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Zeeland is een bosarme provincie met hier 
en daar een aangelegd populierenbos 
op de klei of naaldbos op het zand  
De bomen keurig in het gelid, alle van 
dezelfde soort en leeftijd  Een beetje saai  
Dat is het beeld  Toch zijn er wel degelijk 
natuurlijke en karakteristieke Zeeuwse 
bossen  Afhankelijk van bodem, grond
water en beheer zijn verschillende natuur
lijke bostypen te onderscheiden  In dit 
artikel noemen we de voornaamste  
Daarbij volgen we de indeling die beschre
ven wordt in de “Vegetatie van Nederland”  
We beginnen met een fictieve verkenning 
door onze provincie 

Duinen
Onze tocht begint aan het strand  Aan de 
zeezijde van de duinen waait het hard  
Zo hard dat hier geen bomen kunnen 
groeien  In feite hebben we te maken met 
een boomgrens, net als in de bergen  
De eerste houtige soort die we zien is 
duindoorn  Net over de hoogste duin
toppen heen gekomen, zien we de eerste 
bomen staan, hoewel ze qua formaat meer 
struiken lijken  Het zijn vreemd gevormde 
zomereiken, door de wind geschoren  

Een stukje verder landinwaarts domineert 
het duinstruweel, met soorten als wilde 

De Zeeuwse bossen 
in vogelvlucht
Tekst	en	foto’s:	Lucien	Calle,	SLZ

Duin Eikenbos, Manteling Oostkapelle
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liguster, vlier, meidoorn en rozen  De 
bodem is droog en kalkrijk  In oostelijke 
richting worden de bomen steeds 
hoger en de vegetatie soortenrijker  
Dit is het zogenaamde Abelen
iepenbos, met abelen en zomereiken  
De boomkronen zijn dun genoeg voor 
een uitbundige flora met soorten als 
drienerfmuur, klimopereprijs en geel 
nagelkruid  

Zeeklei
Verder landinwaarts wordt de bodem 
vlakker, voedselrijker en vochtiger  We 
zijn aangekomen in het zeekleigebied  
Maar wat een indrukwekkend bos, met 
bomen tot wel bijna 35 meter hoogte  
We zien dikke essen, iepen en eiken en 
een grote variatie aan struiken  Dit is 
het Esseniepenbos  De biomassa is 
heel groot, maar ook de biodiversiteit 
bereikt een hoogtepunt  Niet qua 
bloemenpracht of vlinders  Voor die 
soorten is het hier te donker  De rijk
dom betreft de bodem en humus
bewoners, zoals honderden soorten 
paddenstoelen  Maar ook alle onge
wervelden in de boomstammen als 
keverlarven, pissebedden en duizend
poten en tientallen soorten mos 

We gaan verder in oostelijke richting  
Ineens wordt de bodem drassiger, ken
nelijk naderen we een kreekoever met 
moeraszone  Tussen de zwarte elzen 
zien we bijna manshoge pollen pluim
zegge en een pracht aan bloeiende 
gele lissen  Verder zwarte bes, wolfs

poot en grote wedrik  We zijn aan
beland in het sprookjesachtige 
Elzenzeggeelzenbroekbos met zijn 
hoge luchtvochtigheid  

Dichter bij de kreek worden de bomen 
merkbaar lager  Hier staat tot in de 
zomer het water boven de grond  Door 
dat hoge water houden alleen wilgen 
het er uit, met name grauwe en bos
wilg  Daartussen zien we slingerende 
lianen van bitterzoet  Welkom in de 
Associatie van grauwe wilg  Opvallend 
is dat veel wilgen veel breder zijn dan 
hoog  De bomen hebben zijtakken tot 
op de grond  Die schieten daar weer 
wortel en groeien verder zijdelings uit  
Zo ontstaat een labyrint van op de 
grond en op elkaar liggende boom
stammen  

Essen-iepenbos, Landlust, Heinkenszand
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Dekzand
We slaan af in zuidelijke richting naar het 
dekzandgebied op de grens met 
Vlaanderen  Als we de zandruggen oplo
pen wordt de bodem droger  Bomen die 
een vruchtbare en vochtige bodem nodig 
hebben, zoals de es, zijn we direct kwijt  
Lijsterbes en adelaarsvaren zijn er alge
meen  De soortenrijkdom wijkt sterk af 

van die van het kleigebied  We zijn in het 
Beukeneikenbos  De grond is hier nog net 
iets vruchtbaar wat goed te zien is aan de 
forse groei van de bomen  

Naar boven toe wordt de bodem voedsel
armer en droger en worden de bomen 
kleiner  Anders dan in het duinzand is het 
hier kalkarm en de diversiteit aan planten 
is lager  De plaats van de beuk wordt inge
nomen door de berk  Dit bos heet het 
Berkeneikenbos  Hogerop laten steeds 
meer bomen en struiken verstek gaan  
Weg zijn de sleedoorns en zoete kersen  
Ze houden het op dit kurkdroge voedsel
arme zand niet meer uit  Daarvoor in de 
plaats groeit er trosvlier en vuilboom  In de 

vegetatie vinden we bochtige smele en 
heideklauwtjesmos  

Op de hoge droge gronden zien we ook 
dennenbossen met een weelderige onder
groei van varens en slaapmossen, het 
Kussentjesmosdennenbos 

Terug in de werkelijkheid
In Zeeland heeft natuurlijke bosontwikke
ling nooit veel kans gekregen (slechts 
2,7% van landoppervlakte is bos)  Bijna 
alle vruchtbare klei werd gebruikt als land
bouwgrond, waardoor kleibossen erg zeld
zaam zijn  Er is relatief veel productiebos 
dat periodiek geoogst wordt  Aangeplante 
exoten concurreren met inheems soorten  
Stikstof uit de lucht heeft de bloemrijke 
bosvegetatie veranderd in een mat van 
bramen en brandnetels  Gebieden zijn Beuken-eikenbos, Sint Jansteen
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ontwaterd, waardoor moerasbossen 
zijn verdwenen  Bovengenoemde bos
sen bestaan in Zeeland dus in zuivere 
vorm alleen in theorie  Het zijn echter 
wel onze natuurlijke bosvormen en 
kunnen als zodanig als referentiebeeld 
en streefdoel worden gebruikt 

Bos in Zeeland
Gelukkig zijn er ook positieve ontwik
kelingen  In voorgaande eeuwen wer
den buitenplaatsen met bossen langs 
de binnenduinranden en op zanderige 
kreekruggen aangelegd  Dit betreft 
meestal Abeleniepenbossen  
Ze hebben een uitbundige voorjaars
flora, omdat hier veel z g  stinzenplan
ten (veelal uitheemse vroeg bloeiende 
soorten met opvallende bloemen) zijn 
ingebracht  Tijdens de latere ruilverka

velingen en natuurontwikkeling is ook 
wel bos aangelegd, zelfs op kleigrond  
Tegenwoordig is er meer aandacht 
voor een natuurvriendelijk beheer, 
waarbij meer bomen oud mogen 
worden en na hun dood blijven liggen  
Enig herstel heeft dus plaats gevon
den, maar we zijn er nog lang niet 

In Zeeland zijn er naast de zeeklei
gebieden ook de duinen, rivieren en 
dekzandgebieden met hun overgangs
zones en bijbehorende typerende 
bossen  Enkele bostypen zijn zelfs in 
internationale context erg zeldzaam 
(Slikken van de Heen met rivierbege
leidend hardhoutooibos en Oranjezon 
met Duinstruweel) en genieten daar
om Natura2000bescherming  
Het zou al met al mooi zijn als de diver
se natuurlijke Zeeuwse bostypen zich 
goed zouden kunnen ontwikkelen  
Landschapsbeheer Zeeland richt 
zich op een dergelijke natuurlijke 
ontwikkeling 

Kussentjesmos-dennenbos, Clingse bos

Berken-eikenbos, Sint Jansteen
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Bossenstrategie, bosvisie en 
het belang van kleine bosjes

Het rijk en de provincies willen de komen
de 10 jaar 37 000 ha extra bos aanplanten, 
wat uitkomt op ongeveer 10% meer bos in 
Nederland  Deze doelstelling is verwoord 
in de bossenstrategie en is volgens minis
ter Schouten van het Ministerie van LNV 
nodig voor het herstel van biodiversiteit 
en het behalen van de doelen uit het 
Klimaatakkoord  De aanplant van bomen 
en struiken kan zowel plaatsvinden in de 
bestaande natuurgebieden zoals opgeno
men in het Natuurnetwerk; maar ook 
daarbuiten waarbij de aanleg van bos te 
combineren is met andere opgaven zoals 
kringlooplandbouw, duurzaam wonen, 
klimaatadaptatie, waterveiligheid en 
energietransitie  Voor de uitvoering van 
de plannen voert de minister overleg met 
de provincies 

Bosvisie
De Provincie Zeeland werkt de uitvoering 
van de landelijke bossenstrategie  uit in de 
Zeeuwse bosvisie   Hierin worden de lijnen 
uitgezet voor de aanleg van bos in 

Zeeland  In de bosvisie wordt uitgewerkt 
op welke locaties bosuitbreiding het 
meest wenselijk is en wat het beoogde 
karakter van het nieuwe bos moet zijn  
Ook worden kansen voor koppeling met 
andere beleidsopgaven in de bosvisie uit
gewerkt  Daarmee wil de bosvisie een 
raamplan zijn voor een verdere uitwerking 
in groenstructuurplannen van gemeenten 
en andere grondeigenaren

Meerwaarde
SLZ wil graag meedenken met de aanleg 
en het beheer van kleine bosjes op 
terreinen van overheden, bedrijven en 
parti culieren  Kleine bosjes kunnen een 
grote bijdrage leveren aan de landschaps
beleving, biodiversiteit en klimaat
adaptatie  
In het verleden werden regelmatig vraag
tekens gezet bij de meerwaarde van 
kleine bosjes  Een recentelijk onderzoek 
(DOI: 10 1111/13652664 13537) in diverse 
Europese landen laat echter zien dat kleine 
bosjes (‘zo groot als een voetbalveld’) per 

Een klein bosje bij BiervlietTekst	en	foto:	Joan	van	der	Velden,	SLZ
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oppervlakteeenheid minder planten 
en dieren huisvesten dan grote bossen 
maar ze leveren wel substantieel meer 
ecosysteemdiensten per oppervlakte 
zoals bestuiving van gewassen door 
wilde insecten en het leveren van 
geschikter voedsel (bessen, jonge 
boompjes) voor diverse inheemse 
dieren 

Verfraaiing
Een klein bosje kan een verfraaiing van 
het landschap zijn voor zowel eigen 
bewoners als toeristen, het kan een bij

drage leveren aan het herstel van de 
biodiversiteit en biomassaliteit door 
het bieden van een leefomgeving en 
voedsel voor diverse soorten  
Daarnaast kan het een bijdrage leveren 
voor klimaatadaptatie zoals door het 
creëren van een lokale koelte in warme 
periodes  Van belang bij de aanleg is 
dan wel dat de nieuwe kleine bosjes 
moeten passen in het landschap en dat 
het geen akker wordt van bomen  
Zoals al aangegeven wil SLZ graag bij 
de aanleg en het beheer een bijdrage 
leveren 

Vrucht van de hazelaar. Foto: Sandra Dobbelaar
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In de bosarme Provincie Zeeland is het 
soms even zoeken naar een natuurlijk 
en gevarieerd bos voor een mooie bos
wandeling  Voor veel dier en planten
soorten is dat net zo  Kleine bosjes 
liggen dan ook als een oase binnen 
het open en uitgestrekte Zeeuwse 
landschap en werken als een soort 
magneet op bosminnende soorten  
We hebben het dan niet over de aan
gelegde populieren of naaldhout
bossen met alle bomen keurig op een 
rij, allen van dezelfde soort en leeftijd  
Nee, in een bos met een gevarieerde 
vegetatie en variatie in structuur is een 
veel hogere biodiversiteit aanwezig  
Verschillende soorten bomen, struiken, 
kruiden, paddenstoelen, mossen, korst
mossen, amfibieën, vogels, zoogdieren, 
vlinders en andere insecten voelen zich 
hier thuis  Gaat je mee op excursie 
door zo’n natuurlijk klein bosje? 

Bosrand met mantel-zoom
We starten bij de rand van het bos  
Bij aankomst merken we meteen op 
dat er niet strak tegen de bosranden 
aan is gemaaid  Er is een geleidelijke 
en natuurlijke overgang van de open 
ruimte naar het gesloten bos  
We noemen dit een mantel en zoom
vegetatie  De zoom bestaat uit grassen, 
kruiden en ruigere vegetatie en gaat 

geleidelijk over in de mantel bestaande 
uit rijk bloeiende struiken als mei
doorn, sleedoorn, hondsroos en 
bramen  Boven de bloesem zoemen 
bijen en vlinders halen hun nectar uit 
de bloeiende kruiden  We zien een 
heggenmus de struiken induiken en 
onderin scharrelt een rosse woelmuis  
Als een soort stapsteen gebruikt 
hij kleine bosjes om zichzelf te ver
plaatsen  

Voorbij de bosrand komen we meer in 
de schaduw  Er staan enkele hoge en 
lage bomen met een weelderige 
ondergroei van fluitenkruid, brandne
tel, zevenblad, kruipende boterbloem 
en lookzonderlook  In de bomen vin
den we holtes waar een grote bonte 
specht of bosuil heeft gebroed  In de 
verlaten spechtenholen wonen nu 

Door:	Jimmy	Pijcke,	SLZ

Biodiversiteit in kleine bosjes

Speenkruid. Foto: SLZ
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ruige dwergvleermuizen of rosse 
vleermuizen  ’s Nachts komen ze naar 
buiten om aan de bosrand op insecten 
te jagen  Zoomen we in op de bomen 
zelf dan zien we een maanlandschap 
van diverse mossen en korstmossen  
De korstmossen het meest aan de 
warme zonzijde, de mossen meer 
aan de vochtige schaduwzijde  

Kern van het bos
We duiken dieper het 
bosje in en komen 
in de kern van 
het bos uit  

Enkele hoge bomen zijn begroeid met 
klimop  Door selectief kappen zijn er 
kleine open plekken gecreëerd, waar 
planten ontkiemen en jonge bomen 
en struiken uitgroeien  
Onderin groeien bosveldkers, roberts
kruid en speenkruid en met onze 
voeten staan we op een bedje van 
tientallen soorten mossen  We zien er 
bodem en humus bewoners, zoals 
verschillende paddenstoelen  
De meest opvallende is toch wel de 
vliegenzwam  Rood met witte stippen, 
maar kabouter Spille been is
 in geen velden of wegen te bekennen  
Boven in de boomtoppen horen we 
zangvogels alarmeren  Een roofvogel! 

Afbeelding: SLZ

open veld zoom mantel gesloten  bos

Sperwernest. Foto: Jimmy Pijcke
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Onze kwekerij is geopend vanaf 23 oktober WWW.R2GROENTECHNIEK.NL

MOTORZAAG?

               

Het is NU planttijd!

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

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

Bomen snoeien, 
vellen of planten?
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In een zwarte els steekt het nest van de 
sperwer uit  Deze kleine bosroofvogel 
is de laatste jaren vanuit OostNeder
land naar de kleine bosjes in het 
westen verdreven, onder andere door 
concurrentie van grote broer de havik   

Dood hout leeft
Aan het einde van onze tocht zien we 
enkele omgevallen bomen liggen  
In het dode hout krioelt het van de 
ongewervelden als pissebedden, 
duizendpoten, mieren en keverlarven  
Plots zien we een zwartkop één van de 
larven wegpikken en een bosmuis 
kruipt snel onder een hoop dode 
takken 

Kortom…
Dit schoolvoorbeeld van een klein 
bosje laat zien hoe biodivers een bosje 
kan zijn  Door een evenwichtige ver
deling van de boometage, struiketage, 
kruidetage en mosetage is er veel 
variatie en vinden de meeste soorten 
planten en dieren er hun plek  Toch is 
geen enkel bosje vergelijkbaar  
De bodem, vochtigheid, leeftijd en 
omgeving van het bos, bepalen in 
sterke mate welk bostype zich ont
wikkelt  
En elk bostype heeft zijn eigen soorten
rijkdom  Het is de uitgangspositie bij 
elk beheeradvies van SLZ in het 
project ‘Kleine bosjes’ 

Vliegenzwam. Foto: SLZ
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Op het moment van schrijven zitten we 
midden in de hittegolf waarin veel men
sen verkoeling en vertier zoeken op het 
strand  Maar waarom zouden we de ver
koeling niet zoeken in één van de vele 
bossen/bosjes die het veelal open Zeeland 
toch rijk is? En niet alleen met warmte, nee 
juist in het bos maken we de verschillende 
seizoenen goed mee  Maar wat voor bos
sen hebben we en wat kunnen we er 
doen? 

De oudste bossen in Zeeland komen voor 
op de historische buitenplaatsen of de res
tanten daarvan  Mooie voorbeelden daar
van zijn de Manteling op Walcheren, 
Schuddebeurs en landgoed Ter Hooge  
Deze zijn als een groene oase in het veelal 
open Zeeuwse Landschap  Een aantal van 

deze buitenplaatsen is ook (deels) open
gesteld waardoor er gewandeld kan wor
den  Juist de afwisseling van bos (met 
soms zeer oude bomen), mogelijke ont
moetingen met reeën of damherten, open 
weides met interessante flora en fauna en 
doorkijkjes op de historische bebouwing 

Recreëren in bosjes
Door:	Pieter	Voets,	SLZ

Wandelen door dorpsbosje Kloosterzande in de herfst. Foto: Luciën Calle

Doorkijkje op landgoed Ter Hooge
Foto: Pieter Voets
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maakt dat het erg leuk is om hier te 
wandelen en tot rust te komen op een 
bankje  Naast de historische buiten
plaatsen hebben we ook de nieuwe 
landgoederen die verplicht zijn om 
groen (vaak bos) te planten en het 
landgoed ook open te stellen  

In Zeeland zijn bij ruilverkavelingen 
veel bossen en bosjes aangelegd zoals 
de zogenaamde  dorpsbosjes  Doordat 
deze bosjes zich ontwikkeld hebben 
tot volwaardig bos, is het ook echt leuk 
om hier een boswandeling te maken, 
te spelen of te picknicken  Ook zijn 
bewoners soms betrokken bij het 
beheer of activiteiten  Zo is in Bigge
kerke met schoolkinderen een dorps
boomgaard geplant op een open 
weide in het dorpsbos  Behalve wan
delpaden ligt er ook een mountain
bikeroute zodat door het bos en de 
dorpsboomgaard gewandeld en 
gefietst kan worden 

Op Walcheren heeft de inundatie in de 
Tweede Wereldoorlog een enorme 
impact gehad op het landschap  In de 
ruilverkaveling na de oorlog is veel 
nieuwe beplanting aangebracht zoals 
de bossen rond de kreken die ontstaan 
zijn door de inundatie bij Ritthem, 
Vlissingen, Westkapelle en Veere  
Hierdoor zijn ook hier nieuwe recrea
tiegebieden ontstaan  Ook was er de 
2hectareregeling met nieuwe bunga
lows waarbij minimaal 1 hectare van 
het perceel beplant moest zijn met 
opgaand hout  Hierdoor gaat deze 
bebouwing mooi op in het groen en is 
niet storend in het landschap  

Veel van de (meestal onverharde) wan
delpaden in de bossen, bosjes en op 
de buitenplaatsen zijn ook opgeno
men in het wandelnetwerk dat door 
SLZ beheerd wordt  Zoek bij een wan
deling eens een route op die over een 
buitenplaats of door een bosje loopt! 

Boomgaard Biggekerke met links een wandelpad en rechts het mountainbike pad. 
Foto: Pieter Voets
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Door:	Elly	Jacobusse,	SLZ

Het begrip biodiversiteit krijgt de laat
ste tijd steeds meer aandacht  Over 
het algemeen geldt: hoe groter de 
verscheidenheid in levensvormen, 
hoe veerkrachtiger en vitaler een eco
systeem  Je zou denken dat de komst 
van ‘nieuwe’ uitheemse soorten dan 
ook wordt toegejuicht  Het vergroot 
immers de biodiversiteit  Maar vaak is 
dit juist niet het geval  Uitheemse soor
ten kunnen inheemse soorten die hier 
van oudsher al voorkomen in de ver
drukking brengen en daarmee de 
diversiteit juist omlaag brengen  

Vliegverkeer
Uitheemse soorten, ook wel exoten 
genoemd, kunnen op allerlei manieren 
hun intrede doen  Soms komen ze 
onbedoeld via bijvoorbeeld vliegver
keer of ballastwater van schepen in de 
natuur terecht  Maar het komt ook 
voor dat ze doelbewust door mensen 
geïntroduceerd worden  Soms blijkt 
later dan dat deze soorten zich erg snel 
kunnen verspreiden en de inheemse 
soorten verdringen  Dit worden dan 
ook wel invasieve exoten genoemd  
Ook door een steeds warmer klimaat 
kunnen exoten zich vestigen  Niet alle 
exoten hoeven zich overigens invasief 
te gedragen  Sommige uitheemse en 
inheemse soorten kunnen op dit 

moment naast elkaar voortbestaan, 
maar het is niet zeker of dit altijd zo 
blijft  

Exotenverordening
Sinds 3 augustus 2016 geldt voor 
bepaalde schadelijke exotische soorten 
een Europese exotenverordening  Deze 
soorten staan op de zogenaamde 
Unielijst en mogen niet verhandeld, 
gekweekt, gehouden, getransporteerd 
en geïmporteerd worden  De popula
ties die zich in de natuur bevinden die
nen bovendien verwijderd te worden  
Vaak zijn dergelijke soorten echter zo 
hardnekkig dat je meestal niet verder 
komt dan bestrijden en het zo goed 
mogelijk ‘in toom houden’   
Voorbeelden van invasieve soorten die 
ook in Zeeland veelvuldig voorkomen 
zijn de reuzenberenklauw en Ameri
kaanse vogelkers  Met name die laatst
genoemde soort wordt door medewer
kers en vrijwilligers van SLZ samen met 
eigenaren zeer intensief bestreden op 
de Kop van Schouwen  

Exoten en bos

Amerikaanse vogelkers. 
Foto: Ewoud Voogd.
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Reuzenberenklauw is in de 19e eeuw 
naar Nederland gehaald als sierplant  
Doordat de soort snel groeit in het 
voorjaar en een gesloten bladerdek 
heeft, worden inheemse soorten ver
drongen  De soort is in Zeeland vaak 
te vinden in bossen, bosranden, 
struwelen, bermen en waterkanten  
Bestrijding blijft lastig, maar wordt 
door SLZ zo nu en dan gedaan middels 
maaien vóór zaadzetting   

Concurrentie
Andere voorbeelden van invasieve 
exoten zijn de zonnebaars en water
crassula  De zonnebaars is een vissoort 
die in de natuur terecht is gekomen 
doordat mensen hun vijver of aquarium 
wegdeden en de daarin levende vissen 
uitweg boden in de natuur  Hij concur
reert inheemse soorten weg en eet o a  
vissenlarven en amfibieën  Door het 
uitzetten van snoeken en door water
partijen minder diep te maken kan 
deze soort enigszins onderdrukt 
worden  Ook de invasieve waterplant 

watercrassula is er op een dergelijke 
manier terecht gekomen  Andere 
waterplanten worden overwoekerd en 
wateren kunnen ongeschikt worden 
voor amfibieën en vissen  Ook zuur
stofloosheid en verslechtering van 
waterkwaliteit zijn bekende effecten  

Dominant
Om de Zeeuwse natuur te behouden is 
het dus van groot belang om invasieve 
exoten geen kans te geven en/of ze te 
blijven bestrijden  Dit geldt ook zeker 
voor kleine bosjes  Omdat de opper
vlakte van een klein bosje de naam 
zegt het al niet groot is, is een eco
systeem sneller uit balans en hebben 
invasieve exoten dus vaak nog meer 
impact  Een invasieve exoot als de 
Amerikaanse vogelkers heeft daar 
snel de neiging om erg dominant te 
worden  Het is belangrijk om te blijven 
controleren op aanwezigheid van zulke 
soorten en zo nodig in te grijpen  
SLZ kan daarbij helpen met advies of 
ondersteuning in de uitvoering 

Vrijwilligers van SLZ bestrijden de Amerikaanse vogelkers in Nieuw-Haamstede. 
Foto: Ewoud Voogd.
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Bladerdek in populierenbosje. Foto: SLZ

In de discussie rondom maatregelen 
tegen klimaatverandering worden 
twee globale strategieën onderschei
den: “klimaatmitigatie” en “klimaat
adaptatie”  Mitigatie omvat maatrege
len om de uitstoot van broeikasgassen 
te verlagen en daarmee verdere 
klimaatverandering te voorkomen  
Adaptatie omvat alle mogelijke aan
passingen (technisch, maatschappelijk, 
enz ) om nadelige effecten van al in 
gang gezette klimaatverandering te 
voorkomen of beperken en om even
tuele kansen die eruit voortkomen te 
benutten  Maatregelen, kortgezegd, 
om onze samenleving –en de natuur

lijke systemen die er de basis van 
vormen!– robuuster te maken tegen
over een grilliger klimaat 

Bos en klimaat
Het belang van bossen in klimaatmiti
gatie is welbekend  Wereldwijd wordt 
naar schatting een derde van de door 
ons uitgestoten CO2 door bossen vast
gelegd in biomassa en bodems  Door 
ontbossing en aantasting van boseco
systemen komen juist enorme hoe
veelheden broeikasgassen vrij  Het is 
inmiddels onomstreden dat herstel, 
uitbreiding en duurzaam beheer van 
het wereldwijde bosareaal essentieel 

Kleine bosjes en klimaat
Door:	Sam	Janse,	SLZ
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zijn om de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs te halen  
Grootschalige initiatieven als de 
“Bonn Challenge” en het “Trillion Trees 
Initiative”, spreken tot de verbeelding 
en worden breed gedragen (hoewel 
een eenzijdige focus op “meer bomen” 
niet per se leidt tot gezonde, vitale 
bossen die een bijdrage kunnen leve
ren aan klimaatmitigatie)    
Het belang van bossen in klimaat
adaptatie is minstens zo groot en 
hangt samen met de ecosysteem

diensten die ze leveren: zaken als 
waterhuishouding en  zuivering, een 
stabiel microklimaat, biodiversiteit en 
biogrondstoffen, maar ook ruimte voor 
recreatie en bezinning  Een gezond 
bosecosysteem fungeert kortom als 
“klimaatbuffer”, als stabiliserende factor 
tegenover de toenemende extremen 
in neerslag en temperatuur en de 
gevolgen daarvan  

Klein en/of groot?
De gedachte dat alleen grote, aaneen
gesloten bossen een wezenlijke bij
drage leveren aan klimaatmitigatie/
adaptatie lijkt inmiddels achterhaald  
Een onderzoek (UGent) uit 2019 toont 
aan dat grote, oudere bossen welis
waar een hogere totale biodiversiteit 
bevatten, maar dat kleine bosjes 
potentieel weer hoger scoren m b t  
meervoudige ecosysteemdiensten 
(waaronder koolstofopslag in de 
bodem) per m2  Wel geldt dit eerder 
voor oudere dan voor jongere kleine 

bosjes  Naast concrete diensten (water
berging enz ) bieden juist kleine bosjes 
ook kansen voor natuuronderwijs en 
recreatie (vaak toegankelijker dan 
grote bossen en er leven minder 
teken)  
Net als in de rest van Nederland wordt 
in Zeeland momenteel hard nagedacht 
over de vragen waar en op welke 
schaal er bos bij moet komen  De bij
zondere bijdrage van Zeeland aan de 
(inter)nationale biodiversiteit ligt voor
al in karakteristieke open landschaps
typen als duinen, schorren en gras
landen  Er moet dus nauwkeurig 
onderscheid worden gemaakt tussen 
gebieden waar respectievelijk groot
schalig, kleinschalig of helemaal geen 
bos gepast is  Elk heeft een rol te  

spelen binnen een veerkrachtig en 
leefbaar landschap  Daarnaast is ver
betering van de kwaliteit van bestaand 
bos, groot en klein, minstens zo 
belangrijk als de aanplant van nieuw 
bos 

Jong bos. Foto: SLZ
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Kleine bosjes en klimaat
Door:	Sam	Janse,	SLZ

www.debaeckermat.nl 
+31 (0)115 45 38 32
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Nieuwe medewerkers 
stellen zich voor
Kris	Veldhof	
In augustus ben ik begonnen als 
projectmedewerker bij SLZ  Na het 
afronden van mijn opleiding richting 
marketing en communicatie werkte 
ik als communicatiemedewerker en 
fondsenwerver bij o a  de Dieren
bescherming  Binnen SLZ zal ik me 
met name richten op de communicatie 
en een bijdrage leveren aan diverse 
projecten  Binnen deze projecten hoop 
ik mensen te kunnen overtuigen van 
het belang en de rijkdom van de 
Zeeuwse natuur  

Waar ik ook ben, ik weet altijd wel een 
mooi stukje groen te vinden  Ik blijf me 
verbazen over de intensiteit van de 

natuur en kan niet genoeg krijgen van 
de talloze weetjes over de dieren en 
het landschap  In mijn vrije tijd ben ik 
dan ook vaak te vinden aan de Ooster 
of Westerschelde voor een wandeling 
of een fietstocht  Als ik niet buiten ben, 
vind je me in de Zeeuwse kringloop
winkels  Deze struin ik regelmatig af op 
zoek naar mooie herbruikbare spullen  

Niek	Smits	
Ik ben Niek, 26 jaar oud en begin 
september begonnen als project
medewerker bij SLZ  Twee jaar geleden 
heb ik mijn studie Bos en Natuur
beheer aan Van Hall Larenstein 
afgerond  Tijdens mijn studie heb ik 
stage gelopen bij Landschapsbeheer 
Groningen en It Fryske Gea  Bij die 
laatste organisatie ben ik ook afgestu
deerd, met het schrijven van een Land
schapsbiografie over NP De Alde 

Feanen  Verder heb ik tijdens mijn stu
die een minor Landschapsgeschiedenis 

Foto: Iris Andringa

Foto: Geke Douwsma
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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

20



gevolgd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en ben ik een zomer als 
vrijwillig boswachter aan het werk 
geweest op Schiermonnikoog 

Bij SLZ ga ik me met verschillende 
projecten bezighouden, voornamelijk 
op het gebied van ecologie, burger
participatie en cultuurhistorie  Ik kijk er 
erg naar uit om een bijdrage te gaan 
leveren aan het nog mooier maken van 
het unieke Zeeuwse landschap, en om 

nog meer mensen bij het landschap te 
betrekken  

In mijn vrije tijd lees ik graag boeken, 
speel ik gitaar en doe ik aan bootcamp  
Ook ga ik graag op reis en ben ik veel 
in de natuur te vinden  Ik huur nu 
tijdelijk een huisje onder in Middel
burg, maar ik ben nog op zoek naar 
vast plekje hier in Zeeland, waar ik me 
overigens al helemaal thuis begin te 
voelen 

Hans	Wondergem	
Hallo allemaal, mijn naam is Hans 
Wondergem  Sinds september ben ik 
werkzaam bij SLZ  Hier zal ik mij als 
projectmedewerker voornamelijk 
bezighouden met biodiversiteit 
projecten  Momenteel word ik op de 
eerste projecten ingewerkt en om de 
organisatie goed te leren kennen ben 
ik al een paar keer een dag met een 
collega mee geweest 

Ik ben geboren en getogen in Kapelle 
en woon daar nog steeds  Ik heb de 
HAS dier/en veehouderij gedaan om 
vervolgens in Wageningen een master 
zoölogie/dierwetenschappen te 
volgen  Via, via ben ik in de ongedierte
bestrijding terecht gekomen  Voordat 
ik bij SLZ begon werkte ik als project
leider/werkvoorbereider bij Traas 
Ongediertebestrijding  Hier heb ik veel 
kennis opgedaan over insecten, het 
weren van diersoorten, relatie roofdier 

– prooi, invasieve exoten enz  Deze 
kennis hoop ik bij SLZ weer in de prak
tijk te kunnen gebruiken  

Naast mijn werk heb ik de zorg over 
mijn dochter en de vrije tijd die dan 
overblijft besteed ik veelal tussen mijn 
postduiven  Verder modder ik wat aan 
met groentes in de tuin, bbq ik regel
matig met wat vrienden en mag ik 
graag eens een concert bezoeken  
Maar dat laatste ligt op dit moment 
uiteraard helemaal stil 

Foto: Niek Smits
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Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) 
heeft een project dat zich richt op kleine 
bosjes  Ondanks dat het al bijna twintig 
jaar bestaat, is het weer helemaal actueel  
Om verschillende redenen willen mensen 
iets met bos momenteel  Een mooi 
moment om het project ‘Kleine bosjes’ 
weer eens op te frissen en onder de aan
dacht te brengen  

Kleine bosjes
Verspreid in Zeeland vinden we kleine 
bosjes  In het ZeeuwsVlaamse zandge
bied en in de binnenduinranden wordt het 
landschap gekenmerkt door veel beplan

tingselementen waaronder kleine bosjes  
In het open polderlandschap vinden we 
diverse kleine bosjes vaak van jongere 
datum  Meestal zijn dit terreintjes met een 
landhuis (de oude landgoedregeling) of 
populierenbosjes van 1 tot 5 ha  

Waarom een project?
Veel bosjes bestaan uit een beperkt aantal 
soorten  Door een eenzijdige soortkeuze 
(bv  populier of naaldhout) en gebrek aan 
onderhoud hebben ze zich vaak ontwik
keld tot een saai stakenbos  Er is weinig 
variatie in de beplanting en de bosstruc
tuur, waardoor hun betekenis voor flora en 

Project ‘Kleine bosjes’
Door:	Sandra	Dobbelaar,	SLZ	

Jong bos met dicht opeenstaande bomen van dezelfde soort. Foto SLZ
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fauna beperkt is  Soms hebben invasie
ve soorten zelfs de overhand gekregen  
Ook voor bewoners en recreanten zijn 
deze bosjes niet erg aantrekkelijk  Via 
het project Kleine bosjes kunnen eige
naren hun bosje om (laten) vormen 
naar een bos met meer biodiversiteit, 
een hogere natuur, recreatieve en 
landschappelijke waarde  
Daarnaast willen steeds meer eigena
ren een bosje aanleggen, om een bij
drage te leveren aan het landschap, de 
natuur, het klimaat of om er zelf plezier 
aan te beleven door er bijvoorbeeld 
een voedselbos van te maken  Ook bij 
nieuw aan te leggen bosjes, kan SLZ 
via dit project ondersteunen bij de 
planvorming, de uitvoering en het 
beheer  

Advies
SLZ kan eigenaren van kleine bosjes 
advies geven over hoe ze hun bosje 
kunnen beheren of omvormen  
Een aantal eenvoudige maatregelen 
kan leiden tot een hogere natuurwaar
de en een aantrekkelijker beeld in het 
landschap  Samen met een mede
werker van SLZ wordt het bos goed in 
beeld gebracht  Algemene en prakti
sche maatregelen die gericht zijn op 
een gevarieerde bosmantel/zoom
vegetatie en variatie in de structuur 
van het bos worden aangereikt  Soms 
is een advies voldoende en kan de 
eigenaar zelf aan de slag  Regelmatig 
gaan ook de vrijwilligersgroepen van 
SLZ aan de slag met de geadviseerde 
maatregelen 

Gewone vogelkers langs inham bosrand. Foto: SLZ
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Planvorming 
De meeste eigenaren willen meer houvast 
en kiezen voor een eenvoudig of uitge
breider plan voor hun bos om de verschil
lende waarden van hun bosje te vergro
ten, of juist om een heel nieuw bosje te 
realiseren  Voor het maken van een plan 
wordt dan gekeken naar de toestand en 
de potentie van het bos  Planten en dieren 
worden geïnventariseerd en grondsoort 
en landschappelijke ligging in kaart 
gebracht  Voorstellen voor verbetering van 
de natuur en landschappelijke waarden 
van het bos worden beschreven en opge
nomen in een meerjarenplan van aanpak  
Naast algemene maatregelen worden in 
een plan ook specifieke maatregelen 
opgenomen, die alleen gelden voor het 
bos in kwestie  De voorgestelde maatrege
len worden vervolgens uitgevoerd door 

vrijwilligersgroepen, bedrijven of de eige
naar zelf 

Autochtoon, inheems en streekeigen
Bij aanleg van een bosje of bij omvorming 
wordt vaak aanplant van verschillende 
soorten bomen en struiken geadviseerd  
Met het oog op een zo groot mogelijke 
natuur en landschapswaarde, kiest SLZ 
voor soorten die thuishoren in Zeeland  
Om het makkelijker te maken bij het bepa
len wat er waar in Zeeland het beste kan 
worden aangeplant, heeft SLZ een assorti
mentslijst bomen en struiken opgesteld  
Op deze lijst vind je inheemse (soms 
autochtone) en streekeigen soorten en 
een uitleg die je helpt bij het maken van 
de juiste, voor jouw locatie passende 
keuze  De lijst is te vinden op de website 
van SLZ 

Omvorming monotoon essenbos. Foto: SLZ
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Autochtoon of inheems
De soorten die in Nederland nu 
van nature voorkomen, hebben 
zich kunnen handhaven en 
verder verspreiden omdat zij 
zich (na de laatste ijstijd) opti
maal aan de hier heersende 
klimatologische omstandig
heden hebben aangepast  
De nakomelingen van deze 
bomen en struiken zijn dus van 
oorspronkelijk inheemse of 
autochtone herkomst  

In Nederland komen ongeveer 
honderd soorten inheemse 
bomen en struiken voor  Slechts 
een deel van de nu aanwezige 
exemplaren kunnen we tot de 
wilde flora rekenen  Veel bomen 
en struiken zijn weliswaar 
in heems, maar komen uit ande
re klimaat en floragebieden  
Ze zijn hier geïntroduceerd en 
aangeplant  

Streekeigen
Streekeigen zijn de boom en 
struiksoorten die van nature 
in een gebied voorkomen 
(inheems) en soorten die hier
aan zijn toegevoegd vanuit 
cultuurhistorisch perspectief 
(streekeigen) 

Meedoen
Iedereen die een bosje heeft of wil 
aanleggen, kan aan het project deel
nemen  Een afspraak maken hiervoor 
kan via het contactformulier van SLZ 
op de website  Daar is ook meer 
informatie te vinden over kleine bosjes 
en SLZ  

Om de continuïteit te waarborgen 
kunnen eigenaren een abonnement 
afsluiten waarbij er in ieder geval één 
maal in de twee jaar een SLZ mede
werker langskomt bij de boseigenaren 
voor advies  

Het project Kleine bosjes, wordt gefi
nancierd door de Provincie Zeeland, 
de Nationale Postcode Loterij en de 
betrokken eigenaren 

Ondergroei in bosje. Foto: SLZ
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De afgelopen jaren is het aantal voedsel
bossen explosief gegroeid  De belangstel
ling ervoor is groot  Het doel van een 
voedselbos is op een duurzame wijze 
voedsel produceren  Maar een voedselbos 
is tegelijkertijd een krachtig ecosysteem 
met een hoge biodiversiteit en een gezond 
bodemleven  Daarnaast leveren voedsel
bossen een bijdrage aan klimaatadaptatie  
SLZ hoopt binnenkort te starten met een 
nieuw project, zodat er meer Zeeuwse 
voedselbossen worden aangelegd, die pas
sen in het landschap van Zeeland   

Opbouw
Een voedselbos bestaat uit verschillende 
vegetatielagen  Een vitaal voedselbos heeft 
een kruinlaag met hoge bomen, een tus
senlaag met lagere bomen, een struiklaag, 
een kruidlaag, een laag met bodembedek
kers en een laag met klimmende planten  
Doordat een voedselbos uit verschillende 
lagen bestaat, ontstaat er leefgebied voor 
verschillende soorten  Zo kan een buizerd 
gaan broeden in een van de hoge bomen 
of vormen de bessen van struiken een 
belangrijke voedselbron voor (overwinte
rende) vogels   

Door:	Naomi	Oostinga,	SLZ

Een Zeeuws voedselbos: 
daar pluk je de vruchten van

Opbouw voedselbos. 
Naomi Oostinga, SLZ
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 1  Literatuurverwijzing: Hoppenreijs, J.H.T, et al., (2019). Risicobeoordeling van voedselbosbouw als  

introductieroute voor invasieve plantensoorten.

Eetbare soorten in verschillende 
lagen
Veel inheemse soorten zijn goed te 
benutten  In de boomlaag is de 
inheemse zomereik een leuke soort  
De eikels moet je eerst koken, zodat de 
giftige stof tannine verdwijnt  Daarna 
kun je eikeltjespuree verwerken in taar
ten en gebak  Vlierbessen zijn ook veel
zijdig: van de bloesems kun je siroop 
maken en de bessen kun je gebruiken 
voor vlierbessenjam  Van de klimplant 
hop kun je de scheuten rauw eten, 
maar ook gekookt is hop lekker  Dat 
jouw biertje zo smaakvol is, is mede
dankzij deze plant  Delen van de vrou
welijke bloemen worden hiervoor 
gebruikt, waardoor bier een bittere 

smaak krijgt  Een soort van de braak
liggende terreinen is Echte kamille  
Kamille is gedroogd lekker in de thee, 
maar je kunt kamille ook verwerken in 
koekjes of soepen  

Niet ongevaarlijk
De groeiende populariteit van voedsel
bossen lijkt goed nieuws, maar is niet 
geheel zonder gevaar  In opdracht van 
de NVWA is er onderzoek gedaan naar 
88 Nederlandse voedselbossen1  
De samenstelling van deze voedsel
bossen bestaat voor meer dan 80% uit 
exoten  Meer dan 20% van deze uit
heemse soorten vormt mogelijk een 
gevaar voor de inheemse biodiversiteit  
Uitheemse soorten hebben soms de 

Kleine rode weekschild en oranje zand oogje aan de zonnige 
kant van een bosrand. Foto: Naomi Oostinga
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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
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SNOEIEN   |   ROOIEN   |   CONTROLEREN

GEEN BOOM TE GROOT!

| 0113-405098 
| info@samanboomspecialisme.nl
| www.samanboomspecialisme.nl
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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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neiging om te gaan woekeren en ver
dringen daardoor de inheemse soor
ten  Zo wordt de klimaugurk wel eens 
aangeplant in voedselbossen  Deze 
invasieve klimplant kan bij de juiste 
omstandigheden 6 tot 12 meter per 
jaar groeien, waardoor de ondergroei 
van een voedselbos wordt verdrongen 

Naast het feit dat sommige soorten in 
voedselbossen gevaar vormen voor 
de inheemse biodiversiteit, vormen 
sommige planten(delen) ook gevaar 
voor de gezondheid  43% van de 
onderzochte soorten kunnen gevaar 
vormen voor de volksgezondheid  
Uiteraard is de giftigheid afhankelijk 
van het plantdeel, de rijpheid en de 
bereidingswijze  Het is natuurlijk niet 
erg als er giftige soorten in jouw 
voedselbos staan, als je maar goed 
weet wat er wel en niet geconsumeerd 
kan worden 

Een ideaal Zeeuws voedselbos
Een voedselbos is wat SLZ betreft een 
plek met een grote verscheidenheid 
aan flora en fauna  In het voedselbos 
zijn verschillende vegetatielagen aan
wezig  Vogels, geleedpotigen en zoog
dieren leven hier  De mens kan hier 
voedsel vinden en wordt daardoor 
dichter bij de natuur gebracht  Door 
met verschillende types te werken 
kunnen grondeigenaren zelf de mate 
van natuurlijkheid bepalen  Wel is ons 
uitgangspunt een voedselbos met 
inheemse en streekeigen soorten om 

een zo hoog mogelijke natuurwaarde 
te creëren  Binnenkort hopen wij 
grondeigenaren te voorzien van advies  
Daarbij helpen we bij de inrichting, 
soortkeuze, aanplant en onderhoud  

Advies
Heeft u vragen over de aanleg van een 
voedselbos? Of zou u graag een 
bestaand bosje willen omvormen? 
Neem gerust contact op met SLZ via de 
website of: 011323 09 36  Wij geven 
graag advies, zodat u straks de vruch
ten plukt van uw eigen inheemse 
voedselbos  Graag willen we een uit
wisselingsbijeenkomst over aanleg van 
Zeeuwse voedselbossen organiseren  
Mocht u daar interesse voor hebben? 
Meld u zich dan alvast  

Paarse dovenetel. Foto: Tonnie Outermans
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Afscheid van collega’s 
Onze collega Sylvia Tuinder heeft besloten om 
per 1 augustus te stoppen met werk bij SLZ, 
ze gaat aan de slag bij de Provincie Zeeland  
Sylvia was ruim 10 jaar bij SLZ in dienst en was 
een veelzijdige collega die diverse taken bij SLZ 
heeft uitgevoerd  
Zo was ze o a  project leider van de projecten 
aanleg Wandelnetwerk Walcheren, de natuur
werkdag en POP3 project Landschaps parels en 
werkveld trekker van “burger participatie”  
Afgelopen jaren was ze mede organisator van 
het wandel event en had ze contact met veel 
vrijwilligers en bewoners groepen in het kader 
van de projecten “ieder dorp zijn boomgaard” 
en bijenlinie 

Na bijna 23 jaar, stopt collega Theo Aernoudts 
met zijn grootste hobby: werken bij Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland en gaat hij 
genieten van zijn pensioen  Hij werkte veel in 
ZeeuwsVlaanderen als regiomedewerker en 
voorzag vele erfeigenaren van advies of een 
inrichtingsplan  Theo was erg breed inzetbaar, 
door zijn kennis van alle aspecten van een 
streekeigen erf, het landschap, diverse soorten, 
de aanleg van elementen of het beheer daar 
van  Hij wist vooral veel van het herstel van 
cultuurhistorische elementen als bakkeetjes en 
varkens hokken  We zullen zijn enthousiaste 
bijdragen missen en wensen hem veel succes 
met het afronden van zijn project wagen
schuur  
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Ondertekening intentie verklaring Geopark Schelde Delta 
Met de ondertekening van de Intentie verklaring Geopark Schelde Delta op 15 juli is SLZ formeel 
aangesloten als partner in het internationale netwerk en samenwerkings verband Geopark Schelde 
Delta  Dit samenwerkingsverband streeft naar een officiële erkenning van het deltagebied van de 
Schelde als UNESCO Global Geopark in 2023, dat geldt als keurmerk voor de bijzondere geologi
sche en landschappelijke kwaliteiten van een ge bied  Meer informatie zie: www scheldedelta eu 

20e editie Natuurwerkdag 
In november is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Natuurwerkdag  Tijdens deze bijzondere editie 
springen vrijwilligers niet één maar drie dagen 
in de bres voor de natuur  Op 6 en 7 november 
kan je samen met de vrijwilligers van SLZ aan 
de slag  DELTA Energie helpt als groene partner 
graag mee aan de Natuurwerkdag  Voor al dit 
buitenwerk zijn naast veel handen namelijk 
ook geschikte materialen nodig  Niet alleen 
steken medewerkers van DELTA zelf de handen 
uit de mouwen, ook zorgen ze dat er genoeg 

gereedschap beschikbaar is  Aanmelden 
voor de Natuurwerkdag kan via de website 
www natuurwerkdag nl 

Natuurwerkdag Stromenpad Middelburg. 
Foto: Lieneke Hubrechtsen

Links: Joan van der Velden (SLZ), rechts: Walter Jonkers (Provincie Zeeland). Foto: Sam Janse
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Zeldzame bijen in Zeeland in 
2018 en 2019 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft in 
het kader van het Project Kwetsbare bijen in 
Zeeland opnieuw een analyse gemaakt van de 
situatie waarin de zeldzame bijen zich bevin
den  Nu van de jaren 2018 en 2019  De situatie 
lijkt maar weinig veranderd ten opzichte van 
eerdere jaren  

De meeste van de lokaal uitgestorven of zeld
zame soorten zijn niet teruggevonden, drie 
soorten zijn in deze periode als nieuw voor 
Zeeland ontdekt  Een uitspraak over trends van 
alle soorten tezamen is moeilijk te geven, 
omdat het in bijna alle gevallen om slechts 
enkele vondsten gaat en de toevalsfactor daar
bij hoog is  Het rapport is te vinden op de web
site van SLZ 

Nieuwe projecten
Sinds kort zijn weer een aantal nieuwe projecten van start 
gegaan: de Volkstuin als natuurreservaat, Steenuil Zeeuws
Vlaanderen en het grote meerjarige project Bescherming 
Vleermuizen 20202023  Dit project gaat om het beschermen 
van de Grijze grootoorvleermuis in ZeeuwsVlaanderen, het herstellen 
van een aantal winterverblijven verspreid door Zeeland en het verbeteren van het restauratie proces 
aan monumentale gebouwen t b v  vleermuizen   Meer informatie op de website van SLZ  

Steenuil. Foto: J. du Burck 

Breedbandgroefbij
Foto: Luciën Calle
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Werkgroep Oranjebosch, Oostkapelle
Door: Peter van der Vliet, vrijwilliger

Werkgroep Oranjebosch bestaat uit vijf 
gepensioneerde senioren, een oudere 
jongere met een baan en af en toe een 
kleinkind. De groep is in wisselende 
samenstelling al ca. dertig jaar actief in 
het fraaie Oranjebosch. We, drie vrouwen 
en drie mannen, werken zes zaterdag
ochtenden per winter. Als groep zijn we 
goed op elkaar ingespeeld; we zijn 
tevreden met het aantal leden en er 
wordt veel gelachen. 
De eerste vijftien jaar werd alleen met de 
hand geveld. Omdat het bijna altijd om 
wat dikkere bomen gaat (35 cm door
snee) wordt nu vrijwel uitsluitend met 
de motorzaag geveld en afgekort. 
We hebben allemaal een houtkachel dus 
het hout verdelen we. Het takhout wordt 
(op verzoek van de eigenaar) niet op een 

ril gelegd maar verspreid voor snellere 
vertering. Een deel wordt benut om 
afgezette hakhoutstobben te bescher
men tegen hertenvraat, zodat ze weer 
uitlopen en een ‘struiklaag’ vormen, wat 
de biodiversiteit ten goede komt.
Als vrijwilligersgroep voelen we ons erg 
gesteund door SLZ. Het handgereed
schap hebben we al die jaren in bruik
leen, we hebben in het verleden tal van 
cursussen gevolgd en we zijn begeleid in 
het ARBO traject. 
We zijn vooral ook dankbaar voor de 
werkvoorbereiding. Johan Calle (mede
werker SLZ) maakt voor ons en andere 
groepen de afspraken met de rent
meester en we bespreken jaarlijks het 
winterwerk samen.

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
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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 oktober Herhalingscursus motorkettingzaag | zie website
 31 oktober Terugkomdag cursus snoeien hoogstamfruit | Middelburg
 oktober Cursus Zaag- en veltechniek | Omgeving Goes
 oktober Cursus Werken op hoogte (ovb)  | ZVL en Noord-midden Zeeland
 6 november 20e editie Natuurwerkdag | Heel Zeeland
 7 november 20e editie Natuurwerkdag | Heel Zeeland
 3 november Cursus hoogstamfruitbomen 1 | Retranchement
 10 november Cursus hoogstamfruitbomen 2 | Retranchement
 14 november Cursus hoogstamfruitbomen 3 praktijk | Retranchement
 november Eerste hulp bij landschapsbeheer | Goes, kantoor SLZ
 28 november Korte cursus met excursie; je erf als stapsteen 
  of parel in het landschap | Zaamslag 

   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.


