen plantdag, 
Herken de bij!, Vrijwillige controleurs gezocht in Zuid-Beveland, Informatiebijeenkomst Akkervogels, 
Boomkikker excursie, Excursie 'Burgsluise akkers worden nieuw thuis voor de Patrijs', De Zeeuwse Erftrofee 
2018, beleef het Zeeuwse Erf van dichtbij, Pers uw eigen appels! , Bijenhotel voor basisschool , 
Natuurwerkdag zaterdag 3 november, etc. Verschillende dag- en weekbladen en nieuwswebsites 
publiceerden zéker 95% van onze persberichten. Journalisten komen ook geregeld langs op uitnodiging bij 
een door ons georganiseerd evenement of nieuwsitem. Andersom worden wij ook regelmatig benaderd voor 
commentaar. 
Ook sociale media zetten wij in om onze activiteiten aan te prijzen en dat werkt goed.  
Sociale media:  Twitter    – 777 volgers 
   Facebook   – 618 volgers 
   Instagram   – 294 volgers 
  LinkedIn – 120 volgers 

De Zeeuwse Natuur. Beleef, beweeg, leer.  

Vanaf 2018 is SLZ een van de vijf organisaties die samen de verantwoordelijkheid dragen voor het NME- 
aanbod  in Zeeland en die samenwerken aan dezelfde missie en ambities. Het samenwerkingsverband heet: 
De Zeeuwse natuur Draagvlak en waardering voor natuur en landschap en zorg voor de eigen leefomgeving 
zijn de onderliggende drijfveren. De samenwerking is uitgewerkt in een notitie. De afspraken m.b.t. De 
Zeeuwse Natuur hebben betrekking op de verschillende werkvelden van SLZ. SLZ brengt de communicatie 
rondom verschillende activiteiten en het daarmee samenhangende budget in en gebruikt daarvoor diverse 
media. Communicatieve activiteiten die bij De Zeeuwse Natuur zijn ondergebracht zijn voorbereidende 
communicatie en instructie bij uitvoerende activiteiten met scholen en communicatie bij overige praktische 
activiteiten waar kinderen aan meedoen zoals NL Doet, Natuurwerkdag, Boomfeestdag en 
bewonersparticipatie. O.a. via de website Natuurwerk Zeeland, excursies en cursussen worden activiteiten 
en informatie aangeboden en worden vrijwilligers geworven om samen te werken aan ons landschap.  
De prestatiebewijzen zijn terug te vinden in dit jaarverslag onder de diverse SLZ prestatievelden, waaronder 
Communicatie en Kennis.  

Automatisering en Netwerk 

In 2018 is de mappenstructuur aangepast en zijn bepaalde rechten herzien. De server is samen met alle 
medewerkers opgeschoond. D.w.z. dat ieder zijn mailbox en projectmappen ontdaan heeft van overtollige 
bestanden, zodat er weer meer opslagruimte beschikbaar is gekomen. Het ritme van aanmaken van nieuwe 
wachtwoorden is gewijzigd. Hoefde dat voorheen slechts eenmaal per jaar, vanaf 2018 doen we dat elke 180 
dagen. Vervallen accounts van stagiaires en vertrokken medewerker werden opgeheven en nieuwe accounts 

http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/kwartaalblad
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aangemaakt voor een nieuwe medewerker en nieuwe stagiaires. Op software gebied is er voor gekozen 
steeds meer met het open source pakket QGis te gaan werken i.p.v. met ArcGis. Een nieuwe laptop en een 
beamer zijn aangeschaft. 
 
AVG 
Vanaf 25 mei 2018 is ook SLZ verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Begin 2018 is SLZ hier mee begonnen en is er een programma aangeschaft dat ons ondersteunt om te 
werken conform de AVG. De AVG is nooit klaar en vraagt de nodige aandacht van SLZ en haar medewerkers. 
De komende periode zullen we gebruiken om (privacy)procedures verder te verbeteren en medewerkers 
bewuster te maken.  
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Prestatieveld Cultuurhistorie 
Behoud en beheer van cultuurhistorische landschapselementen zijn voor SLZ belangrijke taken. Het 
ontwikkelen van uitvoeringsgerichte projecten, samenwerkingsverbanden en het creëren van draagvlak voor 
landschap en erfgoed zijn daarbij de belangrijkste activiteiten.  
 
Overleg en samenwerking 
SLZ heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van Netwerk Erfgoed en Ruimte. Afgelopen jaar zijn 2 
meldingen m.b.t. grens/dijkpalen en 1 melding betreffende wegbeplanting door SLZ verwerkt. Bij een aantal 
meldingen, die niet bij SLZ waren uitgezet is SLZ toch zijdelings betrokken geweest via het geven van advies.  
SLZ heeft overleg met de gemeente Goes met de bedoeling dat er nieuwe ideeën ontwikkeld worden en dat 
door samenwerking cultureel erfgoed meer aandacht krijgt. SLZ heeft deelgenomen aan een overleg omtrent 
de actualisatie van de Erfgoed  nota van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daaraan namen verschillende 
organisaties deel. Aan de gemeente Veere is een bijdrage aangevraagd voor het herstel van de oude 
begraafplaats aan de Noorddijk te Vrouwenpolder. Tevens is overleg geweest en samengewerkt omtrent de 
voormalige begraafplaat in Koudekerke.  
In totaal besteedde SLZ 821 uur aan cultuurhistorie (basis en projecten). De uren die gemaakt zijn door 
vrijwilligers zijn opgenomen in het overzicht bij het prestatieveld Vrijwilligerswerk. 

Zeeuwse ankers  

SLZ is sinds 2014 aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Zeeuwse Ankers’. Onder de slogan ‘verhalen 
die verbinden’ is de structuur van digitaal platform, ankernetwerk en ankerplaatsen gerealiseerd. SLZ heeft 
een bijdrage geleverd in de vorm van bestuurlijk overleg (2x) en inhoudelijk overleg in de kerngroep (4x). De 
verslagen van deze bijeenkomsten zijn gemaakt door het secretariaat van Zeeuwse Ankers en op te vragen 
bij Mw. D. Mersie-du Cloo van de Provincie Zeeland. Ze worden samen met  dit jaarverslag aan de Provincie 
Zeeland gestuurd.  
Anno 2018 zijn de partnerorganisaties in Zeeuwse Ankers: Provincie Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland/ Erfgoed Zeeland, ZB, Zeeuws Archief, Zeeuws Museum, Het Zeeuwse Landschap, Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland en VVV Zeeland. Vanuit Zeeuwse Ankers worden er op diverse locaties 
ankerschildjes met een QR code geplaatst die verwijzen naar achtergrond informatie over dat bepaalde 
onderwerp op www.zeeuwseankers.nl. Waar mogelijk maakt SLZ ook gebruik van deze mogelijkheid; zo 
hebben wij op het infobordje bij de teruggeplaatste Tiendpalen van afgelopen jaren, ook een QRcode 
opgenomen die verwijst naar deze site met meer info over de Tiendpalen. SLZ besteedde 104 uur aan dit 
project. 

Streekeigen pad 

In 2018 hebben we een projectplan bij de Provincie Zeeland voor het realiseren van een Streekeigen pad met 
daarbij een verbintenis met Zeeuwse Ankers als pilot in 2019. Het doel is om in de jaren daarna meerdere 
Streekeigen paden te realiseren in Zeeland. Een Streekeigen pad versterkt de (natuur)beleving van de 
inwoners en bezoekers van Zeeland, de relatie met de ondernemers langs route of in directe nabijheid van 
het Streekeigen pad voor streekproducten, de horeca en overnachtingsmogelijkheden. Dit streekeigen pad is 
een meerdaagse belevenis bij lokale ondernemers voor verblijf en horeca, waar men al wandelend verborgen 
verhalen uit het verleden en de streekeigenheid van Zeeland leert kennen. Eind 2018 is het goedgekeurd 
door de provincie. 
 
Streekeigen erfgoed en vrijwilligers 
SLZ inventariseert, verzamelt kennis en voert onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit rondom de thema’s: 
historische begraafplaatsen en kerkterreinen en historische grensstenen, - palen en - bomen. Vrijwilligers 
spelen een belangrijke rol bij behoud en beheer. Zij vormen een netwerk waarop een beroep kan worden 
gedaan voor het leveren van kennis of het inzetten van specifieke vaardigheden. Om kennis en ervaringen te 
delen is voor alle cultuurhistorie vrijwilligers een informatieve excursie georganiseerd.  
De vrijwillige uitvoeringsploeg Zeeuws-Vlaanderen heeft samen met ‘de Vrienden van de Zwartenhoekse 
Zeesluis’, maaiwerkzaamheden uitgevoerd op en rond de Zeesluis. Ook bij de bunkers te Philippine en te 
Zandstraat is gemaaid rond de bunkers, zijn de ingangen vrijgezet en is er wat wilg opgesnoeid.  
SLZ besteedde 468 uur aan dit project inclusief de onderstaande onderdelen.  

http://www.zeeuwseankers.nl/
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Waardevolle begraafplaatsen in Zeeland 

Op 15 verschillende waardevolle begraafplaatsen is door vrijwilligers werk verzet. Bij de ene groep lag het 
accent vooral op het verzamelen en vastleggen van informatie, bij de andere vooral op het uitvoeren van 
beheer werk. Naast de reguliere snoei- en maaiwerkzaamheden, hebben wij bijvoorbeeld ook, volgens het 
meerjarig onderhoudsplan, groenonderhoud gedaan bij de bovengrondse grafkelder van de fam. Gerlach van 
St Joosland. 
Voor de dorpsraad Koudekerke hebben we een opzet gemaakt voor het coördineren van de realisatie van 
een oorlogsmonument met informatieborden te Dishoek. Uitvoering vindt plaats in 2019. 
Op de begraafplaats aan de Noorddijk te Vrouwenpolder hebben wij diverse grafstenen gerenoveerd, 
waaronder die van het graf van dhr. Lensvelt Sr., namens de Frits Lensvelt Stichting. 
Voor de begraafplaats in Hulst hebben wij van de gemeente groen licht gekregen voor het uitvoeren van ons 
plan voor de instandhouding van cultuurhistorische en ecologische waarden van deze historische 
begraafplaats. Eind 2018 zijn we hiermee begonnen en gaan hier in 2019 mee verder  
 
Tiendpaal  
Een bijzondere steen met een indrukwekkende leeftijd, heeft na lange tijd, verschillende opslagplaatsen en 
een restauratiebeurt, weer zijn nagenoeg oorspronkelijke plaats terug gekregen. Op 4 december 2018 heeft 
Wethouder Schot van de gemeente Veere samen met onze vrijwilligers Tiendpaal 209A ZT 9 onthuld. Deze 
paal is te bewonderen aan de Wattelsweg te Serooskerke, zijweg van de Gapingseweg. 
 
Godshuizen Gent paal 
In de eerste helft van 2018 meldde een van de monitoringsvrijwilligers dat en van de historische grenspalen 
van de Godshuizen Gent bij Axel weer was verdwenen. Deze paal was al twee keer eerder zoek geweest en 
telkens werd hij in de nabije omgeving van zijn standplaats terug gevonden. De zoektocht door vrijwilligers 
zorgde er voor dat de ruim 100kg wegende paal werd gevonden en veiliggesteld. Vermoedelijk is de paal 
uitgetrokken door een mestsleepslang en in de sloot terecht gekomen. Er werd overlegd met het Waterschap 
en de eigenaar van het perceel, maar een geschiktere plaats om hem terug te zetten werd niet gevonden. De 
paal ligt nog in opslag.  
 
Zuil van St Jan 
De exacte oorspronkelijke locatie in niet te achterhalen. Er is door vrijwilligers archiefonderzoek gedaan, 
maar dit heeft geen aanvullende informatie opgeleverd. Wel blijkt dat de zuil welke waarschijnlijk afkomstig 
is van de buitenplaats Sint Jan ten Heere sterk lijkt op die van Duinbeek. Er is geprobeerd een locatie te 
zoeken om de zuil te plaatsen, waar deze voor het publiek zichtbaar is en waar hij jaren kan blijven staan. Een 
goede plaats is nog niet gevonden. 
 
Grensbomen Walcheren 
Een door een vrijwilliger gemaakte kaart met mogelijke locaties van grensbomen is vergeleken met oude 
kaarten. Dit heeft helaas niets opgeleverd. In 2018 konden daardoor nog geen conclusies worden getrokken. 
Verder onderzoek is nodig.  

Inventarisatie waardevolle boerderijen 

In 2017 is de ‘Inventarisatie waardevolle boerderijen in Zeeland’ afgerond. Er zijn in 2018 nog wat gegevens 
aangevuld en uitgewisseld. De definitieve lijst is door de Provincie vastgesteld en gecommuniceerd met 
eigenaren van de geselecteerde boerderijen en de inwoners van Zeeland. Het was de bedoeling de 
inventarisatie begin 2018 te presenteren tijdens een bijeenkomst voor een breed publiek, maar deze heeft 
nog niet plaatsgevonden. SLZ besteedde 21 uur aan dit project. 

Herstel Kleine Cultuurhistorische Elementen 

Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Veere kon er ook dit jaar weer een klein cultuurhistorisch 

element worden hersteld. Het ging om de restauratie van een varkenshok op een erf te Grijpskerke waarbij 

de eigenaar ook in de kosten heeft bijgedragen. SLZ besteedde 135 uur aan dit project.  
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Visie Erfgoed en Ruimte 

Het project Betere Bestemming voor de Boerderij is van maart tot december 2019 uitgevoerd en 
gefinancierd uit het programma Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
onderdeel van de Programmalijn Landschap: transformatie van het landelijke gebied.  Als provincie heeft 
Zeeland een landschappelijk karakter met een belangrijke rol voor agrarisch erfgoed, wat onder druk staat 
door schaalvergroting in de landbouw en bedrijfssluitingen vanwege economische problemen en het gebrek 
aan opvolgers. Zeeland is een provincie met verschillende krimpgebieden, wat van invloed is op het 
landschap. Cultuurhistorische en beeldbepalende boerderijen komen leeg te staan en vervallen of worden 
gesloopt. Kleinschalige cultuurhistorische en landschappelijke elementen verdwijnen, wat een negatief effect 
heeft op de ruimtelijke kwaliteit.  
 
In dit project werkte SLZ samen met SCEZ, (met projectleider van de SCEZ), de Provincie Zeeland en de 
gemeenten Borsele, Hulst, Sluis, Terneuzen, Tholen en Veere.  
 
Doel van het project was om wensen en mogelijkheden voor behoud en doorontwikkeling in de vorm van 
hergebruik, herbestemming en nevenbestemming van het agrarisch erfgoed in Zeeland in beeld te brengen. 
SLZ en SCEZ hebben hiervoor erf-eigenaren van agrarisch erfgoed gevraagd om mee te werken aan een 
interview. Deelnemers zijn eigenaren, die voornemens zijn om aan te slag te gaan met ontwikkeling van hun 
erf of cultuurhistorische gebouwen of elementen.  
De gesprekken vonden plaats op erven waar uiteenlopende knelpunten in beeld gebracht konden worden en 
in krimpregio’s, omdat daar een uitdaging ligt voor behoud en doorontwikkeling van agrarisch erfgoed. De 
eigenaar speelt daar een belangrijke rol voor het behoud van erfgoed en kan de afweging maken in hoeverre 
zij of hij het erf een duurzame bestemming kan geven. Erfgoed verandert of verdwijnt door schaalvergroting 
in de landbouw. We spraken over leegstand van schuren en cultuurhistorische gebouwen, over onderhoud, 
asbestsanering en veranderingen door regelgeving.  In kaart gebracht zijn plannen en verwachtingen van 
zestien eigenaren over hun cultuurhistorische erf.  
Het kan aanleiding geven voor verbeteringen in gemeentelijk en provinciaal beleid.   
Naast erfeigenaren zijn gesprekken gevoerd met gemeenten en vertegenwoordigers van enkele 

stakeholders. SLZ besteedde 93 uur aan dit project.  
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Prestatieveld Biodiversiteit  
 
SLZ zorgt voor het behoud van de Zeeuwse biodiversiteit. Activiteiten op dit vlak zijn het werven, binden en 
ondersteunen van vrijwilligers en deelname aan de Provinciale werkgroep soortenbeleid. Projecten voor 
Provinciale doelsoorten t.b.v. biotoopverbetering en soortenbescherming worden uitgevoerd 
(Kamsalamander en Steenuil), nieuwe projecten ontwikkeld en in uitvoering gebracht (Kwetsbare bijen en 
Rugstreeppad). Advies en voorlichting aan particulieren m.b.t. soorten werd verzorgd.  

Kamsalamander en steenuil  

Het project Kamsalamander/Steenuil dat al in 2017 was gestart, werd verlengd en in 2018 afgerond. Een van 
de onderdelen van het project was het inrichten of herstellen van 15 biotopen voor kamsalamander en 
steenuil. In totaal zijn op 17 verschillende locaties in Zeeuws-Vlaanderen maatregelen uitgevoerd. In totaal 
zijn 12 biotopen voor de kamsalamander ingericht of hersteld, waarvan 6 in combinatie met maatregelen 
voor de steenuil, maar met accent op de kamsalamander. Daarnaast zijn er i.o. met de Steenuil werkgroep 
Zeeuws-Vlaanderen op 5 locaties alleen maatregelen voor de steenuil genomen (en 6 in combinatie met de 
kamsalamander, zie boven). Op 5 extra erven is alleen een kast op gehangen.  
Er is contact geweest met 52 eigenaren van erven. Niet alle toenaderingen monden uit in herstel. Allen 
hebben wel bruikbaar advies ontvangen en het infoblad over de kamsalamander. Voor een aantal locaties 
zijn plannen gemaakt en heeft SLZ geen rol gespeeld in de uitvoering. Deze eigenaren hebben zelf de regie 
genomen in de uitvoering en hebben dat keurig volgens plan gedaan. 
Het eindverslag van dit project is al aan de Provincie gestuurd en is tevens als bijlage toegevoegd.  
 
Kwetsbare bijen in Zeeland 
Algemeen is bekend dat het niet goed gaat met de bijen. Dit geldt ook voor Zeeland. Meer dan de helft van 
de soorten staat op de Rode lijst. Verschillende groepen van soorten, zoals de hommels, gaan zelfs nog 
steeds zienderogen achteruit. De achteruitgang is het grootste in het agrarisch cultuurlandschap.  
Op dit moment zijn er in Zeeland al veel projecten specifiek voor bijen, of waarbij bijen kunnen meeliften. 
Deze projecten hebben een bescheiden positief effect: veelal plaatselijk en tijdelijk (zolang als de projecten 
duren) en met name gericht op de minder bedreigde en algemeen verspreide soorten. Dit positieve effect is 
lang niet voldoende om de algemene negatieve trend, veroorzaakt door bovenstaande factoren, te keren. De 
kwetsbare soorten hebben hier weinig aan. Dit project richtte zich op het helpen van met name de 
kwetsbare soorten.  
In 2018 is in het kader van dit project een overzicht in rapportvorm gepubliceerd met gegevens van de 
kwetsbare bijen in Zeeland. Hiermee is een algemeen beeld geschetst. Het blijkt dat voor de heel zeldzame 
soorten nog steeds wel aanvullende inventarisaties moeten worden uitgevoerd, naar het voorkomen en 
soort specifieke ondersteuning. Het rapport ‘De bijenfauna van Zeeland’ is te vinden op: 
https://landschapsbeheerzeeland.nl/werkzaamheden/kwetsbare-bijen-zeeland  
Via dit project zijn naast het onderzoek, 16 leefgebieden voor kwetsbare bijen ingericht en hersteld bij 
Retranchement (2), Nieuwvliet (2), Anna Jacobapolder (12). Het eindverslag van dit project is als bijlage 
toegevoegd.  
 
Rugstreeppad 
Begin 2018 werd het Project Rugstreeppad gehonoreerd door de Provincie Zeeland. De rugstreeppad is in 
Europa een zeldzame paddensoort die het liefst in terreinen leeft die regelmatig ‘op de schop gaan’. Er 
worden in totaal 10 plannen gemaakt voor uiteenlopende biotopen waar de rugstreeppad kan voorkomen. In 
2018 zijn er 3 plannen gemaakt en uitgevoerd. We proberen om in totaal 5-6 rugstreeppaddenbiotopen te 
verbeteren of aan te leggen. Het project is met toestemming van de Provincie verlengd tot eind 2019 om aan 
de prestatieafspraken te kunnen voldoen.  

Partridge 

Het Interregproject PARTRIDGE  heeft als doel om meer biodiversiteit te 
creëren op agrarische gronden ten gunste van akkernatuur. Hiervoor 
worden in samenwerking met landbouwers maatregelen uitgevoerd die 
passen in een agrarische bedrijfsvoering.  Een groot deel van de 

https://landschapsbeheerzeeland.nl/werkzaamheden/kwetsbare-bijen-zeeland
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maatregelen is innovatief. Het uittesten hiervan  gebeurd in de PARTRIDGE  demonstratiegebieden, 
waaronder het gebied Burghsluis op Schouwen-Duiveland. Het is belangrijk dat het beheer van de 
maatregelen zorgvuldig uitgevoerd en opgevolgd wordt. Met de ervaringen die we samen opdoen kunnen de 
maatregelen zowel ecologisch als landbouwkundig geoptimaliseerd worden. Maatregelen die een belangrijke 
bijdrage leveren aan de biodiversiteit en landbouwkundig inpasbaar zijn kunnen opgenomen worden in het 
reguliere agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  
Maatregelen die we uittesten zijn een Keverbank, PARTRIDGE Bloemenblok/Bloemenstrook en 
Winterstoppel. Verder voeren we ook hazen- en patrijzentellingen uit, hebben we een socio-economische 
analyse uitgevoerd, zijn er informatieborden geplaatst en hebben we samen met HZL en VBN een landelijk 
evenement georganiseerd in Burghsluis. 
Er wordt samengewerkt met: Poldernatuur Zeeland, WBE Schouwen, Stichting Het Zeeuwse Landschap, SLZ 
en Vogelbescherming Nederland. Het project in Zeeland wordt gefinancierd door Interreg Northsea. 
Cofinanciering is verleend door: Provincie Zeeland (soortenbeheer) en Vogelbescherming Nederland. Het 
project heeft een looptijd van 4 jaar: 30 nov. 2016 tot 31 okt. 2020. 

Bijenlinie 

Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Tachtig 
procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere 
insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 359 soorten is bedreigd. 
De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.   
De wilde bijenlinie is een landelijk project waarin LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu de 
handen ineen hebben geslagen. Met maar één doel: de wilde bij moet zich hier thuis voelen. Samen laten we 
Nederland zoemen voor de wilde bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij. 
In Zeeland werken we met samenwerkingspartners zoals De Zeeuwse Natuur, gemeenten en NME centra, 
bewoners aan een netwerk van nestelplekken en voedselplekken voor wilde bijen. In 2018 zijn er zowel in 
natuurgebieden van het Zeeuwse Landschap  voor met name kolonies van bodem nestelende bijen als op 
grond van acht Zeeuwse gemeenten voedselplekken en nestelplekken voor bovengronds nestelende bijen 
aangelegd.   
Met de Bijenlinie, zichtbaar als Nederland Zoemt wordt met steeds meer participanten gezorgd voor meer 
voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit gebeurt op de Bijenwerkdag  en zijn er diverse activiteiten 
die bijdragen aan bescherming van de wilde bij en kunnen gemeenten zich inzetten om bijvriendelijke 
gemeente te worden. SLZ gaf in 2018 voor de Zeeuwse Natuur de cursus bijvriendelijke gemeente  voor 
Zeeuwse  gemeenten en een cursus  voor vrijwilligers. Voor gemeenten zijn er groen beheerprogramma’s en 
gaven we excursies en instructie voor de Nationale Bijentelling in april 2018. Waar het kan worden natuurlijk 
wilde bijenplekken aangelegd in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, gemeenten, maatschappelijke 
partners en bedrijven.  
Op de bijenwerkdag als onderdeel van NLDoet hebben zes Zeeuwse werkgroepen samen met SLZ en 
vrijwilligers actief aan een bijenwerkplek gewerkt. Op de website van www.nederlandzoemt.nl zijn de 
Zeeuwse locaties vindbaar waar activiteiten voor de wilde bij zijn ontplooid. Enthousiaste medewerking werd 
gevonden bij scholen en schoolkinderen en zo zijn er op alle schoolpleinen in de gemeente Noord-Beveland 
nu snoeptuinen voor bijen en een bijenhotel. Ook is er in de gemeente Goes, Borsele en Kapelle samen met 
scholen een bijenplek gecreëerd. Meerdere initiatieven van bewoners, gemeenten en particulieren voor de 
wilde bij zijn door SLZ ondersteund om meer biotoop voor wilde bijen te krijgen. Leuk resultaat is dat het ook 
bijdraagt aan de beleving van het landschap. De Wilde Bijenlinie is een manier om jong en oud meer 
betrekken bij de eigen leefomgeving.   

2Bconnect 

Het Interregproject “2Bconnect” is gestart in 2016 en wordt uitgevoerd 
samen met partners in Vlaanderen en Nederland. In de loop van 2018 is 
het project verlengd tot eind 2019. In Zeeland wordt door SLZ 
samengewerkt met partner de Zeeuwse Milieu Federatie. Daarnaast is ook 
Roompot in Nieuwvliet partner in het project. In Zeeland moeten op 10 ha 
maatregelen t.b.v. de biodiversiteit worden getroffen. 
 

http://www.nederlandzoemt.nl/
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Via SLZ lopen de projectonderdelen: 
-Ontwikkelen biodiversiteit op bedrijfsterreinen in de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone met cofinanciering van de 
gemeente Terneuzen. 
-Biodiversiteit op recreatiebedrijven in Zeeland: geven van een cursus en op 2 bedrijven worden maatregelen 
getroffen. 
De cursus biodiversiteit op recreatiebedrijven bestaat uit 3 dagdelen, de tweede en derde cursusdag is in de 
periode januari – maart 2018 georganiseerd, totaal waren er ongeveer 20 deelnemers aan de cursus. 
 
Voor diverse terreinen in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone zijn in samenwerking met bedrijven en de 
gemeente Terneuzen plannen opgesteld. Bij het chemiebedrijf DOW was in 2017 een visdiefeiland aangelegd 
in de spuikom. Eind 2018 is op het terrein van DOW 1,7 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid, begin 2019 
worden hier nog enkele bijenhotels en panelen geplaatst. Voor de gemeente Terneuzen zijn voor 4 percelen 
aan de noordkant van de Koegorspolder inrichtingsplannen opgesteld. In 2018 zijn 2 percelen ingericht. Het 
eerste perceel betreft een terrein van ongeveer 2 hectare waar diverse landschapselementen zijn aangelegd 
t.b.v. steenuil en kamsalamander, door het terrein is ook een wandelroute aangelegd. Het andere perceel 
betreft een akkertje waar oude graangewassen en inheemse kruiden zijn ingezaaid. In 2018 is een plan 
opgesteld voor de inrichting van enkele hectares akker van North Seaports als tijdelijke natuur, deze percelen 
liggen aanliggend aan de percelen tijdelijke natuur van Yara. De percelen worden in de loop van 2019 
ingericht. 

Meer Natuur voor Pittig fruit 

Het Interregproject “Meer natuur voor pittig fruit ” loopt in de jaren 2016 tot 
en met 2018 en wordt uitgevoerd samen met partners in Vlaanderen en 
Nederland. Het project is in 2018 verlengd tot medio 2019.  
Het project voorziet in meer biodiversiteit en specifiek wilde bijen  in 
laagstamboomgaarden. In totaal kunnen er in Zeeland 15 fruittelers 
meedoen, er worden nestblokken voor wilde bijen opgehangen en diverse maatregelen voor de 
biodiversiteit uitgevoerd. De gemeenten Borsele en Veere en de Nationale Postcode loterij zorgen voor 
cofinanciering van het project. 
16 fruittelers deden mee met het project, bij deze 16 fruittelers zijn de volgende maatregelen afgesproken: 

o Ophangen van 500 nestblokken 
o Aanleg van 15 nestheuvels / steil kantjes voor grond bewonende wilde bijen 
o Plaatsen faunavoorzieningen: 10 stuks 
o Extensief maaien ( om te komen tot meer bloemen op de graspaden): 30 ha. 
o Aanleg bloemenranden: ongeveer 1 ha. 
o Aanplant streekeigen hagen: ongeveer 2000 m1. 

In het kader van het gebiedsplan zijn er in de gemeente Borsele diverse maatregelen getroffen bij 
particulieren, zoals de aanleg van enkele landschapselementen en bloemenranden. 
In 2018 is gewerkt aan een eerste opzet om het project te verlengen/verbreden.  
 
Overige werkzaamheden biodiversiteit  
SLZ nam deel aan de bijeenkomsten van de Werkgroep Soortenbeleid van de Provincie Zeeland. In deze 
werkgroep werden ingediende soortprojecten besproken en werd geadviseerd over nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van Soortenbeleid. Een velddag t.b.v. de Noordse Woelmuis werd bijgewoond.  
Nieuwe projecten werden ontwikkeld, te weten Kwetsbare bijen in Zeeland en Rugstreeppad.  
Verder werd deelgenomen aan het Landelijk overleg Boerenlandvogels van LandschappenNL en er werd 
deelgenomen aan het Zeeuws Vogelaarsoverleg, waar SLZ ook de verslaglegging van verzorgde. SLZ nam ook 
deel aan het Platform Bijvriendelijk Zeeland. SLZ verzorgde onder anderen teksten voor het Zeeuwse 
bijenstrategie. Veel organisaties in Zeeland ondertekenenden deze strategie. In het platform werd een aantal 
nieuwe initiatieven met de deelnemende partners besproken. 
 
Vrijwilligers maaiden en harkten in het Duingebied bij Valkenisse t.b.v. Kleine Parelmoervlinder, 
Blauwvleugelsprinkhaan en Levendbarende hagedis. Het gaat om 8 hellingen en valleien die in september 
2018 zijn gemaaid. Het maaisel is afgeharkt en ter plaatse op hopen gezet.  
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Ook in de bijenkuil – een voormalige zandwinning – is gemaaid en afgeharkt in 2018. Dit wordt 1x per 2 jaar 
gedaan. Er is gemonitord (400 uur!) door vrijwilliger Arjen van Gilst. Dit leverde ruim 8000 geregistreerde 
waarnemingen op van onder andere 29 dagvlindersoorten, 45 nachtvlindersoorten, 11 sprinkhaansoorten, 
71 bijensoorten en 68 plantensoorten. Vrijwilliger Hillary Jellema-Brazier loopt een door de Vlinderstichting 
uitgezette monitoringroute gelopen. Hiervan komen de gegevens begin 2019 beschikbaar. 
Ongeveer 50 vrijwilligers beschermen in Zeeland kerkuilen en steenuilen. Zij controleren gezamenlijk zo’n 
850 nestkasten. In totaal zijn er ± 550 kerkuilkasten gecontroleerd; daarin broedden ± 150 broedparen 
succesvol. Er vlogen 393 jonge kerkuilen uit. In Zuid-Beveland werden 250 steenuil nestkasten gecontroleerd. 
Uit 52 bezette kasten vlogen 119 geringde jongen uit.  
 
Bij SLZ kwamen 15 meldingen of vragen over vleermuizen in gebouwen of kasten. De melders konden 
meestal telefonisch worden geholpen. Op de website van SLZ kunnen mensen vinden wat zij moeten doen 
als er vleermuizen in huis zitten of een vleermuis vinden. Een speciaal stappenschema werd daarvoor 
gemaakt. Verder werden er ook nog 21 andere adviezen over gewenste en ongewenste soorten aan 
particulieren gegeven. Hieronder een overzichtje van de adviesvragen biodiversiteit aan SLZ. 
 

Adviesvraag biodiversiteit Regio  

Melding overlast door spechten. Specht maakt gaten in houten betimmering woning. wzv 

Vraag van student aan de uni van Strasbourg over hoe SLZ bunkers  onderhoudt.   

Advies over overtreding Wet natuurbescherming in bosje bij Hoedekenskerke.  zbe 

Advies over natuurbestemming gebiedje Alteklein bij Tholen. thp 

Gezelschap biodiversiteit uit Vlaanderen, wil boomkikkers kunnen zien.  

Mw. had een uil gevangen en wist niet welke.  ozv 

Eigenaar is bedrijfsloods bij aan het opknappen. Gaat daar ooievaarsnest bij plaatsen. 
Vraagt of daar subsidie op mogelijk is.  nbe 

Melding twee defecte vleermuiskasten. wal 

Vleermuizenonderzoek en advies bij restauratie Sint Baafskerk Aardenburg wzv 

Overlast van bijen bij de opening van het kozijn, zodat raam niet open kan. Men wil de 
bijen weg hebben daar. wzv 

Melding vleermuis in huis. Hulp gevraagd bij weghalen vleermuis.  zbe 

Vleermuislocatie in Zierikzee: aanvullend onderzoek en advies gevraagd  s-d 

Melding vleermuizen. Geen overlast. zbe 

Vleermuismelding. Geen overlast.  s-d 

Melding vleermuiskolonie in spouw.  zbe 

Melding vleermuis in huis. Hulp gevraagd bij verwijderen vh dier.  zbe 

Melding vleermuizen in het dak en hulp gevraagd bij verwijdering.  ozv 

Meldt namens molenaar vleermuizen in de spouw.  s-d 

Advies vleermuizen toren kerk ’s Gravenpolder en restauratiewerkzaamheden.  zbe 

Advies bij ophangen vleermuiskasten. wal 

Adviesvraag vleermuizen bij nieuwe marinierskazerne wal 

Advies vleermuizen St Baafs kerk Aardenburg en restauratiewerkzaamheden wzv 

Advies wespachtige beestjes: wat is het en kan het kwaad? wal 

Advies hoornaars in stal.  wzv 

Advies wilde bijen: waarom zien we bijna geen bijen en hommels  ozv 

Advies omtrent aardhommels naast de kippenren wal 

Waarneming hagedis bij Kattendijke. Kan dat, en welke soort? zbe 

Melding en adviesvraag probleem huiszwaluw  zbe 

Advies fruitbomen en bloemenmengsels in boomgaard wal 

Advies inrichting bijenplek s-d 

Verzoek om uitvoeren quickscan  zbe 

Advies biodiversiteit op camping  s-d 

Advies wat te doen tegen overlast van zwaluwen in de schuur zbe 

Verzoek om kerkuilkast zbe 
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Advies biodiversiteit op camping  wal 

Verzoek om oplossing voor overlast van zwaluwen in de schuur. zbe 

Advies meer biodiversiteit op camping. Heeft via SLZ al cursus gevolgd. s-d 

Adviesvraag over steenmarter die in deze buurt schade aanricht wal 

In kaart brengen van giftige beplanting in het naast het bso gelegen bosperceel.  ozv 

Verzoek om steenuilkast zbee 

Advies omtrent projectvoorstel voor bruine kiekendief wal 

Advies voorzieningen oeverzwaluwen zbe 

Advies over ransuilen op erf zbe 

  



36 

Prestatieveld Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
 
SLZ versterkt het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  Ze ondersteunt Poldernatuur, regionale agrarische 
natuurverenigingen (meedenken over nieuwe initiatieven, begeleiden lopende activiteiten en 
studiebijeenkomsten) en adviseert individuele agrariërs (onderhoud en herstel kleine landschapselementen, 
ecologische adviezen). 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

De ondersteuning van de Agrarische Natuurverenigingen in Zeeland bestond uit: 
- Bezoek voor advies ANV: heel Zeeland, m.u.v. Tholen 
- Ecologisch advies en verbeterplannen voor ruim 50 individuele landbouwers, m.n. over het beheer van 

dijken en hooilanden. Deze adviezen waren noodzakelijk voor het vernieuwen van pakketten Agrarisch-
natuurbeheer. 

In opdracht van Poldernatuur is de gebiedsaanvraag 2019 in orde gemaakt. Tevens zijn gebiedsanalyses 
gemaakt voor de leefgebieden open akker, droge-en natte dooradering. Afgelopen jaar is deelgenomen aan 
de Provinciale bijeenkomst ‘Natuur inclusieve landbouw’ en aan de landelijke bijeenkomst Evaluatie 
Vogelakkers in Flevoland.  
 
Afgelopen jaar zijn er 16 kwaliteitstoetsen en 15 verbeterplannen opgesteld in het kader van het Agrarisch 
natuurbeheer voor agrariërs. Het ging hier om het toetsen van pakketten en het doen van aanbevelingen 
voor verbeteren van het beheer of de inrichting via werk voor derden. Er zijn ook 6 ecologische adviezen 
gegeven aan agrariërs over mogelijkheden m.b.t. inrichting, beheer en af te sluiten beheerpakketten.  

ZeeBra 

In opdracht van ZeeBra levert SLZ diensten aan Poldernatuur Zeeland t.b.v. de collectieven Agrarisch 

Natuurbeheer in Zeeland. ZeeBra is een samenwerkingsverband van ZLTO, Brabants Landschap, Particulier 

Natuurbeheer Zeeland, Particulier Natuurbeheer Noord-Brabant en Stichting Landschapsbeheer Zeeland en 

bieden diensten aan op het gebied van agrarisch natuurbeheer in Noord-Brabant en Zeeland. Namens ZeeBra 

is aan Poldernatuur Zeeland advies verstrekt op het gebied van ecologie, zijn diverse documenten opgesteld 

en zijn contracten tussen landbouwers en het collectief geregeld. 

d’Aegen 

Het project d’Aegen op Walcheren is er op gericht om een stukje van het oude cultuurlandschap te herstellen 
door de aanplant van hagen, hakhoutbosjes en het graven van poelen. 
Dit jaar is langs verschillende hagen een wandelpad aangelegd met een lengte van 960 m. Dit wandelpad 
maakt nu deel uit van het Wandelnetwerk Zeeland.    
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Bijlage 1: Medewerkers SLZ  
 
Medewerkers: 

Theo Aernoudts  projectmedewerker (aandachtsgebied cultuurhistorie) 
Jacob Bouwman  projectleider (tot 1-6-2018) 
Johan Calle   voorman 
Luciën Calle   projectmedewerkers (aandachtsgebied biodiversiteit) 
Sandra Dobbelaar  afdelingshoofd kennis en verkenning, lid MT 
Caroline Geluk   projectleider (aandachtsgebied communicatie) 
Rudie Geus   afdelingshoofd projecten, lid MT 
Nanning-Jan Honingh  projectmedewerker (aandachtsgebied biodiversiteit) 
Arjan de Hulster  projectleider (aandachtsgebied toegankelijkheid) 
Karin Klip   financieel administratief medewerker  
Iman Labruyère   projectmedewerker (aandachtsgebied vrijwilligerswerk) 
Ivo van Leeuwen  medewerker landschapsonderhoud 
Karin Mol   projectmedewerker (aandachtsgebied cultuurhistorie) 
Jimmy Pijcke   projectmedewerker (aandachtsgebied biodiversiteit) (vanaf 1-9-2018) 
Kees Tonkens   medewerker landschapsbeheer 
Sylvia Tuinder   projectleider (aandachtsgebied bewonersparticipatie) 
Joan van der Velden  directeur, lid MT  
Harry Verkaart   medewerker landschapsbeheer 
Peter van der Vliet  coördinator vrijwilligerswerk (tot 1-3-2018) 
Pieter Voets   coördinator vrijwilligerswerk 
Ewoud Voogd   projectmedewerker (aandachtsgebied cultuurhistorie) 
Alex Wieland   projectmedewerker (aandachtsgebied agrarisch natuurbeheer) 
Robert Wielemaker  projectmedewerker (aandachtsgebied educatie) 
Nettie Wilderom  administratief medewerker  
Wim Wisse   medewerker landschapsbeheer  

Stagiaires: 

Dylan Dijkhuizen  3e jaars student aan de VMBO-opleiding Pontes, Goes. 
Jeroen Bosters     1e jaars student aan de MBO-opleiding Prinsentuin, Breda. 
Naomi Oostinga  4e jaars studente aan de HBO-opleiding Bos- en Natuurbeheer, Velp 
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Bijlage 2: Bestuursleden SLZ, relevante nevenfuncties bestuursleden en 

rooster van aftreden  
 

Bestuursleden en relevante nevenfuncties bestuursleden en directeur 2018 

Bestuursleden: 
G.J. (Ger) van de Velde – de Wilde, voorzitter  

o Burgemeester gemeente Tholen 
o Lid Raad van Advies, RTM museum Ouddorp 
o Lid van comité van aanbeveling Stichting de Boei Goeree-Overflakkee   

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

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

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

J. (Mieke) Bierens-Imanse, bestuurslid (aandachtsgebied: particuliere erfeigenaren) 
C.J. (Ria) Geluk, bestuurslid (aandachtsgebied cultuurhistorie) 

o Bestuurslid vereniging Stad en Lande van Schouwen Duiveland 
o Voorzitter streek en landbouwmuseum Goemanszorg 
o Voorzitter Erfgoedplatform Schouwen Duiveland 
o Voorzitter Platform Maritiem Erfgoed Zeeland 

Th.M.S. (Thomas) Collette, bestuurslid (aandachtsgebied vrijwilligers/bewonersparticipatie) 
o Senior adviseur Rijkswaterstaat 
o Lid Raad van Advies Stichting het Zeeuwse Landschap 
o Voorzitter van de Raad van advies Open Universiteit faculteit Natuurwetenschappen 
o Bestuurslid (namens SLZ) Stichting d’Aegen 

 
Directeur: 
J.A. (Joan) van der Velden, directeur  

o Bestuurslid (namens SLZ) Stichting ZeeBra      
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Rooster van aftreden bestuur Stichting Landschapsbeheer Zeeland 

naam functie jaar 
aftreden 

in functie 
sinds 

periode 

G.J. van de Velde - de Wilde voorzitter 2021 2017 1 

M.A. van ‘t Westeinde vicevoorzitter 2018 2010 2 

J.F.A.M. Timmers secretaris 2019 2011 2 

M.W. Ruisaard penningmeester 2020 2016 1 

C.J. Geluk lid 2019 2011 2 

Th.M.S. Collette lid 2019 2015 1 

J. Bierens - Imanse lid 2020 2016 1 

 

Bestuursleden kunnen maximaal 3 perioden aaneengesloten zitting hebben. Een nieuw bestuurslid start 

altijd met een eerste periode van 4 jaar, ook als het gaat om tussentijdse opvolging. Als beginmoment 

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

periode t/m 31 december 2020, tweede periode start daarna altijd op 1 januari). 
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Bijlage 3: Wandelevent uitnodiging en foto’s 
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https://landschapsbeheerzeeland.nl/nieuws-activiteiten/wandelevent  

https://landschapsbeheerzeeland.nl/nieuws-activiteiten/wandelevent

