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In de winter van 2013 verhuisden we naar 
Kattendijke  De mooi aangelegde tuin 
stond vol met fruitbomen die hier en daar 
wel een snoeibeurt konden gebruiken  
Het stukje bos liet weinig licht meer door  
Tijdens een wandeling door de tuin met 

Iman Labruyère van SLZ werd al snel 
duidelijk dat de professionele kennis van 
de snoeiteams van SLZ goed van pas 
zou komen  Het stukje bos, door Iman 
“Het Vogelbosje” gedoopt, zag er na de 
“winterbeurt” uit of er een bom op 

Alle foto’s: Tonnis van der Tuin

Hoogstamfruit en Vogelbosje
Door: Tonnis van der Tuin , erfeigenaar
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gevallen was  Inmiddels is het prachtig 
uitgegroeid met veel jong hout en 
tussen de bomen groeit nu een 
verscheidenheid aan soorten, zoals 
sleedoorn, rode kornoelje, veldes
doorn, hulst, etc  De vogels weten dit 
zeker te waarderen! Het snoeihout is 
gebruikt voor houtrillen  De brakke 
drinkput breekt het Vogelbosje in 
tweeën  Rond de drinkput zijn altijd 
aparte plantjes te ontdekken, zoals 
het kievitseitje  

In de fruittuin staan zo’n 
zes verschillende soorten 
pruimen, een aantal 
walnoten, appels, peren 
en een mispel  Onder de 
pruimen ook een aantal 
mooie oude rassen waar
onder de Dubbele Witte, 
Reine Claude, Reine 
Victoria, Opal, Czar, 
Washington en Kwetsen  
De fruit bomen werden in 
fasen onder handen geno
men door Kees Tonkens 
en zijn team  De bomen 
groeiden met elke snoeibeurt weer 
mooier terug  Ook de hazelaars en de 
walnoten zien er weer optimaal uit  
De opbrengst is enorm  Bovendien is 
het altijd een gezellige boel als de 
snoeiploeg langskomt om als een 
“witte tornado” langs het fruit te razen  
Natuurlijk blijft er nog veel onderhoud 
over dat we zelf aanpakken, zoals het 
snoeien van de wilgen en de oude 

elzenhaag en het verzorgen van de 
bramen en de frambozen  
Naast de streekeigen beplanting zijn 
er uitheemse soorten die het buiten
gewoon goed doen op de Kattendijkse 
zilte grond  Nooit gedacht dat we de 
smakelijkste groene asperges uit eigen 
tuin zouden halen  Ook de twee vijgen
bomen produceren volgens kenners 
heerlijke vijgen, en in de wijngaard 
komt een echte Kattendijkse wijn tot 
ontwikkeling  

De siertuin is niet alleen erg mooi maar 
ooit speciaal ontworpen om het 
vlinders en bijen naar de zin te maken  
Dat is goed gelukt! De forse bijenboom 
(Tetradium Daniellii) vormt het stralen
de middelpunt  Half augustus is de 
kroon één grote zoemende bloeiende 
massa  Niet helemaal inheems, maar 
de bijen worden hier in elk geval goed 
bedeeld!
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Water- en regenbakken
Voor het verzamelen en het opslaan van 
consumptiewater waren er vóór de aanleg 
van de drinkwaterleidingen beperkte 
mogelijkheden  Drinkwater afkomstig van 
regenwaterafvoeren, werd bewaard in 
kleine keldertjes, zgn  waterbakken of 
regenbakken, die in de directe omgeving 
van de woning staan  Vaak zijn ze tegen de 
woning aangebouwd, maar je vindt ze 
ook wel bij schuren, wagenhuizen en bij of 
zelfs in de (bak)keet  Het water werd 
opgehaald met een putemmer of een 
pomp 

Het keldertje was gemetseld met een 
harde steensoort, bij voorkeur klinker
kwaliteit en met een waterdichte specie 
waarin tras was vermengd  Voor de kwali
teit van het drinkwater was het van belang 
dat geen verontreinigd oppervlaktewater 
in de kelder kon doordringen, want vaak 
lagen de mestput en de waterbak dicht bij 
elkaar  Voor betere waterdichtheid werd 
tegen de binnenwand van de kelder nog 
wel eens een metselsteen aangebracht, 
een zgn  klamplaag en op de bodem een 
laag plavuizen 

Tongvaren-Asplenium scolopendrium
Foto: Sandra Dobbelaar

Drinkwatervoorziening 
op het erf
Door: Sandra Dobbelaar, SLZ en Frans Rothuizen, vrijwilliger cultuurhistorie
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Het dak van het keldertje bestond uit 
een gewelfje met daarop de hals of 
keel gebouwd  De bovenzijde werd 
voorzien van een plaat hardsteen 
(arduin) met daarin een rond gat dat 
afgedekt werd met een houten of 
ijzeren deksel  Het water werd geput 
met een aker, een emmer aan een 
ketting  Bij sommige dekstenen zijn 
door jaren heen diepe slijtsporen 
ontstaan door de vele keren dat de 
aker werd opgehaald  

Af en toe komen we regenbakken 
tegen die van beton zijn  Vaak alleen 
de keel, soms ook het stuk onder
gronds  Van de betonfabriek uit 
Sas van Gent vinden we er nog wel 
eens een emaille schildje op terug  

Welputten
Een andere manier van watervoorzie
ning was de welput  Men groef een gat 
in de grond tot dat het grondwaterpeil 
was bereikt  In een ronde vorm werd 
de wand van de put aangelegd, soms 
gestapeld maar ook gemetseld met 
open stootvoegen, zodat het grond
water de put in kon vloeien  Het hoger 
opgaande metselwerk werd normaal 
gemetseld en vernauwde zich tot een 
keel tot zo’n 90 cm boven het maai
veld  De bovenrand werd afgewerkt 
met een rollaag  Sommige welputten 
hadden geen verbreding van het 
diepere gedeelte of bestonden uit vier 
of meer op elkaar gestapelde beton
ringen 

Water uit welputten werd niet alleen 
met behulp van een aker opgehaald; 
er zijn ook exemplaren met een pomp 
bekend  Bij herstelwerk zijn restanten 
van holle boomstammen, die als pijp 
naar de pomp dienden aangetroffen  
Van oude foto’s en uit overlevering 
weten we dat water ook werd opge
haald met een emmer, die verbonden 
was aan een ophaalconstructie met 
een hefboomprincipe  Vlakbij de put 
stond een staak: een paal of boomstam 
met een takstomp waarop de horizon
tale arm rustte  Door het contrage
wicht, was het redelijk eenvoudig 
om een volle emmer op te halen  
In Koudekerke is er een hersteld  

Op het erf van de familie Van der Hoeven te 
Koudekerke. Foto: SLZ
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Herwaardering
Tegenwoordig worden regenbakken en 
welputten weer steeds vaker in gebruik 
genomen  Het water is welkom in de 
regelmatig terugkerende drogere perio
den  Een kleine regenbak kan toch al gauw 
een aantal kuub water bergen en welput
ten staan maar zelden helemaal droog  
Voor ze weer dienst kunnen doen, moeten 
ze meestal eerst worden opgeknapt  
Wie gelukt heeft, hoeft alleen de drab 
van de bodem te halen, maar vaak zijn 
de putten vol gestort en moeten ze leeg 
worden geschept en schoongemaakt  
In veel gevallen is de keel (bovengrondse 
deel) verwijderd  Na enig speurwerk is 
de locatie van de afgedekte put wel te 
vinden  Een regenbak is relatief eenvoudig 

weer op te metselen  Bij een welput vraagt 
dat wat meer inspanning  

Ook als een regenbak of welput niet in 
gebruik is, kan er plezier aan worden 
beleefd  Verschillende soorten varens 
groeien graag op de vochtige schaduwrij
ke binnenkant  Mossen en korstmossen 
vinden er altijd wel een plekje: op de kalk
voegen, ijsselsteentjes, de droge of de 
vochtige, zonnige of schaduwrijke kant  
Sluit een put nooit helemaal af, zodat er 
licht in kan  Zo kunnen er varens en ande
re muurplanten aan de binnenkant groei
en  Net onder de bovenrand kan i v m  de 
veiligheid een stalen rooster worden aan
gebracht, waarvan het middengedeelte 
scharnierend is 

Regenbak bij de kerk in Sint 
Anna ter Muiden. Foto: SLZ

Wil je zelf aan de slag met het herstel 
van je regenbak of welput? Kijk dan 
eens in de ‘Gids voor instandhouding 
en herstel’ van kleine elementen in 
Zeeland (zie www.landschapsbeheer 
zeeland.nl/brochures). Daarin staat 
precies uitgelegd hoe je het beste te 
werk kunt gaan.
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2019 is door de zoogdierenvereniging 
uitgeroepen als het jaar van de egel  
Ondanks het heel algemeen voorko
men van de egel liggen er nog veel 
vragen over dit dier  De egel is een van 
de langst voorkomende zoogdieren op 
aarde en komt al meer dan 7500 jaar in 
onze omgeving voor  De egel is heel 
bekend door zijn stekels op kop en rug  
Een volwassen egel heeft ongeveer 
6000 gestreepte stekels van 2 tot 3 cm 
op zijn rug  De stekels zijn, samen met 
een kringspier waarmee de egel zich 
kan oprollen, het belangrijkste verdedi
gingsmechanisme van het dier  

Volwassen egels wegen tussen de 
700 en 1200 gram en worden tussen 
de 6 en 10 jaar oud  

Egels zijn nachtdieren die na zons
ondergang op zoek gaan naar prooi
dieren  De belangrijkste prooidieren 
zijn kevers, rupsen en wormen  Maar 
ook op huisjesslakken zijn ze dol en 
kunnen in een avond wel 40 slakken 
eten  Egels jagen zelfstandig in een 
gebied van rond de 20 ha waarbij ze 
iedere nacht een paar km afleggen  Bij 
het jagen maken ze vooral gebruik van 
hun gehoor en reuk  Voor deze reuk 

Door: Joan van der Velden, SLZ

Alledaagse planten en dieren 
op het Zeeuwse erf: de egel
Door: Joan van der Velden, SLZ

Egel. Foto: Lucien Calle
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Onze kwekerij is geopend vanaf 23 oktober WWW.R2GROENTECHNIEK.NL

MOTORZAAG?

Boomkwekerij en groenbedrijf

Lei- en dakbomen
zomer- en winter groenblijvend
ook bladhoudend

Bol- en sierbomen
in diverse soorten en maten

Fruitbomen
in vele soorten en maten, ook hoogstam

Oude fruitbomen
in soorten en maten

Bezorging en plaatsing mogelijk
Wij verzorgen ook complete beplantingslijsten.

Tevens uw adres voor tuinontwerp, tuinaanleg en onderhoud.

Wemeldingse Zandweg 4b, Kapelle
T 0113 342944 | M 06 11395456

www.defruittuin.com
gdfruittuin@zeelandnet.nl

Openingstijden:
Ma-Di-Wo op afspraak

Do-Vr-Za 09.00 - 17.00 uur

Grenadierweg 15
4338 PG Middelburg

Tel. 0118-629353
E-mail verkoop@meizon.nl

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

Bomen snoeien, 
vellen of planten?
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beschikken egels over een orgaan van 
Jacobson wat gelegen is tussen het 
verhemelte en de neusholte en wat we 
vooral kennen bij slangen  

Egels houden een winterslaap; meestal 
van oktober tot april  In tegenstelling 
tot andere zoogdieren leggen egels 
geen voorraad aan voor de winterslaap 
en wordt de winterslaap minimaal een 
keer onderbroken om op zoek te gaan 
naar voedsel 

Van egels is bekend dat ze steeds vaker 
het platteland verruilen voor de veilig
heid van achtertuinen in dorpen en 
steden  Ik hoop dat u ook deze prach
tige dieren in uw erf of tuin wilt ont
vangen  

Mogelijkheden om een tuin of erf egel
vriendelijk te maken zijn:

• Laat in uw tuin ook wat rommel
hoekjes ontstaan met  takken en  
bladeren 

• Zorg voor de bereikbaarheid van uw 
tuin door op een aantal plekken in 
de afscheiding openingen te laten 
van minstens 15x15 cm 

• Zorg voor drinkmogelijkheden in uw 
tuin door een drinkbak of als u een 
vijver heeft een schuin aflopende 
oever of voor een schuin loopplankje 
het water in 

• Maak uw tuin niet op alle plekken 
winterklaar zodat er tijdens warme 
periodes in de wintermaanden ook 
nog wat eten te vinden is 

• Laat geen netten of gaas in uw tuin 
liggen; egels kunnen hierin verstrikt 
raken 

Ziet u deze sporen op uw erf, dan weet u dat u 
bezoek heeft gehad van een egel.
Tekening: Joan van der Velden
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Door de grote verschillen in uiterlijk en 
interieur zijn de boerderijen op Tholen 
moeilijk te typeren 
Het woonhuis staat meestal los van de 
relatief grote schuur, voor de brandveilig
heid en de status  Een varkenshok, bak
keet en/of zomerhuis, wagenschuur en 
diverse waterputten typeren de erven  
In de bakkeet of zomerhuis, zoals de naam 
al aangeeft, werd in de zomer gewoond; 
het wonen in de bakkeet vergde minder 
schoonmaak in deze arbeidsintensieve 
periode  In de bakkeet was een oven aan
wezig voor het bakken van brood en was 
een gedeelte in gebruik voor het karnen 
van de melk  Grote boerderijen hadden 
een arbeiderswoning waar de knecht met 

zijn gezin in woonde  Ook kon een drink
put voor het vee niet ontbreken  Op de 
meeste boerderijen werden akkerbouw 
en veeteelt gecombineerd  Kippen en 
schapen, een grote moestuin en een 
hoogstamboomgaard zorgden voor een 
zelfvoorzienend geheel 

De erfbeplanting was meestal functioneel: 
kastanjebomen, notenbomen en knot
wilgen; een windsingel met daarin vaak 
Italiaanse populieren of elzen om de wind 
te breken 
Tholen werd zowel door de inundatie in 
het laatste oorlogsjaar als door de waters
noodramp van 1953 zwaar getroffen, wat 
zijn invloed heeft gehad op de erven en 

De Kettinghoeve, luchtfoto gemaakt in 1958

Erven op Tholen
Door Mieke Bierens, bestuurslid SLZ
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beplanting  In de jaren 50 vond er een 
grote herverkaveling plaats op het 
eiland en zijn er verschillende nieuwe 
boerderijen gebouwd  
Bekende monumentale boerderijen 
op het eiland zijn de Kettinghoeve 
(Tholen), Nooitgedacht (Sint Anna
land), Reigersburg (Sint Maartensdijk) 

Hieronder volgt een beschrijving van 
‘t Huys Vermuyden/De Kettinghoeve 

De boerderij ontleent zijn naam aan het 
geslacht Vermuyden, bekend van de 
droogleggingen in Engeland. In de voor-
gevel van het woonhuis staat de naam 
‘t Huys Vermuyden. Bartholomeus 
Vermuyden (1618-1650) was gehuwd 
met Catharina Ketting en haar familie-
naam leeft voort in de benaming 
Kettingdijk en Kettinghoeve. De hoeve 
gelegen in de Schakerloo polder dateert 
uit ongeveer 1649 en is al meer dan 

100 jaar in het bezit van de familie 
Bierens. Opvallend is het witte inrijhek 
met bakstenen pilaren. Voorheen was 
het geheel omgeven door een gracht, 
waarvan gedeelten bewaard zijn 
gebleven. Het woonhuis bestaat uit gele 
IJsselsteen en een pannendak. Na de 
Tweede Wereld oorlog (arbeidswoning 
getroffen door V1-bom ) en nogmaals 
in 1976 heeft er restauratie plaats-
gevonden. De landbouwschuur is, 
in tegenstelling tot veel andere Zeeuwse 
schuren, van steen en heeft een rieten 
kap. Opvallend zijn de grote mendeuren 
en oogstluiken. De bakkeet met wagen-
schuur en varkenshok behoren ook tot 
het oudste gedeelte. Op het erf zijn knot-
wilgen, essen, Zeeuwse hagen en noten-
bomen aan geplant. Tot slot zijn er aan 
de achterzijde van het erf enkele moder-
ne toevoegingen te vinden, zoals een 
aardappelbewaarplaats, werktuigen-
loods en hangar.

De Kettinghoeve 2019
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Een oud fruitras: Notarisappel  Waarom 
deze? Omdat ik hem heb staan, zelf geënt 
en opgekweekt  Waar deze ent vandaan 
komt weet ik niet meer, maar waarschijn
lijk van een jonge boom die een keer met 
SLZ aangeplant is 

De Notarisappel werd gekweekt door 
notaris J  H  TH W  Van den Ham te 
Lunteren in 1890  Notaris van den Ham 
hield zich in de tweede helft van de 19de 
eeuw bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe appel, en perenrassen  Daarvoor 
richtte hij in 1873 de Luntersche Tuinbouw 
Vereeniging op  De vereniging kweekte 

Notarisappel. Foto: Harry Verkaart

De Notarisappel
Door: Harry Verkaart, SLZ

 

Oosterland
Lage Maireweg 12

4307 RS Oosterland

IJZERSTERK
in het GROENE werk

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

De Audi en Volkswagen 
dealer voor Zeeland
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onder andere Lemoenappel, Lunterse 
Pippeling, Best Rood, Groene Pippeling, 
de Luntersche Present, Tante Dora, 
Oranjeappel en de Beurré van den 
Ham peer (kijk, hiermee heeft de 
notaris zich kunnen vereeuwigen)  
De Notarisappel houdt van drogere, 
lichte gronden  De appel voldeed als 
laagstam niet erg, vandaar dat in de 
zestiger jaren het eind van haar com
merciële teelt werd ingeleid, na eerst 
al in 1957 van de rassenlijst te zijn 
afgevoerd  Vrucht meer hoog dan 
breed, licht groen met aan de zonkant 
weinig rode streping  Bij rijpheid 
geelgroen  Vlees lichtgeel, saprijk, 
zachtzuur, aangenaam aroma  
De Notarisappel vormt het leeuwen
deel van de fruitoogst welke ik naar de 
fruitpers breng  Oogst half september/ 
begin oktober volgens mijn bron  Mijn 
ervaring is dat de oogst veel eerder 
komt, net als mijn Zigeunerin  Dat kan 

of aan de standplaats liggen of aan de 
onderstam  Ik heb moeite om de appe
len nog in goede conditie te houden 
voor wanneer de mobile fruitpers in 
Zeeland arriveert  Hoewel, vorig jaar 
heb ik wat eerder geplukt, in mijn kel
der bewaard en zelfs nog in februari 
gegeten! De boom is een sterke groei
er, maar niet zo sterk als Goudrenet  
Bestuift zichzelf  Ook ieder jaar een 
grote opbrengst bij mij  Wat interessant 
is voor als iemand maar een boom in 
zijn tuin zet  Maar daar wordt anders 
over gedacht  Sommigen vinden de 
Notarisappel een te onregelmatige 
groeier en te kankergevoelig (maar dat 
zou ook weer op een zwakkere onder
stam zijn) en slecht stuifmeel produce
rend  Bronnen spreken elkaar wel eens 
tegen  Gevoeligheid voor stip kan ik 
beamen  
Desalniettemin: het bezit van een nota
bele appel voelt niet verkeerd 

 

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

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

en hazelnoten
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Even lijkt het erop dat er niemand thuis is, 
wanneer wij op de deur kloppen van 
boerderij Torenzicht aan het Nazareth te 
Wolphaartsdijk  Naast de ingang, eigenlijk 
de achterdeur, pronken twee ferme noten
bomen  Uiteindelijk verschijnt toch eige
naar Johan Smallegange  De familie 
Smallegange boert al generaties op 
Torenzicht  Johan heeft daarnaast altijd 
voor de klas gestaan  Hij beboert het 
akkerland nog extensief en tegenwoordig 
doet de schuur voornamelijk dienst als 
paardenpension      
Torenzicht is, als een van de 199 Zeeuwse 
‘toperven’, onlangs in aanmerking 
gekomen voor subsidie binnen het 
SLZproject ‘Herstel Zeeuwse Toperven’  
In overleg met SLZ is een plan opgesteld 
om een aantal traditionele elementen aan 

het erf toe te voegen: een drinkput, een rij 
wilgen langs het Nazareth (waarmee het 
bochtige verloop van de kreekrug zicht
baar wordt) en een “Zeeuwse haag” met 
o a  meidoorn en hondsroos     

Wij vragen Johan naar zijn bevindingen tot 
nu toe van het project  “Het ging eigenlijk 
heel gemakkelijk: ik heb me aangemeld en 
daarna met iemand van SLZ de mogelijk
heden doorgenomen ” Johan is tevreden 
over het resulterende projectvoorstel  
“Ik vind het vooral mooi dat de poel terug
komt  Als jongen zat ik daar naar de water
diertjes te kijken, maar in ’87 is deze 
gedempt”  De voorgestelde beplanting 
komt uiteraard de biodiversiteit van het erf 
ten goede en ook daar is Johan blij om  
Op een toegevoegde strook land aan de 

Alle foto’s: SLZ

Een kijkje op Top-erf Torenzicht
Door: Sam Janse, SLZ
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zuidzijde van het erf stond aanvanke
lijk een dichtbegroeid stuk bos  “Ik heb 
nog naar een duurzame bestemming 
gezocht, maar uiteindelijk moest ik het 
toch verwijderen ” Een klein deel heeft 
hij laten staan, want daar broedt een 
buizerdpaar in  

Tot slot nemen we nog even een kijkje 
in en om de monumentale schuur, die 
uit 1768 stamt (enkele bal
ken zijn vermoedelijk nog 
ouder)  De schuur heeft in 
totaal drie mendeuren en 
een prachtig gegolfd rie
ten dak, dat ongeveer 15 
jaar geleden van nieuw 
riet is voorzien met steun 
van de gemeente Goes  
De constructie is op enke
le plaatsen verstevigd, 
maar nog in goede staat  
Binnen nestelen zeker zes 
paar boerenzwaluwen  

“De schuur blijft een bron van zorg en 
onpraktisch, maar ik hoop natuurlijk 
dat hij nog lang kan blijven staan”, zegt 
Johan  Voorlopig mag Torenzicht zich 
in ieder geval tot de mooiste en meest 
authentieke Zeeuwse erven blijven 
rekenen 
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In onze serie over monumentale bomen in 
Zeeland is tot nu toe een aantal gemeenten 
in Zeeland beschreven  Het accent lag daar
bij op bomen van openbare plaatsen, zoals 
pleinen, begraafplaatsen en langs wegen  
Voordat we verder gaan met de andere 
gemeenten, nu eerst een artikeltje over 
monumentale bomen op erven  Waar de 
“openbare” bomen steeds van dichtbij te 
bewonderen zijn, is dat op erven meestal 
niet het geval  Toch sieren ook de monu
mentale bomen op erven het landschap  
Erven met mooie bomen vallen al van ver 
op in het open Zeeuwse landschap  Goed 
begroeide erven vormen groene oases in 
het vaak grootschalige landschap  

Functies
De bomen hebben vaak meerdere functies  
Naast landschappelijke en ecologische 
hebben ze ook cultuurhistorische waarde  
En natuurlijk zijn het uitstekende windvan
gers in een windrijke provincie als Zeeland  
Vroeger werden hiervoor de karakteristieke 
Italiaanse populieren gebruikt  Het zijn zuil
vormige en zeer hoog opgaande bomen, 
die bijna altijd in rijen rondom het erf of de 
boomgaard werden aangeplant  Helaas 
bleek deze soort niet zo sterk te zijn en 
geleidelijk aan zijn deze bomen vervangen 
door andere windvangers, bijvoorbeeld de 
Vereecken populier  Van oudsher worden 
ook elzen vaak gebruikt als windvangers  

Slechts heel af en toe kom je ze nog wel 
eens tegen, zo’n rij oude Italica’s en dat is 
dan tegelijk een stukje cultuurhistorie  

Als windvang worden ook wel windsingels 
toegepast  Het is een randbeplanting in de 
vorm van smalle langgerekte bosjes  Naast 
opgaande bomen als schietwilgen, essen 
en Canadapopulieren vinden we hier ook 
tal van struikvormige soorten die het van 
onderen goed dicht zetten, zoals meidoorn, 
sleedoorn, hondsroos, veldesdoorn, bos en 
grauwe wilg  Deze bosjes zijn waardevol 
voor dieren die er dekking en voedsel vin
den  Landschappelijk gezien is het fijn, 
zeker als er mooie bebouwing aanwezig is, 
dat die van buitenaf zichtbaar is  Als er 
grote loodsen staan is het juist prettig dat 
die door serieuze groen singels wat aan het 
oog onttrokken zijn   

Monumentale bomen op erven
Door: Lucien Calle, SLZ          Alle foto’s: Lucien Calle

Italiaanse populieren rond een erf bij Zuidzande.
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Als een boerderij een oprijlaan van 
monumentale bomen heeft, verleent 
dat het erf een zekere status  Oprijlanen 
kunnen uit verschillende boomsoorten 
bestaan  Paardenkastanjes, platanen en 
essen zijn populair  Vaak zie je op en 
rond het erf ook wel hoogstamfruit
bomen, bijvoorbeeld in een huisweide, 
tegen de bebouwing aan  Naast de sier
waarde was hier ook altijd de fruitoogst 
van belang  De meeste hoogstamfruit
bomen worden echter niet zo hoog, 
maar er zijn er wel bij die een reusachtig 
formaat kunnen bereiken  Wat te 
denken van jutteperen die wel 20 meter 
hoogte halen  Ze werden vaak tussen 
het huis en de schuur aangeplant, als 
bliksemvangers  En ook kersen kunnen 
soms uitgroeien tot indrukwekkende 
gestaltes  

Solitaire bomen
Als een erf niet te klein is, is er ook ruim
te voor één of enkele mooie solitaire 
bomen  In Zeeland worden hiervoor 
vaak treurwilgen (vaak bij een poel), 
linden, walnoten, eiken, beuken en ook 

weer paardenkastanjes gebruikt  Als 
deze bomen genoeg ruimte krijgen 
kunnen ze uitgroeien tot formidabele 
afmetingen, waarbij ze het hele erf 
kunnen gaan domineren  

In de boerderijtuinen staan vaak sier
bomen  Waar vroeger het assortiment 
beperkt was, met soorten als hulst, 
taxus, buxus ed , zijn er tegenwoordig 
eindeloos veel soorten en maten ver
krijgbaar  Dat zie je in de tuinen ook 
terug  Het is er vaak een hele mengel
moes aan soorten en kleuren  Daarbij 
worden ook weer zeer diverse snoei
methoden uitgevoerd  Soms vind je 
op erven ook nog wel monumentale 
struiken  Soorten als buxus en taxus 
kunnen heel oud worden, maar worden 
ondanks hun hoge leeftijd niet heel 
omvangrijk 

Problemen
Niet altijd gaat het zo goed met de 
monu mentale bomen op de erven  Het 
gebeurt nogal eens dat de bomen te 
weinig ruimte hebben  Er is dan een te 
dichte plantafstand gebruikt  Niet ieder
een beseft dat een volwassen boom zo 
veel ruimte kan innemen  Een ander 
probleem is dat diverse boomziekten 
flink zijn toegenomen  Iepenziekte, 
essentaksterfte, bloedingsziekte bij 
paardenkastanjes, fytoftoraschimmels 
bij o a  walnoten en dergelijke, hebben 
het bomenbestand wat uitgedund  Dat 
zijn helaas zaken waar een eigenaar niet 
zo veel aan kan doen  Treurwilg op een erf bij Zaamslag. 
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Na West is nu Oost ZeeuwsVlaanderen aan 
de beurt  Groot Eiland is een zoet water
moeras, ontstaan door de verzanding van 

de vaarweg naar Hulst vanaf de Honte of 
Westerschelde  Het is particulier terrein, 
waar je niet vrij kunt ronddolen  Sinds een 

Wandeling rond het Groot Eiland
Door: Nico Baart, vrijwilliger SLZ

 

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

Boerderijrestaurant &
streekpakketwinkel

Zicht op Groot Eiland. Alle foto’s: Nico Baart

In het Land van Hulst op 4 augustus 2019

Ambachtsweg 6
4458 DA ’s-Heer Arendskerke

tel. 0113-563551
vansabben@zeelandnet.nl
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aantal jaren voert een natuurpad langs 
de zuidkant en is er een uitkijktoren in 
het westen van het gebied  

We parkeren tussen knooppunt (kp) 
18 en 19, aan de Achtste Verkorting tus
sen de bosjes, op de voormalige kinder
kopjesweg  Het is zondagmorgen, en er 
zitten al mensen te picknicken  Daar 
wachten we nog even mee en gaan 
eerst richting kp 18  We lopen tussen 
twee flinke plassen, die populair zijn bij 
de vissers  Op de visvlonders zit nog 
niemand, maar aan de wegkant zit wel 
al een familie te vissen, op veilige 
afstand gadegeslagen door een drietal 
“soep”ganzen  Op het water aan beide 
zijden zitten ook een paar vissers, nl  
twee futen en wat meerkoeten met 
bijna volgroeide jongen  We slaan 
rechtsaf een polderweg in die met zijn 
essen schaduw biedt  Links van ons ligt 
het stro van het recent gemaaide graan

veld te drogen in de zon en de geur 
komt ons tegemoet  In de verte horen 
we het zware klokgelui van de Basiliek 
van Hulst en achter ons ronken de 
Harleys en de BMW motoren de Achtste 
Verkorting op  Daar hebben we geen 
last meer van, denken we! 
De wegberm staat in bloei met gele 
pastinaak, wilde peen, witte duizend
blad en blauwe luzerne, die bezocht 
worden door de vlinders, zoals het kool
witje, blauwtjes en natuurlijk de oranje 
luzernevlinder  Aan de overkant zien we 
dat de akkerdistel al ver uitgebloeid is 
met het wollige zaadpluis, maar toch 
komen er nog distelvlinders af op de 
paarse bloemhoofdjes  Na een paar 
honderd meter kunnen we rechts 
afslaan, van het asfalt, het natuurgebied 
in  Even checken of dit de juiste weg is, 
want de hoge gewone berenklauw met 
zijn mooie witte bolvormige scherm
bloemen ontnam ons het zicht op het 
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pijltje van het wandelnetwerk  Vlak voor 
het brugje staat watermunt, kleverige 
ogentroost, lisdodde en gele heelblaadjes  
Geen vogels te zien of te horen  Zou de 
karekiet al terug naar Afrika zijn? Het pad 
loopt naar links, langs een afrastering met 
erachter platanen  De bessen van de mei
doorn en de Gelderse roos beginnen al 
oranje/rood te kleuren  Even later komen 
we in een stil laantje met hoge populieren 
langs een watergang, die dichtgegroeid is 
met riet en koninginnenkruid  Aan de zuid

kant wordt het geheel begrensd door knot
wilgen, die al erg hoog zijn opgeschoten  
Rechts groeit zwarte els  Het hele pad lang 
is het een lust voor het oog, want de lever
kleurige bloemen zitten vol met zwart/wit/
rode Atalanta’s en de wat blekere distelvlin
ders  Op het niet beschaduwde en drogere 
gedeelte worden we verrast door de aan
wezigheid van de tere lilakleurige duizend
guldenkruid en de gele bitterling, die hier 
mooi open staat  Planten, die je eerder in 
een duinvallei verwacht  De meeste zijn al 
verdroogd  

Op het eind van het pad steken we weer 
een brug over, waar een eenzame, van oor
sprong Friese, visser zijn geluk beproeft  
Het gaat vanaf kp 32 verder over de weg, 
met als enig extraatje nog een afslag naar 
de uitkijktoren  Op het met rode ogen
troost bezaaide pad worden we eerst nog 
verrast door een haas, die meteen rechts
omkeer maakt en later door de fazant, die 
me de stuipen op het lijf jaagt, als hij met 
veel lawaai voor mijn voeten weg vliegt  

Genietend van het prachtige uitzicht vanaf 
de uitkijktoren, eten we onze lunch en zien 
we twee grote zilverreigers en een blauwe 
reiger  Het getjilp boven ons hoofd komt 
van de boerenzwaluwen, die waarschijnlijk 
nestelen bij het melkveebedrijf aan de 
Reigersbossestraat  Een hobbyfotograaf 
vertelt over zijn opnamen van o a  konin
ginnenpages  Als ik de trap afloop zie ik er 
een  Hij roept me terug om me te attende
ren op een ree, dat juist boven de begroei
ing van het veld uitkijkt  Verder naar kp 31, 
het begin van de Nieuwe Zeedijk  Voor alle 
veiligheid gaan we op de kruin van de dijk 
lopen onder de populieren, want op de 
weg rijden behalve veel fietsers ook hele 
motorclubs, met het nodige lawaai  Vanaf 
de dijk hebben we in ieder geval ruim zicht 
op het gebied, dat geel gekleurd wordt 
door het vele Jacobs kruiskruid  Vóór kp 93 
wandelen we door het buurtschap Sasdijk, 
de voormalige batterij Luntershoek  Hier 
lag voorheen de sluis, die toegang gaf tot 
de haven van Hulst, maar door verzanding 
buiten ge bruik werd gesteld in 1821  We 
vervolgen de route  over de Klein Cambron

Wilde planten natuurgebied  Groot Eiland.
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Schotse Hooglanders op Groot Eiland.

dijk, waarvan de naam herinnert aan de 
Cisterciënzermonniken van Cambron, 
die hier in de Middeleeuwen het gebied 
ingepolderd hebben  Jammer genoeg 
zijn de populieren hier gekapt zodat er 
weinig beschutting is  De Schotse 
Hooglanders op het Eiland hebben op 
een enkele boom na helemaal geen 
schaduw en zoeken al loeiend met hun 
kalveren verkoeling in het water  Onder 
de bomen bij de Vijfhoek rusten we 
even en drinken wat, want de mini
camping die op de kaart staat, heeft 
zijn terras, tot onze teleurstelling, 
opgeheven  Dan maar zo snel mogelijk 
over de Havikdijk, met schaduw, naar 
kp 19 en rechtsaf de Achtste Verkorting 
waar we, in de geur van agrarische 
sproeimiddelen, de parkeerplaats 
te bereiken  

Gelopen route: 
kp 18> 32> 31> 93> 19> 18

Totale lengte: 
9,9 km

Parkeren: 
aan de Achtste Verkorting 

Advies: 
  Niet in het weekend lopen van

wege drukte op de weg 
  Zorg voor voldoende drinken en 

proviand  
  Wandeling (met extra gedeelte 

over het Eiland) is te down  
loaden vanaf de website:  
www routeyou com:  
Grooteiland wandeling  
HulstLuntershoek 11,3 km 
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Wanneer ik dit zit te schrijven, is het buiten 
een groot schilderij  Wat een pracht heb
ben we toch met al die bloesems om ons 
heen  En straks ook weer zo’n overdaad 
aan fruit 

Als vrijwilliger zit ik nu 15 jaar bij SLZ 
in de Hoogstamfruitbrigade  Het is een 
hechte groep van 10 personen  En elk jaar 
verbaas ik me weer over het geringe 
gebruik van de vruchten  Oké, menigeen 
maakt gebruik van de mobiele fruitpers 
maar lang niet iedereen  En er wordt ook 
chutney, appelmoes en jam gemaakt  
Maar als ik dan nog al dat fruit op de 
grond zie liggen denk ik steeds: “Allemaal 
wijn, allemaal cider ” Cider is nog niet zo 
ingeburgerd in Zeeland  Vandaar mijn 
pleidooi voor het maken van cider! 

Het zelf maken van cider is geen ingewik
kelde bezigheid  Begin met het verzame
len van beugelflessen van bv  Grols  Pluk je 
appels als ze rijp zijn en nog niet van de 
boom vallen  Valfuit is alleen te gebruiken 
als je het voor je neus ziet vallen  Ben je 
een of twee dagen later, dan is de kans op 
besmetting al aanwezig en ook kans op 

een grondsmaak  Dan is het een kwestie 
van de appels versnipperen  Natuurlijk is 
het dan gemakkelijk als je lid bent van ons 
wijnmakersgilde Luctor et Fermento  Zij 
hebben allerlei apparaten die het leven 
van een cidermaker gemakkelijker maakt  
Na het versnipperen doe je de pulp in een 
gazen zak in een centrifuge  Deze slingert 
het sap naar buiten en de droge pulp blijft 
in de zak  Een kilo appels levert gemiddeld 
650 ml sap op  Het sap heeft genoeg 
vruchtensuikers in zich voor een alcohol
percentage van rond de 6%; dit is mooi 
voor een frisse koele drank  Het sap in een 
grote fles (10, 15 of 20 liter) gieten, een 
enzym en gist erbij en Klaar is Kees of hoe 
je heten mag  Vergeet niet een waterslot 
te plaatsen! Zet de fles op een plaats met 

Wat moet je met 
al dat fruit? … 
Cider?
Door: Wim en Gezina de Moor, vrijwilligers SLZ

Alle foto’s: Gezina de Moor
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kamertemperatuur; iets warmer mag 
ook  Het enzym en de gist kun je via 
internet bestellen of toch weer bij ons 
gilde 

Na een dag of 2 moet het hele spul 
staan te gisten en dat duurt ongeveer 
4 tot 6 weken  Geniet van het geluid en 
de gistlucht  Als het sap (= de wijn), 
bijna helder is komt het bottelen aan 
de beurt  Via een slangetje ga je de 
grondig gereinigde beugelflessen 
vullen  Eerst voeg je 6 gram suiker 
(1,5 suikerklontje) en een paar korrel
tjes droge gist toe  Dit is noodzakelijk 
voor het nagisten op de fles  

Bovendien blijven die koolzuurbolle
tjes die normaal via het waterslot naar 
buiten gaan, nu als leuke bubbeltjes in 
je cider  Zo krijg je bruisende cider  
Wij (het wijngilde) starten half februari 
en half april gaan we bottelen  En dan 
in juli op je terras in de ondergaande 
zon heerlijk genieten van een koude 
cider! Veel voorpret en proost 
Voor meer hulp en gebruik van appara
tuur; kijk eens op de site www luctor
etfermento nl  En zij helpen u graag 
verder 
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De musterdvumme is wellicht de oudste 
traditionele manier van takhoutverwer
king op het erf  Het hoorde bij de bakkeet 
die op het erf stond  Takkenbossen, ofwel 
“musterds” werden in vele lagen kruislings 
over elkaar gestapeld tot een vierhoekig 
bouwsel van ca  anderhalve meter hoogte; 
van boven schuin afgewerkt als een soort 
dak zodat het regenwater kon afvloeien en 
de bossen konden drogen en worden 
gestookt in de oven van de bakkeet waar 
brood gebakken werd 
Allerhande snoeihout kan in bossen 
gebonden ofwel gemusterd” worden, 
maar vooral het hout van knotwilgen is 

geschikt: slanke dichte bundels die goed 
te stapelen zijn  Tegenwoordig zijn de 
boerenerven waar nog een musterd
vumme te vinden is zeldzaam 

Een zorgvuldig in elkaar gezette “musterd
vumme” is echter mooi om te zien en 
verschaft het erf extra natuurwaarde  
Te denken valt aan schimmels en insecten, 
maar het is ook een prima schuil en nes
telplaats voor allerlei kleine dieren, zoals 
vogels en egels  Tevens zou het vanuit het 
oogpunt van cultuurhistorie goed zijn als 
de traditionele “musterdvumme” weer in 
ere zou worden hersteld  

De musterdvumme
Door: Kees Tonkens, SLZ

Muster in musterpaard. Alle foto’s: Kees Tonkens
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Hoe maak je musterds?
Het “musteren“ is eenvoudig te doen 
met behulp van zogenaamde “musterd
paarden’  De constructie hiervan is vrij 
simpel; vier stevige balken op vier 
punten aan elkaar verbonden met een 
slotbout  Daarin vier verticale poten 
waar de takken tussen komen te lig
gen  Aan een kant een stevig touw met 
een ring  Bij het klemmen worden 
touw en ring over de bos heen 
geklemd door een stok door de ring en 
te steken en onder de boog te duwen 
Om een lange bos (1,5 mtr  of langer) 
mooi strak af te binden heb je twee 
stukken draad nodig en twee musterd
paarden, met één paard gaat het overi
gens ook! Het is belangrijk alle takken 
met het dikkere stuk dezelfde richting 
op te leggen  Daardoor kun je de 
bundels heel compact maken 

1:  Zet twee paarden op een korte 
afstand (ca  50 cm) van elkaar  

2:  Leg tussen de poten van de musters 
een stuk draad dwars op de richting 
waar in de takken komen te liggen  

3:  Als je voldoende takken bijeen hebt, 
kun je ze klemmen: pak bij het  
eerste paard de grote metalen ring 
die links aan een touw aan de  
zijkant van het paard vast zit op en 
haal daar een stevige stok door
heen   
Het andere uiteinde van die stok 
klem je onder de metalen beugel 
aan de rechterkant  (Overigens kun 
je ze ook klemmen door gewoon je 
voet op te zetten) 

4:  Breng de twee uiteinden van het 
onder de bos liggende draad naar 
elkaar toe en bindt ze zo strak 
mogelijk aan elkaar  

5:   Daarna het tweede draadje; als je 
maar 1 paard hebt verschuif je de 
bos en herhaal je de procedure

Ter variatie: 
Je zou met enige fantasie andere 
musterdconstructies op het erf kunnen 
maken  Bij voorbeeld: drie of meer
hoeksvummes  Musterds lenen 
zich heel goed voor tal van andere 
constructies, zoals overbeschoeiing, 
afscheidingen, kinderspeelhutten, 
steun voor klimplanten, etc Musterdvumme op erf
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Nijsse Inrichting, 
Beheer en Onderhoud
 's-Gravenpolder 
T: 06 10 01 23 43 
E: info@nibo-ht.nl 

Uw tuin hoort een plek 
te zijn waar u zich thuis voelt. 
Ik help u graag die plek mooi 
te maken en mooi te houden.

Uw tuin in goede handen!

                            CAMPING
                                                   UITSPANNING
                                                                         BOERENGOLF

                                            

 

                                       Karnemelkshoek                           Barentsweg 2
                                                                      4389 TW Ritthem
                                                 Tel: 0118-472683/06-30077323/06-23318949
                                                                Karnemelkshoek@zonnet.nl
                                                                   www.karnemelkshoek.nl
                                                                                          

                                                                                  LandschappenNL is één van de bene ficiënten

 van de Nationale Postcode Loterij; de grootste 

goededoelenloterij van Nederland. Jaarlijks 

ontvangt LandschappenNL een financiële 

bijdrage. 

Dankzij deze financiële bijdrage kunnen de 

provinciale organisaties, zoals SLZ, o.a. vele 

hectaren natuur veiligstellen voor nu en 

toekomstige generaties, vrijwilligers onder

steunen in hun vrijwilligerswerk in de natuur en 

zorgen voor het behoud ontwikkeling van het 

waardevolle Nederlandse cultuurlandschap. 

Al sinds 1996 ontvangt LandschappenNL 

(tot 2016: De 12 Landschappen en Landschaps

beheer Nederland) elk jaar een aanzienlijke 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 

De provinciale organisaties zijn zeer verguld met 

het substantiële bedrag dat zij ontvangen!
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SLZ is bezig met het professionaliseren 
van het vrijwilligerswerk  Hiervoor is 
een apart project opgezet  Door de 
Provincie Zeeland wordt SLZ steeds 
meer gezien als partij die vrijwilligers
groepen ondersteunt en de uitleen van 
diverse gereedschappen coördineert  
Dit kan variëren van takkenscharen en 
zagen, tot amfibiefuiken, lieslaarzen of 
een tablet 
Het is de bedoeling dat meerdere 
groepen bij ons gereedschap kunnen 
lenen  Denk dan bijvoorbeeld aan 
natuurorganisaties en bewoners
groepen of wijkverenigingen  De uit
leen wordt dus breder dan de huidige 
groepen  
Er is een softwarepakket aangeschaft 
waarmee we een beter inzicht krijgen 
in de stroom van gereedschappen  

Er kan dus niet zomaar gereedschap 
meer meegenomen of meegegeven 
worden  Alles loopt via digitale reserve
ringen via onze website  Dat vraagt van 
iedereen een (kleine) aanpassing in de 
werkwijze  
Via het systeem kunnen aanvragen 
gedaan worden door alle (groene) vrij
willigersgroepen  Voor de aanvraag van 
gereedschap voor de Natuurwerkdag 
geldt een einddatum van 14 oktober  
Hoe werkt het? Op de website van SLZ 
vind je onder het kopje ‘Vrijwilligers’ en 
dan ‘Gereedschapsuitleen’ de mogelijk
heid om in te loggen in ons nieuwe 
systeem  Als het de eerste keer is, moet 
door ons een account aangemaakt 
worden  Hiervoor is een aparte knop 
opgenomen op deze pagina 
Neem bij vragen contact met ons op: 
iman@landschapsbeheerzeeland nl of 
tel  011323 09 36 

Wij helpen graag iedereen op weg!

Door: Joan van der Velden, SLZ

Vernieuwde methode uitleen 
gereedschap
Door: Iman Labruyère, SLZ
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Op de Zeeuwse boerenerven is 
veel symboliek terug te vinden 
die iets vertelt over de tradities, 
waarden of overtuiging van de 
bewoners  In het verlegen wer
den symbolen algemeen toege
past om op sierlijke wijze een 
boodschap over te brengen  
Deze symboliek is vooral terug te 
vinden op verschillende elemen
ten van Zeeuwse erven, zoals 
makelaars, muurankers, metsel
werk, luiken en toegangshekken  
De symbolen zijn zo vanzelfspre
kend dat men ze pas mist als ze 
zijn verdwenen  Typische symbo
len die als versiering zijn  terug te 
vinden op verschillende elemen
ten van het erf zijn weergegeven 
in tabel 1  

Het symboolgebruik in Zeeland 
verschilt per regio/eiland  Zo is 
aan de makelaar vaak af te lezen 
om welke streek het gaat  Op 
Walcheren hebben de makelaars 
en meestal ook de boeiborden, 
veel golvende lijnen, terwijl deze 
op ZuidBeveland veel rechter en 
strakker zijn  De makelaars van 
vissersdorpen van Tholen en 
Duive land zijn meer pijlvormig 
en in ZeeuwsVlaanderen zijn ze, 
áls ze aanwezig zijn, relatief een
voudig en vaak onopvallend van 
kleur  
Naast de symbolen heeft de 
kleurvorming vaak ook zijn eigen 
betekenis  Groen is na zwart een 
gangbare kleur geworden en 
stond voor hoop en vrede, wat 

Typische kleurstelling van erven in Zeeland. Alle foto’s: SLZ

Symboliek op Zeeuwse erven
Door: Sandra Dobbelaar en Joan van der Velden, SLZ

Restauratie van een 
makelaar op erf 
Tholen.
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wel past gezien de bewogen geschie
denis van Zeeland  Op de meeste 
erven was het te vinden  Toch zie je 
hier en daar in Zeeland een ander 
kleurgebruik  In de omgeving van 
voormalige meestoven, vind je vaak 
het meekraprood op deuren, luiken en 
ander houtwerk  De meestoven zijn er 
niet meer, het kleurgebruik in veel 
gevallen nog wel  Soms verwijst kleur 
naar een bepaalde relatie tussen men
sen of specifieke regio  Er zijn boerde
rijen bekend in ZeeuwsVlaanderen die 
allen een typisch blauwe schuur ken
nen, of een gele zoals op Walcheren en 
in de omgeving van Spui  Zeeuwen 

namen met het migreren door de pro
vincie hun eigen gewoonten en tradi
ties mee  Misschien omdat men zich
zelf dan meer thuis voelde, maar in elk 
geval ook om te laten zien wie men 
was en waar men voor stond  Om die 
reden tref je op oude schuren in mid
den ZeeuwsVlaanderen dezelfde sym
bolen aan als op Walcheren  
Symbolen werden door de lokale vak
mensen naar eigen inzicht en smaak 
gestileerd  Op erven waar door dezelfde 
smid of timmerman een hek of make
laar was gemaakt, zie je gelijkenis in 
vormgeving  Je herkent er de handteke
ning van de meester in als het ware  

Zeeuwse symbolen met betekenis en erfelementen waarop ze werden afgebeeld.

Symbool Zeeuwse betekenis Aanwezig op

pijlpunt weerbaarheid toegangshekken, makelaars

klaver geluk luiken, makelaars, metselwerk

hart vruchtbaarheid deuren, makelaars, metselwerk

lelie overwinning hekken, makelaars

ruit hoop op vruchtbaarheid makelaars, metselwerk

zonnewiel hoop op voorspoed kozijnen, toegangshekken

cirkel oneindigheid toegangshekken, metselwerk, ramen

halve cirkel begin en einde, hoop ramen, hekwerken

kelk eeuwige leven makelaars

odal levensloop hekken, muurankers

Makelaars op erven in Zeeland

Mariekerke, 
Walcheren

Dreischor, 
Schouwen-Duiveland

’s Heer-Abtskerke, 
Zuid-Beveland

Groede, 
Zeeuws-Vlaanderen
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* sfeervolle locatie voor familiefeesten, bruiloften

* personeelsbijeenkomsten met outdoor activiteiten en lunch of diner

* teambuildingsdagen met trainers mogelijk 

voor informatie: www.twistvliet.nl
mail: landgoed@twistvliet.nl 

nico mesu, tel. 0118-594757

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

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

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

Linsjeweg 3   |   4444 AL  ’s-Heer Abtskerke   |   t: 0113-311363   |   email: info@markussebv.nlLinsjeweg 3   |   4444 AL  ’s-Heer Abtskerke   |   t: 0113-311363   |   email: info@markussebv.nl

SNOEIEN   |   ROOIEN   |   CONTROLEREN

GEEN BOOM TE GROOT!

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

  
E  
T  

W

MEEDENKERS ONTWERPERS

DRUKKERSPRINTERS

Drukkerij 
Zoeteweij
Yerseke

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

A.C. RIJKEN EN ZONEN V.O.F.

Meubelmakerij 
Restauratie- en Aannemingsbedrijf

Middelburgsestraat 60b en c 
 4371 ET Koudekerke 

Tel: 0118 552400 

WWW.ACRIJKEN.NL
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Nieuwe medewerkers 
Vanaf 22 juli is Elly Jacobusse SLZ komen 
versterken  Elly is 24 jaar en woont in 
Goes  Ze heeft eerder ook al bij ons 
stage gelopen, dus we kenden haar al 
wel!  Elly gaat zich voornamelijk bezig 
houden met de PAS, gedrags code 
Flora&Fauna, cursussen, Erfgoeddag etc 

Op 12 augustus is Sam Janse gestart bij 
SLZ  Sam is 39 jaar en woont in West
kapelle  Hij gaat zich voornamelijk bezig 
houden met cultuurhistorie (zoals 
Zeeuwse Ankers, begraafplaats Hulst), 
diverse taken Werk voor Derden en AVG 
In de volgende editie worden zij nader 
voorgesteld 

Kort nieuws

Symbolen op elementen op Zeeuwse erven

Walcheren

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen

Zuid-Beveland

Tholen

Zeeuws-Vlaanderen

Zuid-Beveland

Zeeuws-Vlaanderen

Het symboolgebruik op erven wordt 
steeds zeldzamer  Dit heeft te maken 
dat veel erfelementen, waarop traditio
neel de symbolen werden weergege
ven, buiten gebruik raken (zoals luiken 
en makelaars)  Men kent de betekenis 
niet meer en het komt nogal eens voor 
dat niet de regionale traditionele sym
bolen worden toegepast op gerestau

reerde elementen; gewoon omdat het 
mooi is  Met het verdwijnen van de erf
elementen verdwijnen ook de symbo
len en daarmee een stukje Zeeuwse 
identiteit  Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland wil graag de kennis van deze 
symbolen bewaren en, waar mogelijk
heid, de kleine landschappelijke ele
menten op erven behouden 
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Erfgoeddag
Op zaterdag 5 oktober organiseren wij 
de ’Erfgoeddag” in Terneuzen waar naast 
het persen van hoogstamfruit (vooraf 
aanmelden) meerdere activiteiten zijn 
voor ieder die het landschap een warm 
hart toedraagt  

Ook onze determinatie deskundigen 
van de oude fruitrassen zijn aanwezig  
Heeft u fruit waarvan u niet weet welk 
ras het is? Neem dan minimaal vier stuks 
fruit mee en zij proberen om de naam 
van de hoogstamfruitboom te achter
halen  Kijk op onze website voor meer 
informatie 

Oude begraafplaats Vrouwenpolder
De voormalige begraafplaats aan de 
Noorddijk te Vrouwenpolder is weer 
helemaal spik en span! De historische 
graven die zich nog bevinden op deze 
begraafplaats waren er niet goed aan 
toe en dreigden verloren te gaan  Ook 
was veel overwoekerd met groen  
Samen met veel vrijwilligers, bedrijven, 
gemeente en anderen hebben we deze 
begraafplaats opgeknapt  Er is gesnoeid 
en gemaaid, maar ook de nog aanwezi
ge graven zijn gerestaureerd  Dit alles in 

samenwerking met de gemeente Veere 
en het Waterschap, die eigenaar zijn van 
het terrein  
SLZ is initiator, coördinator en facilitator 
in dit project  Financiering is gedaan 
door de gemeente, maar ook door de 
Frits Lensvelt Stichting  Dhr  Frits 
Lensvelt ligt hier begraven en ook zijn 
steen is helemaal gerestaureerd door 
vrijwilligers en restaurateur Riaan Rijken  
Het is een waardevolle historische 
locatie die niet vergeten mag worden  
Gelukkig hebben de vele vrijwilligers 
ontzettend veel tijd en enthousiasme 
erin gestoken  Én nog doen in de vorm 
van beheer en onderhoud  Aan allen die 
hieraan hebben bijgedragen en mee
gewerkt: hartelijk dank!

Alle edities
Op www tijdschriftenbankzeeland nl 
staan de voorgaande edities van ons 
kwartaalblad van de laatste 10 jaar; ook 
de oudere nummers worden binnenkort 
op deze site opgenomen 

Jaarverslag
Ons jaarverslag 2018 en jaarrekening 
2018 zijn te vinden op onze website 
www landschapsbeheerzeeland nl

Kort nieuws (vervolg)
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De hoogstamsnoeigroep van SLZ
Door: Marius Leendertse

De sfeer in de dinsdag groep is prima. 
Wij zijn met maximaal 10 mensen actief 
bezig. Merendeel mannen en twee 
vrouwen van senioren leeftijd (waar
onder een “takkenwijf”; onze blijmoedige 
verzamelaar van takken). Veelal gepensi
oneerd, maar ook enigen actief wegens 
uitval op hun dagelijkse werk of anderen 
actief naast hun werk. Elke week wordt 
gesnoeid op een ander adres, wat zijn 
charme heeft in de variatie.
Er wordt gewerkt met de handgereed
schappen snoeimes en handzaag, dat je 
in een riem bij je draagt. De handzaag 
wordt gebruikt voor wat stevige takken. 
Verder een takkenschaar, die lekker werkt 
bij het knippen van wat dikkere twijgen. 
Ook zijn er zagen in gebruik, die op uit

rekbare stokken worden gezet voor zaag
werk hoger in de boom of waar je met de 
ladder niet goed bij kunt. En uiteraard 
een ladder, die voor je eigen veiligheid 
goed staat in de richting van het centrum 
van de boom. Plus een uitrekbare snoei
schaar, maar dat kan na enige tijd een 
wat stijve nek opleveren van het kijken 
naar takken hoger in de boom, die voor 
snoei in aanmerking komen. Ook wordt 
gewerkt met een positioneringssysteem 
voor in hogere bomen uit het oogpunt 
van veilig werken. 
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, 
dus als iemand hier zin en tijd voor heeft, 
neem contact op met Pieter Voets van SLZ 
(011323 09 36 of pieter@landschaps
beheerzeeland.nl) 

Vrijwilligersorganisatie stelt zich voor
Er zijn veel organisaties die zich vrijwillig inzetten op allerlei terreinen van het landschapsbeheer in 
Zeeland. Een groot aantal daarvan is aangesloten bij SLZ. Degenen die nog wel versterking kunnen 
gebruiken hebben een vacature geplaatst op de site www.natuurwerkzeeland.nl. In deze rubriek stelt 
telkens een van die vrijwilligersgroepen zich voor.



 

AGENDA

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

 27 september Fruit persen in Middelburg (na aanmelding) 
 28 september Meehelpen met afharken  | in de duinen van Dishoek
 2 oktober Herfstwerkdag | Oranjebos Oostkapelle
 4 oktober Cursus werken op hoogte | voor uilen en roofvogelvrijwilligers in Nisse 
 4 oktober Cursus werken op hoogte | voor fruitsnoeivrijwilligers in Kloetinge
 5 oktober  Erfgoeddag, fruit persen, determinatie deskundigen, excursies |   
  Terneuzen
 5 oktober  Rondleiding door ZAGRAS | begraafplaats Veerstraat Zaamslag 13.30u
 16 oktober Cursus werken langs de weg | voor SLZ vrijwilligers
 22 oktober Slotsymposium | 2BConnect
 29 okt, 5 en 9 nov  Cursus snoeien hoogstamfruitbomen | Walcheren
 2 november Natuurwerkdag | diverse locaties 
 2 november Onthulling herdenkingsmonument | Dishoek
 19 november Cursus zaag- en veltechniek | locatie ntb

   Kijk op www.landschapsbeheerzeeland.nl voor meer informatie  
over bovenstaande activiteiten. Voor meer natuur educatie  
activiteiten, kijk op www.natuurinzeeland.nl


