
 

S am e n w e r k e n a a n o n S c u lt u u r l a n d S c h a p

nr. 1 |  LEnTE – 2021 k wa r ta a l b l a d va n S t i c h t i n g l a n d S c h a p S b e h e e r Z e e l a n d

Landschapsbeheer 
Zeeland



Een uitgave van Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
(SLZ). SLZ zet zich in om samen  te werken aan het land-
schap van Zeeland door het behoud, beheer en aanleg van 
landschapselementen. SLZ wordt financieel gesteund door 
de Provincie Zeeland en de Nationale Postcode Loterij.

Redactie:
De redactie bestaat uit Luciën Calle, Sandra Dobbelaar, 
Iman Labruyère, Joan van der Velden en Kris Veldhof. 

Foto omslag: Koolzaadveld; foto: SLZ
Foto inzet: Azuurwaterjuffer; foto: Joan van der Velden 
Opmaak en druk:  
Drukkerij Zoeteweij, Yerseke – Oplage 1550 ex.

Abonnement
Wilt u een abonnement waarbij u 4 edities per jaar 
van dit kwartaalblad ontvangt voor € 15,- per jaar. 
Bel naar SLZ of geef dit direct door via 
www.landschapsbeheerzeeland.nl/kwartaalblad

Op deze uitgave zijn ons privacy statement en algemene voorwaarden van toepassing; deze zijn te vinden op de website 
van SLZ. Dit blad is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier afkomstig uit verantwoord beheerde bossen en wordt verstuurd 
in een biologisch afbreekbaar folie.

c o l o f o n
nr. 1 |  LEnTE – 2021 | landSchapSbeheer Zeeland jaargang 35 | iSSn nummer 2589-8159

Giften, schenkingen of legaten
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Bel SLZ voor de mogelijkheden.

Redactie- en bezoekadres:
Klein Frankrijk 1
4461 ZN Goes
Tel. 0113-230936
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Stengelloze sleutelbloem. Foto: Luciën Calle
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Al eeuwenlang worden er op de vrucht
bare Zeeuwse kleigronden graangewassen 
verbouwd. Uitgestrekte velden met 
wuivend graan zijn bij het landschaps
beeld van Zeeland gaan horen. En nog 
steeds wordt er in Zeeland volop graan 
verbouwd. Maar veel typisch Zeeuwse 
graangewassen hebben de tand des tijds 
niet doorstaan. Ze zijn in de loop der tijd 
vervangen door rassen met een hoger 
rendement.

Hoe oude Zeeuwse graangewassen uit 
het landschap verdwenen
Door selectie en kruising werden er steeds 
weer nieuwe, betere rassen ontwikkeld. 
Rond 1870 werd er bijvoorbeeld volop 
Zeeuwse tarwe verbouwd. Later werd dit 
gekruist met het hoog opbrengende 
Engelse squirehead tarwe en ontstond er 
Wilhelmina tarwe. Hieruit kwam in 1921 
weer het Juliana tarwe voort. Ook de 
schaalgrote van de graanteelt werd steeds 
groter. 
Dankzij technische ontwikkelingen en 
ruilverkaveling ontstonden er grotere 
percelen met hoogproductieve graan
gewassen. Goed voor de opbrengst, 
maar minder voor de (bio)diversiteit in 
het landschap. 

Waarom herintroduceren?
Samen met andere organisaties zet SLZ 
zich in voor herintroductie en behoud van 
‘vergeten’ graangewassen. En dit doen we 
natuurlijk niet zomaar. Naast dat oude 
granen een cultuurhistorische en land
schappelijke waarde hebben past de 
herintroductie in een trend van weer meer 
lokaal en streekeigen gaan eten. Ook gaat 
het verbouwen van oude graangewassen 
hand in hand met het bevorderen van 
akker natuur. 

Op zoek naar zaden
Van een aantal oude rassen zijn gelukkig 
zaden bewaard gebleven. Deze zijn opge
slagen in de genenbank in Wageningen. 
In 2010 is, op initiatief van Het Zeeuwse 
Landschap, door Loek Hilgers (deskundi
ge op het gebied van oude granen) een 
advies geschreven over hoe en welke 
oude graanrassen er in akkerreservaten 
geteeld kunnen worden. Vanuit de 

Behoud van oude granen 
in Zeeland
Door:  Niek Smits, SLZ en Alex Wieland 
oud-medewerker SLZ

Controle van een oud graangewas. 
Foto: Rudie Geus (SLZ)
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genenbank zijn voor het project in de 
Schommeling enkele honderden 
zaadjes beschikbaar gesteld en is er 
vanaf 2011 gestart met het vermeer
deren. Van de Zeeuwse witte werd 
een tiental kilo’s zaaigoed verkregen 
van de stichting Op Goede Gronden 
uit Veere. Na jaren vermeerderen is de 
voorraad zaaigoed van  verschillende 
oude granen inmiddels al aanzienlijk 
vergroot. 

Koegorspolder als proeftuin
Om risico’s te spreiden worden de 
oude granen op verschillende plek
ken in Zeeland ingezaaid. Eén van die 
plekken is een terrein van North Sea 

Port in de Koegorspolder. Dit terrein is 
vanuit het Interregproject 2B Connect 
(natuur op bedrijventerreinen) inge
richt als tijdelijke natuur. Soorten die 
er sinds 2018 geteeld worden zijn: 
risweit, zesrijige wintergerst, rogge, 
Zeeuwse tarwe, Wilhelmina tarwe, 
Zeeuwse witte, eenkoorn en rotkorn 
spelt. Voormalig SLZmedewerker 
Alex Wieland heeft samen met 
Martin Dekker en Harm van Hoeve 
(Agrarische Natuurvereniging Groene 
Oogst) en Mark Dobbelaar (Eco mark 
Advies en Beheer) dit bijzondere 
project op poten gezet. Naast het 
inzaaien van oude graangewassen 
wordt er ook geëxperimenteerd met 

Inrichtingskaartje tijdelijke natuur Koegors. Bron: SLZ
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verschillende vormen van agrarisch 
natuurbeheer. Zo zijn er in en rondom 
de akkers keverbanken en inheemse 
bloemranden aan gelegd. 

Resultaten
De oude graangewassen blijken het 
nog steeds goed te doen in de 
Zeeuwse klei. Toch is de opbrengst 
slechts 25 à 30 procent van wat tegen
woordig gangbaar is in de landbouw. 
Dit komt mede doordat de rassen 
tegenwoordig sterk verbeterd zijn. 
Maar ook omdat de oude granen 
bewust dunner gezaaid worden. Van 
dit dunner zaaien profiteren grond
broeders zoals de veldleeuwerik en 
graspieper. Ook patrijzen hebben hier 
baat bij; ze foerageren makkelijker in 
een gewas wat open staat. In 2019 is 
het grootste gedeelte van de oogst 
verloren gegaan door de kiemschim
mel steenbrand. Afgelopen jaar is 
de oogst, op de spelt na, wel gelukt. 

Maar afzet vinden voor deze oude 
gewassen blijkt tot nu toe erg lastig. 

Kom zelf een kijkje nemen
De Koegorspolder, gelegen aan de 
industrie weg bij Sluiskil, is vrij toegan
kelijk. Er loopt een bewegwijzerde 
wandelroute langs die meer dan de 
moeite waard is. Daarnaast worden er 
jaarlijks enkele excursies georgani
seerd voor land bouwers, natuurlief
hebbers, bakkers en brouwers.   

Toekomstvisie
Komende jaren willen we ons via het 
project ‘Oude rassen’ blijven inzetten 
voor het behoud van oude graan
gewassen. Dit willen we doen in 
samenwerking met diverse belang
hebbenden. Daarnaast willen we de 
kennis rondom oude graangewassen 
verder uitbouwen en onderzoeken 
hoe we de afzet van de oogst kunnen 
verbeteren.

Aanleg tijdelijke natuur Koegors. Foto: North Sea Ports
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Een keverbank voor de patrijs
Door: Jimmy Pijcke, SLZ

Patrijs. Foto: Alex Wieland

Flinke daling 
In de afgelopen decennia is het aantal 
akker en weidevogels in Zeeland fors 
gedaald. Belangrijke soorten in Zeeland 
waaronder patrijs, kneu en veldleeuwe
rik laten een flinke daling zien in zowel 
overwintering als broeddichtheid. 
De redenen voor deze daling hebben 
vrijwel altijd te maken met een onaan
trekkelijk leefgebied voor de vogels 

doordat er te weinig beschutting is, 
niet voldoende (drink)water, te weinig 
broedplaatsen of te weinig voedsel. 
Met het agrarisch natuurbeheer 
probeert SLZ daar samen met diverse 
partijen verandering in te brengen. 
Dit gebeurt door het aanleggen van 
akkerranden, voedselakkers, aanplant 
van struweel in het agrarisch gebied, 
etc.

Keverbank. Bron: SLZ

gewas gewas

keverbank
3 m

50 cm

braak
3 m
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Keverbanken 
Een nieuwere innovatieve maatregel 
is de keverbank. Ze is afkomstig uit 
het Interreg project PARTRIDGE en 
gebaseerd op jarenlang onderzoek 
en ervaring uit het Verenigd Koninkrijk. 
In 2017 werden vanuit dit project de 
eerste keverbanken aangelegd in 
Zeeland en Brabant. Nu wordt het con
cept op steeds meer plaatsen in 
Nederland overgenomen. Keverbanken 
zijn stroken land die een halve meter 
hoger worden gemaakt dan de 
omliggende akker. Deze verhoogde 
strook is drie meter breed en zo 
lang mogelijk. De keverbank wordt 
ingezaaid met een mengsel van 
polvormende grassen en kruiden. 
Naast de keverbank komt een strook 
met groene braak te liggen.

Natuurlijke bestrijding 
De keverbank ligt hoger en dus droger, 
bovendien warmt hij sneller op. 
Dat voorziet insecten zoals loopkevers 
van een prima leefgebied. Een belang
rijk voordeel voor de landbouwer is 
dat deze natuurlijke plaagbestrijders 
op deze manier direct aanwezig zijn in 
de akker, zodra de gewassen gaan 
groeien. Daarmee zijn er minder 
gewas beschermingsmiddelen nodig. 
Daarnaast biedt een meerjarige kever
bank patrijzen en andere akkervogels 
voedsel én een veilige broedplek in 
het akkerland. Een plek die niet met 
machines wordt bewerkt en jaarrond 
dekking biedt. 

Keverbanken liggen idealiter midden in 
een groter gewasperceel, maar niet ver
bonden met de randen van dat perceel. 
Ze hebben een nog grotere toegevoeg
de waarde wanneer ze in combinatie 
met andere beschermingsmaatregelen 
voor akkervogels worden aangelegd, 
zoals kruidenrijke akkerranden, winter
voedselveldjes, bloemenblokken en 
patrijzenhagen. 

Interesse in een keverbank? 
Dankzij steun van de Provincie Zeeland 
gaat SLZ de komende tijd meerdere 
van dit soort hoger liggende banken 
aanleggen in Zeeland. We doen dat 
samen met landbouwers en het agra
risch collectief Poldernatuur Zeeland. 
De eerste vijf keverbanken binnen het 
project zijn inmiddels aangelegd of 
zullen binnenkort in de polders 
verschijnen. Samen goed voor bijna 
twee kilometer keverbank. We hebben 
echter nog ruimte voor een extra 
kilometer. Ben je grondbeheerder en 
benieuwd naar de mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op via 
info@landschapsbeheerzeeland.nl.

Aanleg keverbank. Foto: SLZ
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Het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet
Door: Pieter Voets, SLZ

Nederland telt al bijna 7 miljoen vrij-
willigers. Toch missen we jou nog.
Misschien heeft u de advertentie met 
bovenstaande oproep ook gezien in 
één van de kranten begin december. 
Omdat 2021 ‘Het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet’ is, organiseert 
Vereniging NOV een publiciteitscam
pagne om nieuwe mensen te bereiken 
om zich in te zetten als vrijwilliger. 
Omdat SLZ ook altijd nieuwe vrijwilli
gers kan gebruiken, haken we ook aan 
bij deze campagne. 

Mensen maken Nederland 
Als er in Nederland bijna 7 miljoen 
mensen vrijwilligerswerk doen dan zijn 
er meer dan 10 miljoen mensen die dat 
niet doen. Uit een onderzoek van het 
CBS uit 2019 blijkt dat het aantal uur 
dat mensen vrijwilligerswerk doen licht 
gedaald is ten opzichte van eerdere 
jaren. Dit terwijl vrijwilligerswerk juist 
heel belangrijk is voor onze maat
schappij. Veel dingen zouden niet 
georganiseerd worden wanneer er 
geen vrijwilligers zouden zijn. Dat geldt 
voor diverse sectoren zoals de zorg en 
het verenigingsleven maar natuurlijk 
ook voor het werk waar SLZ zich mee 
bezig houdt. Het bedachte motto 

‘Mensen maken Nederland’ is dus erg 
goed gekozen. Elke organisatie of 
vereniging in Nederland kan meedoen 
met de campagne en het motto 
aanvullen met bijvoorbeeld ‘socialer’, 
‘gezelliger’ of ‘leuker’. Voor SLZ  is daar 
‘Mensen maken Zeeland groener’ van 
gemaakt. We hopen als SLZ ook hier 
nieuwe dingen over te leren. 

100 verhalen 
Het doel van de campagne is de men
sen te bereiken die nog geen vrijwilli
gerswerk doen. Ook als SLZ willen we 
graag deze ‘nieuwe gezichten’  vinden. 
In de campagne is niet alleen aandacht 
voor het vinden van vrijwilligers zelf, 
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maar kunnen organisaties ook kennis 
opdoen hierover. Het is natuurlijk leuk 
om ervaringen te lezen van mensen 
die vrijwilligerswerk doen en daarom 
komen er ook 100 vrijwilligersverhalen 
op de website. Binnenkort komt er ook 
een verhaal van één van de SLZ vrijwil
ligers op. 

Los van deze landelijke campagne blijft 
SLZ ook vacatures plaatsen op 
Natuurwerkzeeland.nl en op diverse 
gemeentelijke vrijwilligerscentrales. 
Ook zijn er regelmatig vrijwilligers die 
via mondtotmond reclame bij SLZ 
terecht komen. Misschien weet u zelf 
nog wel iemand met interesse in groen 
vrijwilligerswerk. Neem gerust contact 
met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken. 

Gouden Jirizaag 
Natuurlijk zijn we niet alleen bezig met 
het zoeken van nieuwe vrijwilligers. 
We zijn heel blij met alle vrijwilligers 
die zich al inzetten voor het Wandel
netwerk, knotwerk, onderhouden 
van oude begraafplaatsen en nog veel 
meer. Als blijk van waardering rijken 
we daarom jaarlijks de ‘Gouden Jirizaag’ 
uit. 

Planten van een fruitboom. Foto: SLZ

Afharken bij Vrouwenpolder. Foto: SLZ

Wilt u nog iemand nomineren die zich inzet voor ons landschap in Zeeland? 
Schroom niet en stuur een mail naar pieter.voets@landschapsbeheerzeeland.nl. 
Graag met de motivatie waarom deze vrijwilliger volgens u de prijs verdient. 
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Zorgdragen voor het land schap 
via een persoonlijke gift 
Door: Kris Veldhof, SLZ

Voor veel mensen speelt het landschap 
dichtbij huis vanaf kleins af aan al een 
belangrijke rol; fietsen langs het water, 
lopen met de hond, groente en fruit 
van eigen bodem en dieren tellen in de 
achtertuin. En ook in een tijd waarin 
we veel thuis zijn is het landschap om 
ons heen belangrijker dan ooit. SLZ 
maakt zich samen met overheden, 
organisaties, erfeigenaren, onderne
mers en vrijwilligers hard voor het 
karakteristieke landschap van Zeeland. 
Wilt u ook iets betekenen voor het 
landschap om u heen? Misschien 
behoort een persoonlijke gift voor u 
tot de mogelijkheden.    

Zeer welkom 
Als kleine speler tussen de grote groene 
organisaties zijn schenkingen aan SLZ 
zeer welkom. Met extra giften kan er 
net een stapje meer gezet worden om 
het streekeigen karakter van het land
schap in Zeeland te behouden en de 
kwaliteit van de leefomgeving te ver
beteren. Cultuurhistorische elementen 
kunnen worden opgespoord en her
steld, voorzieningen rondom wandel
paden kunnen worden verbeterd, bio
diversiteit kan worden vergroot en er 
kan bewust wording worden gecreëerd 
bij toekomstige generaties zodat ook 
zij zorg blijven dragen voor de 

Bos van Erasmus, Cadzand. Foto: Sandra Dobbelaar
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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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bescherming van het landschap in 
Zeeland. In overleg met de schenker 
kan bovendien een specifiek doeleinde 
worden bepaald, zodat een gift een 
gerichte bestemming krijgt. 

Manieren van schenken 
Er zijn verschillende manieren van 
schenken denkbaar. Er kan een losse 
gift worden gedaan maar het is ook 
mogelijk om periodiek te geven via 
een overeenkomst. In deze overeen
komst wordt dan voor minimaal vijf 
jaar een vast schenkbedrag opgeno
men. Het voordeel is dat deze giften 
aftrekbaar zijn van de inkomsten
belasting wat betekent dat het gehele 
bedrag kan worden besteed, maar de 
gever (een deel van) de gift terugont
vangt. De hoogte van deze belasting
teruggave is afhankelijk van inkomen 
en leeftijd en te berekenen op: 
www.anbi.nl/calculator. Het is ook 
mogelijk om SLZ op te nemen in een 

testament. Via een testament kunnen 
naast personen ook organisaties tot 
erfgenaam benoemd worden of een 
legaat ontvangen. 

Zorgvuldig 
Als door het CBF (Centraal Bureau 
Fondsenwerving) erkend goed doel 
met ANBIstatus (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) gaat SLZ zorg
vuldig om met de ontvangen giften en 
wordt over iedere uitgave verantwoor
ding afgelegd. Wilt u meer weten over 
de mogelijkheden van schenken aan 
SLZ? Neem dan contact op via: 
info@landschapsbeheerzeeland.nl of 
0113230936. Wilt u een financiële  
bijdrage leveren? U kunt uw gift over
maken op ons bankrekeningnummer: 
IBAN NL93RABO 0380 5172 56. 
Met uw bijdrage helpt u mee aan de 
bescherming van het karakteristieke 
landschap van Zeeland en daar zet SLZ 
zich graag samen met u voor in.

Vogelkreek, Hengstdijk. Foto: SLZ
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In 2019-2020 hebben we gewerkt aan het 
project ‘Professionalisering Vrijwilligerswerk’. 
Maar hoe kwamen we tot dit project en wat 
zijn de resultaten? Tijd voor een terugblik.

Aanleiding
Vanuit de Provincie Zeeland kwam een 
verzoek om aanvragen van gereed
schappen en moderne hulpmiddelen voor 
kleine soortenprojecten te bundelen en 
via Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
te laten verlopen. SLZ was hier echter 
onvoldoende voor uitgerust. Een verbre
ding van het werkveld vrijwilligerswerk, 
een andere werkwijze en een éénmalige 
investering waren nodig om te kunnen 
professionaliseren. Het project profes
sionalisering van vrijwilligerswerk is er 
op gericht om dit realiseren. 

Inventaris
Het bleek het beste om in te zetten op 
aanschaf van materialen en gereedschap
pen voor vrijwilligers biodiversiteit en 
professionalisering van de ondersteuning 
van het vrijwilligerswerk. 
Een aantal van de benodigde spullen, 
bleek al in bezit te zijn bij SLZ, maar niet 
in goede conditie, niet in het juiste type of 
in te lage aantallen. Om het compleet te 
krijgen werden nieuwe materialen aan
geschaft. Daarbij was de insteek dat het 
geheel ondersteund zou worden door een 
nieuw depotbeheersysteem.

Depotbeheersysteem
Er werd een softwarepakket aangeschaft 
voor het beheren van gereedschappen en 
dergelijke.  

Professionalisering 
Vrijwilligerswerk
Door: Iman Labruyère, SLZ

Vleermuisbunkers, Biggekerke. Foto: SLZ

Gebruik waadpak bij vleermuisbunker. 
Foto: Sandra Dobbelaar
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Aanvragen van materialen worden nu 
rechtstreeks via het digitale uitleen
systeem geplaatst. Elke groep kan via 
een account toegang krijgen. Na goed
keuring en klaarzetten van de materia
len kunnen deze worden opgehaald bij 
één van de depots van SLZ in Goes of 
Terneuzen. Na afloop van de uitleen
periode worden de spullen weer terug 
gebracht, schoon en in orde gemaakt 
en opgeslagen in één van de SLZ
depots.
Enkele voordelen van deze nieuwe 
manier van werken zijn: gebruiks
vriendelijker lenen, meer flexibiliteit, 
meer uitleenmogelijkheden, meer 
efficiëntie, inzicht in beschikbaarheid 
materialen en een verbeterde borging 
van veiligheid en ARBO.

Aanschaf materialen
Om een indruk te geven van welke 
materialen er aangeschaft zijn en welke 
groepen hiervan gebruik kunnen 
maken, volgt hier een kleine selectie 
uit een lange lijst: 
  Hoofdlampen voor uilenwerk

groepen/zoogdierwerkgroepen
  Valbeveiliging, klimgordels en lijnen 

voor uilen/roofvogelwerkgroepen
  Stokheggenschaar voor o.a. vrij

willigers wandelnetwerk
  Driepootladders voor hoogstamfruit

ploegen

Resultaten
In zijn algemeenheid kan worden 
gezegd dat dankzij de aanschaf en het 

lenen van spullen het voor vrijwilligers 
makkelijker is geworden hun werk
zaamheden te doen en soorten daar 
indirect van mee profiteren. 

Enkele voorbeelden hoe vrijwilligers
activiteiten worden ondersteund:
  het uitvoeren van wintertellingen 

van vleermuizen in bunkers waarin 
water staat met goede waadpakken;

  het kunnen beschermen van nesten 
voor de bruine kiekendief op akkers, 
dankzij de nestbeschermings
middelen;

  het kunnen uitvoeren van monito
ring van kamsalamanders en alpen
watersalamander dankzij inzet van 
fuiken, waadpakken en gebruik van 
tablets.

Bescherming nest bruine kiekendief. Foto: SLZ
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Functie van hagen
Al eeuwen lang worden hagen aangeplant 
om percelen van elkaar af te scheiden. 
Er zijn kortgeschoren heggen die meestal 
rond boerenerven zijn te vinden en de 
meer vrij uitlopende brede en hoge haag. 
Haag en heg is eigenlijk om het even en 
heeft dezelfde betekenis in woorden
boeken. Als er gebruik gemaakt wordt van 
struiken met stekels zoals meidoorn en 
sleedoorn kan de haag ook dienen als 
veekering. Als je naar een 19eeeuwse 
kaart van Walcheren kijkt zie je een fijn
mazig patroon van kleine kavels. Deze 
werden allemaal omzoomd door hagen. 

Later in de 20ste eeuw werden ook langs 
de landwegen aan beide kanten hagen 
aangeplant met daarin ook iepen en essen 
geplaatst. Hierdoor kreeg het landschap 
een aantrekkelijk uiterlijk en werd het  
aangeduid als de Tuin van Zeeland. 
De inundatie in 1944, de ruilverkavelingen, 
de komst van het prikkeldraad en de angst 
voor bacterievuur heeft ertoe geleid dat 
het aantal hagen op Walcheren sterk is 
verminderd. Een mooi voorbeeld van het 
oorspronkelijke heggenlandschap is nog 
te vinden tussen Arnemuiden en De Piet 
aan de voet van de Blikkendijk.

Door: Thomas Collette, bestuurslid SLZ

Hagen op Walcheren

Haag met wandelpad. Foto: SLZ

16



Natuurwaarden van hagen
Hagen die gebruikt worden als vee
kering bestaan grotendeels uit mei
doorns. Soms worden ook sleedoorns 
ertussendoor aangeplant. Daarnaast 
zijn er de zogenaamde Zeeuwse hagen 
die bestaan naast deze struiken uit 
hazelaar, vlier, rode kornoelje, honds
roos, egelantier en wilde liguster. Deze 
hagen vormen goede nestgelegenheid 
voor akkervogels en zangvogels zoals 
winterkoning, grasmus en kneu. 
De uitbundig bloeiende meidoorns en 
sleedoorns zijn in de lente een mooie 
nectarbron voor bijen en vlinders. 
In de herfst vormen meidoorns, slee
doorns en de rozensoorten bessen en 
bottels die als voedsel kunnen dienen 
voor vogels en kleine zoogdieren. 
Egels vinden in hagen een fijne plek 
voor hun winterslaap.
Daarnaast zorgen hagen voor verbin
dingslijnen in het landschap waardoor 
dieren zich goed kunnen verplaatsen 
zonder meteen bloot te staan aan 
predatie. Ook ontstaan er door over
gangen van licht en donker en wind en 
lij zijden microklimaatzones die aan
trekkelijk zijn voor andere planten
soorten om zich te ontwikkelen

Stichting d’Aegen op Walcheren
In 2006 is de Stichting d’Aegen 
opgericht door Stichting Het Zeeuws 
Landschap en Stichting Landschaps
beheer Zeeland. De Stichting heeft als 
doel om in samenwerking met boeren 
en grondeigenaren het heggenland

schap Walcheren weer uit te breiden in 
combinatie met andere landschaps
elementen zoals drinkputten en bosjes. 
Aanleg van de landschapselementen 
op landbouwgrond is gefinancierd 
door de Provincie Zeeland. Het beheer 
is gesubsidieerd via het Nationaal 
Groenfonds en de VOLonderhouds
overeenkomsten. Hierdoor is er tot nu 

toe ruim vijf km aan hagen aangeplant, 
negen drinkputten uitgegraven en vier 
bosjes aangeplant. In 2021 worden de 
activiteiten van de Stichting d’Aegen 
overgedragen aan Poldernatuur 
Zeeland en worden bijna alle land
schapselementen opgenomen onder 
het ANLb (Agrarisch Natuur en Land
schaps beheer). Ook de hagen die 
gerealiseerd zijn op landbouwgrond 
rondom Goes door de ANV (Agrarische 
Natuur Vereniging) ”Goes” zijn via 
Polder natuur Zeeland opgenomen 
in het ANLb en kunnen zo behouden 
blijven in de toekomst.

Zeeuwse haag. Foto: SLZ
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Door: Joan van der Velden, Johan Calle (beiden SLZ), 
Ronald Bijkerk & Ina Bultstra (beiden Bureau Waardenburg)

Een paarse poel in Terneuzen

Paarse poel in Terneuzen. Foto: Johan Calle

Tijdens een werkbezoek begin december 
2020 werd op een ruim erf in de omge
ving van Terneuzen,  met grasland, hoog
stamfruitbomen, twee poelen en gren
zend aan een bosje, een bijzonder ver
schijnsel waargenomen. Een van de 
poelen trok gelijk de aandacht vanwege 
een ongewoon kleurbeeld. Van dichtbij 
was de verbazing groot toen bleek dat 
het water in de poel voor het grootste 
gedeelte duidelijk paars verkleurd was! 
Door natuurlijke processen kan water 
verschillende kleuren aannemen, daar 
ben je min of meer op voorbereid. Paars 
water is echter zo ongewoon dat het een 
buitenaardse indruk maakt. De eigenaar 
had het verschijnsel ook niet eerder gezien 
en kon het op geen enkele manier ver
klaren.

Social media 
Om te weten te komen of het verschijnsel 
wellicht ook door anderen is gezien is een 
foto door SLZ via social media  verspreid. 
Daarop kwam al vrij snel een reactie uit 
Middel burg; een inwoner dacht in een 
sloot midden in de stad iets dergelijks 
gezien te hebben. Een dag later heeft SLZ 
die melding bekeken en er was inderdaad 
wel enige gelijkenis maar de kleur was hier 
duidelijk meer rood dan paars. Bovendien 
betrof het hier een sloot met langzaam 
stromend water. 
Het Waterschap Scheldestromen én 
Bureau Waardenburg vonden in water
monsters van deze sloot de purperzwavel
bacterie Chromatium okenii (de meeste 
eencelligen hebben geen Nederlandse 
naam). Deze bacterie haalt zijn energie uit 
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de omzetting van waterstofsulfide naar 
zwavel met behulp van zonlicht. 
Het is dus een soort die zich enkel kan 
ontwikkelen bij de aanwezigheid van 
waterstofsulfide en dit ontstaat vaak 
in wateren met een dikke organische 
sliblaag waar afbraak plaatsvindt 
zonder zuurstof. Deze bacterie is niet 
zeldzaam en het rood gekleurde water 
wordt zo nu en dan waargenomen.

Bijzonder zeldzaam
Bureau Waardenburg vond in het 
watermonster uit de paarse poel bij 
Terneuzen de cyanobacterie Pannus 
leloupii.  Deze cyanobacterie is echter 
bijzonder zeldzaam! Er zijn slechts 
twee andere vindplaatsen van Pannus 
leloupii bekend: een watertje in 
Oekraïne en een klein meertje in 
België, waarin de soort in 1948 werd 
ontdekt. De vindplaats in België is in 
de Ardennen op een afstand van 
ongeveer 140 km van Terneuzen. 
Om na te gaan wat het effect is van 
dit veelvuldig voorkomen van deze 
cyanobacteriën en of deze giftig zijn 
voor andere organismen hebben eind 
december (toen de piek van de groei 
van deze bacteriën voorbij was) enkele 
bemonsteringen op waterdieren plaats 
gevonden die tevens konden dienen 
voor een biologische waterkwaliteits
beoordeling. Ondanks dat deze winter
periode niet de meest geschikte tijd is 
voor een bemonstering van water
dieren waren we toch benieuwd naar 
overlevingskansen voor waterdieren. 

In deze monsters werden tien verschil
lende organismen aangetroffen 
(zie tabel). De meeste soorten wijzen 
op een grote voedselrijkdom; maar 
laten ook zien dat het veelvuldig voor
komen van Pannus leloupii geen giftig 
effect heeft op deze waterdieren. 
De hoge voedselrijkdom bleek ook uit 
de dikke laag organisch materiaal die 
tijdens de bemonstering op de bodem 
van de poel werd aangetroffen.

# waterdieren

1 broze slibworm

2 slingerwormen

3 tweeogige bloedzuiger

4 achtogige bloedzuiger

5 gewone zoetwaterpissebed

6 kustduikerwants

7 gewoon bootsmannetje

8 springstaart

9 watervlo

10 eenoogkreeftje

De cyanobacterie Pannus leloupii. 
Foto: Ronald Bijkerk

Tabel: aangetroffen waterdieren in de poel.
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Sporen in het landschap: 
Staats-Spaanse linies in 
Zeeuws-Vlaanderen
Door: Theo Aernoudts, oud-medewerker SLZ

Vestingsteden als Hulst, Sluis, IJzendijke 
en Aardenburg zijn als zodanig goed 
herkenbaar in Zeeuws-Vlaanderen. 
Minder herkenbaar zijn de Staats-Spaanse 
linies die aangelegd zijn van de Tachtig-
jarige Oorlog (1568-1648) tot aan het 
begin van de Franse tijd in 1794. Deze 
linies lopen van West-Vlaanderen in 
België, dwars door Zeeuws-Vlaanderen 
naar het oosten tot en met Antwerpen.

Strategisch
Deze linies werden op strategische 
plaatsen aangelegd en bestonden uit 
forten en schansen die met elkaar ver
bonden werden door dijken. De linies 
hebben naast het bepalen van de 
landsgrenzen tussen Nederland en 
België ook een belangrijke rol gespeelt 
bij de verdere ontwikkeling en geschie
denis van de beide landen. Sommige 
verdedigingswerken zijn in het land
schap bewaard gebleven en goed her
kenbaar, andere vragen een geoefend 
oog om dit te herkennen. Door het niet 
meer in functie zijn van de forten, 
schansen en liniedijken zijn ze in de 
loop der jaren in verval geraakt. Forten 
en schansen werden o.a. ingericht als 

landgoed met landhuis of als boerderij. 
De liniedijken werden als weiland of in 
sommige gevallen afgeploegd en als 
akkerland in gebruik genomen. 

Herstel
Sinds 2000 is er veel aandacht besteed 
aan het herstel en accentueren van 
deze forten en liniedijken.  De herin
richting en restauratie is gekoppeld 
aan natuurontwikkeling. Een aantal 
forten en dijken is particulier eigen
dom andere zijn in handen van natuur 
beherende instanties. Bij het herstel en 
accentueren van de linies is speciaal 
gelet op de cultuurhistorische en land
schappelijke waarden. Men heeft dit 
gerealiseerd door het herprofileren van 
de forten en de dijken. Bij het opscho
nen en herstel van verlande grachten is 

Linie bij Zuiddorpe. Foto: Sandra Dobbelaar
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er een aantal losgekoppeld van open
bare watersystemen. Hierdoor is de 
kwaliteit van het water verbeterd, 
wat ten goede is gekomen aan het 
leefmilieu van amfibieën en andere 
waterdieren. Door aangepast beheer 
toe te passen neemt de variatie aan 
flora en fauna toe. 

Zichtbaar gemaakt
In West ZeeuwsVlaanderen is de 
Olieschans bij Aardenburg voor 2/3 
gereconstrueerd. Het landhuis op de 
Kruisdijkschans is gerestaureerd, de 
Bordeelschans en Hans Vriezeschans 
zijn weer zichtbaar gemaakt. In Oost
Zeeuws Vlaanderen zijn de forten 
Sint Joseph, Sint Livinus en Sint Jacob 
opgeknapt. Enkele particuliere eigen
dommen zoals fort Sint Jan in Zuid
dorpe zijn landschappelijk versterkt 
door het wegwerken van achterstallig 

onderhoud en inboeten van hagen of 
een oude hoogstamboomgaard. 

Toegankelijkheid
Veel forten en dijken zijn toegankelijk 
gemaakt door het aanleggen van wan
delpaden en er zijn ook fietspaden 
aanwezig. Een mooie fietstocht van 
ruim ± 60 km verbindt de diverse for
ten en schansen over liniedijken door 
heel ZeeuwsVlaanderen. De wandel
mogelijkheden zijn sterk uitgebreid: 
waar voorheen forten en schansen niet 
toegankelijk waren zijn deze nu ruim
schoots ontsloten. Online is veel infor
matie te verkrijgen over de wandel en 
fietsmogelijkheden. Ook worden er 
regelmatig (fiets)excursies georgani
seerd waardoor je veel over de historie 
en de natuur en landschapswaarden 
te weten kunt komen.

Olieschans bij Aardenburg. Foto: SLZ
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Landschapstypen 
Vanuit de lucht gezien heeft Schouwen
Duiveland enkele duidelijk gescheiden 
landschapstypen. In het uiterste westen 
ligt een opvallend brede duinstrook, 
terwijl in de de zuidhoek bij Westen
schouwen een groot bos aanwezig is. 
Ook in de aangrenzende binnenduinrand 
is versnipperd veel groen en bos, zoals 
rondom Slot Moermond. Er is een scherp 
contrast met het helemaal open landschap 
van de zuidkust daarentegen. Daar ervaar 
je een boomloze weidsheid met horizon, 
ganzen en weidevogels. Het grootste deel 

van het landschap is echter half open, 
waar erven en dijken als groene eilandjes 
en linten in een agrarisch landschap aan
wezig zijn. Een opvallend verschil met 
bijvoorbeeld ZeeuwsVlaanderen en 
ZuidBeveland is dat de meeste dijken 
geen rijen van bomen erop hebben. 
In dit half open landschap is er alleen iets 
noordelijk van Zierikzee een enkel groter 
boscomplex: Schuddebeurs. 

Bijzondere bomen 
In dit artikel gaan we vooral op zoek naar 
de mooiste, meest opvallende, oudste 

Monumentale paardenkastanje naast 
NH Kerk Zierikzee. Foto: Ilja Mostert 

Monumentale bomen op 
Schouwen-Duiveland
Door: Lucien Calle, SLZ
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en hoogste bomen in de gemeente 
Schouwen Duiveland. In het Landelijk 
register van de Monumentale bomen 
van de Bomenstichting zijn er van deze 
gemeente drieëndertig bomen of 
boomgroepen opgenomen. Daarvan 
zijn er tien paardenkastanjes, vijf 
lindes, twee Oosterse platanen en bij
voorbeeld ook twee zwarte moerbeien. 
Als hoogste boom staat een zilver 
linde geregistreerd. Deze staat op de 
Algemene begraafplaats van Zierikzee 
en is dertig meter hoog. Het is tegelijk 
ook de boom die de hoogste leeftijd 
wordt toegedicht: wel ruim 200 jaar. 
Ook de dikste boom staat op die plek. 
Het is een Oosterse plataan met een 
omtrek van 489 cm. Net als veel andere 
begraafplaatsen is het sowieso een 
prachtige groene plek om eens een 
poosje bij te komen van de alledaagse 
beslommeringen.

Schitterend plaatje 
De leeftijd van dergelijke oude bomen 
bepalen is altijd een lastige klus. Een 
boom waarvan de leeftijd echter wel 
precies bekend is, is de monumentale 
paardenkastanje aan de noordzijde 
van de Nederlands Hervormde kerk op 
het Kerkplein in Zierikzee. Deze boom 
is geplant in 1865, dus nu 156 jaar oud. 
Het is mogelijk wel de bekendste 
boom van deze gemeente en in 
samenhang met de prachtige kerk een 
schitterend plaatje. Eén van de zware 
en laaghangende takken is op een 
prima manier onderstut.

Historische bomen 
Opvallend veel mooie bomen zijn te 
vinden in de dorpjes binnen de ker
kringen, bijvoorbeeld Noordgouwe 
met een dubbele rij linden en een erg 
grote paardenkastanje direct naast de 
kerk. Denk aan de Veteranenboom, een 
Amerikaanse eik geplant in 1953 aan 
de Ring te Ouwerkerk. Maar ook de 
kerkringen van Nieuwerkerk, 
Kerkwerve, Noordwelle, Serooskerke 
en Burgh zijn fraai beplant. Opvallende 
herdenkingsbomen zijn er in Zierikzee 
en Burgh. In Zierikzee staat een 
Wilhelminalinde in de Poststraat en in 
Burgh een JulianaBernard linde in de 
Kerkstraat, geplant in 1937.

Burgh en Haamstede 
Wie in de dorpjes Burgh en Haamstede 
op zoek gaat naar mooie bomen hoeft 
zich niet te vervelen. Er zijn heel veel 
opvallende en monumentale knoerten 
te zien. In de Kerkstraat te Burgh staan 
rijen hoogstamperen die een opvallen
de lage vormsnoei gehad hebben. We 
ontdekken zelfs epifytische eikvarens 
die daarin blijkbaar een goede groei

Wilhelminalinde in de Poststraat te Zierikzee
Foto: Geerten Kalter
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plek gevonden hebben. Een forse 
mamoetboom staat aan de Burghse
weg. Een monumentale taxus aan de 
Weststraat en een rij oude leilinden 
siert slot Haamstede. De aanpalende 
Noordstraat wordt dan weer helemaal 
gedomineerd door indrukwekkende 
paardenkastanjes. Een ongeveer 
140 jarige zwarte moerbei is te vinden 
achter de gymzaal in de Lindenlaan in 
Renesse. Deze boom is helemaal gaan 
liggen. Iets dat oudere moerbeien 
vaker doen. 

Snoeibeurt  
De hoogste paardenkastanje van 
SchouwenDuiveland staat aan de 
Oude Haven te Zierikzee, wel in een 
achtertuin. De boom is beeldbepalend 
voor Zierikzee en is al zichtbaar vanaf 
de Zeelandbrug. Deze oude knoert 
heeft de Watersnoodramp overleefd. 
Soms kunnen dergelijke oudere 

bomen wel nut hebben van een snoei
beurt. Dat was ook bij deze boom het 
geval. In 2018 werd een snoei uitge
voerd en werden spanbanden aan de 
gesteltakken vastgemaakt. 
Onderstaande foto toont een beeld 
van die spanbanden. Dit werk wordt 
door boomverzorgers op grote hoogte 
uitgevoerd. 

Monumentale taxus aan de Weststraat in Haamstede, Foto: Lucien Calle

Spanbanden aan de gesteltakken van de 
paardenkastanje in Zierikzee.
Foto: Anton de Hulster
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Authentiek   
Toen wij in 1997 voor het eerst naar onze 
huidige boerderij keken waren we op slag 
verliefd. Wat een mooie oude stee is het 
(bouwjaar anno 1753). Een kleine authen
tieke boerenwoning met bedstedes, een 
kelder en een origineel wagenhuis. Maar 
vooral, een heel mooi erf met nog de 
natuurlijke glooiing van het landschap. 
We voelden ons er direct thuis. Op ons 
land bevindt zich een boomgaard met een 
grote variëteit aan fruitbomen met typi
sche oude rassen uit de streek. Daarnaast 
een grote moestuin die nog op de origine

le plek ligt, verschillende bosschages, mei
doornhagen en een rij met dikke oude 
Canadese populieren. Ook zijn er verschil
lende drinkpoelen voor het vee en vele 
fraaie bomen, waarvan sommige monu
mentaal en al behoorlijk op leeftijd. 

Zeldzame soorten  
In totaal is ons erf 3,3 ha groot. Schitterend 
met een uitgebreid scala aan verscheidene 
dieren en plantensoorten. Het eerste jaar 
dat we er woonden telden we wel 52 ver
schillende vogelsoorten. Waaronder zeer 
zeldzame exemplaren, zoals de beflijster 
en het blauwborstje, maar ook steenuil
tjes, de lepelaar, grutto en een ooievaar. 

Zo doen wij dat

In de artikelenserie ‘Zo doen wij dat’ vertelt iedere editie een andere 
erf eigenaar over het onderhoud van zijn of haar Zeeuwse boerenerf. 

Deze keer is dat de familie van Looy uit Zaamslag.

Tekst en foto’s: Wil van Looy

Boerenwoning met leibomen in vrije vorm.
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In de poelen en de oude regenput 
vinden we regelmatig de zeldzame 
kamsalamander waarvoor we een aan
tal jaren geleden nog een extra poel 
hebben laten graven. Verder genieten 
we elk voorjaar van de grazende koeien 
die we te leen hebben en zorgen een 
hondje, drie katten en wat kippetjes 
voor gezelligheid op de boerderij.  

Inspanning 
Ons erf is een levend geheel waarin 
alles groeit en bloeit. Dit vergt dus wel 
enige inspanning om de boel netjes en 
beheersbaar te houden. Bij ons vertaalt 
zich dat vooral in het knotten van de 
beeldbepalende wilgenbomen. Het 
merendeel van deze bomen hebben 
we in het verleden zelf aangeplant, 
prachtig rond zo’n boerenerf en duide
lijk een meerwaarde voor de natuur. 
Dit knotten is arbeidsintensief en elk 
jaar doen we er een paar om dan het 
volgende jaar weer een aantal andere 
te verzorgen. Dat doen we ook met de 
drie oude wilgen zodat ook de steen
uil, die daar in broedt, altijd een uit
wijkmogelijkheid heeft.  

Naast het knotten van de wilgen is er 
het snoeien van de vele meters mei
doornhaag en de eeuwenoude leilin
den voor het huis. Aan de vogelbosjes 
is weer wat minder werk. Daarin 
dunnen we maar eens om de tien jaar. 
Aan de vele oude bomen hoeven we 
niet veel te doen. Behalve de exem
plaren die grotendeels over de weg 
hangen of als er eentje takken verliest 
of in het ergste geval, omvalt. 

Vrijwilligers 
Veel van het werk op het erf doen we 
zelf, maar soms krijgen we hulp van 
vrienden, kennissen en vrijwilligers van 
SLZ. Altijd weer gezellig als we dan op 
zo’n werkdag in de pauze samen koffie 
drinken met een lekkere koffiekoek van 
de plaatselijke bakker er bij. Hun bij
drage is een grote hulp bij deze werk
zaamheden. Na zo’n dag kun je met 
tevredenheid terugkijken op al dat 
verrichte werk en het mooie resultaat. 
Zo, en nu de rest van het jaar lekker 
genieten..!

Knotwilg en poel.

Es op het erf.
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Reimerswaal

Wandelnetwerk Reimerswaal 
van start!
Tekst en foto: Caroline Geluk, SLZ

Afgelopen jaren is bijna heel Zeeland van 
een wandelnetwerk voorzien, maar in de 
gemeente Reimerswaal ontbrak deze nog. 
Daar komt de komende jaren verandering 

in! Door in Reimerswaal ook een netwerk 
aan te leggen, is Zeeland compleet. 
De kernen Yerseke, Oostdijk, Kruiningen, 
Krabbendijke, Waarde en Rilland worden 
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van mooie wandelroutes voorzien. 
Deze zullen uiteraard ook aansluiten 
op elkaar en op het bestaande wandel
netwerk zodat de langeafstandswan
delaars hun kilometers kunnen maken. 
Hansweert is bij het tot stand komen 
van Wandelnetwerk Hart van Zeeland 
in ZuidBeveland, al voorzien van 
beweg wijzerde wandelroutes en heeft 
sinds 2012 zijn eigen Parlevinkerspad.

Veel belangstelling
Op woensdag 27 januari jl. was er veel 
belangstelling bij de (digitale) start
bijeenkomst. Ruim vijftig belangstel
lenden waren ingelogd en velen gaven 
aan mee te willen denken met de 
routestructuur en later ook mee te 
willen helpen met de aanleg en onder
houd. Bewoners kennen de omgeving 
het beste en kunnen zo ook adviseren 
over de mooiste plekjes en interessan
te bezienswaardigheden. Dat maakt 
een wandelpad aantrekkelijk om te 
bewandelen. 

De routes
In groepjes gaan zij samen routes 
bedenken en verkennen, waarna SLZ 
gaat onderzoeken of het mogelijk is. 
Zoals ook bij de andere netwerken het 
geval is, zal ook dit netwerk een aantal 
onverharde paden en boerenland
paden krijgen, wat het extra boeiend 
maakt om te bewandelen. In de loop 
van het jaar zullen gesprekken plaats
vinden met de terreinbeheerders en 
eigenaren voor het verkrijgen van 

toestemming. Volgend jaar zal de 
daadwerkelijke aanleg plaatsvinden en 
eind 2022 hopen we te kunnen zeggen 
dat heel Zeeland een aaneengesloten 
wandelnetwerk heeft! 

Economische impuls 
Een wandelnetwerk biedt mogelijk
heden om het gebied voor bewoners 
én toeristen te ontsluiten. Het geeft 
een impuls aan de gezondheid en 
recreatiebehoefte van bewoners en 
toeristen, sinds de Covid19 crisis van 
nóg grotere waarde. Via het wandel
netwerk kan het landschappelijke en 
cultuurhistorische verhaal van het 
onderhavige gebied vorm krijgen en 
inzichtelijk worden gemaakt. Realisatie 
van het wandelnetwerk kan ook een 

Er op uit!
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economische impuls aan het gebied 
geven. Voor (mini)campings, boerderij
winkels, theetuinen enz. zijn wandel
voorzieningen in de directe omgeving 
immers van bijzondere waarde.

Samenwerking
Dit project wordt gesteund door 
de gemeente Reimerswaal, Provincie 
Zeeland via het Plattelands Ontwikke
ling Programma (POP3) en Leader van 
het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling.

Vrijwilligers gezocht voor 
inventarisatie rugstreeppadden

De indruk bestaat dat het niet goed gaat met 
de rugstreeppad in het Zeeuwse landelijk 
gebied. In een aantal grotere natuurgebieden 
zoals de duinen en de Zuidkust van Schouwen 
houdt de soort goed stand, maar daarbuiten 
lijken de aantallen omlaag te gaan. SLZ en 
RAVON willen de schouders eronder zetten om 
deze negatieve trend om te buigen. Dat kan 
door aanleg van nieuwe biotopen op strategi

sche plekken in het landschap en een goed 
beheer daarvan. Maar voordat de eerste schop 
de grond in gaat willen deze organisaties eerst 
een veel scherper beeld hebben van de 
verspreiding van dit amfibie in Zeeland. 
De komende twee jaar zal daarom ingezet 
worden op een gebiedsdekkende inventarisatie 
van Zeeland. We willen in kleine teams op 
geschikte avonden in het voorjaar en de zomer 

Rugstreeppad. Foto: Luciën Calle
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In memoriam

Frans Rothuizen was als vrijwilliger vele jaren voor onze Stichting actief. Als architect 
met voorliefde voor het authentieke Zeeuwse en gevoel voor detail, voorzag hij vele 
eigenaren van advies bij het herstel van hun klein cultuurhistorisch element. Of het 
nu ging om een bakkeet, dakgoot, makelaar, verfsoort, zink, lood of type voegwerk, 
Frans wist het allemaal. Met zijn tact wist hij mensen te enthousiasmeren en activeren. 
Tientallen historische elementen zijn weer hersteld en in gebruik genomen. 
De specifieke kennis van Frans over materiaalgebruik en typisch Zeeuwse gebruiken 
hebben we samen weten vast te leggen in het boekwerk: ‘Kleine cultuurhistorische 
elementen in Zeeland. Een gids voor behoud en herstel’. Voor ons een ware kennisbron 
en onmisbaar voor ieder die in Zeeuwse traditie aan de slag wil gaan op zijn of haar 
erf. Het is tevens een mooie herinnering aan de altijd fijne samenwerking met Frans. 
De laatste jaren had Frans veel pech met zijn gezondheid en vooral begin dit jaar ging 
het snel achteruit. Zaterdag 6 februari is hij thuis overleden.

Zeeland doorkruisen op locaties waar de 
trefkans hoog is en dan om de paar hon
derd meter even stilstaan om te luisteren 
of er kooractiviteiten hoorbaar zijn. Naast 
de bekende plekken waar rugstreeppad
den populaties hebben gaat het dus juist 
ook om de kansrijke plekken waar er geen 
recente waar nemingen zijn. Het geluid van 
roepende rugstreeppadden is tot op enke
le honderden meters hoorbaar. Locaties en 
een inschatting van het aantal dieren 
wordt dan op kaart geregistreerd. 

Daarvoor zoeken we vrijwilligers. Het idee 
is om vanaf dit voorjaar in groepjes van 
twee in een auto of op de fiets een heel 
gebied af te zoeken, maar wie alleen op 
pad wil, dat kan natuurlijk ook. Vrijwilligers 
kunnen zich voor een gebied opgeven. 
Iedereen die zich opgeeft krijgt van 
tevoren een instructie. 

Opgeven kan bij SLZ: 
info@landschapsbeheerzeeland.nl 
Info bij Lucien Calle (0622792100)

Frans Rothuizen bij een varkenshok. Foto: SLZ
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Reuzenberenklauw

Vorig jaar is de nieuwe Leidraad Beheer reuzen
berenklauw gepubliceerd. Het is een nieuwe 
tool die ontwikkeld is om de reuzenberenklauw 
efficiënter te beheren of te bestrijden. De lei
draad geeft handvatten voor de bestrijding 
van de reuzenberenklauw en geeft een com
pact overzicht van alles wat daarbij komt kijken. 
Met onder andere aandacht voor herkenning, 
achtergrondinformatie, inventarisatie, 
plan van aanpak en diverse bestrijdings
methodes. Ook het belang van een gecoördi
neerde aanpak wordt benadrukt. De leidraad is 

opgesteld door Landschapsbeheer Flevoland 
en CLM Onderzoek & Advies en te vinden 
op diverse websites, waaronder 
www.onkruidvergaat.nl. 

Voorzetting samenwerking Nationale Postcode Loterij 

Sinds 1996 ontvangt onze landelijke koepel
organisatie LandschappenNL jaarlijks een 
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij 
voor de bescherming van natuur, landschap en 
het behoud van cultureel erfgoed samen met 
vrijwilligers. Onlangs is besloten om deze 
samenwerking de komende vijf jaar voort 
te zetten. Dankzij deze steun kunnen de 
provinciale Landschappen en Landschaps
beheer organisaties zich blijven inzetten om 
natuur, landschap en erfgoed veilig te stellen 
voor de toekomst. 
Om een indruk te geven wat er dankzij de 
samenwerking de afgelopen jaren is mogelijk 

gemaakt heeft LandschappenNL negen projec
ten geselecteerd, waaronder de jaarlijkse bijen
telling en de landelijke Natuur werk dag. 

Kijk voor de overige projecten op: 
www.landschappen.nl/partners.

Gewone berenklauw. Foto: SLZ
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Wandelnetwerk 
Ik werk binnen de herstelploeg van het 
Wandelnetwerk in Zuid-Beveland. 
De ene keer zijn we bezig met het vrijma-
ken van routepalen, een volgende keer 
met het vervangen van beschadigde palen 
en bordjes. Daarnaast speel ik de rol van 
fotograaf en leg ik het werk vast, maar 
tegelijkertijd maak ik ook foto’s van de 
omgeving. En het mooie is: als vrijwilliger 
bij SLZ kom je overal. Ik kom nu op plaat-
sen waar ik nog nooit ben geweest. Tot 
voorkort verkende ik Zeeland vooral op de 
fiets maar via het Wandelnetwerk bereik je 
weer heel andere plekken. 

Fotoarchief 
Naast mijn werk als vrijwilliger bij SLZ werk 
ik aan een fotoarchief met als nieuwste 

project de welen in Zuid-Beveland. Veel 
welen bestaan nog in oorspronkelijke 
vorm, maar andere zijn dicht geploegd of 
gevuld met vuilnis. Ik vond er een paar tij-
dens het werk met de herstelploeg. Ik heb 
toen besloten om ze o.a. via oude atlassen 
op te zoeken en ze te fotograferen. 
Hopelijk maken de wandelroutes
langs welen, kreken en oude dijken wan-
delaars meer bewust van de 
waarde van dit soort cultuurhistorische 
elementen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het 
Zeeuwse cultuurlandschap. 
Wil je zelf ook vrijwilliger worden? 
Kijk op www.natuurwerkzeeland.nl 
voor vacatures.

Foto: Hetty Mens

‘’Het mooie is: als vrijwilliger 
bij SLZ kom je overal. Ik kom 
nu op plaatsen waar ik nog 
nooit ben geweest.”

Als oud-leraar Aardrijkskunde heeft Ko Dek een speciale belangstelling voor het land-
schap in Zeeland. Sinds ruim een jaar is hij vrijwilliger bij SLZ waar hij het werk combineert 
met zijn hobby fotografie.

Vrijwilliger aan het woord
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agenda

  

 woensdag 7 april  Cursus hoogstamfruit snoeien deel 1 
  digitaal 
 dinsdag 13 april  Cursus streekeigen erven in Zeeland deel 1  
  digitaal 
 woensdag 14 april  Cursus hoogstamfruit snoeien deel 2
  digitaal 
 zaterdag 17 en zondag 18 april  Nationale Bijentelling  
 dinsdag 20 april  Cursus streekeigen erven in Zeeland deel 2  
  digitaal 
 zaterdag 22 mei  Wandelevent Tholen 
 vrijdag 28 en zaterdag 29 mei NLdoet  
 zaterdag 19 juni  Cursus hoogstamfruit snoeien deel 3
  praktijkdag 
 zaterdag 26 juni  Cursus streekeigen erven in Zeeland deel 3  
  excursie

Vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn veel van onze activiteiten nog onder 
voorbehoud. Houd onze website in de gaten voor actuele informatie over het wel of niet 
doorgaan van cursussen en activiteiten.  

Kijk op www.zeeland.com/visit voor meer informatie over activiteiten in de Zeeuwse 
natuur en tips voor o.a. wandel- en fietsroutes.
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