Zomerwerkdagen 2019
Wilt u een keer ervaren hoe het is om in de natuur aan de slag te gaan? Een keer de handen uit de
mouwen op één van de mooiste plekken van Zeeland? Al actief in natuurbeheer maar eens zin in een
extra dag? Geef je dan snel op voor (één of meerdere) van de onderstaande werkdagen!
Woensdag 31 juli, Zoeten Haard, Renesse
Donderdag 1 augustus, Waterwingebied Clinge
Woensdag 7 augustus, Kattepolder Veere
Woensdag 14 augustus, Boompjesput Burg-Haamstede
Zaterdag 28 september, Duinen Valkenisse (opgeven voor 17 september!)
Woensdag 2 oktober, Oranjebosch Oostkapelle
In de bijlage meer informatie over de gebieden en de werkzaamheden!
We willen vragen je aan te melden uiterlijk 2 werkdagen vooraf met uitzondering van Valkenisse
(opgeven voor 17 september). Opgeven kan telefonisch op 0113-230936 of via de mail
info@landschapsbeheerzeeland.nl Graag vermelden voor welke dag(en) de opgave is en
telefoonnummer en emailadres vermelden zodat het definitieve programma met informatie over de
verzamellocatie opgestuurd kan worden.
Met vriendelijke groet,

Pieter Voets
Namens Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Informatie over de locaties:
Zoeten Haard woensdag 31 juli
Het gebied Zoeten Haard ligt langs de Rampweg in Renesse en is eigendom van
het Waterschap en wordt door SLZ beheerd. Het bijzondere van het gebied is dat
het een enorme diversiteit heeft. Aan de kant van de weg is het laag en nat en
richting de duinen gaat het omhoog en wordt het steeds droger. Hierdoor is er
ook een enorme diversiteit aan planten die er groeien. Deze dag gaan we het
maaisel van het terrein afharken zodat de bijzondere soorten (waarvan de
meesten zijn uitgebloeid) zich ook thuis blijven voelen.

Waterwingebied Clinge donderdag 1 augustus
In de Clingse bossen ligt het waterwingebied dat beheerd wordt door Het Zeeuws Landschap. Het is
een schitterend bos gelegen op het dekzandgebied dat grenst aan België. In het bos groeit helaas ook
veel Amerikaanse Vogelkers wat er voor zorgt dat de andere struiken en bomen in de verdrukking
komen. De Vogelkers zaait zich nogal makkelijk uit. Op deze werkdag gaan we de bossen in om de
Amerikaanse Vogelkers weg te zagen.

Kattepolder woensdag 7 augustus
De Kattepolder is eigendom van het Waterschap Scheldestromen en ligt
tussen het Veerse Meer en de stadsmuur van Veere. Een erg mooie
locatie dus. Het gebied is vrij nat en er komen diverse bijzondere
planten voor zoals orchideeën. Deze dag gaan we het maaisel afharken
uit dit gebied.

Boompjesput 14 augustus
De boompjesput zijn eigenlijk 3 locaties midden in de duinen van de Kop van Schouwen. Het gebied
is ook waterwingebied van Evides en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het maaiwerk voert SLZ
uit voor Staatsbosbeheer. Juist op de vochtige en natte delen groeien bijzondere soorten zoals
orchideeën. Door het maaibeheer zorgen we dat deze soorten hier blijven groeien en dat het gebied
niet dichtgroeit. Doordat het duingebied is, is ook hier goed het verschil te zien tussen natte en
drogere delen ook qua begroeiing. Op 14 augustus
gaan we het maaisel uit deze terreinen afharken

Duinen Valkenisse zaterdag 28 september
Het duingebied van Valkenisse is voor een gedeelte eigendom van het Waterschap en voor een
gedeelte eigendom van Staatsbosbeheer. Het duingebied heeft door het instorten van de
konijnenpopulatie en de stikstofdepositie last dat het steeds meer dichtgroeit als er niets gebeurd.
Door een groot aantal duinvalleien te maaien kunnen we toch zorgen dat het open blijft en er diverse
soorten planten en vlinders zich thuis voelt. Nadat er met bosmaaiers gemaaid is, wordt het maaisel
uit deze duinvalleien afgeharkt.

Oranjebosch woensdag 2 oktober
Het Oranjebosch hoort bij buitenplaats Overduin. Het Oranjebosch met daarin de Princevijver was
ooit in het bezit van de Koninklijke familie vandaar de namen. Het gebied grenst aan het duingebied
Oranjezon. De grasstrook langs de Princevijver wordt jaarlijks gemaaid voor de aldaar voorkomende
vegetatie. In het bosgedeelte komt veel Amerikaanse Vogelkers voor. Dit is een exoot die zich snel
uitzaait en een bedreiging kan vormen voor de bestaande beplanting. Op de werkdag wordt zowel
maaisel afgeharkt als Amerikaanse vogelkers weggezaagd.

