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De gevolgen van het coronavirus hebben 
een groot effect op ons sociaal en maat
schappelijk leven  Het brengt angst, 
onzeker heid en verlies  Daarnaast zien we 
ook dat het virus een bezinning geeft: 
is alles wel zo maakbaar als we dachten? 
En wat is belangrijk? Door de coronamaat
regelen hebben we ervaren hoe belangrijk 
het landschap in onze directe leefomge
ving is voor ons woongenot  Het onder
houd van deze directe leefomgeving wordt 
voor een belangrijk deel vorm gegeven 
door vrijwilligers  In dit stukje wil ik wat 
dieper ingaan op het vrijwilligerswerk en 
het belang van deze werkzaamheden 

Karakteristiek
Het prachtige en karakteristieke landschap 
van Zeeland lijkt misschien een vanzelf
sprekendheid, maar dat is het niet  Zonder 

beleid, beheer en onderhoud zou het 
karakteristieke snel verdwijnen  Voor het 
beleid zijn de overheden verantwoordelijk, 
het beheer wordt door tal van organisaties 
opgepakt en voor het onderhoud zijn vrij
willigers onmisbaar  Vrijwilligers die het 
belang van landschapsonderhoud zien en 
daarom een bijdrage willen leveren  Vorig 
jaar had SLZ 26 betaalde medewerkers, 
omgerekend naar volledige werkweken 
zijn dat 19 fte (fulltimers)  De vrijwilligers
inzet komt  na omrekening van hun uren 
 uit op maar liefst 33 fte  De vrijwilligers 
verzetten dus aanzienlijk meer werk voor 
het landschap dan de betaalde krachten 
van SLZ!

Alles anders
Dat de inzet van vrijwilligers er in 2020 zo 
anders uit zou zien, had niemand voor
zien  Begin maart werd nog hard gewerkt 
aan het winterwerk  Daarbij gaat het voor
al om het onderhoud van bomen en 
struiken zoals het snoeien van wilgen, 

Het groene vrijwilligerswerk 
in coronatijd
Door: Joan van der Velden, SLZ
Foto’s: Bert Helm, Naomi Oostinga, Kees 
Tonkens en Robert Wielemaker.
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dorpsboomgaarden, grenslindes en 
karakteristieke hagen  Vanwege de 
coronamaatregelen zoals beperkte 
groepsgrootte en vervoersbeperkingen 
werd dit werk plotsklaps geminimali
seerd  Gelukkig kan de natuur tegen 
een stootje en de hoop is om het 
achterstallig werk in de winter van 
2020/2021 in te halen  In het voorjaar 
werden wel veel inventarisaties door
gezet omdat dit meestal gebeurt door 
individuele vrijwilligers  Het onderhoud 
van het wandelnetwerk vond zo goed 
mogelijk plaats, mede vanwege de 
grote belangstelling voor wandelen  
Het beperkt voortzetten van enkele 
activiteiten, zoals graslandbeheer en 
cultuurhistorische activiteiten vroegen 
een grote flexibiliteit en creativiteit van 
de vrijwilligers  Bijna alle evenementen 
voor vrijwilligers, zoals het wandel
event, en diverse cursussen zijn helaas 
afgelast  Ook veel bewonersinitiatieven 
kwamen stil te liggen  Vlak voor de 
strengere maatregelen in november 
kon gelukkig nog wel de uitreiking van 
de Gouden Jirizaag (waarderingsprijs 
vrijwilligers) plaatsvinden  Zie hiervoor 
verder in dit nummer  En nu, met het 

winterwerk voor de deur, moeten we 
weer pijnlijke keuzes maken in wat we 
wel en niet kunnen doen 

Weer aan de slag
Ik wil hier ook een woordje richten aan 
al die vrijwilligers die nu, vanwege de 
risico’s voor een coronabesmetting,  
thuis zitten  SLZ en ‘het landschap van 
Zeeland’ hebben veel bewondering en 
waardering voor jullie betrokkenheid 
en enthousiasme  We weten dat veel 
van jullie het liefst meteen weer aan de 
slag willen en we hopen van harte dat 
van uitstel geen afstel komt  We hebben 
jullie allemaal straks  na corona  weer 
hard nodig om de achterstanden in het 
onderhoud in te lopen 
Ik hoop dat iedereen die wandelt in 
ons prachtige Zeeuwse landschap, ook 
eens even denkt aan al die vrijwilligers, 
die helpen dit in stand te houden  
Het is prachtig om te realiseren dat 
mensen hieraan vrijwillig meewerken; 
niet zozeer voor de waardering maar 
omdat ze het belangrijk vinden  Het 
mag duidelijk zijn dat al die ‘groene’ 
vrijwilligers onze waardering ten volle 
verdienen 
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Niet zomaar een excursie…

Op vrijdag 9 oktober werd een excursie 
gehouden voor de vrijwilligers van de 
wandelnetwerken Hart van Zeeland en 
Sporen in de Zak, welke gecombineerd 
werd met de opening van ommetje 
Parlevinkersroute in Wemeldinge  De 
excursie eindigde bij het kortgeleden 
geplaatste informatiepaneel op het 
dorpsplein waar al een aantal belang
rijke mensen aanwezig waren  

Na het praatje van MKBWemeldinge
lid Marco van Dijke over de geschiede
nis van Wemeldinge en de 
Parlevinkersroute, is het de beurt aan 
Fons Naterop, burgemeester van 
Kapelle, om de route te openen door 
het paneel te onthullen  Vrijwilliger 
Arthur Stijns werd uitgenodigd om 
samen met de burgemeester de vlag
gen van het paneel te halen  Maar dan 

komt de verrassing van de dag! Onder 
de vlaggen komt de Gouden Jirizaag 
tevoorschijn, met daarop de naam van 
Arthur Stijns! De winnaar is (gelukkig) 
totaal verrast  
Na de officiële handelingen was daar 
het fotomoment met Arthur en zijn 
vrouw Marijke die ook in het complot 
was betrokken  Na een interview met 
de regionale pers van de Bode werd de 
dag afgesloten met een lunch in de 
Wemel  

Denkt u: ik ken ook wel iemand die in 
2021 voor de Gouden Jirizaag in aan
merking komt? Schroom niet om dit 
(met een toelichting waarom deze per
soon de prijs moet ontvangen) op de 
mail te zetten naar pieter voets@land
schapsbeheerzeeland nl 

Onthulling van het paneel. Foto: Joan van der Velden

Door: Pieter Voets, SLZ
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Gouden Jirizaag 2020
Door: Thomas Collette, jurylid

Ieder jaar wordt de Gouden Jirizaag als 
blijk van waardering uitgereikt aan een 
vrijwilliger van Stichting Landschaps
beheer Zeeland. Dit jaar is deze uitgereikt 
aan Arthur Stijns. Maar waarom is hij nu 
de winnaar?

Hoe komen we tot een winnaar?
Vrijwilligers zijn uitermate belangrijk 
voor de activiteiten die SLZ jaarlijks uit
voert  Het is daarom leuk om eens per 
jaar het vrijwilligerswerk in het land
schap extra in het zonnetje te zetten  
Als bestuurslid vanuit de vrijwilligers 
zie ik deze ereprijs als het symbool 
voor de waardering van de bijdragen 
van alle vrijwilligers en vrijwilligers
groepen  

De kandidaten voor de prijs worden 
voorgedragen vanuit de vrijwilligers
groepen zelf  De werkorganisatie 
maakt hieruit een selectie en legt die 
voor aan een onafhankelijke jury  
Hierin zitten naast mijzelf, de winnaar 
van de vorige prijs, Adrie Dijkhuizen, 
en de beleidsmedewerker van de 
Provincie Zeeland, Monica Schra
Anthonisse, die contactpersoon is van 
SLZ  Vervolgens komt de jury (dit jaar 
digitaal) bijeen om de daadwerkelijke 
winnaar te selecteren  Hierbij worden 
de kandidaten getoetst aan de volgen
de criteria: inzetbaarheid, het aantal 
jaren dat men actief is binnen het 
werkveld, of men een voorbeeldrol 
vervult, of er sprake is van plezier in het 

Jurylid Thomas Collette in gesprek met Arthur en zijn vrouw Marijke. Foto: Pieter Voets
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werk, welke specifieke kwaliteiten men 
heeft en of de kandidaat al eerder 
genomineerd is 

Inspanningen
Arthur scoorde bij al deze criteria hoog  
Arthur is als wandelvrijwilliger al jaren 
actief bij de aanleg en onderhoud van 
diverse wandelnetwerken  In 2012 en 
2013 was hij als vrijwilliger mede
projectleider van Wandelnetwerk 
Hart van Zeeland en ook vanaf 2014 
bleef hij als vrijwilliger actief  Hij nam 
deel aan overleggen met Waterschap 
Scheldestromen (WSS), vrij willigers, 
ambtenaren en eigenaren  Hij nam zelf 
zeer veel initiatief als er snel iets met 
bijvoorbeeld het WSS of een aannemer 
geregeld moest worden  
Daarnaast bleef hij minimaal één dag 
per week in het veld actief als aanleg
vrijwilliger  Nadat de aanleg van het 
wandelnetwerk Sporen in de Zak klaar 
was, werd hij vrijwillig coör dinator 

van het team dat de controle en het 
herstel uitvoerde en ging hij zelf ook 
wekelijks op pad om het herstel uit te 
voeren  
Hij heeft zich ingezet voor het bege
leiden van vrijwilligersgroepen die 
routes bedachten, helpen bij het 
vergaren van informatie voor panelen, 
het nummeren van knooppuntpalen, 
het controleren van de routes, overleg
gen met eigenaren over toestemming, 
het coördineren van het uitzetten van 
de routes, zorgen dat alle informatie 
in het veld in gps werd vast gelegd, 
de informatie in GIS controleren, 
meedenken over de opening van het 
wandelnetwerk, etc   
Arthur is sterk in denkwerk én praktisch 
inzicht, tot en met uitvoering in detail  
Dankzij Arthur’s inspanningen zijn alle 
bankjes en picknicktafels grondig aan
gepakt, zodat de levensduur met flink 
wat jaren is verlengd  Samengevat: 
een zeer terechte winnaar!

De jury met Adrie Dijkhuizen, Monica Schra, Thomas Collette, 
burgemeester Naterop en de winnaar Arthur Stijns. Foto: Pieter Voets
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Aangetaste fladderiepen op het eiland van de Meijer. Foto: Lucien Calle

Nu ook Iepziekte 
in de fladderiep
Door: Johan en Lucien Calle, SLZ

Al eerder schreven we in ons kwartaal
blad over de alarmerende situatie rond
om de toename van zieke fladderiepen 
in Zeeland. Inmiddels zijn we een jaar 
verder in ons onderzoek naar de zieke 
bomen i.s.m. Staatsbosbeheer en boom
ziekte specialist Jitze Koppinga. 
Dit artikel is een samenvatting van 
het artikel dat onlangs in het Vakblad 
Natuur, Bos en Landschap is gepubli
ceerd.

Aangetaste fladderiepen op het eiland van de 
Meijer. Foto: Lucien Calle
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Toenemende ziekteverschijnselen 
De fladderiep (Ulmus laevis, of steeliep) 
had wat iepziekte betreft altijd een goede 
naam  De soort is weliswaar zeer gevoelig 
voor de ziekte bij kunstmatige infectie, 
maar wordt in de praktijk bijna nooit 
besmet  De laatste jaren zijn echter op 
verschillende plekken in Zeeland ziekte
verschijnselen in fladderiepen aangetrof
fen die sterk lijken op iepziekte  In 2018 
leken deze verschijnselen op het Eiland 
van de Meijer bij Terneuzen sterk toe te 
nemen  Daarnaast bleken ook fladder
iepen van weg en dijkbeplantingen aan 
het Vogelfort, Kruisdorp, Sluis, en Goes 
aangetast te zijn  In de omgeving van 
IJzendijke, Koudekerke en nabij 
Westkapelle zijn fladderiepen zelfs in 
bosverband afgestorven  

Iepziekte of toch iets anders?
De eerste belangrijke vraag was of het 
inderdaad de iepziekte betrof, want ver
welkingsziekte (Verticilium dahliae) kan er 
verdacht veel op lijken  Ook andere ziek
ten zoals het nieuwe aaltje (Meloidogyne 
mali) die de wortels van de iepen aantast 
werden niet uitgesloten  Bij Terneuzen en 
op drie andere plaatsen in Oost Zeeuws
Vlaanderen, waar fladderiepen met gelijk
soortige verschijnselen aangetroffen wer
den, hebben we takmonsters genomen  
In alle monsters werd door de NVWA 
inderdaad iepziekte (Ophiostoma novo
ulmi) gevonden  Dat was nieuw, want niet 
eerder was in Nederland op fladderiepen 
op deze uitgebreide schaal iepziekte 
aangetoond 

Iepenspintkevers
In Nederland komen drie inheemse soor
ten iepenspintkevers voor die de iepziekte 
kunnen overbrengen: de grote iepenspint
kever (Scolytus scolytus), de kleine iepen
spintkever (S  multistriatus) en de dwerg
iepenspintkever (S  pygmaeus)  Van de drie 
kevers is niet eerder beschreven dat ze ook 
de fladderiep in Nederland benutten als 
broedboom en voor rijpingsvraat  Buiten 
Nederland beschreef de Russische weten
schapper A D  Maslow in 1970 al waar 
nemingen van iepenspintkevers op de 
fladderiep  In Oost en MiddenEuropa 
komen nog enkele nauw verwante soor
ten spintkevers voor die ook wel de 
fladderiep benutten  Met de klimaat
opwarming zijn veel verspreidingsarealen 
van insecten in beweging  Zou hier sprake 
zijn van een voor Nederland nieuwe 
iepenspintkever? 
Op het Eiland van de Meijer bleek zowel 
de grote iepenspintkever als de kleine 
iepenspintkever aanwezig, op het 

Ringvormige bruinverkleuring van het takhout. 
Foto: Lucien Calle
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Vogelfort bij Hengstdijk werd alleen 
de kleine iepenspintkever gevonden  
De gladde iep, ook wel bekend als 
veldiep (Ulmus minor), is in veel bosjes 
en wegbeplantingen zeer algemeen en 
alle oudere exemplaren vallen ten 
prooi aan de iepziekte  Nu beide 
inheemse iepenspintkevers ook op de 
fladderiep zijn aangetroffen én de 
gladde iep vanwege de iepziekte als 
volwassen boom steeds meer uit het 
landschap is verdwenen, is het denk
baar dat de iepziekte nu via deze 
kevers ook de fladderiep aantast  
Wellicht zijn de kevers door afnemend 
voedselaanbod minder ‘kieskeurig’ 

De waarnemingen roepen bij ons een 
aantal nieuwe vragen op:
•	 Kunnen	de	effecten	het	gevolg	zijn	

van droogte? Vooral op de drogere 
gronden hebben bomen tijdens 
warme en droge zomers een vermin
derde conditie vanwege droogte
stress  Ze zijn dan minder goed in 
staat zich te verweren tegen bast
kevers  Het is de vraag of de warme 
en droge zomers van 2018, 2019 en 
2020 een rol hebben gespeeld in de 
snelle verspreiding van iepziekte in 
fladderiepen  

•	 Opmerkelijk	is	dat	de	zieke	fladder
iepen alleen in Zeeland zijn waar
genomen  De kans dat beide iepen
spintkevers alleen in Zeeland de  
fladderiep benutten, lijkt klein  Wordt 
er in de rest van Nederland niet goed 
opgelet, of is de situatie daar nog 
niet zover?

•	 Een	reële	mogelijkheid	lijkt	dat	een	
van de twee inheemse spintkever
soorten (de kleine en de grote iepen
spintkever) de overstap naar de  
fladderiep heeft gemaakt  Mogelijk 
zelfs beide kevers 

•	 Dat	er	tot	nu	toe	geen	uitheemse	
iepenspintkevers op fladderiepen 
zijn aangetroffen, bewijst nog niet 
dat ze niet aanwezig zijn en dat ze 
geen rol hebben gespeeld  In de 
buurlanden komt een aantal ver
wante spintkevers voor die ook in de 
fladderiep voorkomt, zoals Scolytus 
laevis, en S  triarmatus  Misschien is 
toch een van deze uitheemse soorten 

Vraatpatroon kleine iepenspintkever op  
fladderiep. Foto: Lucien Calle
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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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iepenspintkevers aanwezig en heeft 
deze gezorgd voor de besmetting 
via rijpingsvraat? Als dat zo is  
hebben daarna de beide inheemse 
iepenspintkevers de zieke bomen als 
broedboom kunnen benutten?

•	 Dat	het	verschijnsel	tot	nu	toe	alleen	
in Zeeland aangetroffen is, zou  
misschien veroorzaakt kunnen zijn 
doordat uitheemse iepenspintkevers 
geïmporteerd zijn via de havens van 
Terneuzen en Vlissingen  

Er is dus nog heel wat uitzoekwerk  
Ook in de overige delen van Nederland 
en Vlaanderen is het nuttig om goed 
uit te kijken naar zieke fladderiepen  
Daarnaast kan verder gezocht worden 
naar soorten iepenspintkevers  Op het 
Eiland van de Meijer is het nuttig om te 
bezien hoe de ziekte zich verder ont
wikkelt  Worden daar alle fladderiepen 
ziek, of zijn er exemplaren die niet 
aangetast worden? Daarnaast zijn we 
vanuit SLZ bezig met het opzetten van 
een meldpunt in Zeeland  

Wel of geen fladderiep planten? 
Het gegeven dat nu ook fladderiep ten 
prooi kan vallen aan de iepziekte is 
uiteraard zowel teleurstellend als 
in grijpend  Juist de laatste jaren zijn in 
bos en landschap veel fladderiepen 
aangeplant en de boom staat in toe
nemende belangstelling  De fladderiep 
wordt ook veel genoemd als een van 
de vervangers voor de es in verband 
met de essentaksterfte  Er zal moeten 
worden nagedacht over hoe we nu 

verder kunnen met de aanplant van de 
fladderiep  Is het slim om ze in kleinere 
hoeveelheden en in de boomsoorten
menging op grotere onderlinge 
afstand van elkaar aan te planten? 
Is het denkbaar dat ze vooral daar wor
den aangeplant waar de besmettings
druk van iepziekte gering is? Wat is het 
gewenste beheer bij zieke fladderiepen 
in bospercelen?
Een intrigerende vraag is in hoeverre er 
binnen de in Nederland (en ook daar
buiten) voorkomende fladderiepen 
verschillen zijn in tolerantie voor de 
iepziekte  Per slot is door het onder
zoek in het verleden gebleken dat hier
in de nodige voordelen zijn te behalen  
Dit is echter toekomstmuziek waarvan 
we inmiddels weten dat daar meerdere 
jaren overheen gaan  

Centraal meldpunt 
Met het systematisch in kaart brengen 
van de gevallen en de voortschrijding 
van de ziekte en, voor zover bekend, 
de historische gegevens kan toch 
alvast worden begonnen  Beheerders 
die vermoeden ook iepziekte in fladder
iepen te hebben, kunnen takmonsters 
opsturen naar de NVWA, Afd  Nationaal 
referentie Centrum, t a v  Johan Meffert, 
postbus 9102, 6700 HC, Wageningen  
De kosten per monster bedragen 
ongeveer €200  Meldingen en vragen 
over iepziekte in fladderiepen kunnen 
doorgegeven worden aan SLZ 
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SLZ organiseert regelmatig cursussen en 
workshops voor haar vrijwilligers  Dit doen 
we omdat we het belangrijk vinden dat 
onze vrijwilligers over voldoende kennis 
en vaardigheden beschikken om hun 
werk op een goede en veilige manier uit 
te kunnen voeren  Maar door de huidige 
Coronamaatregelen hebben we veel 
cursussen en workshops voorlopig af 
moeten gelasten  Begrijpelijk, maar erg  
jammer  Gelukkig zijn er tegenwoordig 
meerdere manieren om kennis op te doen: 
voor de vrijwilligers die niet willen wach
ten tot er weer fysieke cursussen worden 
gegeven is er een heel mooi alternatief: 
Leer je Groen! Een laagdrempelige manier 
om online te leren, die ik hierbij graag nog 
eens onder de aandacht wil brengen  

Leer je Groen! 
Leer je Groen is ontwikkeld door Land
schappenNL, Staatsbosbeheer, Natuur
monumenten, IVN en de Vereniging voor 
Bos en Natuureigenaren (VBNE)  Het is 
ontstaan uit het idee dat alle vrijwilligers 
in het groen toegang zouden moeten 
hebben tot bepaalde basisinformatie  
Het gaat er bij Leer je Groen niet om bij 
welke organisatie je werkt, maar om welk 
type werkzaamheden je doet  Of je nu in 

het veld aan het knotten en snoeien bent 
of als natuurgids werkt, op Leer je Groen 
vind je modules die relevant zijn voor elk 
type groen vrijwilligerswerk  En het leuke 
is dat er geregeld weer nieuwe modules 
bijkomen, ontwikkeld door één van de 
deelnemende organisaties   

Hoe werkt het?
Zelfs voor de minder digitaal onderlegde 
vrijwilliger is Leer je Groen erg toeganke
lijk  Het enige wat je hoeft te doen is een 
account aanvragen op de website van 
Leer je Groen  Je leert in korte modules 
van zo’n 30 tot 45 minuten de belangrijk
ste basiskennis over een bepaald onder
werp  De modules bestaan uit een afwisse
ling van informatie, oefenvragen en veel 
beeldmateriaal  Je voortgang wordt bijge
houden maar is alleen door jezelf in te 
zien  Zo kun je wanneer je inlogt zien waar 
je de vorige keer bent geëindigd  Je kunt 
de modules helemaal op je eigen tempo 

Leer je groen: gratis e-learning 
voor vrijwilligers in het groen
Door: Niek Smits, SLZ

Dashboard van Leer je Groen
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en in je eigen tijd doen, dus ook tijdens 
een (gedeeltelijke) lockdown  

Met welke modules kan ik het beste 
beginnen?
Wanneer je nieuw bent op Leer je 
Groen kun je het beste beginnen met 
de module ‘Wegwijs op Leer je Groen’  
In die module wordt stap voor stap 
uitgelegd hoe de website werkt  Voor 
vrijwilligers die uitvoerend werk doen 
raad ik aan om vervolgens de modules 
‘veilig buiten werken’ en ‘veilig werken 
met handgereedschap’ te volgen  Voor 
de rest hangt het van je werkzaamhe
den en persoonlijke interesses af welke 
modules je het beste kunt gaan vol
gen  Interessante modules zijn bijvoor
beeld ‘Bijen en bijvriendelijk beheer’, 
‘Ontstaan van het Nederlandse land
schap’ en ‘Hoogstamfruitboomgaarden’   

Geen vervanging van fysieke cursussen
Van een online module leer je natuur
lijk geen goede zaagtechniek of andere 
praktische vaardigheden  Daarnaast 
ontbreekt bij elearning het sociale en 

interactieve aspect  We zullen zodra 
het weer kan dan ook gewoon weer 
fysieke cursussen en workshops gaan 
aanbieden  Maar als aanvulling op 
fysieke cursussen zullen we ook na 
Corona onze vrijwilligers blijven infor
meren over  Leer je Groen 

Probeer het zelf
Leer je Groen is helemaal gratis en 
bedoeld voor zowel werknemers als 
vrijwilligers van natuurorganisaties, 
waaronder SLZ  Vraag je account aan 
op www leerjegroen nl door te klikken 
op ‘Registreer’  Vul je gegevens in, 
wacht tot je aanvraag is goedgekeurd 
en je kunt aan de slag! Als bonus kun je 
met een account op Leer je Groen ook 
gratis de modules van ‘Leer je Erfgoed’ 
volgen, het elearningplatform van een 
aantal erfgoedorganisaties 

De module over knotbomen

Een oefenvraag in de module over 
hoogstamfruitbomen
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Eerste resultaten onderzoek 
naar vleermuizen op 
kerkzolders en torens
Door: Lucien Calle en Sandra Dobbelaar

De zeldzame Grijze grootoorvleermuis 
heeft in Oost ZeeuwsVlaanderen veel ter
rein verloren  De laatste jaren is ze slechts 
in kleine aantallen in een vijftal Katholieke 
kerken aan de grenskant gevonden  De 
wens is uitgesproken om meer over deze 
soort te weten te komen met als doel een 
betere bescherming te kunnen geven  In 
dit artikel doen we verslag van de eerste 
stappen die zijn gezet en de resultaten die 
daaruit voortkomen   

Meerjarig onderzoek
SLZ heeft een projectaanvraag gedaan bij 
de Provincie Zeeland om de Grijze groot
oorvleermuis te kunnen beschermen  Het 
project is toegekend vanuit het 
Soortenbeleid en bestaat uit drie onderde
len: het verbeteren van winterverblijven 
van vleermuizen, het verbeteren van de 
renovatie van monumentale gebouwen en 
het verbeteren van de leefomstandighe
den op kerkzolders waar onder andere 
Grijze grootoorvleermuizen voorkomen  
Hoewel dit laatste onderdeel zich vooral 
richt op de zeldzame soort profiteren ook 
andere vleermuissoorten mee  Het hele 
project heeft een looptijd van drie jaar  

De eerste te beantwoorden vragen waren: 
waar zijn Grijze grootoorvleermuizen (en 
eventueel andere soorten) aanwezig, hoe 
groot zijn de aantallen, 
hoe maken ze gebruik van de zolders en 
torens, waar zijn de in en uitvliegopenin
gen en wat zijn de eventuele knelpunten 
(hinderlijke verlichting, ontbreken schakels 
e d ) op weg naar het jachtbiotoop  Naast 
de vijf kerken in de grensregio waar de 

Kerk Hengstdijk. Foto: Lucien Calle
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soort al bekend is, zijn in de wijdere 
omgeving ook andere kerken bezocht 
om te controleren of er daar exempla
ren aanwezig zouden zijn 

Warmtecamera’s en bewegings
sensors 
Voor de inventarisatie van de kerken 
werd samengewerkt met de 
Zoogdiervereniging en stagiaires 
Toegepaste Biologie Tamara Raven en 
Laetitia Geraets  Tijdens het onderzoek 
maakten zij gebruik van vijftien came
ra’s die om de tien minuten een foto 
maakten of met bewegingssensors rea
geerden op langsvliegende dieren  Om 
te zorgen dat de vleermuizen hier geen 
last van zouden hebben werd geen flits 

gebruikt  Ook werd gebruik gemaakt 
van warmtecamera’s om vliegers aan 
de buitenzijde op te sporen  Het tel
werk van de uitvliegers werd daarnaast 
gedaan door dertien vrijwilligers  Met 
een grotere groep mensen observeren 
blijkt een nuttige activiteit te zijn  

Naast het uitvliegen kunnen de tellers 
de vleermuizen soms ook nog een 
stukje volgen richting jachtgebied  Zo 
konden we bij de kerk van Hengstdijk 
waarnemen dat veel vleermuizen op 
jacht gaan langs de bosrand van het 
aangrenzende bosje  

Resultaten
In totaal zijn elf kerken op zicht afge
zocht, waarbij in zeven kerken camera’s 
zijn geplaatst  Bij vijf kerken zijn er uit
vliegtellingen uitgevoerd  De resulta
ten laten zien dat de dieren zich soms 
erg goed kunnen verstoppen  Soms 
werd op zicht slechts één vleermuis 
waargenomen, terwijl er toch vijftien 
uitvliegers geteld werden  De voor
naamste doelsoort, de Grijze grootoor
vleermuis is slechts in twee kerken en 
met lage aantallen vastgesteld  Ook is 
er geen voortplanting waargenomen  
Wel zijn er veel Gewone grootoorvleer
muizen aangetroffen: honderdacht 
stuks verdeeld over zes kerken  In twee 
kerken zijn daarvan kraamkolonies 
gevonden  

Controle van camerabeelden in kerktoren 
door stagiaires. Foto: Lucien Calle

Twee grootoren bij uitvliegopening. 
Foto: Tamara Raven en Laetitia Geraets
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Er is nog geen systematisch onderzoek 
gedaan naar het effect van verlichting  
Opvallend was al wel dat de voorzijde 
van de kerk van Clinge tijdens de eer
ste uren van de nacht in het felle licht 
staat  Daar vliegen alle vleermuizen 
alleen in en uit langs de onverlichte 
achterzijde van de kerk  

Conclusie en vervolg
De Grijze grootoorvleermuis blijkt in 
onze streek, zoals eerder werd veron
dersteld, echt zeldzaam  Ze is opnieuw 
niet buiten de al bekende kerken langs 
de grenskant aangetroffen  Verbetering 
van de situatie lijkt urgent  De kerk in 
Koewacht is de enige plek waar meer

dere (vier) exemplaren zijn aangetrof
fen  
Dit eerste inventarisatiejaar is al een 
flinke slag gemaakt  Voor de komende 
jaren blijft er nog voldoende te onder
zoeken  Nog niet alle kerken zijn 
bezocht en aan de jachtbiotopen kon 
nog maar weinig aandacht worden 
besteed  Ook het effect van verlichting 
moet nog in kaart gebracht worden  
Nog twee jaar te gaan…

Kraamkolonie van Gewone grootoor in torenspits. 
Foto: Laetitia Garaets
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Sinds september tot half november liep de 26e jarige Sebastiaan Elie stage bij SLZ  
Hij volgt de opleiding Bos en Natuurbeheer aan Van Hall Larenstein in Velp en zit 
in zijn derde jaar  Met enthousiasme vertelt hij over het Steenuilenproject waaraan 
hij heeft meegewerkt 

Tekst en foto’s: Sebastiaan Elie

De steenuil in 
Zeeuws-Vlaanderen

Steenuilenproject
Het gaat de laatste jaren steeds slech
ter met de steenuil  De oorzaken zijn te 
zoeken in het verdwijnen van land
schapselementen, zoals struwelen, 
poelen en knotbomen maar ook een 

drukkere infrastructuur, modernisering 
van de landbouw en de sloop van 
gebouwen zijn van invloed  
De popu latie steenuilen staat hiermee 
onder druk  

Een voorbeeld van een geschikt leefgebied 
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Kleine bosjes en klimaat
Door: Sam Janse, SLZ

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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Gebiedsanalyse 
Om de populatie steenuilen te helpen 
en de achteruitgang te stoppen wor
den er de komende jaren dankzij steun 
van de Provincie Zeeland maatregelen 
getroffen  Deze maatregelen bestaan 
uit het plaatsen van nestkasten in 
geschikte leefgebieden en het behou
den en versterken van bestaande leef
gebieden  Bij het behouden en verster
ken van de leefgebieden wordt aan
dacht besteed aan landschapselemen
ten in de vorm van onderhoud en aan
plant  Mijn opdracht was om een 
gebiedsanalyse te maken van een 
gebied tussen Oostburg en Aarden
burg in West ZeeuwsVlaanderen  Door 
geschikt leefgebied, potentieel leef
gebied dat nog in ontwikkeling is en 
mogelijke inrichtingslocaties in kaart te 
brengen, wordt duidelijk waar welke 
maatregelen wenselijk zijn  

93 locaties
In de gebiedsanalyse zijn 93 locaties in 
kaart gebracht  Deze locaties betreffen 

(boeren)erven, dijken en natuur
terreinen  De locaties werden op 
afstand beoordeeld op drie aspecten 
die van cruciaal belang zijn in het 
leefgebied van de steenuil: jaarrond 
voedsel, een geschikte nestplek en 
veiligheid   Daarnaast is er een bezoek 
gebracht aan locaties waar steenuil
territoria zijn vastgesteld om zodoende 
een indruk te krijgen hoe een leef
gebied van de steenuil eruitziet  

Resultaten 
Uit het onderzoek is naar voren geko
men dat op ongeveer 2/3 van de loca
ties diverse elementen aanwezig zijn 
die de steenuil nodig heeft, maar op 
slechts 12 van deze locaties is een terri
torium vastgesteld  De locaties liggen 
voornamelijk op erven die gekenmerkt 
worden door oude knotwilgen en 
hoogstamfruitbomen, omgezoomd 
met hagen, struwelen, houtsingels of 
er liggen één of meerdere poelen  
Een grote meerderheid beschikt over 
een weide met begrazing door schapen, 

Een ideaal steenuil-erf
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Nijsse Inrichting, 
Beheer en Onderhoud
 's-Gravenpolder 
T: 06 10 01 23 43 
E: info@nibo-ht.nl 

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

Uw tuin in goede handen!

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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paarden of koeien  Slechts enkele 
hebben geen begrazing, maar beschik
ken wel over een grasland of gazon 
met korte vegetatie  Een nadere erf
scan is nodig om in te schatten of 
bijvoorbeeld een nestkast de steenuil 
naar deze locaties toe kan trekken 
Daarnaast zijn er een dertigtal locaties 
die nu nog te veel elementen missen, 
maar wel de potentie hebben als leef
gebied voor de steenuil  Hiervan zijn 
een aantal locaties in ontwikkeling met 
een nog jonge beplanting  Deze is 
vaak recentelijke aangeplant en 
dus nog niet geschikt voor 
de steenuil  De reste
rende locaties kun
nen echter met 
gerichte maat
regelen, bijvoor
beeld aanplanten 
van struweel, 
hoog stam fruit
bomen of knot
wilgen, geschikt 
gemaakt worden  

Over de steenuil 
De steenuil is de kleinst voorkomende 
uil in ons land  Zijn lichaamslengte 
bedraagt van kop tot staart 2123 cm 
en met zijn vleugelspanwijde van 
5458 cm, is de steenuil niet groter dan 
een merel of zanglijster  Met zijn fel
gele ogen met zwarte pupillen en 
zijn bruine verenkleed met witte 
spikkels is de steenuil een opvallende 
verschijning  

Steenuilen zijn voornamelijk nacht
dieren  Toch kan men de steenuil op 
een zonnige dag waarnemen op een 
rasterpaaltje, hek of boomtak  
Genietend van het zonnetje of loerend 
naar een prooi die zich verschuilt in 
het gras  Zijn nest, voedsel en schuil
plaats vindt hij in het typisch Zeeuwse 
halfopen cultuurlandschap  De steenuil 
is een rasechte bewoner van dit land
schap wat wordt gekenmerkt door 
weilandjes met begrazing, knotwilgen, 
hoogstamfruitbomen, hout singels, 

struwelen en (boeren) erven  
De knotwilgen, hoogstam

fruitbomen en schuur
tjes op (boeren)

erven zijn belangrijk voor de 
nestgelegenheid  Zijn voedsel zoekt hij 
waar weilanden met korte vegetatie, 
houtsingels, struwelen of hoogstam
fruitbomen elkaar afwisselen  Bij drei
gend gevaar van bijvoorbeeld roof
vogels kan de steenuil zich in veilig
heid brengen door te schuilen in knot
bomen, houtsingels of schuurtjes 

De steenuil met zijn 
opvallende felgele 
ogen met zwarte 

pupillen. 
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Elzenmeten 
In de Schouwse Westhoek zijn nog gedeel
ten karakteristiek cultuurlandschap te vin
den, de elzenmeten  Het zijn kleine per
ceeltjes van gemiddeld één hectare met 
een aantal parallel gegraven slootjes  
Langs de slootjes zijn aan weerskanten 
elzen geplant  Deze slootjes met elzen 
noemt men het rêêtje, het tussenliggende, 
door het regelmatig uitbaggeren van het 
slootje bollende land, het mêêtje  Tot circa 
1952 werden de elzen om de zeven jaar, 
na een openbare verkoop, gehakt  Van het 
afkomend takhout werden ‘mutsaarden’, 
bijeengebonden bossen elzentakken, 
gemaakt  Na de hak werd er twee jaar 
voornamelijk boekweit en rogge op 
geteeld  Daarna was het mêêtje tot de vol

gende hak als weiland in gebruik  Deze 
duinakker en weiland percelen stonden 
bekend als ‘haaijman’  

Openbare verkoop 
Al in 1229 was er sprake van verkoop van 
haaijmannen  Een eerste schriftelijke mel
ding, een aankondiging van een openbare 
verkoop, dateert uit 1571  Geschreven in 
zestiendeeeuws schrift: ’zoe laetmen 
weten zoe wije begeren te coopen zeker 
esse boomen ende willige boemen ende 
ander brandthoudt staende int 
Noortclooster tot Haemstede dije comme 
en maendage als morge naestcommende 
in voorschreve clooster ende cooper goe
den coop ’ Het ‘brandthoudt’ was elzen
hout 

Een verwilderde elzenmeet aan de Vertonsweg, Haamstede. 
De mêêtjes zijn nog goed te onderscheiden.

Sporen in het landschap: 
elzenmeten op Schouwen
Tekst en foto’s: Henk Dalebout, coördinator 
Actief Terreinbeheer (Natuur- en Vogelwacht 
Schouwen-Duiveland: NVSD)
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De intensivering van de elzenmeten in 
het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw had mogelijk te maken met meer 
vraag naar brandhout  Ook het gebruik 
van bossen elzenhout bij dijksbouw 
kan een oorzaak geweest zijn  Hoewel 
er ook essen, iepen en wilgenpoten 
verkocht werden waren de elzen het 
meest voorkomend  Eind januari/begin 
februari vonden de openbare veilingen 
plaats  De kopers verzamelden zich 
‘s morgens bij het perceel en boden 
‘bij de haag’  Een haag is dubbele rij 
elzen langs het slootje  Hagen werden 
voornamelijk door arbeiders gekocht  
In de namiddag werd er in de dorps
herberg geboden op de elzen bij ’het 
perceel’ (ook wel bij ‘het gemet’)  Deze 
bestonden uit meerdere hagen  Ze 
werden voornamelijk door bakkers 
gekocht, maar ook door landbouwers  

Voor de armbesturen van de dorpen 
Renesse, Haamstede, Burgh en 
Westenschouwen waren de veilingen 

een (stabiele) bron van inkomsten  
Ook boden diverse werkzaamheden in 
een elzenmeet werk aan arbeiders  
In een verslag van een veiling en op 
een kaartje komen we twee zeer speci
fieke benamingen tegen: waterhaag en 
krakmutsaard  Een waterhaag was 
waarschijnlijk een slootje dat door de 
elzenmeet liep, waarlangs aan weers
kanten een elzenhaag stond  Een krak
mutsaard was elzenhout van mindere 
kwaliteit, mogelijk een bundel bijeen
geraapte afgewaaide takken, dat alleen 
als brandstof diende  Een laatste open
bare verkoop van elzenhakhout 
dateert van 22 januari 1952 

Afname 
In 1832 telde men nog 685 hectare bos 
in de gemeenten Renesse, Haamstede 
en Burgh  Langs vrijwel de gehele 
strook van de wegen Laône, Hooge
zoom en Hogeweg lagen elzenmeten  
In 1879 was het bosgebied afgenomen 
tot 620 hectare  In 1979 is dit geredu
ceerd tot 150 hectare  De afname van 
de elzenmeten was mogelijk een 
gevolg van de verbeterde afwatering  
Vanaf 1877 ging het polderpeil 40 cm 
omlaag  Andere redenen waren het 
sluiten van de meestoven, de vuur
toren (géén vuren meer stoken) en het 
bloedwateren van het vee vanwege 
het eten van de elzendropjes  In het 
begin van de twintigste eeuw werd in 
een periode van vijftien jaar 150 hectare 
elzenmeet omgevormd tot onder 
andere bloembollenveld en weiland  

Advertentie uit de Zierikzeesche Nieuwsbode 
(1872). Met verkoop ‘bij de haag’ en ’in 
percelen’.
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Daarna volgden de boomgaarden  
Vanaf 1915 reden er trams vanaf Burgh 
tot Zijpe met verder transport naar 
Rotterdam  Door dit ‘snelle’ transport
middel was er een nieuwe afzetmarkt 
gevonden  Uiteindelijk werden veel 
elzenmeten camping 

Toekomst
De elzenmeten die nu nog over zijn 
hebben vrijwel allen een boskarakter 
gekregen door het uitblijven van de 
noodzakelijke kap  Ook zijn er terreinen 
die nog wel de karakteristieke perceel
verdeling hebben, maar volledig 
ontbost zijn  Al eerder deed historisch 
geograaf dr  Frans Beekman, die veel 
over elzenmeten publiceerde, waarvan 

dankbaar gebruik is gemaakt in dit 
artikel, de suggestie om de elzenhak
hout bossen weer in gebruik te nemen 
in termen van groene energieproductie  
Ik sluit mij hierbij volledig aan 

Vrijwilligers
De werkgroep Actief Terreinbeheer van 
de NVSD werkt regelmatig in een 
elzenmeet van Staatsbosbeheer  
Ook bij landgoed ’t Watergat’ in 
Renesse wordt meegeholpen met de 
aanplant van jonge elzen  Een cultuur
historisch werk!    

Actief Terreinbeheer in de elzenmeet aan de Hoogezoom in Haamstede. Deze elzenmeet 
wordt sinds  1995 op uitnodiging van SBB door deze vrijwilligersgroep onderhouden.
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Monumentale bomen in de 
gemeente Kapelle

Voor een kleine gemeente als Kapelle 
zijn er veel prachtige bomen aanwezig, 
zowel op particuliere erven als in de 
dorpjes  In het Landelijke Register van 
Monumentale Bomen staan wel 34 
bomen of boomgroepen geregistreerd  
Teveel om allemaal te noemen  
We maken een rondgang door het 
landschap en bezoeken een aantal van 
de mooiste plekjes  
Het westelijk deel van de Gemeente 
Kapelle is tamelijk kleinschalig  Met 
opvallend veel fruitteelt en windsingels 
daaromheen, heeft het een wat beslo
ten en groen karakter  Noordelijk is het 
landschap wat grootschaliger en vooral 

aan de oostkant van Kapelle wordt het 
zicht ineens weids  Daar is de Kapelse 
moer  De Yerseke en Kapelse Moer 
behoren tot de oudste polderkernen 
van Zeeland, die in de twaalfde eeuw 
al zijn bedijkt  Het oudland van de 
Kapelse Moer vormt één van de laatste 
stukken authentiek Zeeuws polder
landschap  Karakteristiek zijn de holle
bollige weiden, alle poelen en slootjes 
en de talrijke lage meidoornhagen  
Hogere bomen zijn er niet  Die staan er 
wel aan de rand, zoals een monumen
tale linde langs de Postweg  Helaas 
heeft deze schitterende boom een 
verminderde vitaliteit  

Tekst en foto’s: Lucien Calle

Linde aan de Postweg te Kapelle
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Kerken en begraafplaatsen
Veel monumentale bomen zijn te vinden 
rond kerken en op begraafplaatsen, zoals 
die van Schore, Kapelle en Wemeldinge  
Een hele collectie indrukwekkende bomen 
is te vinden op het Kerkplein van Kapelle  
Aan de zuidzijde van de kerk staat een 
enorme zilverlinde en aan de achterzijde 
een net zo’n gigantische Hollandse linde  
Ook forse taxussen, vleugelnoten en 
paarden kastanjes sieren het Kerkplein  
Er loopt een wandelpad tussen de bomen 
door zodat ze makkelijk te bewonderen 
zijn  
Net zo schitterend is de beplanting rond 
de Maartenskerk in Wemeldinge  Rond de 
kerktuin staat een ring met oudere lei
linden  Daarbinnen staan, dicht bij de kerk, 
beeldbepalende beuken en uitzonderlijk 
grote hulstbomen  Die laatsten zouden 

wel eens de grootste in zijn soort voor 
Zeeland kunnen zijn! 

In de Dorpsstraat van Wemeldinge siert 
een honderdtal leilinden het beeld  
Ze staan in een smal en iets aflopend 

Kerk Kapelle, met op de voorgrond de hoge 
Hollandse linde.

Leilinden in de Dorpsstraat van Wemeldinge
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talud, dat bestraat is met kinderkopjes  
Het is jammer dat overal auto’s gepar
keerd staan, anders had het een prach
tig en authentiek plaatje geweest  
Opvallend is dat de voornaamste 
gesteltakken een verticale stand 
hebben, terwijl die bij leilinden nor
maal gesproken horizontaal liggen  
Waar het in de kernen van Kapelle en 
Wemeldinge druk is, vindt de bomen
liefhebber op het kerkhof van Eversdijk 
juist rust en stilte  Een reusachtige en 
ongeveer 120 jaar oude beuk staat 
midden op de begraafplaats  Langs de 
rand is een rij beuken en essen aange
plant  Aan de noord en oostzijde ook 
nog een extra rij met platanen  

Met een paar fraaie boerderijen erbij 
vormt het geheel een schitterend en 
idyllisch plekje   

Grenslinden zijn eerder te vinden in de 
Zak van ZuidBeveland, maar ook in 
Kapelle staat een heel markant exem
plaar  De boom staat op het kruispunt 
van de Weg naar het Stomme Kruis 
met de Kitskinderscheweg  Deze boom 
moet al heel oud zijn, ze wordt op ruim 
200 jaar geschat! De stam is helemaal 
hol  Er is slechts een dunne rand over 
en aan de noordzijde is zelfs deze rand 
verloren gegaan  Aan enkele geblaker
de resten is te zien dat er binnenin 
helaas een vuurtje is gestookt dat 

De oude beuk op het kerkhof van Eversdijk
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* sfeervolle locatie voor familiefeesten, bruiloften

* personeelsbijeenkomsten met outdoor activiteiten en lunch of diner

* teambuildingsdagen met trainers mogelijk 

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

nico mesu, tel. 0118-594757

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

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

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

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

SNOEIEN   |   ROOIEN   |   CONTROLEREN

GEEN BOOM TE GROOT!

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

  
E  
T  

W

Meedenkers ontwerpers

drukkersprinters

drukkerij 
Zoeteweij
Yerseke

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

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

Meubelmakerij 
Restauratie- en Aannemingsbedrijf

Middelburgsestraat 60b en c 
 4371 ET Koudekerke 

Tel: 0118 552400 

www.ACRIJKEN.Nl
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behoorlijk hoog moet hebben ge brand  
Verdeeld over de kroon zitten nog 
voldoende vitale takken  De boom is in 
eigendom en beheer bij Het Zeeuwse 
Landschap  Er is een mooi hekwerkje 
omheen gezet met een informatie
bordje erbij  

Particuliere bomen
De hierboven beschreven bomen 
staan op plekken die openbaar toe
gankelijk zijn  Daarnaast zijn er nog 
heel veel bomen die in particuliere 
tuinen, erven of weidlanden staan  
Soms zijn deze van een afstand goed 
te zien, op andere plekken minder 
makkelijk  Zo staat er op de vliedberg 
bij Wemeldinge een heel bos veel 
grotere bomen, waaronder een monu
mentale linde  Ook in de weilanden 
net noordelijk van de Postweg staan 
twee grenslinden  Op erven staan 
diverse soorten als  paardenkastanjes, 
treurwilgen, essen e d 

Gemeentelijk beleid
De gemeente Kapelle werkt met  
ABC lijsten van monumentale bomen:
•		 Alijst,	Nationaal	monumentaal,	lijst	

bomenstichting (BS), 35 bomen
•		 Blijst,	Door	de	BS	als	toekomstig	

nationaal monumentaal aangewezen 
bomen en door de gemeente (GK) 
als regionaal/lokaal monumentaal 
aangewezen bomen, 51 bomen

•		Clijst Door de gemeente aangewezen 
als beeldbepalende boom, 35 bomen

De gemeente werkt met een kapveror
dening  Voor alle bomen op de ABC
lijsten en voor alle gemeentelijke 
bomen, niet particulier eigendom, 
moet bij voorgenomen kap of drasti
sche snoei een vergunning worden 
aangevraagd  Dat geldt ook voor 
bomen buiten de bebouwde kom  
De lijsten zijn niet openbaar op web
site van gemeente i v m  privacy 
wetgeving  Via het “Omgevingsloket 
online” is te controleren of er een 
vergunning nodig is  

Via internet is ook het Landelijk 
Register van Monumentale Bomen te 
raadplegen 

Oude grenslinde aan de westrand van Kapelle
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Uitreiking Zeeuwse Erftrofee 2020 

Depotbeheersysteem

Zaterdag 26 september was uitreiking van de  
Zeeuwse Erftrofee 2020  Dit jaar lag de organi
satie bij de Boerderijenstichting die de familie 
Van Gaalen van boerderij Binnenste Buiten 
aanwezen als winnaar  In aanwezigheid van 
gedeputeerde JoAnnes de Bat en wethouder 
JeanPaul Hageman van Gemeente Hulst 
ontvingen zij de trofee  In 2007 besloot de 
familie om een leegstaande enigszins vervallen 
boerderij zo goed mogelijk in oude staat te 
herstellen en er een zorgboerderij te beginnen  
Het is met name de zeer goed uitgebouwde 
nieuwe drager, een bewijs van goed onder
nemerschap, die de doorslag heeft gegeven 
bij de uiteindelijke keuze van de winnaar  
Volgend jaar ligt de organisatie van de Erftrofee 
in handen van SLZ 

Op 25 september was het alweer een jaar gele
den dat het nieuwe depotbeheersysteem in 
gebruik werd genomen door gedeputeerde 
Anita Pijpelink  Sinds die tijd weten steeds 
meer mensen de weg te vinden om gereed
schap op deze manier aan te vragen  Er worden 
nog wat wijzigingen en verbeteringen in het 
systeem aangebracht om het geheel nog 
gebruiksvriendelijker te maken 

Wanneer u met uw organisatie, vrijwilligers
ploeg, schoolklas of bewonersgroep aan de 
slag wilt en hiervoor gereedschap nodig hebt, 

neem dan contact op via het emailadres: 
depotbeheer@landschapsbeheerzeeland nl 

Winnaars familie Van Gaalen. 
Foto: Jolanda Polderdijk 

Depot Terneuzen. Foto: Wim Wisse
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Opening wandelpad
Op woensdag 28 oktober 2020 is het streekeigen wandelpad ‘Sporen in de Zak’ officieel geopend 
in aanwezigheid van gedeputeerde Anita Pijpelink en wethouder Arno Witkam van de gemeente 
Borsele  Met deze pilot, die mogelijk werd gemaakt door de Provincie Zeeland, wil SLZ het concept 
‘Streekeigen Paden’ (themaroutes die, binnen het wandelnetwerk, het unieke karakter van een 
Zeeuws deelgebied uitlichten) in de praktijk uitproberen 

25 jaar vrijwilliger bij SLZ 
In oktober 1995 is Willy Verbist begonnen bij 
SLZ en hiermee één van de langst meedraaien
de vrijwilligers binnen de onderhoudsploegen  
Al eerder ontving hij de Gouden Jirizaag voor 
zijn verdiensten en ook dit jubileum lieten zijn 
collega’s natuurlijk niet zomaar voorbij gaan  
Samen regelden ze ondanks alle coronamaat
regelen een verrassing  Door de jaren heen 
heeft Willy zich hard gemaakt voor allerlei 
soorten klussen; wilgen knotten, fruitbomen 
snoeien, maaien, planten, dunnen en ga zo 
maar door  Tijdens het werk heeft hij eigenlijk 

nooit een reden om te stoppen behalve als het 
werk gedaan is en af en toe voor een koffie
pauze samen met zijn collega’s  

Vrijwilliger Willy Verbist. Foto: Wim Wisse  

 Opening in Kwadendamme. Foto:  Elise Schuijtvlot

Landschapsbeheer Zeeland • Winter 2020 • Samenwerken aan ons cultuurlandschap 31



Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
wenst u fijne feestdagen en 

een mooi en groen 2021!

Afscheid van Annemiek
Anderhalf jaar geleden werd Annemiek Persijn als tijdelijk project
medewerker aangesteld om mee te werken aan een heel scala aan 
projecten  Ze werkte met veel enthousiasme aan projecten voor 
natuur en landschap  Vooral als er paarden bij betrokken waren  
Het meest werkte ze aan het hoogstamabonnement en oude 
fruit rassen project, maar ook hielp ze stapstenen voor soorten te 
realiseren, ging ze op pad voor beheerplannen in het kader van het 
Wandelnetwerk en hielp ze bij het digitaliseren van het reserverings
systeem voor gereedschap  Annemiek was veel in het veld en ging als 
het even kon op de fiets naar haar afspraak  Op 30 september jl  liep 
het contract helaas ten einde en werkt Annemiek niet meer bij SLZ 
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Woensdagploeg Zeeuws-Vlaanderen
Tekst en foto: Tessa Jansma, SLZ

Eind september heb ik als meewerkend 
ploegleider het stokje overgenomen van 
Wim Wisse. Sindsdien ga ik iedere woens-
dag met de onderhoudsploeg het veld in 
voor afwisselende klussen in heel 
Zeeuws-Vlaanderen. Bijvoorbeeld bij 
de vogeleilandjes bij de Braakman 
(zie bovenstaande foto). In dit vogelrijke 
gebied verrichten we vooral maaiwerk. 
Naast dit soort maaiprojecten doen we 
natuurlijk nog veel meer. Denk aan: 
hoogstamfruitbomen snoeien, dunnen in 
kleine bosjes, wilgen knotten en onder-
houd aan hagen.  
 
De ploeg gaat altijd enthousiast op pad. 
Jaap Verhelst is de jongste van het stel. 
Met zijn certificaten voor veilig werken 
met de motorzaag en bosmaaier is hij 

een aanwinst voor de groep. Naast de 
woensdag werkt hij ook wel eens op vrij-
dag en af en toe doet hij wat kantoor-
werk. Ook pensionado’s Wim, Jan en 
Roman maken zich door weer en wind 
hard voor het werk in het Zeeuwse land-
schap. Uiteraard leggen we het werk ook 
af en toe even neer voor een gezamenlijk 
koffiemoment en om elkaar bij te praten.  

Het was soms even zoeken maar 
ondanks alle corona-maatregelingen 
werken we zoveel mogelijk door waarbij 
alle regels goed in de gaten worden 
gehouden. Omdat het niet de beste tijd is 
om nieuwe vrijwilligers te vinden, hopen 
we dat we de groep nog wat kunnen 
versterken als de maatregelen weer wat 
versoepelen.

Vrijwilligersgroep stelt zich voor
Op allerlei terreinen van het landschapsbeheer in Zeeland zijn vrijwilligersgroepjes actief. Een groot 
aantal daarvan is aangesloten bij SLZ. In iedere editie stellen we een groepje voor. Wil je zelf ook 
meehelpen? Op www.natuurwerkzeeland.nl vind je allerlei vacatures voor groen vrijwilligerswerk.



 

agenda

  

KIJKTIPS   
Regelmatig werken we als organisatie mee aan tv-programma’s rondom natuur en 
landschapsbeheer. Daarnaast plaatsen we binnenkort korte filmpjes met tips over 
beheer en aanleg voor eigen erf op onze website. Houd hiervoor de website in de 
gaten. 

De onderstaande afleveringen zijn nu terug te kijken: 

Natuurserie ‘Natuurlijk!’ – Omroep Zeeland 
In iedere aflevering staat een ander Zeeuws natuurgebied centraal en zie je Zeeland 
zoals je dit nog nooit hebt gezien. 
Terugkijken op: www.omroepzeeland/tvgemist

Korte documentaires – Omroep Hulst 
Samen met Omroep Hulst brengen  we een aantal actuele SLZ projecten in beeld.
Terugkijken op: www.omroephulst.tv/uitzending en YouTube: Omroep Hulst TV. 

Aflevering ‘Waar Gebeurd’ over Grenslinden – Omroep Zeeland 
SLZ coördinator vrijwilligerswerk Pieter Voets vertelt meer over deze bijzondere bomen.
Terugkijken op: www.omroepzeeland/tvgemist (uitzenddatum nog onbekend)

AGENDA
Vanwege de huidige situatie rondom Covid-19 zijn veel van onze activiteiten gean-
nuleerd of onder voorbehoud. Houd onze website in de gaten voor actuele infor-
matie over het wel of niet doorgaan van cursussen en activiteiten.


