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 De organisatie van SLZ in 2019 
Door: Joan van der Velden, SLZ

Terugblik op de werk
zaamheden en resultaten 
van SLZ in 2019
Hieronder volgt een korte terugblik op enkele werkzaamheden en resultaten van 
SLZ van vorig jaar  Hierbij zijn, naast een korte toelichting van de organisatie, 
de werkzaamheden van 2019 weergegeven onderverdeeld in de werkvelden 
waarin SLZ actief is  Het volledige jaarverslag 2019 is te downloaden van onze 
website: www landschapsbeheerzeeland nl 

SLZ is een onafhankelijke stichting die 
in 2019 de activiteiten heeft uitgevoerd 
met 30 medewerkers (19 fte), 3800 
vrijwilligers (32,5 fte), 7 bestuurders en 
3 stagiaires  In 2019 is extra aandacht 
gegeven aan het schrijven van een 
nieuw beleidsplan (2020-2023), het 
opstellen van een gedragscode, een 
opleiding van medewerkers voor het 
werken met QGIS, en het opstellen van 
een nieuwe folder over de werkzaam-
heden van SLZ  

De slogan van SLZ is Samen	werken	
aan	ons	landschap en met dit samen 
werken doelen we op de samenwer-
king met eigenaren, vrijwilligers en 
overheden; het landschap staat voor 
het natuur- en landschapsbeheer van 
het cultuurlandschap van Zeeland  

Vorig jaar heeft SLZ gewerkt aan 
49 een- of meerjarige projecten  
De belangrijkste opdrachtgevers 
(gezien vanuit financiën) zijn de 
Provincie Zeeland (54%), gemeenten 
en waterschap (13%), particulieren en 
bedrijven (13%), Europa (9%) en de 
Nationale Postcode Loterij (9%)  

Ruim € 2000 aan giften heeft SLZ in 
2019 ontvangen  Het gaat hierbij om 
5 giften van particulieren en 2 giften 
van organisaties  Doordat SLZ een, 
door het CBF, erkende goede-doelen-
organisatie is met een ANBI-status, 
is een gift, indien deze valt tussen uw 
individuele drempel waarde en de 
maximumwaarde, voor u aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting  Mocht u 
ook een bijdrage willen leveren aan 
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het landschapsbeheer van Zeeland, 
kan ik een gift aan SLZ van harte aan-
bevelen  Voor meer informatie over 
schenkingen of legaten kunt u altijd 
contact met mij opnemen  Ook hier 
hoop ik dat in 2020 onze slogan ’samen 
werken aan ons landschap’ past 

De medewerkers van SLZ tijdens de eindejaarsbijeenkomst 2019 in Heinkenszand.
Foto: Jaap Verhelst

Werkveld vrijwilligerswerk 
Door: Pieter Voets, SLZ

Een inkijkje in het vrijwilligerswerk van 
het afgelopen jaar  Het aantal vrijwilli-
gers en vrijwilligersuren is wat terug-
gelopen in 2019 maar we hebben het 
nog steeds over 49 000 vrijwilligers-

uren! Voor een deel komt de afname 
door de Natuurwerkdag waar de weers-
verwachtingen ronduit slecht waren 
waardoor veel minder mensen zich 
aangemeld hebben  Geen paniek dus!
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Wat leuke cijfertjes
We maken bij het vrijwilligerswerk 
onderscheid in welk type werk de 
vrijwilligers uitvoeren: Landschaps-
onderhoud, Wandelnetwerk, Bio-
diversiteit, Agrarisch natuurbeheer, 
Cultuurhistorie en Bewonersgroepen  
Hier zijn wel wat leuke zaken te zien  
Zo bestaat 31% van de vrijwilligers uit 
mensen die als bewoner zich inzetten 
terwijl deze mensen slechts 12% van 
het aantal uur voor hun rekening 
nemen  
Bij het Wandelnetwerk is het juist 
andersom: 6% van de vrijwilligers 
houdt zich bezig met het Wandel-
netwerk, terwijl ze (ook) 12% van het 
aantal uren voor hun rekening nemen  
Hoewel de aantallen kleiner zijn zien 

we bij Cultuurhistorie dat het percenta-
ge uren meer dan twee keer zo hoog is 
als het aantal vrijwilligers (7% uren 
tegenover 3% vrijwilligers) 

Veiligheid
Zowel voor medewerkers als voor vrij-
willigers willen we een veilige werkplek 
bieden  Iedereen zal begrijpen dat het 
buiten werken op allerlei soms moeilijk 
toegankelijke terreinen met gereed-
schap en machines ook risico’s met 
zich mee brengt  Daarom hebben we 
in 2019 extra geïnvesteerd in materia-
len en kennis  Zo is er onder andere 
extra materiaal voor het werken langs 
de weg aangeschaft maar ook materi-
aal om veilig op hoogte te werken 

Grafiek aantal uur

Grafiek aantal deelnemers

Natuurwerkdag bij Krabbendijke. Foto: Pieter Voets
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SLZ heeft verschillende participatie-
projecten lopen  Samen met de buren 
kun je in jouw wijk of dorp een fruit-
boomgaard aanleggen of aan de slag 
voor de wilde bij  Het is altijd weer 
bijzonder om te zien dat er meer 
saamhorigheid ontstaat door samen 
buiten te werken 

Ieder dorp een eigen boomgaard 
Boomgaarden zijn waardevolle land-
schapselementen  Er valt heel wat te 
beleven  Waan je eens in een hoog-
stamboomgaard door de seizoenen 
heen  In het voorjaar kleuren de 
bloesems roze en wit  Je hoort het 
gezoem van verschillende bestuivers  
In de zomer kun je genieten van de 

natuurlijke schaduw en een fris briesje  
In het najaar pluk je de vruchten van 
de boomgaard  In de winter vallen 
de kleurrijke korstmossen extra op   
In 2015 is SLZ gestart met het project 
‘Ieder dorp zijn boomgaard ’  
Wij streven naar een karakteristieke 
dorpsboomgaard nabij alle Zeeuwse 
dorpen en wijken 

Als we terugkijken naar 2019 zijn er 
weer drie dorpsboomgaarden bij-
gekomen  Zo is in Kloetinge een 
dorpsboomgaard hersteld aan het 
Noordeinde  In Biggekerke is er op een 
terrein van Staatsbosbeheer een 
boomgaard aangeplant door de 
dorpsraad en de lokale basisschool  

Werkveld bewonersparticipatie 
Door: Naomi Oostinga, SLZ

Excursie in boomgaard. Foto: Naomi Oostinga
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In Philippine is er een boomgaard 
gerealiseerd door de lokale basisschool 
en de dorpsraad  Sinds 2015 zijn er 
ruim 25 boomgaarden gerealiseerd, 
met oude, karakteristieke fruitrassen en 
soorten die in Zeeland al sinds de 19e 
eeuw goed gedijen  Dit zijn mooie 
plekken vol biodiversiteit, waar de 
bewonersgroepen nog vaak actief 
mee aan de slag zijn 

Aan de slag voor de wilde bij
Veel Zeeuwse bewoners zetten zich in 
voor de wilde bij  In Zeeland werkt SLZ 
aan de Bijenlinie  De afgelopen drie 
jaar was dat project herkenbaar als 
Nederland Zoemt  Voor de bijenlinie 
spelen bewoners een belangrijke rol  
Ze worden gemotiveerd om meer te 
doen voor de wilde bij, gaan actief 
meedoen met de bijentelling en leren 
ook tijdens excursies steeds beter 
wilde bijen herkennen  Ook wordt er 
op de bijenwerkdag veel gedaan door 
bewoners, met of zonder begeleiding 

van SLZ   Zo worden er bijensnoep-
tuinen aangelegd, hagen geplant, 
steilwandjes gegraven en bijenhotels 
geplaatst   
In 2019 zijn er tijdens de Bijenwerkdag 
5 locaties bij-vriendelijk ingericht  
Tevens zijn er drie excursies voor 
bewoners georganiseerd, waarbij 
45 deelnemers aanwezig waren  
Tot slot hebben flink wat Zeeuwen 
bijen geteld tijdens de werkdag  
Ruim 1600 bijen zijn geteld door 
156 Zeeuwse deelnemers!

Grashommel. Foto: SLZ

Werkveld Toegankelijkheid 
Door: Iman Labruyère, SLZ

Zeeland is een bijzondere provincie  
En het wandelnetwerk zorgt voor een 
extra dimensie in de beleving hiervan  
Ook in 2019 is er veel werk verzet om 
dit netwerk up-to-date te houden  
Hierbij werd SLZ voor wat betreft het 
onderhoud en de aanleg ook in het 
afgelopen jaar ondersteund door vrij-
willigers  

208 personen om precies te zijn  Bij 
elkaar werden 5640 uur besteed aan 
onder andere coördinatie van het werk 
in een regio, controle van het netwerk, 
herstel van bewegwijzering, borden en 
voorzieningen, maaibeheer van de 
paden, onderhoud van landschap-
selementen en het contact met 
eigenaren 
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Herziening
In 2019 werden de volgende regio’s 
herzien: ‘Langs Water en Land’ 
(Schouwen-Duiveland), ‘Hart van 
Zeeland’ (Zuid-Beveland) en ‘Langs 
Linies en Kreken’ (Oost-Zeeuws-
Vlaanderen)  Zo’n herziening houdt 
in dat de routes opnieuw worden 
geëvalueerd en dat er met alle eigena-
ren contact is geweest over verlenging 
van de overeenkomst voor een periode 
van zeven jaar  Daarbij werden 90 
boerenlandcontracten verlengd of 
nieuw afgesloten 

Realisatie fase 2 Tholen
Op het zuidelijke deel van het eiland 
Tholen is afgelopen jaar fase 2 uit-
gevoerd, waardoor nu heel Tholen en 
Sint Philipsland onderdeel uitmaken 
van het wandelnetwerk  In totaal ligt 
nu 239 km aan wandelnetwerk in de 
gemeente Tholen, waarvan 54 kilo-
meter over onverhard boerenland, 

natuurgebieden en dijken leidt  
De 121 knooppuntpalen helpen bij de 
oriëntatie van de wandelaar  Een nieuw 
trekpontje over een watergang bij 
Poortvliet zorgt voor een extraatje 
tijdens het wandelen 

Bevrijdingspad
Aangezien de bevrijding van het groot-
ste deel van Zeeland in 2019 75 jaar 
geleden plaats vond, werd het 
Bevrijdingspad geactualiseerd  Het pad 
maakt volledig gebruik van het 
Wandelnetwerk en ligt op Zuid-
Beveland en Walcheren  De lengte 
bedraagt 135 km die in meerdere 
etappes af te leggen is  De route loopt 
langs een groot aantal locaties die 
herinneren aan de gebeurtenissen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog  
De nieuwe wandelgids verschaft 
hierover ook meer informatie en 
achtergronden  Dit pad is tegelijk een 
eerbetoon aan onze bevrijders!

Aanbrengen bewegwijzering tijdens herziening. Foto: Ko Dek
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Werkveld Biodiversiteit
Door: Elly Jacobusse, SLZ

Het thema biodiversiteit speelt een 
belangrijke rol binnen SLZ  Ook afgelo-
pen jaar heeft SLZ binnen dit werkveld 
diverse projecten uitgevoerd  Daarbij 
werkt SLZ onder meer samen met 
ondernemers, inwoners, gemeenten, 
Provincie, vrijwilligers en particulieren  
Ook het geven van cursussen rondom 
dit thema valt hieronder  Een paar 
opvallende activiteiten uit 2019 willen 
we hier aanhalen  

Nestblokken
Het Interregproject ’Meer natuur voor 
pittig fruit’ is één van de projecten bin-
nen dit werkveld  De doelstelling van 
dit project is het verhogen van de 
biodiversiteit, m n  wilde bijen, in 
laagstamboomgaarden  In totaal zijn 
er bij 17 fruittelers maatregelen t b v  

bio diversiteit uitgevoerd  Zo zijn er 
565 nestblokken opgehangen, 15 nest-
heuvels aangelegd, 8 faunavoor-
zieningen geplaatst, 30 hectare 
extensief gemaaid, 1 hectare bloemen-
rand aangelegd en 2000 meter streek-
eigen hagen aangeplant  Op 1 juli 2019 
werd dit project afgerond en vanwege 
het grote succes kreeg dit project 
vanaf najaar 2019 t/m 2022 een vervolg 
(buitenom Interreg)  

Kwetsbare bijen
Een ander project op het gebied van 
biodiversiteit is het Kwetsbare bijen-
project  Dit is een provinciaal project 
dat zich richt op het helpen van kwets-
bare soorten  Zoals inmiddels alge-
meen bekend gaan veel bijensoorten 
achteruit  Meer dan de helft van de 
220 voorkomende soorten in Zeeland 
staat op de Rode lijst  In 2019 werden 
11 terreinen van Rijkswaterstaat 
geïnventariseerd  Daarnaast is de zeld-
zame knautiabij weer aangetroffen bij 
Terneuzen en zijn buitendijkse bijen-
hotels gemonitord  Bij De Piet Arne-
muiden en St  Anna ter Muiden zijn 
maatregelen uitgevoerd  

Monitoring
Het Duingebied bij Valkenisse wordt 
jaarlijks gemaaid en geharkt ten 
behoeve van de blauwvleugelsprink-
haan, levendbarende hagedis en kleine 
parelmoervlinder  Laatstgenoemde Nestblok in boomgaard. Foto: Ewoud Voogd
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soort is afgelopen jaar, na 6 jaar afwezig 
te zijn geweest, eindelijk weer gesigna-
leerd  Jarenlang specifiek beheer is voor 
veel soorten van erg groot belang  
Vrijwilligers leverden zowel aan de 
praktische uitvoering als de monitoring 
een belangrijke bijdrage 

Kleine Parelmoervlinder. Foto: Karin Mol

Behoud en beheer van cultuurhisto-
risch waardevolle landschapselemen-
ten is een belangrijk aandachtsveld 
voor SLZ  Het ontwikkelen van uitvoe-
ringsgerichte projecten, samenwer-
kingsverbanden en het creëren van 
draagvlak voor landschap en erfgoed 
zijn daarbij de belangrijkste activitei-
ten  Vrijwilligers speelden ook op dit 
front weer een belangrijke rol: samen 
besteedden zij in 2019 maar liefst 2171 
uren aan het onderhoud van cultuur-
historisch waardevolle landschaps-
elementen, met ondersteuning van 
SLZ  Hieronder volgt een kleine greep 
uit de projecten die het afgelopen jaar 
de revue zijn gepasseerd  

Streekeigen pad 
Het project ‘Streekeigen pad’ kon begin 
2020 worden afgerond  Binnen de 
structuur van het bestaande en door 
SLZ onderhouden wandelnetwerk zijn 
er drie themaroutes gecreëerd, die 
bepaalde typische kenmerken van de 

Zak van Zuid-Beveland belichten  
In de routes zijn bestaande en nieuwe  
’Ankers’ opgenomen, plaatsen die 
verbonden zijn aan verhalen op de 
website ZeeuwseAnkers nl  Via een 
gratis app kan de gewenste route 
worden gedownload en wordt de 
wandelaar onderweg voorzien van 
foto’s en achtergrondinformatie  
Het is de bedoeling om in volgende 
jaren Streekeigen paden te realiseren 
op meerdere locaties in Zeeland  

Begraafplaats Noorddijk
De renovatiewerkzaamheden op de 
oude begraafplaats aan de Noorddijk 
te Vrouwenpolder zijn in 2019 afge-
rond met een feestelijke opening, 
waarbij naast vrijwilligers, nabestaan-
den en omwonenden ook wethouder 
Van Halderen van de gemeente Veere 
en de pers aanwezig waren  Diverse 
grafstenen werden gerenoveerd, 
waaronder die van het graf van dhr  
Lensvelt Sr , met ondersteuning van 

Werkveld Cultuurhistorie 
Door: Sam Janse, SLZ
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de Frits Lensvelt Stichting  Momenteel 
verrichten een aantal gedreven vrij-
willigers historisch onderzoek naar alle 
mensen die hier begraven liggen en zal 
er een informatiepaneel worden 
geplaatst om de historische waarde 
optimaal beleefbaar te maken  

Oorlogsmonument Dishoek 
In samenwerking met de dorpsraad 
Koudekerke is de realisatie van een 

oorlogsmonument met informatie-
panelen in de duinen van Dishoek
volbracht, om 75 jaar bevrijding van 
Walcheren en de bevrijders van de 
47th Royal Marines te herdenken  
Op zaterdag 2 november 2019 vond 
de officiële opening plaats, waarbij, 
naast vertegenwoordigers van 
betrokken partijen en de pers, Britse 
veteranen aanwezig waren 

Oorlogsmonument Dishoek. Foto: Joan van der Velden

SLZ is al vele jaren actief in het werk-
veld agrarisch natuurbeheer  Zo advise-
ren we individuele landbouwers over 
de mogelijkheden voor biodiversiteit 
en landschapselementen op hun 

bedrijf en ondersteunen we het 
collectief Poldernatuur Zeeland met de 
uitvoering van het subsidieprogramma 
Agrarisch Natuur- en Landschaps-
beheer (ANLb) 

Werkveld Agrarisch natuurbeheer 
Door: Jimmy Pijcke, SLZ
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Topgebieden
In Zeeland worden maatregelen voor 
doelsoorten van het agrarisch gebied 
de laatste jaren meer en meer geclus-
terd in topgebieden  Doel is om binnen 
zo’n topgebied de biodiversiteit met 
30% te verhogen door het gebied met 
minimaal 7% hoogwaardige maat-
regelen (zoals bloemenblokken, 
vogelakkers, etc ) voor akkervogels in 
te richten  Het PARTRIDGE projectge-
bied op Schouwen-Duiveland is hier-
van een goed voorbeeld  En met het 
POP3 project ‘Versterking biodiversiteit 
en landschap’ werken we sinds 2019 
samen met andere gebiedspartners 
aan het topgebied de Poel in de Zak 
van Zuid-Beveland 

Nestbescherming in agrarisch gebied
Maar soorten houden zich natuurlijk 
niet aan de grenzen van deze top-
gebieden  Buiten deze gebieden zijn 
weidevogelvrijwilligers bijvoorbeeld al 
sinds jaar en dag actief in het opsporen 
en beschermen van kievits- en schol-
eksternesten  Een vogel die in Zeeland 
eenzelfde bescherming nodig heeft, is 
de bruine kiekendief  Misschien denk 
je bij deze roofvogel eerder aan riet-
velden, maar door achteruitgang van 
dit broedhabitat neemt het broed-
succes af en broedt hij de laatste jaren 
steeds vaker in landbouwpercelen  
Vooral velden met tarwe, gerst, luzerne 
of graszaad hebben de voorkeur  
Meestal verloopt het broeden voor-
spoedig, totdat er geoogst wordt  
Dan bestaat de kans dat de eieren of 
jongen onbedoeld worden uitgemaaid  
Daarom is het van belang op tijd 
nesten op te sporen en beschermende 
maatregelen toe te passen wanneer 
nodig  In 2019 zijn we samen met 
de Roofvogelwerkgroep Zeeland, 
Het Zeeuwse Landschap, ZLTO, 
Poldernatuur Zeeland en de Provincie 
Zeeland een project gestart  Doel van 
het project is de oprichting van een 
Steunpunt Bruine Kiekendief dat gaat 
helpen met voorlichting over en 
bescherming van deze voor Zeeland 
zo karakteristieke soort 
Benieuwd naar onze folder (met 
herkennings- en beschermingstips!) 
of heb je een bruine kiekendief 
op de akker gezien? Ga snel naar 
www steunpuntkiekendief nl of bel 
0113-230936 

Bruine Kiekendief (mannetje)
Foto: Johnny du Burck
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Onze kwekerij is geopend vanaf 23 oktober WWW.R2GROENTECHNIEK.NL

MOTORZAAG?

               

Boomkwekerij 
en Groenbedrijf
De Fruittuin v.o.f.

Wij zijn het adres voor al uw tuinplanten,
sierheesters, leibomen en (fruit)bomen.
Oude fruitbomen in soorten en maten.

Tevens bezorging en plaatsing mogelijk.
Ook voor tuinaanleg en renovatie.

Wemeldingse Zandweg 4B, Kapelle
Tel. 0113-342944, mob. 06-11395456

www.defruittuin.com

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:	Sandra	Dobbelaar,	SLZ

Fruitteelt bestaat al bijzonder lang  Tot 
eind negentiende eeuw ging het daar-
bij altijd om kleinschalige activiteiten  
Veel mensen hadden op verschillende 
plaatsen een beperkt aantal fruit-
bomen, bijvoorbeeld in kloostertuinen 
of boerenboomgaarden op erven  
Het fruit was bestemd voor eigen 
consumptie en voor de handel  In de 
boomgaarden voor eigen gebruik was 

het aanbod gevarieerd: gemengde 
aanplant van appels, peren, kersen en 
pruimen  Voor de handel was er vraag 
naar grotere partijen van een bepaalde 
soort  Daar stonden vaak meerdere 
bomen van een zelfde ras  We kennen 
nog een paar (restanten) van grote 
boomgaarden met fruit dat bestemd 
was voor de markt  

Zeeuwse kersen in het 
landschap van Zeeland

Kersenboomgaard te Baarland. Foto: SLZ
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Invloed op het landschap
Later ontstond ook de laagstam fruitteelt 
waarbij het om vele hectares ging  
Het landschap kreeg hierdoor een ander 
karakter  Bijna een kwart van de Neder-
landse fruitteelt vindt op Zeeuwse bodem 
plaats (bijna 5000 ha aan boom-, bessen- 
en wijngaarden)  In Zeeland gaat het 
daarbij maar om enkele procenten van de 
totale landbouwgrond  Maar omdat de 
fruitteelt zich vooral in enkele deelgebie-
den concentreert, is de invloed op het 
landschap in die gebieden toch groot  

Boerenboomgaarden
Naast de laagstam fruitteelt is de oude 
vorm, vooral de boerenboomgaard, altijd 
blijven bestaan  Voor 1900 had vrijwel elke 
boerderij zijn boomgaard  Exacte getallen 
zijn niet bekend, maar het ging ongetwij-
feld om duizenden boomgaardjes  Daarna 
is het aantal boerderijen en het aantal 
boerenboomgaarden sterk afgenomen  
De laatste 30 jaar worden echter weer veel 
boomgaardjes bij erven aangeplant, dank-
zij de toegenomen interesse  SLZ schat in 
dat het nu zeker gaat om ruim 1 500 
boomgaardjes, 26 000 bomen op onge-
veer 255 hectare grond 

Op naam brengen
Juist in die oude boerenboomgaardjes 
staan nog rassen die we niet veel meer 
tegenkomen  Vaak weten we de naam er 
niet eens meer van  Als vrijwilligers heb-
ben Walter Berentsen, Eddie Dobbelaar en 
Jan Traas zich fanatiek gestort op oude 
fruitrassen in Zeeland  Samen met kenner 

Jacobus Bosschaert, hebben ze al heel wat 
oude hoogstamrassen op naam weten te 
brengen  Zo komen we te weten welke 
rassen er werden aangeplant in onze 
provincie  Zeeland is een eilandenrijk en 
dat zie je terug in de verspreiding van 
oude fruitrassen  Sommige rassen vind je 
alleen in een bepaalde streek in Zeeland, 
andere zijn algemeen  

Korfje
Verschillende keren trekt de groep fruitras-
senvrijwilligers er op uit  Omdat we over 
oude kersenrassen nauwelijks iets weten, 
draait het deze keer om typisch Zeeuwse 
kersen  Tijdens de bloei van de kersen 
hebben ze hun eerste rondje al gedaan  
Nu zijn de vruchten rijp en gaan opnieuw 
een aantal boomgaarden langs  Een zelf-
gemaakt korfje wordt van een tak gehaald 

Inventarisatie te Kattendijke. Foto: SLZ
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om de vruchten die er onder zitten te 
oogsten  ’Als we dit niet doen, is de 
kans groot dat alles wordt opgegeten 
door de vogels  Dan komen we nooit 
te weten om wat voor rassen het gaat’, 
vertelt Eddie  De kersen gaan in een 
doosje en Walter schrijft de gegevens 
van de locatie op het etiket  Er staan 
bakjes kersen in allerlei kleuren en vor-
men van verschillende bomen  Ze zien 
er mooi, maar vooral heerlijk uit  Overal 
in Zeeland zijn korfjes in hoogstamker-
sen gehangen  Het is nu tijd om ze te 
plukken  Onder het gaas hangen 
prachtige geelrode kersen  Jan bestu-
deert de vruchten en vraagt de ande-
ren of ze het er mee eens zijn dat het 
de Witte vleeskers is  Walter snijdt een 

kers in tweeën  Er wordt geproefd en 
de pit wordt bekeken: Lekker friszoet 
van smaak, geen twijfel mogelijk! 
’Als we dit een aantal jaren zo doen’, 
zegt Jan, ’dan krijgen we een redelijk 
beeld van wat er is aan oude hoogstam 
kersenrassen in Zeeland’  

Kaaskers
De meeste rassen herkennen de vrijwil-
ligers ondertussen wel, maar af en toe 
zit er een bijzondere tussen  Die wordt 
dan voorgelegd aan een expert  
Als blijkt dat een ras nu zeldzaam is 
in Zeeland, maar vroeger vaker voor-
kwam, plant Landschapsbeheer het 
opnieuw aan  Vaak zijn de gevonden 
rassen nog wel in de handel verkrijg-
baar, maar soms ook niet  Dan wordt 
enthout verzameld, dat wordt opge-
kweekt tot nieuwe hoogstambomen  
Volgens Eddie had zowat elke Zeeuwse 
boerenboomgaard vroeger wel een 
paar kersenbomen van een oud ras 
als de Brugse kortsteel of Kaaskers 
en die traditie wil SLZ graag volgen! 
Zo houden we gezonde, vitale rassen 
en mooie landschapselementen  

Korfje als bescherming tegen vogels.
Foto: Sandra Dobbelaar

Brugse Kortsteel. Foto: Eddy Dobbelaar
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Tekst	en	foto’s:	Rinus	de	Regt,	voormalig	eigenaar	inlaag	Westelijke	Kuip

Sporen in het landschap: 
inlagen op NoordBeveland

Het verhaal van Rinus 
Ik sta bij de vogelkijkhut aan de oostzijde 
van de Westelijke Kuip (inlaag) ten westen 
van Colijnsplaat  We maken een wandeling 
langs de inlaag en bekijken het gouden 
randje van Noord-Beveland 

Karrevelden
Terwijl we de dijk aan de zuidkant van de 
inlaag volgen zien we al direct een holle-
bollig terrein, doorsneden met smalle 
sloten  Dit ontstond doordat de gronden 
werden afgegraven en gebruikt om er 

Kaart Noord-Beveland ca. 1751. Bron: GAG, HTA., door: D.W.C. en A. Hattinga, Is. Tirion
www.historievangoes.nl
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dijken van te maken  Hiervoor werden 
eenvoudige middelen gebruikt, zoals 
paard, kar en kruiwagen  De inlagen 
worden daarom ook wel karrevelden 
genoemd  
De inlaag werd jaren ‘gevoed’ door 
zoute kwel en de groei van zeekraal en 
verschillende zoutminnende planten 
was een normaal verschijnsel  Toch 
bevonden zich in de noordwestelijke 
hoek van de inlaag tot 1978 twee grote 
zoetwater plassen  De zoetwaterbel 
werd door zout water naar boven 
gedrukt  Hier werd jaren lang veel 
paling gevangen en voor 1940 zwom 
er een visotter    

Wanteskuip
Inmiddels zijn we verder naar het 
westen gelopen en staan we op de dijk 
bij de Wanteskuip, vernoemd naar een 
pachter van een boerderij achter de 
dijk  Dit gebied wordt al in 1329 ver-
meld  Op de hoogste punten van de 
voormalige schorren die hier vroeger 
lagen werden abdijen of kloosters 
gebouwd  Aan de noordkant van zo’n 
gebouw bevond zich een begraaf-
plaats  

Watersnoodramp
Ook de Watersnoodramp heeft zijn 
sporen achtergelaten in de Westelijke 
Kuip  In 1953 is over een lengte van 
1 kilometer en een breedte van 
10 meter een dijkput gegraven ten 
behoeve van dijkherstel  Met loco-
motief en grondkarren werd 20 000 m3 

grond naar de beschadigde dijken 
vervoerd  

Veenmos
We vervolgen onze wandeling en gaan 
naar het noorden  We komen nu aan 
de westelijke kant van de inlaag  Hier 
ligt in een put van 1000 m2 een bij-

zonder stukje veenmos-rietland: een 
pakket van wel 160 cm dik! Op deze 
drijftillen groeien bijzondere moeras-
planten, veenmos en varens  

Voormalige kustlijn
De zeedijk volgend gaan we aan de 
noordzijde van de inlaag weer terug 
naar het oosten   We komen aan op het 
meest noorde lijke puntje van Noord-
Beveland en kijken richting Schouwen 
Duiveland  Je kunt je niet voorstellen 

Zicht op karrevelden en kijkhut
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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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dat de voormalige kustlijn van Noord-
Beveland begin 1600 ongeveer 3 kilo-
meter verder de Schelde in lag  In 1657 
lagen er 9 polders die alle door dijk-
vallen verloren zijn gegaan  Dat er nu 
inlagen zijn, is een gevolg van dit 
proces  Men vreesde door dijkval voor 
nog meer dijkdoorbraken  Met de 
grond uit de inlaag werd dan een 
reservedijk aangelegd  

Vogelkijkhut
In de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
begon de overheid meer aandacht te 
schenken aan de natuur in Nederland  
Dit beleid heeft ingrijpende gevolgen 
gehad voor de bedrijfsvoering in de 
Westelijke Inlaag  Tussen 1976 en 2001 

hebben licht en zwaar beheer (dit hield 
in geen kunstmest, bestrijdingsmidde-
len en geen beweiding) geresulteerd in 
een definitief besluit om in 2001 van 
de inlaag 16,5 ha Nationaal Park te 
maken, 4 ha landbouwgrond af te gra-
ven, diepe delen op te vullen, het 
waterpeil te verhogen met 90 cm en 
een beheerregeling aan te gaan voor 
Veenmos-Rietland  Verder is in de 
Wanteskuip (zoet water) een drijvend 
vogeleiland van 450 m2 aangelegd  En 
de vogelkijkhut, waar onze wandeling 
begon, is in 2002 geplaatst  Met dank 
aan nominatie door bezoekers wonnen 
wij in 2007 de Nationale Groenfonds 
Natuurprijs en in 2010 de ANWB 
Buitenleven Natuurerfgoedprijs  

Werkzaamheden in 2001
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Knotpopulieren
De Keihoogteweg wordt aan beide zijden 
geflankeerd door hoog fluitenkruid, knot-
wilgen en populieren met paarden- en 
boterbloemen in de wei aan weerszijden  
Meteen hoor ik het ’kefje’ van de tjif-tjaf  
en verderop het positieve riedeltje van de 
fitis, blij met het zomerse weer  Waar links 
eerst de haven, en later een buitenplaats 
lag, is nu een paardenwei  Uit de braam-
struiken vliegt een braamsluiper  Bij de 
keurig aangelegde Info en Picknick plaats 

(Kp 63) gaan we la ri  kp 60, maar i p v  de 
Inlaagweg nemen we het grazige pad over 
het veerooster, ri  de vogelkijkhut  Het is 
erg druk op het water en op de wal  
Grauwe ganzen met jongen, krak-, slob- , 
wilde-, kuif- en bergeenden  Een enkele 
wintertaling en wat kieviten op de oever  
Het speciale broed-eiland zit vol met kok-, 
zilver- en kleine mantelmeeuwen  Op het 
uiterste randje zit een witte kwikstaart  

Het prachtige voorjaarsweer heeft me naar 
Wissenkerke gelokt, één van de 
Voorstraatdorpen op Noord-Beveland, met 
aan de ene kant de kerk en aan de andere de 
haven. Het dorp komt erg schoon en ruim 
over en de redelijk jonge essen sieren de 
brede straat met hun licht-doorlatende 
gebladerte. Een Turkse tortel heeft zich 
genesteld op  de luiken van een sierlijk oud 
huis. Halverwege de Voorstraat ri. (richting) 
kp (knooppunt) 65 passeer ik de oude water-
pomp uit 1868, die tot 1955 dienst heeft 
gedaan en een monumentale woning met 
trapgevel. Bij kp 65 de trapjes op, maar de 
haven is verdwenen en we gaan ra (rechtsaf) 
de Dorpsdijk op ri. kp 64. Vóór we la (linksaf) 
gaan zien we nog even de Oostmolen.

Nico wandelt op 
NoordBeveland
Tekst	en	foto’s:	Nico	Baart

Waterpomp uit 1868

Keihoogteweg
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Zeekool
We lopen over de kruin van de dijk, 
waar een fazant staat te pronken en we 
mooi zicht hebben op de wilde appel-
bloesem  Op het eind zien we een 
tapuitje op een paal zitten  Vier gele 
kwikstaarten speuren drukdoende in 
het gras naar voedsel  Even later heeft 
een roodborsttapuit de tapuit van het 
paaltje verdrongen van waaruit hij 
opvliegt en neerdaalt om insecten te 
vangen  Even verderop bij het volgen-
de poeltje zie ik mijn eerste zwaluwen, 
die op de oever slik verzamelen voor 
hun nest  De dijk over, langs de 
Oosterschelde en de stenen glooiing, 
bedekt met mos  Tussen de betonblok-

ken bloeit de zeekool  De zeevenkel is 
nog pril, maar op de rand staan wel 
knolboterbloemen  Langs de vloedlijn 
lopen wat steenlopertjes te foerageren 
en boven het water zie ik mijn eerste 
visdiefjes  

Westmolen
Richting Sofiahaven zijn kinderen aan 
het spelen op het strand en zien en 
horen we talloze kneutjes op de pun-
tige duindoorn  Na kp 60 gaan we over 
het voetpad naar kp 69, langs de vele 
strandovergangen, de groene strook 
struweel met de witte bloemen van 
meidoorn, fluitenkruid, dovenetel en 
vlierbloesem  De horeca is gesloten 

Dorpsboerderij Molenzicht
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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!

VORMGEVERS VAN 
UW BUITENRUIMTE

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
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dus door naar kp 68 en 61 tussen de 
Roompot terreinen  Van kp 61 naar 62 
passeren we links een aantal nieuwe 
vakantiebungalows in Zeeuwse stijl  
Langs de Korteweg ligt het land er 
uiterst droog bij met kaarsrechte roten 
aardappelen en rechts een veld met 

jong groen, wat houtduiven aantrekt  
Van kp 62 is het nog geen halve km 
naar 65, maar we hebben de tijd, dus 
ra over de Boomdijk, zonder bomen, 
naar de Westmolen en via kp 66 naar 
het dorpscentrum 

Gelopen route: 
Kp  65-> 64-> 63-> 
60-> 69-> 68-> 61-> 
62-> 66-> 65  
Afstand: 8,45 km 

Verkorte route: 
65-> 64-> 63-> 
60-> 61-> 62-> 
65  
Afstand: 5,5 km 

Horeca: 
Horeca: HCR ’De Kroon’ 
Voorstraat, naast gemeentehuis  
Frites en ijs: Naast ’De Spar’ in 
de Oostvoorstraat 
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In Zeeland komen verschillende orchideeën 
voor. Hoewel veel soorten in natuurterreinen 
te vinden zijn, kun je ook daar buiten ver-
schillende soorten tegen komen. Drie daar-
van worden hieronder genoemd.

Bijenorchis (Ophrys apifera, 
o.a. de varieteit chlorantha)
De Bijenorchis is een soort met fraaie 
bloemen welke de laatste decennia flink 
in opmars is  Hij komt steeds vaker in 
wegbermen en op dijken voor en onder 
andere ook op industrieterreinen zoals 
dat van Zeeland Refinery en in de directe 
omgeving er van  Hier groeit de gewone 
variëteit samen met de witbloemige 
Ophrys apifera var chlorantha  Deze soort 
groeit ook elders in het land regelmatig 
op industrieterreinen  Als oorzaak van deze 
opmars worden vaak de mildere 
winters van de afgelopen jaren genoemd  
Hij vormt namelijk al voor de winter nieuw 
blad, wat in een strenge winter zonder 
sneeuwdek gemakkelijk kapot vriest  
Hoewel de naam van deze soort doet 
vermoeden dat hij door bijen wordt 
bestoven is het meestal een zelfbestuiver 

Grote keverorchis 
(Neottia ovata, syn. Listera ovata)
De Grote keverorchis, welke door onder 
andere kevers en sluipwespen bestoven 
wordt, is één van de minder zeldzame 
orchideeënsoorten in Nederland en hij is 

plaatselijk zelfs vrij algemeen  De soort 
groeit zowel in de schaduw van bomen als 
in open vegetaties op een vochtige tot 
matig droge bodem  Deze soort zal vaak 
over het hoofd worden gezien vanwege de 
groene weinig opvallende bloemen 

Brede wespenorchis 
(Epipactis helleborine)
De Brede wespenorchis komt verspreid 
door de hele provincie voor  De Neder-
landse naam is goed gekozen, want deze 
soort wordt vrijwel uitsluitend door 
wespen, voornamelijk langkopwespen 
(Dolichovespula-soorten), maar ook door 
o a  kortkopwespen (Paravespula-soorten), 
bestoven  Hij stelt weinig eisen aan de 
grondsoort en is te vinden in bossen,
 in struweel op dijken, in de duinen,
in wegbermen, in de bebouwde kom en 

Ewoud	Voogd,	SLZ

Bijenorchis. Foto: Ewoud Voogd

Orchideeën in het   landelijk gebied
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zelfs  in brandnetelvelden  Deze soort 
komt ook regelmatig op erven voor  
Vaak weten eigenaren niet dat deze 
soort op hun erf groeit totdat ze erop 
gewezen worden 

Beheer
Van de drie hierboven genoemde soor-
ten is de Bijenorchis als soort van open 
terreinen het meest afhankelijk van een 
goed beheer  De andere twee zullen 
zich wel ergens kunnen handhaven in 
een bosrand of dieper in een bos en 
zich van daaruit weer kunnen uitzaaien 
in open terreinen als de omstandighe-
den weer gunstig zijn geworden  Wel 
heeft de Grote keverorchis er voordeel 
bij als het bos periodiek wordt gedund  

Beheerders kunnen graslanden, bij-
voorbeeld op dijken waar orchideeën 
groeien, uit onwetendheid te vroeg 
maaien  Goede communicatie tussen 
terreinbeheerders en soortenkenners 
is daarom van groot belang  Enkele 
kleinere grasvelden, waarvan bekend is 
dat ze een hoge natuurwaarde hebben, 
worden beheerd door vrijwilligers, 
o a  van SLZ 

Exotische orchideeënsoorten
Bij orchideeën denk je al gauw aan 
bedreigde soorten, maar ook orchi-
deeën kunnen zich als invasieve exoot 
gedragen  In de tropen zijn daar al 
voorbeelden van bekend, maar ook in 
Nederland liggen enkele soorten op de 
loer die hier zeker aanleg voor hebben  
Ze behoren tot het geslacht van de 
schroeforchissen  Het zijn de Knikkende 
schroeforchis (Spiranthes cernua ssp  
cernua) en Welriekende schroeforchis 
(S  c  ssp  odorata) en vooral de kruising 
tussen beide (onder-)soorten 
Deze schroeforchissen komen oor-
spronkelijk uit Noord-Amerika en zijn 
voor zover mij bekend nog niet in het 
wild in Zeeland gevonden  Ze hebben 
zich al wel in andere delen van 
Nederland uitgezaaid in milieus varië-
rend van veenmosmoerassen tot 
sedumdaken, afhankelijk van de onder-
soort  Waarschijnlijk gaat het altijd om 
planten die zich vanuit tuinen hebben 
uitgezaaid  Wees dus zeer terug-
houdend met de aanschaf van deze 
soorten voor eigen tuin 

Brede wespenorchis. 
Foto: Tonnie Outermans
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Natuurwerkzeeland.nl 
Op de website Natuurwerkzeeland nl kun je 
vacatures vinden voor iedereen die zich als vrij-
williger in wil zetten voor natuur en landschap 
in Zeeland 
Het gaat om allerlei soorten vrijwilligerswerk  
Nieuw is de vacature voor het werven van een 
groepje vrijwilligers die fruit willen plukken en 
noten rapen in het seizoen, met het doel ze te 
verwerken tot sap en olie  Het gaat om hoog-
stamfruit bij eigenaren die die het zelf niet 
plukken  

Ook nieuw is de vacature voor vrijwilligers die 
mee willen helpen bij een fruitpersdag (tussen 
september en november 6 zaterdagen): 
helpen bij de aanvoer van het fruit, de logistiek, 
opvang van de eigenaren die aan komen 
rijden, het legen van de fruitkisten in de pers 
en willen zorgen voor afvoer van de pulp  

Voldoende onderlinge 
afstand Foto: Johan Calle

Groene vrijwilligers in Corona-tijd
Het is een vreemde periode  Ben je eind februari nog 
volop bezig met het organiseren van vele vrijwilligers-
activiteiten, eind maart liggen alle vrijwilligersgroepen 
stil  Gelukkig kunnen we nu langzaam het vrijwilligerswerk 
weer opstarten, maar dan wel met diverse beperkingen 
zoals bij het inzetten van onze bedrijfsauto’s voor het vervoer  
We hopen dan ook dat er snel een goedgekeurd werkprotocol 
komt voor groene vrijwilligers  Dit moet worden opgesteld door de 
branchevereniging en goedgekeurd door de rijksoverheid  In het groene vrijwilligerswerk is de 
1,5 meter meestal niet het probleem, het probleem zit veel meer in de logistiek 
Als we nu al terug kijken naar de afgelopen periode, komt een knelpunt al snel naar boven: 
hoe houd je contact met de vele vrijwilligers in zo een periode? Met de AVG is dit niet gemakkelijk  
We zijn nu aan het kijken hoe we dit in de toekomst beter kunnen organiseren en willen daarbij 
ook kijken wat de wensen zijn van de vrijwilligers  Zoals zo velen hebben we de afgelopen periode 
nog extra ervaren hoe belangrijk een groene leefomgeving voor ons is  Daarom hopen we dat 
onze vrijwilligers, na een sabbatical, hun handen weer uit de mouwen willen steken voor het 
behoud van het cultuurlandschap van Zeeland 
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Van mini naar maxi 
Een van de drie caddy’s van SLZ wordt 
vervangen door een groter broertje: de maxi  
Deze caddy is in de eerste plaats bedoeld voor 
medewerkers die er op uit moeten voor advies, 
overleg of werkinstructie  Indien nodig kan 
hij natuurlijk ook ingezet worden voor het 
uitvoerende werk  De extra grote laadruimte 
zal van pas komen voor vervoer van gereed-
schap en zal vooral voor langere spullen en 
steelgereedschap handig zijn  Na levering 
wordt de caddy eerst voorzien van ons logo en 
daarna is hij beschikbaar  Reserveren gaat zoals 
altijd via ons digitale planbord  

Enquête SLZ abonnementen
Tijdens de zomermaanden kunnen abonne-
menthouders een vragenlijstje ontvangen  
Dit betreft zowel bosjes-, erven- of hoogstam-
fruit abonnementen  De bedoeling is dat we 
beter inzicht krijgen in wat u verwacht van een 
abonnement en wat wij bieden  Natuurlijk met 
het idee onze abonnementen te verbeteren en 
meer op maat te maken  De enquête zal gericht  
per mail worden gestuurd en is online in te 
vullen  Alvast hartelijk dank!

Afscheid collega’s 
Na  20 jaar te hebben gewerkt bij SLZ heeft 
Arjan de Hulster besloten om met prepensioen 
te gaan  Arjan was een veelzijdige collega die 
bij SLZ ook diverse taken heeft gehad  Hij had 
een gedegen kennis van de landbouw en heeft 
dan ook een belangrijke rol gespeeld in het 
opzetten van agrarisch natuurbeheer; de laat-
ste jaren heeft hij met veel enthousiasme 
gewerkt aan het toegankelijk maken van het 
landschap van Zeeland door de aanleg van 
wandelpaden en het onderhoud hiervan  

Nog een collega die SLZ na 20 jaar verlaat is 
Alex Wieland  Hij heeft een nieuwe uitdaging 
gevonden bij de Provincie Zeeland  
Aanvankelijk werkte hij aan veel soortgerichte 
projecten mee en dan met name de uitvoering 
(o a  aanleg van drinkputten), maar ook projec-
ten met de nadruk op processen en netwerken  
Later verschoof het accent van zijn werk meer 
naar het Agrarisch natuurbeheer, waarbij hij 
nauw samenwerkte met de Agrarische natuur-
verenigingen en de collectieven 
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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: 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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Tekst	en	foto’s:	Lucien	Calle,	SLZ

Wie Noord-Beveland doorkruist valt op 
dat het eiland een tamelijk open en 
grootschalig landschap heeft  Op de 
dijken in de verte zie je altijd wel popu-
lieren en soms ook wel essen  De iepen 
die hier vroeger ook wel stonden, zijn 
door de iepenziekte grotendeels ver-
dwenen  Heel oude beuken of eiken 

zijn op Noord-Beveland weinig aanwe-
zig  De wegen worden af en toe bege-
leid door meestal jonge beplanting  
Een groot deel van de zuidrand van het 
eiland inclusief Kortgene heeft tijdens 
de Watersnoodramp onder water 
gestaan  Daar zijn alle bomen nog rela-
tief jong  De bossen zijn in en rond de 

Monumentale bomen op 
NoordBeveland

Monumentale linden en paardenkastanjes aan de Oosthavendijk te Kamperland
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natuurgebieden te vinden, zoals langs het 
Veerse Meer  De Goudplaat die als meest 
zuidelijke punt in het Veerse meer steekt 
heeft een flink bos en vooral ook de 
Schotsman  In de duinstrook rondom de 
Banjaard is veel struweel en ook wel wat 
bos te vinden  

Gemeentelijke bomen
De mooiste gemeentelijke bomen zijn te 
vinden in de Voorstraat te Colijnsplaat  Het 
is een betrekkelijk oude lindenlaan in het 
centrum van het dorp  De bomen werden 
in 1825 aangekocht bij een kweker uit 
Goes die ze leverde voor f 0,25 per stuk  
De bomen worden periodiek (ook recente-

lijk nog) zo gesnoeid dat ze in het straat-
beeld blijven passen  Op de Dorpsdijk in 
Wissenkerke staat een aantal oude paar-
denkastanjes  Deze bomen zijn tussen de 
80 en 100 jaar oud 

Particuliere bomen
In het Landelijk register monumentale 
bomen zijn veel oudere bomen op erven 
geregistreerd  Bij mijn rondje over het 
eiland bleken er verrassend veel mooie 
bomen te zien, die vaak in combinatie 
met de typerende erfbebouwing een 
mooi geheel vormen  Het zijn veel te veel 
bomen om hier allemaal te noemen, 
daarom enkele fraaie voorbeelden  

Oude knotlinden aan de Nieuweweg te Kamperland
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Een prachtige rij met 12 stuks oude 
knotlinden staat aan de Nieuweweg 4 
te Kamperland  Deze bomen worden 
zo’n 200 jaar oud geschat  De bomen 
staan dicht bij de kust en bij sterke 
westenwind hebben ze te leiden van 
zoutspray, waardoor de bladeren wat 
kunnen verkleuren  
Aan de Oosthavendijk, eveneens bij 
Kamperland staan voor een boerderij 
twee prachtige en hoog opgaande 
Hollandse linden, die op ruim 120 jaar 
worden geschat  Ze staan aan het 
einde van een statige oprijlaan met 
oude paardenkastanjes en vormen 
samen met het monumentale huis een 
schitterende eenheid 

Een mooi gesnoeide Canadese popu-
lier en monumentale linde zijn aanwe-

zig op het erf aan de Colijnsplaatseweg 
65 te Colijnsplaat  Minimaal 160 jaar 
oude leilinden staan op een erf aan de 
Klaverweg bij dat dorp  Ondanks dat 
de populier is gekandelaberd is de 
boom alweer bijna 30 meter hoog  In 
dezelfde omgeving staan nog meer 
opmerkelijke bomen  Een 130 jaar 
oude beuk en eveneens oude vleugel-
noot staan op een erf aan de Zuid   -
l angeweg  Een van de grootste taxus-
sen van Zeeland staat in de Kerkstraat 
te Kats 
Indrukwekkend is een oude bruine 
beuk met een stamomtrek van onge-
veer 5 meter in de Havelaarstraat 28 te 
Colijnsplaat  Het diepere grondwater is 
brak, maar de beuk staat precies op 
een sterke zoetwaterader  De volumi-
neuze boom is vanaf de straat niet 

Mooi gesnoeide Canadese populier aan de Colijnsplaatseweg te Colijnsplaat
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goed te zien, want staat in een achter-
tuin, maar de kroon is tussen de huizen 
door wel zichtbaar  

Bomenbeleid
Het bomenbeleid van de gemeente 
Noord-Beveland is er op gericht om 
alles in stand te houden  Barry van den 
Berge, medewerker ontwikkeling en 
beheer groenvoorziening van de 
gemeente: “Daarbij is ervoor gekozen 
om het praktisch te houden en dat we 
zoveel als mogelijk overlast proberen 
te voorkomen of te verhelpen  We heb-
ben een bomenlijst  Dit zijn niet zo zeer 
alle monumentale bomen, maar de 
bomen waarvoor je een ‘kapvergun-

ning’ moet aanvragen  Gemeentelijke 
bomen ontbreken dus op deze lijst  
Op erven in het buitengebied vallen 
eiken, iepen, essen, esdoorns, kastan-
jes, noten, platanen, hoogstamappels 
en treurwilgen met een stamomtrek 
groter dan 0,40 cm onder de kapveror-
dening  Ook voor het vellen van knot-
bomen moet altijd eerst een vergun-
ning worden aangevraagd  
Leukigheidje is dat we bij het opstellen 
van de toekomstvisie voor Noord-
Beveland in iedere kern een 
‘Toekomstboom’ hebben geplant  Op 
de bordjes die er bij geplaatst zijn 
stond deze tekst: ’Eindeloos kent geen 
einder, de toekomst is van (n)u ’

De ongeveer 125 jaar oude beuk in het centrum van Colijnsplaat
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Onderhoudsploeg historische 
buitenplaats Zeeduin, Oostkapelle
Tekst en foto: Marius van de Velde, vrijwilliger

Toen men in 2017 vrijwilligers zocht voor 
het onderhoud van de tuin op buiten
plaats Zeeduin ben ik daar een kijkje 
gaan nemen. En met een positief resul
taat! Sinds NLdoet 2017 werk ik samen 
met nog twee vrouwen en twee mannen 
elke donderdag in de moestuin: een stuk 
grond van 30 x 10m, door onszelf inge
richt, in een gebied dat d.m.v. houten 
schotten is afgeschermd tegen herten die 
hier veelvuldig voorkomen. In de loop 
van de tijd werd ons werk uitgebreid met 
een bestaande fruitkamer en kas. Beide 
waren in gebruik, maar ook hier was 
extra onderhoud welkom. Op het terrein 

staat een houten, gepotdekselde schuur 
(met kerkuil),waar we ons gereedschap 
en zaaigoed bewaren. 
Behalve dat het een genoegen is om in de 
tuin te werken , genieten we volop van de 
schitterende omgeving . Er is hier ook 
genoeg te zien: een elegant woonhuis uit 
de 19e eeuw, een grote variatie aan 
bomen, vijvers, waterlopen enzovoort. 
Kortom, een feest om hier vrijwilligers
werk te mogen doen! 

Interesse in vrijwilligerswerk? Kijk op 
Natuurwerkzeeland.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. Op meerdere buitenplaatsen zijn vrijwilligers
groepjes actief. Wilt u meehelpen? U kunt hiervoor terecht op de site www.natuurwerkzeeland.nl Vr
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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.

  

 28 augustus Nacht van de vleermuis; vleermuis en bebouwing | Groede
 29 augustus Cursus fruitsnoei dorpsboomgaard | Wolphaartsdijk
 8 september Buitenlui actief,  erf excursie | s Gravenpolder en omgeving
 8 september Vrijwilligersexcursie historische erven en landschapselementen
    ’s Gravenpolder en omgeving
 12 september Fruitpersdag | Vrouwenpolder
 19 september Fruitpersdag | Terneuzen 
 31 oktober Terugkomdag cursus snoei hoogstamfruit opfris | Middelburg
 3 november Cursus Hoogstamfruitbomen 1 | Oostburg
 6 november Natuurwerkdag | Heel Zeeland
 7 november Natuurwerkdag | Heel Zeeland
 10 november Cursus Hoogstamfruitbomen 2 | Oostburg 
 14 november Cursus Hoogstamfruitbomen 3 praktijk | West Zeeuws-Vlaanderen

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

   I.v.m. corona zijn alle activiteiten onder voorbehoud. Houd de website  
in de gaten voor actuele informatie omtrent het wel of niet doorgaan  
van een activiteit.


