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Op deze uitgave zijn ons privacy statement en algemene 
voorwaarden van toepassing; deze zijn te vinden op de 
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wordt verstuurd in een biologisch afbreekbaar folie.
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Het is voor ons heel gewoon om vrienden 
in het noorden van het land te bezoeken 
of sperzieboontjes te eten die uit Egypte 
zijn aangevoerd  Dankzij een intensief 
netwerk van (water)wegen is dat mogelijk  
Dieren moeten er voor hun voedsel en 
sociale contacten ook op uit  Helaas wordt 
dat in ons druk bezette land steeds moei-
lijker  

Eiland
Op zoek naar voedsel of een partner 
moeten dieren soms grote afstanden 
afleggen  Steeds vaker echter worden hun 
trekroutes geblokkeerd of vernietigd door 
aanleg van onze woonwijken en wegen  
De dieren kunnen niet meer van het ene 
gebied naar het andere trekken met als 

gevolg dat ze op een ’eiland’ komen 
te zitten  Om dit probleem op te lossen 
wordt ingezet op het verbinden van leef-
gebieden van dieren met elkaar  In het 
verleden werd daarvoor extra natuur aan-

Je erf als hotel-restaurant langs 
een wegennet voor dieren
Door: Sandra Dobbelaar, SLZ

Gewone Pendelzweefvlieg. Foto: Sandra Dobbelaar

Grote kattenstaart en watermunt langs de 
waterkant. Foto: Sandra Dobbelaar
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gelegd  Dat gebeurt sporadisch nog, 
maar veel vaker nog wordt cultuur-
landschap daarvoor ingeschakeld  
Ander beheer en een andere inrichting 
zorgen ervoor dat dit landschap (weer) 
voor dieren aantrekkelijk wordt 

Obstakel
In het open landbouwgebied spelen 
erven een onmisbare rol als rust- en 
verblijfplaats voor veel dieren  Bomen 
en struiken, drinkpoelen, weides, maar 
ook (oudere) gebouwen bieden nest-
gelegenheid, voortplantingsbiotopen, 

overwinteringsplaatsen, voedsel en 
oriëntatiepunten  Voor dieren als 
marters, egels, vleer muizen, salaman-
ders, slakken, vlinders en andere 
insecten is een grote akker een nauwe-
lijks te nemen obstakel  Natuurlijk 
beheerde bermen, hagen, houtwallen 
en oevers vormen lange linten in het 

landschap en kunnen dus uitstekend 
dienst doen om gebieden met elkaar 
te verbinden  Dieren kunnen er niet 
alleen verblijven, ze kunnen zich er ook 
langs verplaatsen om voedsel te zoe-
ken of andere geschikte leefgebieden 
te bereiken 

Zoekgebied
Het Plattelands Ontwikkelingsproject 
’Stapstenen voor Soorten’ van Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland richt zich 
op het creëren van een netwerk van 
leefgebieden en verbindingszones 
voor dieren  Een netwerk dat bestaat 
uit wegen, maar ook uit plaatsen waar 
ze even kunnen bijtanken of zich per-
manent kunnen vestigen  Een eerste 
netwerk (kerngebied) is al in ontwikke-
ling bij Zaamslag  Er is nog ruimte voor 
twee andere kerngebieden  Zoek-
gebieden daarvoor zijn bepaalde 
regio’s in Tholen en Schouwen-Duive-
land  Elk zoekgebied heeft een eigen 
ambassadeursoort, waaraan uitvoeren-
de maatregelen zijn gekoppeld  Iede-
reen met een erf, weiland, dijk of over-
hoek in een van de zoekgebieden in het 
agrarisch cultuurlandschap, kan mee-
helpen om een netwerk op te bouwen 

Zie voor meer informatie en de zoek-
gebieden 
www landschapsbeheerzeeland nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Drinkpoel. Foto: SLZ
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In de politiek en media wordt momenteel 
veel aandacht besteed aan biodiversiteit  
Biodiversiteit is de verscheidenheid (diver-
siteit) van al het leven (bio) in een bepaald 
gebied, waarbij je naast het aantal soorten 
ook kijkt naar de verhouding van de aan-
tallen van die soorten  Binnen natuur-
gebieden is de doelstelling voor bio-
diversiteit veelal eenduidig  De insteek is 
vooral om inheemse soorten die thuis-
horen in een bepaald type natuur zoveel 
mogelijk te ontwikkelen en behouden  

De subsidiering van natuurgebieden is 
hierop ook gebaseerd  In de stadsnatuur 
zie je een trend dat meer waardering ont-
staat voor soorten (inheems of uitheems) 
die zich aan kunnen passen aan het leven 
in de stad  De mogelijk concurrentie
 tussen inheemse en uitheemse soorten 
wordt er minder als probleem gezien en 
de uitheemse soorten worden door 
sommigen zelfs gezien als verrijking van 
de biodiversiteit  Maar hoe zit het met het 
cultuurlandschap? Dit cultuurlandschap 

Biodiversiteit van het 
cultuurlandschap
Door: Joan van der Velden en Luciën Calle, SLZ

Zicht op Oostkapelle. Foto: SLZ
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ligt geografisch, maar ook wat betreft 
de insteek voor biodiversiteit tussen 
de stad en de begrensde natuur in  
Is het, zonder de discussie over de 
noodzaak van het verbeteren van de 
biodiversiteit (in ruime zin) in twijfel te 
trekken, niet goed om een specifiek 
plan voor het cultuurlandschap op te 
stellen? 

Beleidsdoelen
Het cultuurlandschap van Zeeland 
omvat een groot areaal dat een 
bijdrage kan leveren aan de bio-
diversiteit zoals agrarisch landschap, 
wateren en oevers, tuinen en erven, 
recreatieterreinen, industrieterreinen, 
infrastructuur en cultuurhistorische 
elementen  Duidelijke beleidsdoelen 

voor de diversiteit ontbreken  Tot nu 
toe is biodiversiteit vooral gestimu-
leerd door subsidies op agrarisch en 
particulier natuurbeheer en de aanleg 
van verbindingen tussen natuur-
gebieden  Het wordt echter steeds 
meer duidelijk dat de beleidsdoelen 
voor het verbeteren van de bio-
diversiteit niet enkel gehaald kunnen 
worden met de natuurgebieden alleen 
en dat het verbeteren van de bio-
diversiteit van het cultuurlandschap 
noodzakelijk is  

Inheemse soorten
Voor het vergroten van de biodiver-
siteit van het cultuurlandschap moet 
je verder gaan dan de methodiek 
voor natuurgebieden te kopiëren  
Het cultuurlandschap heeft een ander 
karakter, kent een integratie van 
gebruiksfuncties en kan je mogelijk 
anders beoordelen dan enkel naar 
soorten  
In het cultuurlandschap hebben zich 
tal van rassen ontwikkeld met een 
unieke DNA-samenstelling zoals rassen 
van hoogstamfruit en koeien  
Het stimuleren van beplanting van 
inheemse soorten op erven en in 
tuinen van buitenhuizen zou een 
aanzienlijke winst op kunnen leveren  
In het cultuurlandschap is biomassa-
liteit van groot belang  Tenslotte is het 
van belang om op korte termijn een 
gebied dekkende kwalitatieve en 
kwantitatieve monitoring voor het 
cultuurlandschap op te zetten 

Zicht op Oostkapelle. Foto: SLZ
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Niet veel mensen beseffen dat, wanneer ze 
over de Oesterdam heen rijden, ze over his-
torische grond gaan  De Oesterdam is mid-
den jaren ’80 van de vorige eeuw dwars 
over de resten van de voormalige stad 
Reimerswaal heen gelegd  De fundamenten 
van de stad zorgden voor een stevige 
bodem waarop de dam een goede basis 
vond  Hoe anders was dit in het verleden  
De stad is geen ramp bespaard gebleven  
Stadsbranden, watervloeden, aanvallen van 
Spanjaarden en Geuzen, niets ging aan de 
stad voorbij  Dit alles is de plaats uiteindelijk 
noodlottig geworden 

Verval 
Reimerswaal was de enige stad op het oude 
Zuid-Beveland  Door zoutwinning was de 
bodem danig verzwakt en de ambachts-
heer wilde (of kon) niet zorgen voor verster-
king van de dijken  Het verhaal gaat dat hij 
de natuur zelfs zijn gang heeft laten gaan 
door het water een haven te laten uitschu-
ren  De kracht daarvan was echter zo groot 
dat er geen houden meer aan was en dat er 
een veel te groot gat werd geslagen  

Op 5 november 1530 brak een vloed door 
de broze dijken heen en verzwolg het land  
De dijken konden in de jaren daarna niet 
meer voldoende hersteld worden  Het land 
bleef onder water en de stad daardoor 
zonder inkomsten uit dit achterland  Het 
verval was ingetreden  In 1631 is er de 
spreekwoordelijke stekker eruit getrokken  

Zicht vanaf de Oesterdam. Foto: Fred van de Kieboom

Sporen in het landschap: de 
verdronken stad Reimerswaal
Door: Fred van de Kieboom, Gemeentearchivaris Tholen

Reimerswaal 1555. Bron: Jacob van Deventer 
ca. 1560, Wikipedia
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Steengroeve
Na de door vice-admiraal Hollaere 
gewonnen slag op het Slaak (ten oosten 
van Sint Philipsland en ten noorden 
van Oud-Vossemeer) tussen de Staatse 
en Spaanse vloot, dienden duizenden 
gevangen vijandelijke troepen een 
plekje te krijgen  Dat werd gevonden 
in de voormalige stad Reimerswaal, die 
al sinds de vloed van 1530 op een 
eiland in de Schelde lag  Ontsnappen 
was dus niet eenvoudig  
Na het vertrek van de Spanjaarden 
bleef er een verlaten en vervallen stad 
achter die in de jaren daarna als steen-
groeve gebruikt zou gaan worden  
De stadsmuren en gebouwen ver-
dwenen zo in de loop der tijd  Alleen 
de fundamenten bleven in het zand 
achter tot op de dag van vandaag  
Het oude Reimerswaal werd alleen 
nog bezocht door schatzoekers  

Schatgravers
Vanaf het midden van de 19e eeuw 
trokken geregeld mensen naar ’de 
Vogel’, zoals de zandplaat met resten 
werd genoemd  Menig Tholenaar 
zwierf er rond en fantaseerde over hoe 
de stad er ooit uit heeft gezien  
Sommigen puur dagdromend, maar 
anderen gingen met schoppen en 
ander gereedschap de slikken op om 
zelf historie op te graven: op zoek naar 
schatten  Dit graven naar de resten 
werd vanaf de jaren zestig steeds 
populairder  Menig Thoolse huiskamer 
werd gevuld met Reimerswaals aarde-

werk  De voormalige stad stond weer 
in de belangstelling  

Herhaling van de geschiedenis
Bij de gemeentelijke herindeling van 
1971 kozen de samengevoegde 
gemeenten van Zuid-Beveland voor de 
naam van de voormalige hoofdstad 
van het verdronken Beveland en zo 
kwam de naam Reimerswaal weer tot 
leven  
Anno 2020 worden er plannen 
ontwikkeld om ook de oude stad leven 
in te blazen  Op de Oesterdam kunnen 
bezoekers inmiddels al via borden 
kennis nemen van informatie over 
datgene wat diep onder hun voeten in 
het slik ligt  Daarnaast worden er
 ideeën ontwikkeld om op deze plaats 
mensen over huidige en toekomstige 
klimatologische problemen te gaan 
voorlichten met een link naar het 
verleden  De opwarming van de aarde 
en de bijkomende stijging van de 
zeespiegel zorgt wellicht voor een 
herhaling van de geschiedenis  Laten 
we er van leren 

Restanten. Foto: Fred van de Kieboom
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Het is een echte pionierssoort, de rug-
streeppad, die zijn naam dankt aan een 
herkenbare streep over zijn rug  Het strak 
inrichten van het buitengebied, het ver-
dwijnen van natte gebiedjes door 
drainage en het verdwijnen van land-
schapselementen en overhoeken spelen 
hem parten  Juist zo’n pioniersoort vormt 
een uitdaging om goed beheer te voeren 
en beschermingsmaatregelen te treffen  

Of het effectief is, kunnen we niet direct 
weten  Maar zeker is dat ze een voorkeur 
hebben voor landschappelijk dynamische 
gebieden, zandig substraat en ondiepe 
tijdelijke voortplantingswateren zonder 
dichte of opgaande beplanting  Het water 
mag zelfs een beetje zoutig zijn  Door in 
de omgeving waar het dier is gesignaleerd 
een biotoop aan te leggen, kunnen we 
kennis en ervaring opdoen om beter te 

Biotoop voor de rugstreeppad

Rugstreeppad. Foto: Luciën Calle

Door: Elly Jacobusse en Sylvia Tuinder, SLZ
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kunnen beheren, natuurlijk met de 
vaak enthousiaste medewerking van 
particuliere eigenaren 

Dalende trend
Wateren die nog nauwelijks ontwikkeld 
zijn lijken ecologisch gezien misschien 
minder waardevol, maar toch zijn er 
soorten die hiervan profiteren  De rug-
streeppad is er daar één van  Deze 
pioniersoort komt verspreid in vrijwel 
heel Zeeland voor  Sommige locaties
 liggen vrij geïsoleerd  Landelijk gezien 
is er echter een dalende trend te zien 
in de aantallen rugstreeppadden  Dit is 
onder meer te wijten aan voortgaande 
successie en verminderde dynamiek  
In Zeeland ontbrak specifiek beheer 
voor deze soort  De rugstreeppad is 
door de Provincie dan ook aangeduid 
als een aandachtsoort  

Voortplantingslocatie
De rugstreeppad is een soort met een 
geringe concurrentiekracht  Om toch 
te kunnen overleven zoekt deze soort 
locaties op die voor andere soorten 
minder aantrekkelijk zijn  Ten opzichte 
van andere soorten levert dit een 
concurrentievoordeel op voor de 
rugstreeppad  
’s Winters overwintert de rugstreeppad 
onder de grond en in april gaat ze op 
zoek naar een voortplantingslocatie  
Geschikte locaties zijn ondiepe tijdelij-
ke wateren met een zandige bodem en 
zo min mogelijk opgaande begroeiing  
Vaak drogen deze wateren in de zomer 

op  Dit is enerzijds gunstig omdat er in 
dergelijke wateren doorgaans weinig 
predatoren leven  Bovendien warmt 
het water veel sneller op, wat de 
ontwikkeling van de eitjes en larven 
ten goede komt  Anderzijds kan het 
water te vroeg droogvallen, waardoor 
de larven niet kunnen overleven  

Monitoring
Om een biotoop geschikt te laten 
blijven voor de rugstreeppad, is het 
van belang dat de successie tegen-
gehouden wordt  Dit vergt echter een 
intensief beheer  Met behulp van 
provinciale subsidie heeft Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland vijf locaties 
hersteld of nieuw ingericht als biotoop 
voor de rugstreeppad  Daarbij duurt 
het soms een hele tijd voordat de 
padden de nieuwe biotopen ont-
dekken en bezetten  Pas na enige tijd 
monitoren kan daarom pas worden 
vastgesteld hoe succesvol het project 
is geweest 

Voortplantingsbiotoop Rugstreeppad
Foto: Ewoud Voogd
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SLZ zet zich onder meer in voor het bevor-
deren van de beleving van het cultuur-
landschap door inwoners en bezoekers, 
bijvoorbeeld via het wandelnetwerk  Naast 
de bekende plekken als het strand en de 
historische kernen wordt hiermee ook het 
buitengebied beter toegankelijk gemaakt  

Themaroutes
Eind 2018 kwam SLZ onder de naam 
’Streekeigen pad’ met het idee voor thema-
routes die, binnen de structuur van het 
wandelnetwerk, bepaalde typische ken-
merken van een deelgebied uitlichten  
De eerste drie routes, die respectievelijk de 

aspecten ’cultuur’, ’natuur’ en ’water’ in de 
Zak van Zuid-Beveland verkennen, zijn 
inmiddels een feit  Het is de bedoeling om 
in volgende jaren Streekeigen paden te 
realiseren op meerdere locaties in Zeeland  

Streekeigen karakter
Uiteraard voeren de routes langs interes-
sante en markante punten die de meeste 
bezoekers niet snel zouden ontdekken  
Het streekeigen karakter wordt nog 
versterkt door het feit dat er ’Ankers’ in 
zijn opgenomen: plekken die verbonden 
zijn aan verhalen over landschappen, 
monumenten, voorwerpen en mensen 

Streekeigen pad - 
Zeeuwse Ankers
Door: Caroline Geluk en Sam Janse, SLZ

Binnendijk in de Zak van Zuid-Beveland. Foto: SLZ
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Brilletjesweel Nisse. Foto: Caroline Geluk

uit het verleden die op de website 
ZeeuwseAnkers nl te lezen zijn  
Wandelaars kunnen deze verdiepende 
verhalen ter plekke of na de wandeling 
lezen door met het mobieltje QR-codes 
op bordjes langs de route te scannen  

Gratis app
Via de gratis landelijke app izi TRAVEL 
kan de gewenste route worden 
ge download en wordt de wandelaar 
onderweg voorzien van foto’s en 
achtergrondinformatie (in geschreven 
en gesproken vorm) bij interessante 
landschapselementen, zoals kreek-
ruggen en bloemdijken  Zo wordt de 
wandeling een nog verrijkender 
ervaring  Voor wandelaars die hun 
mobieltjes liever in de zak houden is 
er een informatiepaneel met kaart te 
vinden in het centrum van Kwaden-
damme  Verder zijn de routes ook 
verkrijgbaar via de gemeente Borsele 
en de website van SLZ  

Complete beleving
De routes van het Streekeigen pad zijn 
ingebed in het bestaande, bewegwij-
zerde wandelnetwerk en kunnen dus 
zowel in korte als langere wandelingen 
worden ingepast  Maar het themati-
sche karakter en de middellange 
afstand (gemiddeld 13 km) maakt ze 
ook geschikt voor dagjesmensen en 
weekendtoeristen  Daarom zijn er ook 
horecamogelijkheden en aanbieders 
van streekproducten langs de routes in 
opgenomen  Al met al een complete 
beleving van een bijzonder stukje 
Zeeland!

Dit project werd mogelijk gemaakt door de 
Provincie Zeeland.
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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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Door: Naomi Oostinga, SLZ

SLZ is bij uitstek de organisatie bij wie 
je groen vrijwilligerswerk kunt doen  
Binnen het project Vrijwilligerswerk 
worden allerlei klussen aangepakt  
In alle jaargetijden werken vrijwilligers 
in het Zeeuwse landschap  Zo worden 
in de winter wilgen geknot en wordt in 
de zomer ecologisch maaibeheer uit-
gevoerd  Rinus Sinke is al jaren actief 

als vrijwilliger bij SLZ  Hij neemt ons 
mee naar het begin: hoe word je vrij-
williger bij SLZ en wat komt daarbij 
kijken?

Het eerste contact
Nadat Rinus contact opnam hebben 
wij hem uitgenodigd voor een intake-
gesprek  Bij dit gesprek maakten we 

Als vrijwilliger aan de slag bij 
SLZ: Hoe gaat dat?

Vrijwilligers aan het werk. Foto: Bert Helm
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kennis met elkaar en heeft Rinus zijn 
voorkeuren uitgesproken, zodat duide-
lijk werd welk werk bij hem past  
Na het intakegesprek keken wij welke 
ploegen geschikt zijn  Daarbij wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de woonplaats van de vrijwilliger  
Vaak wordt ervoor gekozen om eerst 
eens rond te kijken bij verschillende 
ploegen  Bijna elke dag is er weer een 
andere ploeg actief, dus er is altijd wel 
werk  Na het rondsnuffelen werd al 
snel duidelijk wat bij Rinus past: 
de landschapsonderhoudsploeg op 
vrijdag 

Werkkleding
Zodra Rinus de keuze had gemaakt om 
definitief SLZ-vrijwilliger te worden 
kreeg hij persoonlijke beschermings-
middelen  Dit is belangrijk om veilig 
in het landschap te kunnen werken  
Denk hierbij aan werkschoenen en een 
werkjas  Maar ook een veiligheidshelm 
(afhankelijk van het soort werk) hoort 
hierbij  Op het kantoor van SLZ worden 
deze middelen verstrekt, zodat Rinus 
veilig en goed voorbereid aan de 
slag kon 

Waar werkt Rinus? 
Particulieren of overheden door heel 
Zeeland kunnen een beroep doen op 
SLZ voor het uitvoeren van ‘groene 
klussen’, dus waar Rinus aan de slag 
kan verschilt per week  Zo is het de ene 
week in Ovezande om 20 knotwilgen 

te knotten  Een andere week kan Rinus 
aan de slag bij het onderhoud in een 
bosje in Domburg  

Enthousiast geworden?
Vaak vinden vrijwilligers ons via de 
website www natuurwerkzeeland nl  
Dit is dé website voor vacatures voor 
groen vrijwilligerswerk  Ook werkt 
mond-tot-mond reclame uitstekend  
Wil jij net als Rinus aan de slag als 
vrijwilliger van SLZ? Ben jij ook graag 
actief in de buitenlucht en nieuws-
gierig geworden? Neem gerust vrij-
blijvend contact met ons op 

Monitoring Kamsalamander
Foto: Sandra Dobbelaar
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Tekst en foto’s: Luciën Calle

De gemeente Goes is wel een van de 
gemeenten in Zeeland met het groot-
ste aantal monumentale bomen  
Indrukwekkend mooi zijn de wallen 
van Goes inclusief de Ravelijnen, die 
beplant zijn met talrijke schitterende 
bomen waaronder beuken, essen, 
zomereiken, populieren en vele andere  
Maar ook andere plekken hebben veel 

moois te bieden  Zoals het Geertes-
plein rond de kerk in Kloetinge, met 
imposante beuken en een vleugelnoot  
En wat te denken van de begraafplaats 
aan het Geldeloozepad in de Goese 
Polder, met diverse monumentale 
beuken en paardenkastanjes  In het 
buitengebied zijn de vele grenslinden 
kenmerkende landschappelijke ver-

Monumentale en bijzondere 
bomen in de gemeente Goes

Beuk bij de Geerteskerk in Kloetinge. Alle foto’s: Luciën Calle 

Landschapsbeheer Zeeland • Lente 2020 • Samenwerken aan ons cultuurlandschap 15



* 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: 0118-851958 - Mobiel: 06-14414836

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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Schuinliggende paardenkastanje aan de Torenring in ’s Heer Arendskerke

schijningen  In het Landelijk register 
van monumentale bomen zijn dan ook 
zeer veel bomen uit Goes opgenomen  

Bomenlijst
Er is ook een gemeentelijke monumen-
tale en waardevolle bomenlijst  Dit 
betreft gemeentelijke en ook particu-
liere bomen  Voor de bomen die op 
deze lijst staan, geldt dat een kapver-
gunning aangevraagd moet worden 
om ze te mogen kappen  
De bomen die niet op deze lijst staan 
mogen zonder vergunning gerooid 
worden  Op de lijst staan enkele hon-
derden bomen of groepen bomen  
Omdat het een Excel bestand is, kan je 
er gemakkelijk in zoeken en selecteren  
Zo is te zien dat de hoogste boom van 
de gemeente Goes is tegelijk ook de 
dikste is, een mammoetboom in een 
tuin aan het Marktveld in Kloetinge  

Deze enorme knoert is 36 meter hoog 
en meet 502 cm in omtrek  

Bomen met een verhaal
In de gemeente Goes staan enkele 
bomen met een apart verhaal  
In het centrum van ’s Heer Arendskerke 
ligt in de kerkring een enorme 
paardenkastanje op zijn kant  
De boom is in 2007 tijdens een zware 
storm omgewaaid en hing met een 
groot deel van de kruin over de weg  
Dat zou in bijna alle gevallen einde 
verhaal zijn voor de boom  
Maar niet hier  De paarden kastanje 
bleef met een paar dikke zijarmen op 
de grond te liggen en bleek in die 
houding nog stabiel  Ook een groot 
deel van de wortels was nog intact  
Hier is ervoor gekozen dat de boom 
aan een tweede leven mocht begin-
nen  De voor het verkeer hinderlijk in 
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www.debaeckermat.nl 
+31 (0)115 45 38 32

Boerderijrestaurant &
streekpakketwinkel

Ambachtsweg 6
4458 DA ’s-Heer Arendskerke

tel. 0113-563551
vansabben@zeelandnet.nl

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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de weg hangende takken werden weg-
gesnoeid en sindsdien kunnen we deze 
kanjer tot één van de merkwaardigste 
bomen van Nederland rekenen  

Een andere boom met een bijzonder 
verhaal staat in de Van de Spiegelstraat 
in Goes, voor het rijksmonument 
De Villa  Het is een oude beuk met een 
formidabele omtrek (met 477 cm de 
derde dikste boom in de gemeente)  
Juist de samenhang 
met het monumen-
tale gebouw is zo 
mooi   De boom 
bleek in 2005 duide-
lijk minder stabiel 
geworden  Het 
overgrote deel van 
de stam was verrot, 
er zaten parasitaire 
tonderzwammen 
op de stam en bij 

een boomcontrole werd geconcludeerd 
dat de boom erg onveilig was en daar-
mee niet meer te handhaven  Omdat 
de oude beuk zo’n beeld bepalende 
verschijning was, werden er afscheids-
activiteiten georganiseerd  
Er werd een afscheidsbrief gemaakt en 
de gemeente plaatste die op een info-
bordje bij de boom  Niet iedereen 
schatte de toekomstkansen echter zo 
negatief in en er werd alsnog bezwaar 

aangetekend tegen de 
voorgenomen kap  
Bij een second 
opinion door een 
extern bureau 
kregen de bezwaar-
makers gelijk  Nu, 
zo’n 15 jaar na dato 
en vele stormen 
verder staat de 
beuk nog steeds 
fier te schitteren 

De beuk in 2005 met het afscheidsgedicht op het infobord erbij.
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De Pluimpot
De weg voert naar beneden over een 
asfaltpad langs het water  In de verte 
horen we het geklop van de grote bonte 
specht en even later bij een bosje de lach 
van de groene specht  We krijgen zelfs een 
ijsvogel te zien, die snel de beschutting 
van de oever opzoekt  We slaan bij het 
bosje la (linksaf), passeren een slagboom 
en gaan na een trapje ra (rechtsaf) een 
schelpenpad op langs het water van de 
Pluimpot, het voormalige havenkanaal 
waarlangs de beurtschippers in de 19de 
eeuw de haven van ’Smerdiek’ konden 

bereiken  Vier jaar na de watersnood is dit 
kanaal afgesloten van de Oosterschelde 
met een dam  
Op het water zwemmen en duiken wat 
kuif eenden en meerkoeten  Af en toe 
komen er kleine squadrons wilde eenden 
aangevlogen  

Dat het nog niet gevroren heeft blijkt 
uit het nog helder groene gras en de 
bloeiende madeliefjes  Halverwege de 
plas voert een brug van Kp 42 naar 41 
en kunnen we de hele Pluimpot overzien 
tot aan de Oosterschelde  

Deze winter geen sneeuw over het landschap maar een aangenaam zonnetje en 10°C. 
Als we aan de rand van ’Smerdiek” arriveren lijkt het bijna lente. We lopen van Knooppunt 
(Kp) 12 naar 13 door een steeds enger wordende steeg, die op het laatst maar schouderbreed 
is. Uit het donker komen we in het licht en de drukte van de markt. Met enige hulp van een 
lokale ondernemer vervolgen we de route via de Kaaistraat, waarna we uitkomen bij de Wal 
waar we Kp 14 zien staan.

Nico wandelt rond 
Sint Maartensdijk
Tekst en foto’s: Nico Baart

Zicht op de Pluimpot. 
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Fluitenkruid
De weg voert verder naar Kp 68 door 
het Galgenlaantje met hoge populie-
ren  In de bomen horen we het zagen-
de geluidje van de koolmees en het 
belletje van de pimpelmees, die al zin 
hebben om te paren  De warmte heeft 
zelfs de luie buizerds uit hun nest 
gelokt, die cirkelend op de thermiek 
hun ver reikende roep boven ons laten 
horen  Na het laantje en een eenzame 
den krijgen we meer zicht op eilandjes 
waar een paar tureluurtjes foerageren, 
een koppel zwanen ligt te luieren en 
een stel grauwe ganzen loom in het 
hoge gras ligt te genieten 

Zicht op Sint-Maartensdijk. Foto: Nico Baart
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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@outlook.com
                                                                   www.karnemelkshoek.nl
                                                                                          

                                                                                  

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

Westhof H&T 16 16.indd   1 06-12-16   14:31

22



Kleur 
We lopen de dijk en de dam op en zien 
het strand voor de campinggasten van 
Gorishoek  In de verte de TV-mast van 
Goes  We lopen bij Kp 68 de dijk weer 
af naar het parkeerpleintje en komen 
via een kleine omweg over een gras-
pad op de Lindenlaan uit  De jonge 
takken en knoppen van de linden zijn 
al dieprood gekleurd en tussen de 
bosjes aan de zijkanten staan de zwar-
te elzen al met hun gele katjes te 
bloeien  Wie durft nog te zegen dat de 
winter geen kleur heeft?

Landgoed
We volgen dit goed begaanbare pad 
richting een bruggetje met rechts 
ervan een groot landhuis 
Het grazige pad gaat over in een asfalt 
weg waar een ander prachtig landhuis 
aan ligt en waar de buizerds zich 
nogmaals laten horen en zien  Als we 
het in 2004 aangelegde landgoed 
verlaten bereiken we de Groene Dijk 
met zicht over boomgaarden  Zo lopen 
we terug het dorp in via de nieuwe 
wijken, waar in de keurig getrimde 
tuintjes de winterheide bloeit en zelfs 
al een paar sneeuwklokjes te zien zijn  
Vanaf Kp 35 via de gedempte haven 
terug het centrum in, langs de 
Gothische St  Maartenskerk naar de 
markt met zijn monumentale water-
pomp en stadhuis 

Gelopen route: 
Kp  13-> 14 -> 42 -> 41 -> 68 -> 62 
-> 66 -> 35 -> 13

Parkeren: 
In geheel St  Maartensdijk vrij, 
behalve bij de winkels in het cen-
trum met parkeerkaart (1/2 u?) 
Geen VVV, maar wel info punt op 
hoek Markt/ Kaaistraat naast voor-
malig stadhuis 

Horeca: 
Op de gedempte haven 
(snackbar) 
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Ecologisch beheer
Belangrijk is dat er een goed plan opge-
steld wordt  De maatregelen die uitge-
voerd worden moeten passen voor soor-
ten die in de betreffende omgeving voor-
komen  Na het uitvoeren van de maatre-
gelen is het juiste beheer erg belangrijk  
Vaak is het ecologisch beheer zelfs goed-
koper dan het intensieve beheer dat nu 
uitgevoerd wordt  Maatregelen kunnen 

gekoppeld worden aan verschillende 
(ecosysteem)diensten die gunstig zijn voor 
het bedrijf zoals waterberging 

Recreatiebedrijven
In Zeeland hebben we in samenwerking 
met de Zeeuwse Milieufederatie vooral 
projecten uitgevoerd in de Koegorspolder 
in Terneuzen en op recreatiebedrijven  Aan 
diverse recreatiebedrijven is een cursus 

De biodiversiteit staat onder druk. Niet alleen in natuurgebieden en in het agrarisch gebied, 
maar ook in versteende gebieden. Door het treffen van gerichte maatregelen kan overal een 
positief resultaat behaald worden en krijgen soorten een nieuw leefgebied. De eerste gedach-
te gaat hierbij niet uit naar bedrijventerreinen. Dat hier hele goede mogelijkheden liggen 
heeft het interregproject 2Bconnect bewezen.

Natuur op bedrijventerreinen, 
ongekende kansen
Door: Alex Wieland en Rudie Geus, SLZ

Drijvend visdiefeiland bij Dow. Foto: SLZ
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verstrekt over natuurvriendelijke 
inrichting en beheer  Op een recreatie-
bedrijf van Roompot in Nieuwvliet zijn 
allerlei maatregelen uitgevoerd bij de 
inrichting van het nieuwe terrein 

Koegorspolder
In de Koegorspolder waren de projec-
ten gemiddeld wat groter  Bij Dow is in 
de spuikom een drijvend visdiefeiland 
aangelegd en op een braakliggend 
terrein is een grote bloemenweide 
gerealiseerd 
Door de gemeente Terneuzen is een 
waterberging aangelegd  Hier zijn 
broedplateaus aangelegd voor schol-
eksters  In de overhoeken van het 
terrein zijn poelen aangelegd voor 
amfibieën  Op enkele percelen zijn 
inheemse bloemenmengsels ingezaaid 
en struwelen geplant  Nestkasten voor 
uilen en vleermuizen tegen de 
gemeentewerkplaats helpen mee om 
op natuurlijke wijze plaagdieren te 
bestrijden 

Gedragscode
North Sea Ports heeft een prachtig 
gebied aangelegd voor soorten die 
voorkomen in het agrarisch gebied 
met verschillende nieuwe elementen 
waaronder keverbanken, bloemen-
blokken en akkers met oude graange-
wassen  Voor dit terrein is gebruik 
gemaakt van de gedragscode Tijdelijke 
Natuur  Deze regeling biedt de moge-
lijkheid voor bijvoorbeeld bedrijven 
om terreinen natuurvriendelijk in te 

richten en te beheren met behoud van 
de mogelijkheid om deze in de toe-
komst weer in gebruik te nemen voor 
industrie  

Groensafari
Voor geïnteresseerde bedrijven uit de 
gemeente Terneuzen willen we dit 
voorjaar een groensafari organiseren 
langs deze maatregelen 
Bedrijven die interesse hebben in een 
plan en maatregelen voor meer biodi-
versiteit op hun bedrijfsterrein kunnen 
zich aanmelden bij SLZ 

Broedplateaus scholekster bij tunnel Sluiskil.
Foto: EcoMark

Wij zijn partner van het Interreg Project 2B Connect
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Aandacht voor verhalen
Allereerst ben ik benieuwd waarom ze ja 
heeft gezegd op Ria haar vraag  ’Ik ben 
sinds kort gepensioneerd’’ zegt Ada  
’Maar ik wil graag actief blijven en maat-
schappelijk betrokken  Dus toen ik door 
Ria gevraagd werd dacht ik dat deze 
bestuursfunctie wel iets voor mij kon zijn  
Ik heb veel belangstelling voor landschap, 
hoe het komt dat het nu is zoals het is  
Kortom, welke verhalen er achter zitten  
Het is belangrijk die verhalen onder de 
aandacht te brengen en zichtbaar maken 
voor bewoners en bezoekers  Zo wek je 
de interesse van mensen en wordt het 
duidelijk dat het behoud van die typische 
kenmerken van het landschap en de 
cultuurhistorische elementen daarin 
belangrijk zijn ” 

Functies
Ada heeft lange tijd gewoond in de omge-
ving van Dordrecht en is in 2004 verhuisd 
naar Zonnemaire  ’Maar ik kwam altijd al 
vaak in Zeeland, want mijn grootouders 
van moederskant komen hier vandaan, 
dus gingen we geregeld op familiebezoek 
en ook op vakantie in Zeeland  Verder ging 
ik wel eens met mijn moeder mee als die 
weer voor haar genealogisch onderzoek 
naar het archief in Middelburg ging ” 
Ada heeft verschillende functies gehad 
gedurende haar leven  Ze werkte als 
projectleider bij Het Klaverblad en in het 
voortgezet onderwijs  Ze heeft in de 
gemeenteraad gezeten, wat voor haar de 
reden was om een opleiding bestuurs-

Nieuw in het bestuur: 
Ada Overwater
Door Nettie Wilderom, SLZ

Ada Overwater
Foto: Nettie Wilderom

We hadden de laatste 8 jaar Ria Geluk uit Nieuwerkerk 
als ‘waakhond’ cultuurhistorie in het SLZ-bestuur, 
maar haar termijn zit er nu op. Gelukkig vond Ria zelf 
tijdig een waardige opvolger en is per 1 januari 2020 
Ada Overwater uit Zonnemaire bestuurslid geworden. 
Na afloop van de eerste bestuursvergadering van 2020 
kan ik haar even interviewen.
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kunde te gaan doen  Vanaf 2009 werk-
te ze bij de gemeente Goedereede en 
na de fusie van de gemeentes op 
Goeree-Overflakkee in 2013 voor de 
nieuw gevormde gemeente als 
beleidsadviseur cultuur en erfgoed 

Visie
Ada heeft bepaald geen last van ‘de val 
in een zwart gat’ na haar pensionering! 
Ze is beeldhouwer en exposeert regel-
matig  De eerstvolgende expositie is 
tijdens Kunstkijk, een meerdaags 
kunst  evenement op Goeree-
Overflakkee, in het hemelvaart-
weekend  
Ze doet de studie Cultuur -
wetenschappen aan de Open 
Universiteit en ze maakt met 
een groepje inwoners van 
Zonnemaire een visie voor 
de toekomst van het 
dorp  ’We hebben een 
dialoogavond georga-
niseerd en naar aan-
leiding van die bij-
eenkomst wordt een 
enquête opgesteld 
die onder de dorps-
bewoners wordt ver-
spreid’’ vertelt ze  
’We hopen op een goede 
respons zodat we echt de stem van de 
dorpsbewoners in die visie kunnen 
laten klinken ’’

Muraltmuurtjes
En dan nu dus ook bestuurslid bij SLZ  
Hierover zegt ze: ’Ik zoek nog naar mijn 
rol en laat me graag informeren! 
Wel zie ik bijvoorbeeld op Schouwen-
Duiveland nog kansen om erfgoed te 
verbeteren zoals het funerair erfgoed 
en het weinig meer aanwezige 
ensemble bij een oprijlaan naar een 
boerderij of buitenplaats  Ook de 
muraltmuurtjes zijn erfgoed waar de 
nodige aandacht naar uit moet gaan  
Naast de uitvoering is het ook belang-
rijk dat de verhalen worden verteld  
Als je die geschiedenis kent dan weet 
je ook waar je thuis bent ”

www.adaoverwater.nl
Foto: Ada Overwater
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De Provincie Zeeland heeft de Natuur-
rapportage 2019 uitgebracht  In de 
Provinciale Natuurvisie is besloten om 
iedere 3 jaar  een natuurrapportage te 
maken om inzicht te krijgen in het effect 
van het provinciaal natuurbeleid  De nu 
uitgebrachte natuurrapportage is geba-

seerd op bestaande waarnemingen en is 
het eerste rapport in de reeks die gaat 
komen   De algemene conclusie is dat 
gemiddeld in Zeeland de biodiversiteit 
sterk onder druk staat  De voor het 
cultuurlandschap belangrijke eind-
conclusies zijn:

Citroenvlinder op Wilde marjolein. Foto: Luciën Calle

Door: Joan van der Velden, SLZ

NATUURRAPPORTAGE ZEELAND 2019

Trends van soorten van het 
cultuurlandschap
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- Veel algemene soorten doen het 
goed, maar het aantal gevoelige en 
typische Zeeuwse soorten nemen af 

- Het aantal broedparen van weide-
vogels en akkervogels is achteruit 
gegaan  In gebieden met subsidies 
voor agrarisch natuurbeheer zie je 
wel dat akkervogels hogere dicht-
heden bereiken dan in regulier  
agrarisch beheerd gebied 

- 75% van de bermen wordt geklepeld 
en dit beheer is ongunstig voor  
de biodiversiteit van bermen   
Op bermen met een ecologisch 
beheer van maaien en afvoeren 
komen meer insecten voor 

Vanwege het ontbreken van gegevens, 
is het inzichtelijk maken van een trend 
voor veel karakteristieke soorten van 
het cultuurlandschap niet mogelijk 
en dus niet verwerkt in de natuu r-
rapportage  De oorzaak ligt erin dat er 
geen verplichting en/of financiering  is 
om deze monitoring in het cultuur-
landschap uit te voeren  Hierdoor zijn 
bijvoorbeeld karakteristieke erfdieren 
zoals huismus, boerenzwaluw, zwarte 

roodstaart en kamsalamander niet 
meegenomen in de trendanalyse  
Ook op wilde bijen en veel andere 
insecten heeft helaas geen analyse 
plaatsgevonden  

Als je kijkt naar trends zie je altijd 
soorten die het beter zijn gaan doen 
en soorten die achteruit zijn gegaan  
Om enig inzicht te geven welke soor-
ten vooruit zijn gegaan, stabiel zijn 
gebleven en achteruit zijn gegaan staat 
hieronder een tabel met enkele soor-
ten van het cultuurlandschap  Het is 
lastig om op basis van enkele trends 
conclusies te trekken 

VOORUIT GEGAAN STABIEL GEBLEVEN ACHTERUIT GEGAAN

Grootoorvleermuis Huisspitsmuis Konijn

Buizerd Gekraagde roodstaart Patrijs

Putter Gele kwikstaart Huiszwaluw

Blankvoorn Driedoornige stekelbaars Aal

Bont zandoogje Citroenvlinder Argusvlinder

Huiszwaluw. Foto: Luciën Calle

Bron: Natuurrapportage Zeeland 2019
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Voorkant boek 
Vissen in Zeeland 

Molinia vruchtrot op appel. 
Foto: Luciën Calle

Mummies weghalen 
voor de bloei

U heeft het vast wel eens gezien: 
verschrompelde vruchten in de boom  
Vooral in de kale bomen vallen ze goed op  
Deze mummies zijn restanten van door 
Monilia fructigena aangetaste vruchten  
Het is een schimmel die er voor zorgt dat 
een vrucht niet afvalt, maar uitdroogt en zo 
een goede verblijfplaats blijft voor de 
schimmel  In het vroege voorjaar kun je het 
beste alle mummies verwijderen om zo 
komend seizoen verspreiding van deze 
schimmelziekte op het fruit tegen te gaan  
Doe dit vóór de bloei om te voorkomen dat 
de sporen al tijdens de bloei op de vrucht-
beginsels terecht komen  Alle fruitsoorten 
zijn gevoelig maar pruimen met name, 
omdat die aan de tak vaak dicht opeen 
hangen: al snel steken de vruchten elkaar 
aan 

Vissen in Zeeland
In de reeks van de ‘Fauna Zeelandica’ is nu 
de uitgave ’Vissen in Zeeland’ verschenen  
In dit boek staan alle 177 ooit in Zeeland 
waargenomen vissen uitgebreid beschre-
ven en het boek is geïllustreerd met prach-
tige foto’s  Van alle vissen zijn ook versprei-
dingskaartjes opgenomen van vóór 2000 
en van vanaf 2000  Het boek geeft een 
mooi inzicht van de diversiteit van vissen in 
Zeeland en hoopt een bijdrage te leveren 
aan de kennis en betere bescherming van 
de visfauna in Zeeland  Deze editie wordt 
uitgegeven door Het Zeeuwse Landschap 
en is daar ook verkrijgbaar 
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Bezoek een Zeeuws erf 
In de loop van het jaar organiseren 
wij erf excursies in Zeeuws-
Vlaanderen en de Zak van Zuid-
Beveland  Deze excursies in het kader 
van ‘Buitenlui Actief’ zijn informeel en 
voor mensen in Zeeland, die actief 
bezig zijn met hun streekeigen erf, 
interesse  hebben in de natuur en 
landschap op hun erf of die al met 
verschillende erfprojecten van SLZ 
hebben mee gedaan  Per regio leggen 
we een iets ander accent, maar 
telkens is er aandacht voor erfgoed 
en biodiversiteit  Iedereen is welkom 

Nieuwe folder SLZ 
De nieuwe algemene folder over SLZ is uit  
Deze folder geeft een goed beeld van de 
huidige activiteiten van SLZ en wat SLZ voor 
u kan betekenen  Heeft u interesse in deze 
folder vraag deze dan aan via de mail, via de 
website, of haal deze op bij het bezoekersadres 
van SLZ 

Erf bij Zaamslag
Foto: Sandra Dobbelaar

Grasbij. Foto: Luciën Calle

 

Samen werken aan het fraaie landschap van Zeeland

2. Oog voor 
 historie

1. Florerende 
 flora en fauna

4. Het landschap  vitaal beleven

3. Samen werken  aan draagvlak

We genieten allemaal van het typisch Zeeuwse cultuur-landschap: bloemdijken, sloten met knot wilgen erlangs, historische boerderijen met een fraai beplant erf, zwarte schuren, majestueuze bomen en meidoornhagen. Met elkaar zorgen we ervoor dat al dit moois in stand blijft. 

Sinds 1982 houdt de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) zich op allerlei manieren bezig met het in stand houden van de typisch Zeeuwse elementen in onze omgeving. Gebeurt dat niet, dan gaat veel karakteristieks verloren en is er minder te genieten op onze wandel- en fietstochten. Deze brochure laat kortweg de vier voornaamste aandachtsvelden van SLZ zien. SLZ heeft geen terrein in bezit en werkt daarom altijd samen met eigenaren en/of beheerders.

Nationale Bijentelling

Op 18 en 19 april vindt de Nationale Bijentelling 
plaats  Kom ook in actie voor de wilde bij 
en help de bij te beschermen  Meedoen is 
makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet  
Kijk op www nationalebijentelling nl
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Tekst en foto’s: Theo Aernoudts

Midden in het weiland van de boerderij 
‘de Krabbeschans’ in Sluis staan tien 
oude knoestige knotlindes in carré-
vorm rond een stenen muurtje  
De boerderij ‘de Krabbenschans’ ligt op 
de geslechte resten van een schans in 
de Staats-Spaanse linies  Deze schans 
werd aan het begin van de tachtig-
jarige Oorlog (1568-1648) tussen Sluis 
en Aardenburg aangelegd  Al in 1672 
werd opdracht gegeven om de schans 
te slechten  Omstreeks 1762 werd het 
voormalig verdedigingswerk verkocht 
aan de familie Hennequin  

Grafkelder
Deze familie bouwde op het schans-
terrein behalve een boerderij eveneens 
een grafkelder  In totaal zijn in dit 
familiegraf 43 personen bijgezet  
In 1938 werd de grafkelder in opdracht 

van de familie gesloten  Er werd een 
steens muurtje gemetseld  In het 
midden ligt een gedenksteen  
De knotlindes zijn vermoedelijk kort na 
het bouwen van de grafkelder geplant 
en zijn inmiddels de respectabele 
leeftijd van 200 jaar ruim gepasseerd  
De lindebomen bieden o a  nest-
gelegenheid aan houtduif, steenuil en 
winterkoninkje  Dit is een element waar 
natuur, landschap en cultuurhistorie 
samen gaan 

Mijn favoriete 
landschapselement

Gedenksteen op grafkelder

Grafkelder op de ‘Krabbeschans’. 
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Onderhoudsploeg oud kerkhof 
van de parochie Sas van Gent
Door: Fonny Cox, vrijwilliger

De oude begraafplaats Sas van Gent 
werd ingezegend in 1902 en was tot 1976 
in gebruik. Aanvankelijk deed de pastoor 
wel eens een oproep voor onderhoud, 
maar in 1995 werd er een onderhouds
ploeg opgericht, die op 14 maart haar 
25 jarig jubileum had!
De ploeg is 8 personen sterk: 2 dames en 
6 heren, met leeftijden tussen de 63 en 
83 jaar. Wat hen trekt is de uitdaging om 
de begraafplaats steeds weer in goede 
staat te houden. Uiteraard is ook de 
gezelligheid belangrijk en is het fijn om 

buiten bezig te zijn. Het werk omvat voor
al groenonderhoud: wieden, snoeien en 
aanplanten. Voor grafherstel blijft maar 
weinig tijd over. Ook is de ploeg, zeker in 
de zomer, lang niet altijd compleet. 

Er wordt gewerkt op de woensdag
ochtend, van 9:30 tot 12:00, met een 
koffiepauze en werkbespreking tussen 
10:00 en 10:30 in of naast het 
gerenoveerde dodenhuisje uit 1925. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom en 
kunnen zich melden bij SLZ.

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. Le
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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.

 8 mei  Excursie buitenlui actief, Zeeuwse erven  
  (via De Zeeuwse Natuur) | Zaamslag
 11 mei  Excursie buitenlui actief, historische buitenplaats 
  (via De Zeeuwse Natuur) | Oostkapelle
 13 mei  Excursie Ken je erf, thema ‘hommels’  
  (via De Zeeuwse Natuur) | Middelburg
 15 mei Excursie kamsalamander/boomkikker  
  (via De Zeeuwse Natuur) | Kruisdijkschans
 13/15 mei  Excursie waterbeestjes/amfibieën voor scholen 
  (via De Zeeuwse Natuur) | Vogelwaarde
 26 mei  Excursie buitenlui actief, Zeeuws erf 
  (via De Zeeuwse Natuur) | Nisse
 3 juni  Zomercursus bomen en struiken herkennen voor vrijwilligers 
  Zuid-Beveland
 4 juni  Excursie cultuurhistorie voor vrijwilligers | Zuid-Beveland
 30 juni  Cursus ecologisch maaibeheer | Zuid-Beveland

   In verband met het maatregelen vanwege het coronavirus kunnen  
activiteiten vervallen. De laatste informatie over de activiteiten is  
terug  te vinden op de website van www.landschapsbeheerzeeland.nl 

  Voor meer natuur educatie activiteiten, kijk op www.natuurinzeeland.nl


