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Kaardebol. Foto: SLZ
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Het jaar 2020 werd voor velen, maar zeker 
ook voor SLZ, een ander jaar dan vooraf 
bedacht. De wereldwijde corona-pandemie 
bracht grote veranderingen met zich mee 
in de werkzaamheden van de mede-
werkers en vrijwilligers van SLZ. De van-
ouds sterk op uitvoering gerichte 
organisatie moest veel werkzaamheden 
uitstellen of op een andere manier realise-
ren. Hierbij heeft SLZ zich gehouden aan 
de corona-voorschriften van het RIVM. 
Dit had tot gevolg dat het vrijwilligerswerk 
slechts beperkt kon worden uitgevoerd, 
bewoners participatie niet of beperkt was 
te organiseren en SLZ zich snel meer 
moest richten op digitaal werken. Vooral 
het niet uitvoeren van het vrijwilligerswerk 
heeft zeker zijn effect op het landschap; 
door achterstanden in bijvoorbeeld 
knotten en snoeien zal de komende jaren 
ook een ‘corona-landschap’ zichtbaar 
worden met bijvoorbeeld wilgen die veel 
zware takken hebben. Op een aantal 
werkvelden hebben vaste medewerkers 
van SLZ enkele werkzaamheden over-
genomen die normaliter door een groep 
vrijwilligers werden uitgevoerd, zoals het 
maaien van een aantal druk bezochte 
wandelroutes. Tegenover de nadelen staan 
gelukkig ook een aantal positieve ontwik-
kelingen. Het belang van een prachtig en 
karakteristiek landschap wordt door velen 
gezien en erkend. Nog nooit hebben de 

wandelpaden van het Wandelnetwerk 
Zeeland zoveel gasten gehad. Daarnaast 
heeft corona  een impuls gegeven aan het 
digitale werken van SLZ; zo is SLZ nu beter 
in staat om filmpjes en digitale bijeen-
komsten te organiseren.  Ook hebben we 
gemerkt hoe groot het belang is van vrij-
willigerswerk voor het behoud van het  
landschap van Zeeland en hoe kwetsbaar 
de communicatie met onze vrijwilligers is 
als we deze niet frequent zien. We hopen 
dat de vrijwilligers, die nu lange tijd geen 
of beperkt werkzaamheden voor het 
landschapsbeheer hebben uitgevoerd, 
na corona toch de handschoen weer 
oppakken. 

Op de komende pagina’s laten we zien 
hoe de organisatie er in 2020 uitzag en 
geven we enkele voorbeelden van werk-
zaamheden per werkveld. Voor meer uit-
gebreide informatie verwijzen we  naar 
het jaarverslag 2020; dit is te vinden op de 
website van SLZ. 

Het werk van SLZ in 2020 
Door: Joan van der Velden, SLZ

Snoeiwerk aan de Bosdijk te Kamperland.
Foto: Ivo van Leeuwen.
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Organisatie
De organisatie van SLZ had in 2020 
gemiddeld 27 medewerkers die samen 
19 fte aan werkzaamheden verrichtten. 
Hiernaast bestond de organisatie in 
2020 uit een onafhankelijk bestuur met 
7 bestuurs leden, veel vrijwilligers en 4 
stagiaires. 

De inkomsten en uitgaven van SLZ zijn 
in 2020 beperkt lager dan in 2019 en 
hier onder is aangeven hoe de inkom-
sten zijn opgebouwd (figuur 1) en aan 
welke werkvelden de uitgaven zijn 
besteed (figuur 2). 

Figuur 1. Procentuele Inkomsten van SLZ in 
2020 per financier/opdrachtgever.

Figuur 2. Procentuele uitgaven van SLZ in 2020 
per werkveld.
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Werkveld toegankelijkheid
In 2020 is door SLZ -mede vanwege de 
grote behoefte aan wandelen- veel aan-
dacht gegeven aan het onderhoud en de 
kwaliteit van het Wandelnetwerk Zeeland. 
Het Wandelnetwerk Zeeland bestaat, met 
de afronding van het Wandelnetwerk 
Tholen, nu uit 2745 km aan wandelroutes. 
Hiervan loopt 700 km over onverharde 
paden en 113 km over private percelen; 
het gebruik van deze zogenaamde 
‘boerenlandpaden’ is vastgelegd in 189 
contracten met de eigenaren. In 2020 zijn 
70 wandelpanelen vernieuwd, zijn de 
trekvlotten geïnspecteerd en hebben 
herstelwerkzaamheden plaatsgevonden 
bij een aantal grotere infrastructurele 
voor zieningen.

Werkveld vrijwilligerswerk
Vanwege de coronamaatregelen was de 
inzet van vrijwilligers in 2020 aanzienlijk 
lager dan in eerdere jaren. In 2020 hebben 
1100 vrijwilligers 30.000 uur aan inzet 
geleverd. In 2019 waren dit 3800 vrijwilli-
gers en 49.000 uur inzet. Dit is aanzienlijk 
minder dan voorgaande jaren, maar nog 
altijd gaat het om een totale  inzet van 
ongeveer 20 fte. De inzet in uren naar type 
werk is gegeven bij figuur 3. Diverse vrij-
willigers-evenementen zoals de landelijke 
Natuurwerkdag, de Nationale Boom-
feestdag en het Wandelevent zijn niet 
doorgegaan; wel konden een aantal cur-
sussen, binnen de richtlijnen van het RIVM, 
voor vrijwilligers (zoals zaag-en veltech-
niek en herkennen bomen en struiken) 
doorgang vinden, zijn enkele instructie-

filmpjes online gezet en heeft de uit reiking 
van de Gouden Jirizaag 2020, als waarde-
ring voor alle vrijwilligers, plaatsgevonden.

Werkveld natuur- en landschaps beheer 
particulieren
Binnen het werkveld natuur- en land-
schapsbeheer vallen vele deelprojecten. In 
2020 zijn 200 adviesaanvragen over bij-
voorbeeld methoden van onderhoud of 
natuurvriendelijke erf inrichting behan-
deld. In het kader van het stimuleren van 
inheemse en streekeigen bomen zijn met 
3 leveranciers afspraken gemaakt over 
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Figuur 3. Overzicht (%) inzet vrijwilligers in 2020 
naar werkvelden.
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bestellijsten, heeft SLZ een eigen wil-
genkwekerij met streekeigen materiaal 
opgezet en zijn ruim 200 bomen tegen 
een beperkte vergoeding geleverd op 
diverse locaties in Zeeland. Ook  werkte 
SLZ mee aan de acties ‘Bomen voor 
koeien’ en ‘Plan Boom’. In het kader van 
streekeigen erven heeft SLZ enkele 
plannen gemaakt voor het opknappen 
van erven en zijn structurele afspraken 
gemaakt over het toekomstig onder-
houd hiervan. Daarnaast heeft SLZ 
plannen gemaakt voor landschappelij-
ke inpassing van nieuwbouw op boe-
renerven. In het kader van oude 
fruitrassen en dorpsboomgaarden 
heeft SLZ in 2020 voor vele hoog-
stamboomgaarden een nieuw advies 
opgesteld, zijn diverse hoogstam-
boomgaarden onderhouden, zijn 
diverse collectieboomgaarden inge-
voerd in een Geografisch Informatie 
Systeem en is gewerkt aan een project-
plan voor diverse dorpsboomgaarden 
op Schouwen-Duiveland. Hiernaast is 
voor dit werkveld gestart met een 
(digitaal) participatieproces voor 

herinrichting van twee percelen bij 
Breskens en Schoondijke en heeft SLZ 
gewerkt aan natuurontwikkeling op 
particuliere erven (zoals de aanleg van 
poelen en de aanleg van een steilwand 
voor insecten) en de bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers in en bij 
Natura2000-gebied bij Nieuw-
Haamstede.

Werkveld cultuurhistorie
Voor het werkveld cultuurhistorie zijn 
diverse bijdragen geleverd ten behoeve 
van het beheer en onderhoud van 
kleine cultuurhistorische elementen 
in het landschap. Op diverse cultuur-
historische en/of ecologisch waarde-
volle begraafplaatsen zijn door 
vrijwilligers onderhoudswerkzaamhe-
den verricht, enkele oude grenspalen 
zijn op de historische locatie terug-
geplaatst, diverse verhalen over land-
schap en cultuurhistorie zijn verspreidt 
en er zijn diverse adviezen verstrekt 
over herstel van kleine cultuurhistori-
sche elementen. Naast bovengenoemde 
werkzaamheden neemt SLZ deel aan 
het samenwerkingsverband Zeeuwse 
Ankers en het samenwerkingsplatform 
Netwerk Erfgoed en Ruimte.

Werkveld biodiversiteit
Het Zeeuwse cultuurlandschap her-
bergt een grote en specifieke bio-
diversiteit. Samen met overheden, 
particulieren, ondernemers, natuur-
organisaties en bewonersparticipanten 
zet SLZ zich in om de leefomgeving Sprenckpark te Middelburg. Foto: Wim Oving.
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voor soorten te behouden of te ver-
sterken. Vaak wordt hier gewerkt met 
doelsoorten, die een indicator zijn voor 
een gehele levensgemeenschap van 
dat betreffende biotoop. In 2020 is 
onder andere gewerkt aan de leef-
omgeving van kwetsbare bijen, vleer-
muizen, rugstreeppad, steenuil, patrijs, 
kamsalamander en (korst) mossen.

Werkveld agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer
In het werkveld agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer zet SLZ zich in voor 
het versterken van natuur- en land-
schapsbeheer op agrarische bedrijven. 
Deze inzet loopt altijd in samenwer-
king met de agrariër of met agrarische 
natuurverenigingen. In 2020 zijn diverse 
heggen op Walcheren (project d’aegen) 
ondergebracht in het subsidie stelsel 
ANLb, zijn plannen opgesteld voor het 
vergroten van de wilde bijenpopulatie 
bij fruittelers, is Poldernatuur Zeeland 
(via Stichting ZeeBra) voorzien van 
ecologische kennis en advies, is 
gewerkt aan topgebieden voor boeren-
landnatuur en zijn diverse natuur-
maatregelen in agrarische gebieden 
onder steund zoals het aanleggen van 
keverbanken, het beschermen van 
nesten van bruine kiekendieven en het 
creëren van meer biodiversiteit op 
agrarische gronden via het project 
Partridge.

Werkveld communicatie en kennis
In het werkveld communicatie en 
kennis zijn diverse educatieve bijdrage 
geleverd i.h.k.v. De Zeeuwse Natuur, 
zijn diverse persberichten opgesteld, is 
veel aandacht gegeven aan de doel-
stellingen en werkzaamheden van SLZ 
op sociale media, is gewerkt aan diver-
se filmpjes voor sociale media of regio-
nale omroepen en wordt kennis 
beschikbaar gesteld onder andere via 
cursussen, de website en het kwartaal-
blad van SLZ.

Zoals op de voorgaande pagina’s is te 
lezen heeft SLZ in 2020, ondanks  
corona, een grote variëteit aan werk-
zaamheden uitgevoerd. Daar zijn we 
als organisatie trots op. Ook zijn we 
trots op alle vrijwilligers die zich  
belangeloos inzetten voor het beheer 
en behoud van het cultuurlandschap 
van Zeeland. 

Wij worden gesteund door
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Hoge erfgoed- én natuurwaarde 
Tussen 1906 en 1935 werden ze als 
kosten- en grondbesparende methode 
van dijkverhoging op ruim 120 km 
Zeeuwse dijken geplaatst: muralt-
muurtjes. Deze muurtjes vertellen het 
verhaal over de recente strijd tegen het 
water en zijn daarmee een bijzonder 
staaltje waterschapserfgoed. Maar ook 
zijn ze van grote waarde voor de 
natuur. Samen met de bijbehorende 
betonnen glooiingen vormen ze een 
leefruimte voor o.a. allerlei, deels zeld-
zame, soorten mossen en korstmossen. 
Doordat hun oorspronkelijke functie is 
verdwenen, vindt er rond de 
Oosterschelde geen onderhoud meer 
aan de muurtjes plaats en dreigen 
deze erfgoed- en natuurwaarden verlo-
ren te gaan. In 2020 heeft SLZ zich 
daarom met het project ‘Mossen en 
korstmossen op muraltmuurtjes rond 
de Oosterschelde’ gericht op onder-

houd, onderzoek en educatie omtrent 
deze bijzondere landschapselementen.

Onderhoud en onderzoek 
Het project kon worden gerealiseerd 
met financiële steun van de Provincie 
Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde 
(NPO), Stichting De Versterking en 
Waterschap Scheldestromen. Op ver-
schillende locaties rondom het 
Nationaal Park Oosterschelde zijn 
muraltmuurtjes vrijgemaakt van woe-
kerende begroeiing, waardoor ze meer 
zichtbaar en toegankelijk zijn voor 
bezoekers en het leefgebied van (korst)
mossen is verbeterd. Daarnaast zijn er 
op tien locaties rondom het NPO mos- 
en korstmossoorten geïnventariseerd 
door twee vrijwillige experts, waarbij 
extra is gekeken naar de voor dit bio-
toop karakteristieke soorten. Alleen al 
in Nederland komen er zo’n 700 ver-
schillende soorten korstmossen voor! 

Muraltmuurtjes Katse Hoek. Foto: Lucien Calle

Door: Sam Janse, SLZ

Muurtjes met een 
bijzonder verhaal 
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Onze kwekerij is geopend vanaf 23 oktober WWW.R2GROENTECHNIEK.NL

MOTORZAAG?

               

Boomkwekerij 
en Groenbedrijf
De Fruittuin v.o.f.

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

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

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

www.defruittuin.com

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

Bomen snoeien, 
vellen of planten?
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Kijkje in de natuur 
Door hun bijzondere eigenschappen 
zijn korstmossen de uitgelezen kandi-
daat om als gids op te treden bij het 
leren over de natuur. Je ziet ze gemak-
kelijk over het hoofd, maar deze won-
derlijke samenlevingsvormen laten je 
zien hoe “ongewoon” de natuur te werk 
kan gaan. Het zijn geen planten, maar 
ook geen mossen. Ze bestaan uit twee 
aparte levensvormen: een schimmel en 
een alg die elkaar helpen om te overle-
ven (uit recent onderzoek blijkt dat de 
werkelijkheid zelfs nog veel complexer 
is). In het kader van het project is er 
daarom een lespakket over korstmossen 
samengesteld en toegevoegd aan de 
bestaande ‘Leskist Natuur rond de 
Oosterschelde’ van het NPO. Met dit 
lespakket kunnen kinderen op school 
en op locaties rondom het NPO leren 
over de natuur en over korstmossen. 
Zo leren ze onder andere hoe korst-
mossen er uit zien, waarom ze nuttig 
zijn en wat het verschil is tussen een 

korstmos, mos, zeewier en een plant. 
Met speciale werkveldbladen kunnen 
ze op geschikte locaties op pad om 
korstmossoorten te onderzoeken. 
Bijvoorbeeld in Scherpenisse. Aan de 
westzijde van het dorp, op de dijk 
langs de Westkerkseweg, ligt een mooi 
voorbeeld van muraltmuurtjes waar 
mossen en korstmossen uitbundig op 
voorkomen.

Toekomst 
Ook in de toekomst wil SLZ zich blijven 
inzetten voor het onderhoud van 
bijzondere landschapselementen zoals 
muraltmuurtjes. Wil je ons hierbij 
helpen? Word dan vrijwilliger bij SLZ 
en help mee om erfgoed en natuur 
langs het water te beschermen. 
Meld je aan via: 
info@landschapsbeheerzeeland.nl

Muraltmuurtjes bij Scherpenisse.    
Foto: DirkJan Dekker

Muraltmuurtjes ontdaan van begroeiing. 
Foto: Lucien Calle
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Het voorjaar is eigenlijk wel de tijd dat ze 
het meeste opvallen: groene erven in de 
polder. Bomen die in verschillende tinten 
in blad komen, bloeiende hoogstamfruit-
bomen en frisgroene heggen en struwe-
len. De erven steken af tegen de nog 
over wegend onbegroeide akkers. Ze vor-
men stapstenen voor soorten zoals vogels, 
marterachtigen en amfibieën en zorgen 
voor verbinding tussen de leefgebieden in 
de buurt. Juist de combinatie van allerlei 
beplantingen samen geeft het erf zijn 
(Zeeuwse) karakter en zijn landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarde. 
Maar wat is er eigenlijk nog aan dit soort 
erven in deze provincie? Wie goed om zich 

heen kijkt, ziet dat het per regio erg ver-
schillend is. Het zou goed zijn inzicht te 
krijgen in wat Zeeland nog heeft aan 
waardevolle erven al dan niet met een 
combinatie van historische gebouwen. 

Teloorgang
Veel eigenaren zien gelukkig (weer) de 
waarde van het groen op hun erf.
Beplanting wordt hersteld en opnieuw 
aangelegd. Via projecten probeert SLZ 
eigenaren daarbij te helpen en middels 
cursussen of excursies kennis over te bren-
gen. Toch gaan er nog steeds veel groene 
erven verloren. Vaak gaat dat beetje bij 
beetje, soms heel rigoureus. Uitbreidingen 

Erf te Graauw. 

Waardevolle erven in Zeeland, 
het behouden waard
Tekst en foto’s: Sandra Dobbelaar, SLZ
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van het erf of veranderend gebruik 
vraagt ruimte en er is regelmatig een 
gebrek aan kennis m.b.t. de waarden. 
Soms vindt men de authentieke situa-
tie niet praktisch of gewoon niet mooi. 
Landschappelijke inpassing van nieuw-
bouw wordt meestal wel in de plan-
vorming meegenomen, maar in veel 
gevallen niet of niet goed (lees: land-
schappelijk) gerealiseerd. Daar waar 
waardevolle groene elementen ver-
dwijnen en/of vervangen worden door 
jongere of andersoortige beplantin-
gen, wordt dat vaak niet op streek-
eigen wijze gedaan of wordt er geen 
rekening gehouden met de waarde 
voor soorten van het agrarisch land-
schap. 

Behoud
Maar al te vaak zien we erven compleet 
op de schop gaan. Regelmatig gaat het 
om erven waar in het verleden veel in 
is geïnvesteerd en waar subsidies zijn 
verstrekt voor aanplant en voor onder-
houd. SLZ heeft met vrijwilligers soms 
jarenlang veel energie gestoken in het 
beheer van landschapselementen als 

het knotten van wilgen of het snoeien 
van de hoogstamfruitbomen. Met de 
komst van nieuwe eigenaren onder-
gaan erven soms een metamorfose. 
Wat kun je doen om dit te voorkomen? 
Een eenduidig antwoord is hierop niet 
te geven. Het is ingewikkeld, want het 
gaat om iemands privé bezit, maar 
tegelijk om het landschap, de natuur 
en cultuur historie van een heel gebied.

Waardevolle boerderijen 
Een aantal jaren geleden zijn alle erven 
in Zeeland geïnventariseerd. Daar is 
een lijst van waardevolle historische 
boerderijen uit voortgekomen. De aan-

Erf met veel verschillende landschaps
elementen bij IJzendijke.

Een voorbeeld van een groen erf.
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Familie Ruitenburg met jonge steenuiltjes

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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wezigheid van historische hoofdge-
bouwen is een voorwaarde. Deze lijst 
is opgenomen in het Omgevingsplan 
Zeeland en erven op deze lijst genieten 
bepaalde privileges. Het zou een voor-
beeld kunnen zijn voor het borgen van 
de meest waardevolle groene erven in 
onze provincie. Meedoen zal echter op 
basis van vrijwilligheid gebeuren en er 
zal slechts een beperkt aantal erven 
kunnen worden opgenomen. Voor het 
behoud van bomen op erven zouden 
de lijsten van waardevolle bomen 
die de meeste gemeenten hebben, 
herzien en uitgebreid kunnen worden. 
Voor bomen die op deze lijsten staan, 
is bij voorgenomen kap een vergun-
ning verplicht. De recent afgeschafte 
financiële regeling voor onderhoud 
van landschapselementen (VOL) zou 

weer kunnen worden ingericht. 
Eige naren van bijzondere en waarde-
volle elementen kunnen dan een 
stimu leringsbedrag voor instand-
houding van het element ontvangen. 
Begeleiding en handhaving bij her-
plant of nieuwe aanplant bij uitbrei-
ding of nieuwbouw op erven zou ook 
een bijdrage kunnen leveren aan het 
behoud van groene erven. Aantoon-
baar inheemse of streekeigen beplan-
ting zou dan best verplicht kunnen 
zijn. De meeste winst is misschien nog 
wel te halen in de toename van het 
besef bij eigenaren van de waarde van 
hun groene bezit. De Zeeuwse 
Erftrofee die ook dit jaar wordt uitge-
reikt aan eige naren die veel investeren 
in het behoud van hun groen erfgoed, 
is daar al een mooi voorbeeld van. 

Ander gebruik van de wei: de 20 jaar oude knotbomen zullen het niet redden.
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In maart 2020 zijn de Zeeuwse gemeenten 
benaderd door Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland met de vraag of zij mee willen doen 
aan het project natuurvriendelijk gazon
beheer, om zo gezamenlijk tot een milieu 
en klimaatvriendelijk gazon te komen. 
De gemeente Tholen was al in 2019 begon
nen met een kleinschalig experiment.

Verbindingen
De gemeente Goes haakte hier graag op 
in, omdat dit een mooie gelegenheid 
bood om aan te sluiten bij het ecologisch 
maaibeheer dat wij al jaren binnen de 
gemeente uitvoeren. Met het natuurlijk 
gazonbeheer ontstaat de kans om de 

natuur op een makkelijke en eenvoudige 
manier de stad in te halen en zo verbindin-
gen te scheppen tussen de verschillende 
ecologisch beheerde gebiedjes, zonder 
dat het eindbeeld rommelig aandoet. 
Tevens zijn dit ideale verbindingen tussen 
de zogenaamde Bijen Bed & Breakfast 
locaties en dienen ze ook als nectar tank-
stations voor diezelfde bijen, vlinders en 
andere insecten. Kortom, goed voor de 
biodiversiteit. 

Referentie
We zijn eenvoudig gestart door een aantal 
percelen als proef aan te wijzen, die 6 of 8 
keer gemaaid zouden gaan worden in 

Links het extensieve gazon en rechts het referentie gazon

Natuurvriendelijk 
of extensief gazonbeheer 
in de gemeente Goes
Tekst en foto’s: Rob van der Weele, Gemeente Goes
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plaats van 25 keer. Het perceel dat 6 
keer gemaaid wordt, ligt tussen de 
wijk Goese Polder en het sportpark 
’t Schenge. Dit wordt ook regelmatig 
gemonitord op flora een fauna door 
SLZ. Deze monitoring vindt plaats vlak 
voordat er gemaaid wordt. Om een 
reëel beeld te krijgen ligt er naast deze 
strook eenzelfde strook die wel stan-
daard 25 keer gemaaid wordt. Deze 
dient als referentie strook en wordt ook 
gemonitord. Deze strook is tegelijker-
tijd aangelegd, ingezaaid en bestaat uit 
dezelfde grondsamenstelling. De stro-
ken worden alleen van elkaar geschei-
den door een voetpad. Na het maaien 
wordt het maaisel niet afgevoerd.

Ecologische meerwaarde
Bij de monitoring, die 4 keer is uitge-
voerd, is er vooral gekeken naar de 
ecologische meerwaarde, zoals de 
diversiteit aan planten en de bloem-
massa ervan en naar de aanwezigheid 
van bijen, zweefvliegen en vlinders. 
Daarnaast werd er ook gekeken naar 
Rode lijstsoorten en SNL doelsoorten.

Bij de eerste monitoring was het ver-
schil tussen beide stroken niet groot, 
het verschil in soorten was 4 in het 
voordeel van het extensieve gazon. 
Echter bij de tweede opname was het 
verschil opgelopen tot 11 soorten en 
bij de derde opname zelfs tot 23 soor-
ten. In de vierde ronde zijn alleen de 
insecten gedaan, omdat deze ronde te 

dicht op de vorige was en er weinig 
verschil in vegetatie was.

Structuur van beplanting
Maar niet alleen was er verschil in soor-
tenrijkdom te zien, ook de structuur 
van de beplanting verandert mee. 
In de strook extensief gazon ontwikkel-
den zich meer pollen, kwamen er ook 
meer open stukjes, wat weer kansen 
biedt aan allerlei nieuwe planten en 
insecten, terwijl in de referentiestrook 
alles monotoon bleef.
SNL soorten die onder andere zijn 
aangetroffen waren : gewone brunel, 
groot streepzaad, rood guichelheil en 

 Extensief gazonbeheer Nansenbaan Goes 
2020 (Maaibeeld 8x maaien)

Open structuur, kale plekken en polvorming.
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knoopkruid. Ondanks de droge zomer 
van 2020 was dit toch al een mooi 
resultaat.

Vervolg
In 2021 is dan ook besloten om aan de 
proef met het natuurvriendelijk gazon-
beheer een vervolg te geven. Zo is het 
aantal locaties uitgebreid, inclusief 
monitoring. Nieuw is dat er nu ook 
wordt gemonitord op beeld, zoals bij-
voorbeeld op hoogte van de grassen/

kruiden  in verband met verkeersveilig-
heid, zwerfvuil en belevingswaarde. 
Dit gebeurt door gemeentepersoneel 
zelf. De eerste monitoring van 2021 is 
inmiddels geweest en ook de eerste 
nieuwe soort heeft zich al gemeld, 
namelijk het akkerviooltje. Een mooie 
nieuwe éénjarige soort zeker voor 
Goes en zijn omgeving. Nu maar 
hopen dat deze soort de open en kale 
plekjes weet te koloniseren.

Nansenbaan met volop veldlathyrus
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Door: Hans Wondergem, SLZ 

De Zeeuwse volkstuin als 
natuurreservaat

Volkstuin met bloemen in Goes. Foto: Sam Janse

Als alle grond met bestemming ‘volkstuin’ 
in Zeeland wordt opgeteld, heb je een 
oppervlakte van 105 hectare. En dan zijn 
de vele moestuintjes in privétuinen of op 
schoolpleinen nog niet meegeteld. Naast 
kilo’s aan smaakvol fruit en groentes en 
een mix van inspanning en ontspanning in 
de buitenlucht voor de tuinier, biedt de 
volkstuin ook bij uitstek een habitat voor 
een aantal soorten planten en dieren die 
onder druk staat. SLZ wil samen met Het 
Zeeuwse Landschap en VELT Zeeland door 
middel van het project ‘De Zeeuwse volks-
tuin als natuurreservaat’ de volkstuin 

benutten om voor deze soorten een 
geschikte leefomgeving te creëren. Voor 
deze doelsoorten worden verschillende 
maatregelen uitgewerkt die de algemene 
biodiversiteit bevorderen. De doelsoorten 
waarvoor gekozen is zijn:

•	 Vlinders: Koninginnepage/ Kamille
vlinder

•		 Zoogdieren:	Egel
•		 Vogels:	Huismus/ Ringmus
•		 Planten:	Kleine wolfsmelk
•		Bestuivende Insecten: Blauwe metselbij/ 

Tuinhommel/ Lookmaskerbij
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Met simpele ingrepen kan de tuinder 
helpen bij het in stand houden of sti-
muleren van de doelsoorten. Veelal 
ontbreekt het aan kennis en bewust-
wording van de verschillende soorten 
waardoor juist de verkeerde maat-
regelen genomen worden. Kennis is 
dan ook de belangrijkste pijler van dit 
project. 

Pilot 
Het eerste jaar van dit project is een 
pilot om te kijken of er bij de tuinders 
voldoende draagvlak is. Uiteindelijk is 
het doel om door heel Zeeland infor-
matie aan tuinders te verstrekken. 
Zij kunnen dan zelf beslissen of ze mee 
willen werken en voor welke doel-
soorten ze kiezen. Om tuinders te 
informeren wordt een folder ontwik-
keld en op een aantal volkstuincom-
plexen worden informatieborden 
geplaatst. Daarnaast komen er artike-
len beschikbaar voor in de media en de 
websites van deelnemende organisa-
ties en volkstuinverenigingen en wor-
den er bijeenkomsten georganiseerd 
die, wanneer mogelijk, gekoppeld 
worden aan excursies en workshops. 

Diversiteit aan tuinders 
Tijdens het eerste jaar van het project 
wordt gekeken wat het kennisniveau 
is en of de doelen haalbaar zijn. 
De eerste moestuincomplexen zijn 
inmiddels bezocht, waarbij een 
enorme diversiteit aan tuinders zicht-
baar wordt. De tuinen variëren van kaal 
en strak aangelegde tuinen tot divers 
begroeide tuinen. Waar de een volop 
met kunstmest en bestrijdingsmidde-
len werkt, maakt de ander gebruik van 
een meer natuurlijke manier van 
bestrijden. Sommige tuinders compos-
teren zelf, vele vangen water op en er 
wordt zelfs stroom opgewekt door 
middel van een windmolen. Er zijn 
tuinen vol met bloemen met daar-
tussen groente en fruit, tuinen met 
waterpartijen en er zijn grasvelden met 
fruitbomen. Ook zijn er tuinen die 
alleen gebruikt worden voor de pro-
ductie van voedsel en zijn er tuinen die 
gebruikt worden om met het gezin te 
ontspannen en aan de bebouwing te 
ontsnappen, inclusief trampolines, 
glijbanen en schommels. Zo is er voor 
bijna iedereen een plekje binnen de 
volkstuin. 

Keuzemenu 
Omdat sommige tuinders niet konden 
wachten om aan de slag te gaan is er 
een verkort keuzemenu ontwikkeld. 
Dit menu is bij de deelnemende com-
plexen opgehangen zodat enthousiaste 
tuinders alvast kunnen beginnen met 
de aanpassingen. Hierbij kan gedacht Koninginnepage rups. Foto: Lucien Calle
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worden aan het planten van verschil-
lende soorten, maar ook keuze van 
zaaizaden, groenbemesters, het stimu-
leren van biologische bestrijding en ga 
zo maar door.

Meerjarig project 
Na het eerste jaar verwachten we een 
goed beeld te hebben welke doelen 
wel en welke doelen geen draagvlak 
hebben bij de tuinders. Bij voldoende 
draagvlak zal er een meerjarig project 
opgezet worden, waarbij verdeeld over 

heel Zeeland zoveel mogelijk volks-
tuinverenigingen aan kunnen sluiten. 
Het uiteindelijke doel is om verspreid 
over Zeeland extra leefomgeving voor 
verschillende doelsoorten te creëren 
en hiermee de kennis van de tuinder 
vergroten, zodat zij op kunnen treden 
als ambassadeur voor de Zeeuwse 
biodiversiteit.

Het project wordt financieel gesteund 
door Provincie Zeeland en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. 

Volkstuin Middelburg. Foto: Sam Janse
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In Zeeland vinden we nog veel fraaie erven in het agrarisch cultuurlandschap. 
De erven in Zeeland worden vaak gekenmerkt door de losstaande gebouwen 
(huis, schuur en diverse bijgebouwen) en daar omheen weilanden met allerlei groene 
landschapselementen, zoals hoge bomen, singels en knotbomen. Op de grote erven 
vinden we vaak eenzelfde structuur van bebouwing met een losstaand boerenhuis, 
een grote boerenschuur en diverse bijgebouwen zoals een bakkeet, een varkenskot 
en een wagenhuis. Bij kleine boerderijen (een “spulletje” in het ZuidBevelands) zijn 
huis en schuur soms aan elkaar vast gebouwd. Op de meeste erven is van de oor
spronkelijke bebouwing maar een deel over, bijvoorbeeld alleen het oude woonhuis 
met verder nieuwe bebouwing.

Landschapselementen 
Op het boerenerf hadden de land-
schapselementen vanouds allemaal 
hun eigen functie: de hoogstamboom-
gaard voor het fruit en voor het vee 

om onder te grazen en de poel was 
een veedrinkput. De hagen rond de 
weilanden hadden als functie om het 
vee binnen het weiland te houden. 
De knotbomen leverden hout voor 

Een toperf bij Kloosterzande: authentieke boerenwoning met toegangshek, 
hagen en statige bomen. Foto: Sandra Dobbelaar

Streekeigen erven in Zeeland
Door: Rudie Geus, SLZ 
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gereedschapsstelen, bonenruiters en 
brandhout voor de oven en kachel. 
Het takhout werd in de winter opgesta-
peld als musterdvumme. Daarnaast waren 
er nog de speciale landschapselementen 
zoals de rij met Italiaanse populieren als 
windvanger rond de hoogstamboom-
gaard of de leilinden aan de zuidzijde van 
de boerenwoning. In Zeeland kennen we 
ook enkele meer streekgebonden land-
schapselementen zoals de leiperen (i.p.v. 
linden) bij boerenwoningen op Tholen of 
de Juttepeer bij de boerenwoning in de 
Zak van Zuid-Beveland. 

Toperven 
Samen met diverse instanties zoals de 
Boerderijenstichting Zeeland en Erfgoed 
Zeeland proberen we de waarde van 
agrarisch erfgoed te behouden. Afgelopen 
jaren heeft de Provincie Zeeland samen 

met deze instanties een selectie gemaakt 
van de meest waardevolle erven in 
Zeeland. De selectie kwam tot stand door 
een inventarisatie van vrijwilligers in heel 
Zeeland. De geselecteerde Toperven 
(totaal 199) zijn terug te vinden in het 
Omgevingsplan Zeeland (2018) en op 
de website van de Provincie bij Kaarten 
en cijfers. Op enkele erven in Zeeland 
hebben de historische gebouwen een 
bescherming als rijksmonument of 
gemeentelijk monument, in enkele 
gevallen hebben beplantingen op boeren-
erven een beschermde status, zoals 
enkele monumentale bomen. Vanuit SLZ 
zetten we ons met name in voor behoud 
van de diverse landschapselementen en 
de kleine cultuurhistorische elementen, 
grotere gebouwen die onder de monu-
mentenwet vallen buiten het SLZ werk-
gebied. 

De Bushoeve Driewegen met herstelde bakkeet via POP3 project “versterking biodiversiteit en 
landschap in het agrarisch gebied van Zeelanddeelproject herstel Toperven”. 

Foto: Joan van der Velden 
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Landschappelijke inpassing
Bij veel agrarische bedrijven zijn de 
laatste jaren nieuwe gebouwen 
bijgebouwd zoals de bekende dam-
wandschuur, tegenwoordig wel vaak 
in streekeigen kleuren zoals zwarte 
damwand en een rood dak. Enkele 
Zeeuwse gemeenten koppelen deze 
uitbreiding van bebouwing aan een 
verplichte aanplant van een singel-
beplanting rond deze loodsen, helaas 
zijn veel nieuwe loodsen in het open 
landschap niet of matig voorzien van 
landschappelijke inpassing. Verplichte 
aanplant wordt niet door SLZ gesub-
sidieerd.

Herstel en aanleg
Afgelopen 25 jaar hebben we via SLZ 
diverse projecten uitgevoerd met 
betrekking tot aanleg, herstel of onder-
houd van landschapselementen of 
herstel van kleine cultuurhistorische 
elementen. Bij het herstel van het 
boerenerf is vaak sprake van nieuwe 
aanleg van een poel, aanplant van een 
hoogstamboomgaard, een Zeeuwse 
doornhaag, knotbomen en/of  enkele 
laanbomen. De nieuwe of herstelde 
elementen die we via een SLZ-project 
hebben gerealiseerd moeten minimaal 
10 jaar in stand blijven. Momenteel 
kunnen we via het POP3 project 
“versterking biodiversiteit en land-
schap in het agrarisch gebied van 
Zeeland, deelproject herstel Toperven” 
op twintig toperven landschaps ele-
menten herstellen of nieuw aanleggen 

en vier bouwkundige elementen her-
stellen. Via dit soort projecten worden 
veel nieuwe landschapselementen op 
boerenerven gerealiseerd. Hierdoor 
kan op deze erven een prachtig bio-
toop ontstaan voor typische erfsoorten 
zoals de steenuil en amfibieën zoals de 
kamsalamander.

Trots
Al rijdend door het Zeeuwse cultuur-
landschap kom je op veel plaatsen de 
fraaie resultaten van de SLZ-streek-
eigen erfprojecten tegen. Door heel de 
provincie hebben we samen met de 
enthousiaste eigenaren (en vrijwilligers 
en deelnemende bedrijven) veel erven 
opgeknapt. Vaak zijn deze eigenaren 
trots op hun streekeigen erf en de 
natuurwaarde zoals bijvoorbeeld de 
steenuil achterop het erf of hun fraaie 
Juttepeer. 

Erf met streekeigen beplanting.
Foto: Sandra Dobbelaar 
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Help, wij hebben een tuin! 
In 2001 kochten wij een “spulletje” aan de 
Schoorkenszandweg te ’s- Gravenpolder. 
Een huis in aanbouw (het oude was 
gesloopt), een vervallen schuur en een 
zwaar verwaarloosde hoogstamboom-
gaard. Nadat wij de woning hadden 
betrokken hebben wij eerst de schuur 
gerenoveerd. Daarna begon het echte 
werk: het herstellen van de boomgaard 
met aangrenzende tuin. Een tuinarchitect 
uit ’s- Heer Abtskerke maakte een ontwerp 
voor de siertuin met de opdracht zoveel 
mogelijk Zeeuwse kenmerken te hand-
haven of aan te brengen. Het zag er veel-
belovend uit! Voor het echter zover was is 
er heel wat tijd en energie in gestoken. 
Wat er al niet in de bodem werd aange-
troffen aan plastic, ijzer, afval en steen. 
Heel wat ritjes naar de milieustraat in 
Kapelle volgden. 

Herplantingsplan 
Samen met Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland (SLZ), maakten wij een herplan-
tingsplan voor de boomgaard. Dit nadat de 
SLZ terdege onderzoek had gedaan naar de 
huidige status en het dringende snoeiwerk 
had verricht met behulp van hun vrijwilli-
gers. Ontbrekende bomen werden aange-
vuld (oorspronkelijk stramien 6x6 meter) 
met oude rassen als James Grieve, Reine 
Claude, etc. Oude bomen als de Gieser 
Wilderman (1943), Zoete Ermgaard (1945) 

Zo doen wij dat

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

Deze keer is dat de familie Van Ruitenburg uit ’s-Gravenpolder.

Zicht vanaf het terras.

Tekst en foto’s: familie Van Ruitenburg

Overzicht van het erf 
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waren nog prima. Verschillende verval-
len bomen bleven bestaan als speeltuin 
en woonplaats voor insecten, vogels en 
decor. Ook werden tientallen meters 
meidoorn- en beukenheg aangeplant. 
Nu volgde het onderhoud. De siertuin 
verzorgden wij zelf. De boomgaard werd 
in de gaten gehouden door SLZ, die 
tevens periodiek een rapport opmaakte 
van de status inclusief een snoeivoor-
stel. Het snoeien werd om het jaar uit-
gevoerd door SLZ met hun vrijwilligers 
met gezellige momenten tijdens de 
koffie- en lunchpauze. Naast de boom-
gaard en de siertuin zijn ook de nodige 
wilgen aanwezig. Een paar van de oude 
bomen dienen als uitvalbasis voor een 
groot aantal kauwen.

Nu zelf verder 
In 2020 besloten wij het hoogstam-
abonnement met SLZ op te zeggen. 
Met de nodige opgedane kennis zien 
wij het als een uitdaging om zelf de 
boomgaard te onderhouden. Wij zijn 
ons ervan bewust dat er wel eens een 
tak te weinig of te veel gesnoeid zal 
worden… Het geeft echter nog veel 

meer voldoening  en vreugde om zelf 
met de bomen bezig te zijn. Eens per 
jaar organiseren we met de kinderen 
een werk- en snoeidag. Knotwilgen en 
meidoorn worden gesnoeid, het snoei-
hout opgeborgen in de houtril, de fruit-
bomen nagelopen, enz.  Moe en vol-
daan wordt de dag dan afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd.

Leven met de natuur 
In het voorjaar hangt de geur van bloe-
sem in de tuin en in de zomer de geur 
van rijp fruit. Het is dan een lusthof voor 
de vogels. Aan het eten van rijpe kersen 
komen wij niet toe, deze zijn voor die 
tijd al opgegeten door de vele spreeu-
wen. Het genot van al die kwetterende 
vogels is een redelijke genoegdoening. 
Enkele jaren geleden kwamen wij in 
aanraking met Peter Boelee van het 
Zeeuws Steenuil Fonds. Hij vroeg ons 
een uilenkast te plaatsen in een van de 
fruitbomen. Na enkele jaren werd deze 
kast bezocht. Jaarlijks worden daar nu 
een aantal steenuiltjes geboren en groot 
gebracht. Het resultaat van dit alles is 
dat wij, na heel wat intensieve uren, 
dichterbij en met de natuur leven.

Jaarlijkse werk en snoeidag. 

Familie Van Ruitenburg met jonge steenuiltjes
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Zeeland is een bijzonder vogelrijke provin-
cie. Dit ‘land in zee’ heeft de Ooster- en 
Westerschelde met uitgestrekte slikken, 
platen en schorren, grote zoete en zoute 
meren, de Voordelta met stranden, 
zandbanken en ondiep kustwater, fraaie 
duingebieden, talloze binnendijkse 
natuur gebieden, kreken en dijken, akkers 
en zelfs bossen. Daar komt bij dat Zeeland 
op belangrijke vogeltrekroutes langs de 
Noordzeekust ligt. De ‘telposten’ bij 
Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle 
(in het najaar) genieten niet voor niks 
nationale en internationale faam. 

De Avifauna Zeelandica is het standaard-
werk over de Zeeuwse vogelwereld. 
Het verschijnen en verdwijnen van vogels 
zijn goede indicatoren van hoe het er met 
landschap en milieu voorstaat. Van alle in 
Zeeland waargenomen vogelsoorten 
wordt een gedetailleerde en informatieve 
beschrijving gegeven van het voorkomen 
in verleden en heden, rijk geïllustreerd 
met kaartjes en grafieken. Ook de vele in 
Zeeland waargenomen zeldzaamheden 
krijgen aandacht in woord en beeld. 

Het boek biedt veel meer dan een traditio-
nele ‘streekavifauna’. De soortbeschrijvin-
gen worden voorafgegaan door een aantal 
boeiende, inleidende hoofdstukken. Deze 
zijn niet alleen geschreven door deskundi-
ge ‘vogelaars’, maar ook door historici en 

landschapsdes-
kundigen. Zo zijn 
er hoofdstukken 
over vogels in 
Zeeland voor 1900, 
de exploitatie van 

vogels (eendenkooien, jacht op water-
vogels met kanongeweren, rapen van  
eieren), vogelonderzoek en vogelbescher-
ming in 1900-2020, de rol van Belgische 
vogelaars in Zeeland, verzamelaars en 
vogelcollecties, de landschappelijke 
ontwikkeling van Zeeland, vogels van het 
stedelijke gebied, vogels van het landelijke 
gebied, hoofdstukken over de diverse 
grote wateren, kustbroedvogels, vogeltrek 
en ‘varia exotica’. Ook zijn de streeknamen 
vermeld en zijn biografieën van (meestal 
overleden) vooraanstaande, in Zeeland 
actieve vogeldeskundigen, een personen-
register en een zeer uitvoerige literatuur-
lijst opgenomen. Talloze, vaak bijzon dere 
foto’s van topfotografen, verfraaien de 
tekst.

Dit monumentale, tweedelige standaard-
werk mag niet ontbreken in de boeken-
kast van eenieder die geïnteresseerd is in 
de vogels, de natuur, het landschap en de 
geschiedenis van Zeeland.

VOORAANKONDIGING 

Avifauna Zeelandica
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ZEELANDICA
Vogels, vogelaars en vogelonderzoek in Zeeland
redactie Peter L. Meininger Deel 1

1

Zeeland is een bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft de 
Ooster- en Westerschelde met uitgestrekte slikken, platen en schorren,
grote zoete en zoute meren, de Voordelta met stranden, zandbanken 
en ondiep kustwater, fraaie duingebieden, talloze binnendijkse 
natuurgebieden, kreken en dijken, akkers en zelfs bossen. Daar komt bij 
dat Zeeland op belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust ligt. 
De ‘telposten’ bij Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar) 
genieten niet voor niks nationale en internationale faam. 

De Avifauna Zeelandica is het standaardwerk over de Zeeuwse vogelwereld. 
Van alle in Zeeland waargenomen vogelsoorten wordt een gedetailleerde 
en informatieve beschrijving gegeven van het voorkomen in verleden en 
heden, rijk geïllustreerd met kaartjes en grafieken. 

Het boek biedt veel meer dan een traditionele ‘streekavifauna’. 

De soortbeschrijvingen worden voorafgegaan door een aantal inleidende 
hoofdstukken over vogels in Zeeland voor 1900, de exploitatie van 
vogels (eendenkooien, jacht op watervogels met kanongeweren, rapen 
van eieren), vogelstudie en vogelbescherming in 1900-2020, de rol van 
Belgische vogelaars in Zeeland, verzamelaars en vogelcollecties, de 
landschappelijke ontwikkeling, vogels van het stedelijke en landelijke 
gebied, kustbroedvogels, de diverse grote wateren, vogeltrek en ‘varia 
exotica’. Ook zijn de streeknamen vermeld en zijn biografieën van 
vooraanstaande (meestal overleden) in Zeeland actieve vogeldeskundigen, 
een personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen. 
Talloze, vaak bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.

Dit monumentale, tweedelige standaardwerk mag niet ontbreken in de 
boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur, 
het landschap en de geschiedenis van Zeeland. 
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ZEELANDICA
Vogels, vogelaars en vogelonderzoek in Zeeland
redactie Peter L. Meininger Deel 2
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Streepjescode

Zeeland is een bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft de 
Ooster- en Westerschelde met uitgestrekte slikken, platen en schorren,
grote zoete en zoute meren, de Voordelta met stranden, zandbanken 
en ondiep kustwater, fraaie duingebieden, talloze binnendijkse 
natuurgebieden, kreken en dijken, akkers en zelfs bossen. Daar komt bij 
dat Zeeland op belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust ligt. 
De ‘telposten’ bij Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar) 
genieten niet voor niks nationale en internationale faam. 

De Avifauna Zeelandica is het standaardwerk over de Zeeuwse vogelwereld. 
Van alle in Zeeland waargenomen vogelsoorten wordt een gedetailleerde 
en informatieve beschrijving gegeven van het voorkomen in verleden en 
heden, rijk geïllustreerd met kaartjes en grafieken. 

Het boek biedt veel meer dan een traditionele ‘streekavifauna’. 

De soortbeschrijvingen worden voorafgegaan door een aantal inleidende 
hoofdstukken over vogels in Zeeland voor 1900, de exploitatie van vogels 
(eendenkooien, jacht op watervogels met kanongeweren, rapen van eieren), 
vogelstudie en vogelbescherming in 1900-2020, de rol van Belgische 
vogelaars in Zeeland, verzamelaars en vogelcollecties, de landschappelijke 
ontwikkeling, vogels van het stedelijke en landelijke gebied, 
kustbroedvogels, de diverse grote wateren, vogeltrek en ‘varia exotica’. 

Ook zijn de streeknamen vermeld en zijn biografieën van vooraanstaande 
(meestal overleden) in Zeeland actieve vogeldeskundigen, een 
personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen. Talloze, 
vaak bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.

Dit monumentale, tweedelige standaardwerk mag niet ontbreken in de 
boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur, 
het landschap en de geschiedenis van Zeeland.
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•		 Twee	kloeke	delen	in	een	 
fraaie cassette

•		 Circa	1.400	pagina’s
•		 10	themahoofdstukken	&	 

10 gebiedsbeschrijvingen
•		 Circa	450	soortbeschrijvingen	
•		 Talloze foto’s, kaarten en grafieken

De Avifauna ver-
schijnt naar ver-
wachting eind 2021 
en is vanaf dan 
verkrijgbaar. 
U hoeft niet zo lang 
te wachten want u 
kunt nu alvast 
bestellen!
Van 15 juli tot 
15 oktober geldt 
er een speciale 
voorintekenprijs 
voor de snelle 
beslissers. 

Voorintekenprijs: € 44,50
Winkelprijs: € 59,50

Prijzen zijn exclusief 10 euro ver-
zendkosten voor de cassette met 
beide delen. U kunt verzendkosten 
besparen door uw exemplaar af te 
halen bij een afhaalpunt bij u in de 
buurt. Er zijn verschillende afhaal-
punten door heel Zeeland en daar-

buiten. U kunt uw 
afhaalpunt aan-
geven bij de bestel-
ling.

Meer informatie 
en bestellen
U vindt meer 
informatie over 
de Avifauna 
Zeelandica, de 
samenstellers, 
inhoud en een 
inkijkexemplaar 
op de website van 
Sovon Vogel onder-

zoek Nederland. Daar kunt u ook 
uw bestelling plaatsen. Ga daar-
voor naar: sovon.nl/AZ

SPEcIALE VOORINTEKENPRIjS
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* sfeervolle locatie voor familiefeesten, bruiloften

* personeelsbijeenkomsten met outdoor activiteiten en lunch of diner

* teambuildingsdagen met trainers mogelijk 

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

nico mesu, tel. 0118-594757

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

Ter Hoogestraat 36 - 4335 EP Middelburg
Vast: 0118-851958 - Mobiel: 06-14414836

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

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

SNOEIEN   |   ROOIEN   |   CONTROLEREN

GEEN BOOM TE GROOT!

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

  
E  
T  

W

Meedenkers ontwerpers

drukkersprinters

drukkerij 
Zoeteweij
Yerseke

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

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

Meubelmakerij 
Restauratie- en Aannemingsbedrijf

Middelburgsestraat 60b en c 
 4371 ET Koudekerke 

Tel: 0118 552400 

www.ACRIJKEN.Nl
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Atlas wilde bomen en struiken 
Op 29 mei is het boek “Atlas wilde bomen en 
struiken – Landschappelijk groen erfgoed in de 
provincies van Nederland en Vlaanderen” 
gepresenteerd en door Bert Maes aangeboden 
aan Joop Schaminee. Dit boek zoomt per 
provincie in op die landschapsgebieden en 
landschapselementen waar inheemse bomen 
en struiken actueel voorkomen. Het geeft een 
compleet overzicht van wat bekend is over 
zeldzame en autochtone populaties van bomen 
en struiken in Nederland en Vlaanderen. 

Deze populaties zijn het beschermen waard 
en een goed beheer is daarbij essentieel. 
Het standaardwerk is prachtig vormgegeven 
met tal rijke kaartjes en schitterende foto’s. 
SLZ heeft een bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van dit 720 pagina’s tellende 
boek.

Overhandiging Atlas wilde bomen en struiken
Foto: Joan van der Velden

Aanvalsplan Landschapselementen 
In maart dit jaar werd het ‘Aanvalsplan voor Versterking Land-
schappelijke identiteit via Landschaps elementen’ aangeboden 
aan minister Schouten, Pieter van Geel voorzitter van het 

Uitvoerings overleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord en aan gedepu-
teerde Gert Harm ten Bolscher. Het aanvalsplan richt zich op het versterken van kleine landschaps-
elementen, zoals singels, bosjes, hagen, bermen, sloten en oevers. De afgelopen eeuw is 60% van 
deze landschapselementen verloren gegaan wat direct leid tot achteruitgang van soorten. Bekijk 
het plan op de website van SLZ. 

Filmpjes en folders
Ben je op zoek naar meer informatie over een specifiek onder-
werp? Op onze website vind je onder ‘Kennis & Informatie’ een 
heleboel folders en brochures en antwoorden op veel gestelde 
vragen. Ook vind je hier een aantal leerzame instructie-filmpjes 
met tips voor beheer een aanleg van kleine landschaps-
elementen op eigen erf.

akkerranden

beschuttingstenenhoop

Ravelijn De Groene Jager 5

4461 DJ  Goes

Tel. 0113-23 09 36

Fax 0113-25 09 55

info@slz.landschapsbeheer.nl

www.landschapsbeheerzeeland.nl

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Kamsalamandervrouwje 

zonder kam

Dit informatieblad over de kamsalamander is tot stand gekomen dankzij de 

Provincie Zeeland en de Nationale Postcode Loterij. 

Kamsalamandermannetje 

met opstaande kam

Kamsalamanders 

in natuurter-

reinen worden 

regelmatig door 

medewerkers en 

vrijwilligers van 

Staatsbosbeheer 

en Het Zeeuwse 

Landschap geïnven-

tariseerd. 

De actieve bescherming 

van de kamsalamander bij par-

ticuliere terreinbeheerders kan nog 

worden uitgebreid. Daarom wil SLZ ook bij particulieren 

regelmatig onderzoek doen naar kamsalamanders. U kunt 

daar zelf ook bij helpen! Door het zetten van een amfibie-

fuik komen we makkelijk te weten of er kamsalamanders in 

de poel zitten.

Fotoverantwoording: alle foto’s van SLZ.

www.ravon.nl

voor kennis over de leefwijze en het leef-

gebied van kamsalamanders en andere 

amfibieën, reptielen en vissen.

www.landschapsbeheerzeeland.nl voor advies over 

inrichting en beheer van erven en biotopen.

REPTIELEN   AMFIBIËEN   VISSEN

ONDERZOEK   NEDERLAND

De kamsalamander 

in Zeeuws-Vlaanderen

Informatie en contact

Kamsalamanderbescherming
Kamsalamanderbescherming

Op deze kaart van waarnemingen 

van kamsalamanders in Zeeuws 

Vlaanderen is te zien hoe versnip-

perd ze voorkomen. Op sommige 

plekken zijn ze al verdwenen!

Waarnemingen kamsalamanders 1987-2012

Waarnemingen kamsalamanders 1987-2012

Optimaal 
Leefgebied voor 

de kamslamander

Akkerrand, dun ingezaaid

Akkerrand

Akkerrand

Weiland

Bladhoop

Weg

Knotwilgen

Houtsingel/

hakhout

Akker

Akker

Houtstapel

Slootje

SlootjeBosje Takkenril

Takkenril

Compost-

kuil

Stapel stenen

of dakpannen

Bosrand en

zoomvegetatie

Takkenhoop

Overige 

erven

Ruige berm

Drinkput

Drinkput

Drinkput

DrinkputDrinkput

Tuin/overig terrein
Bos
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Help een dag mee 
in de Zeeuwse natuur
In juli en september organiseert SLZ een aantal 
open vrijwilligerswerkdagen, waarbij je een 
dag aan de slag kan met groen vrijwilligers-
werk. Ervaring met natuuronderhoud hoef je 
hiervoor niet te hebben. Voor geschikt gereed-
schap en goede begeleiding wordt gezorgd. 
Door een dag met één van onze vrijwilligers-
ploegen mee het veld in te gaan, maak je niet 
alleen voor de Zeeuwse natuur een groot ver-
schil, je ontdekt ook meer over het landschap 
in Zeeland. Je gaat aan de slag op bijzondere 
locaties, waar je naast het werk wordt meege-
nomen op een korte excursie door het gebied. 
Wil jij een dag mee de natuur in? Kijk voor 
meer informatie op onze website. Vrijwilligers SLZ. Foto: Bert Helm

Begraafplaats Zaamslag

Rondleidingen begraafplaats 
Zaamslag 
Tot en met oktober worden nog rondleidingen 
gegeven op de begraafplaats in Zaamslag. 
Tijdens de rondleiding vertellen de gidsen 
meer over de bijna 200 jaar oude begraafplaats, 
de bijzondere grafmonumenten met de oude 
en de hedendaagse teksten,  materialen, 
indeling, naamsvermeldingen en wijze van 
datering. 
Geïnteresseerden zijn om 13.30 uur welkom bij 
de hoofdingang op de volgende zaterdagen: 
3 juli, 7 augustus, 4 september en 2 oktober. 
Meer informatie: Anneke van de Ree 0115-
431512 of Jannie de Putter 0115-431239.
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25 jaar weidevogelbescherming
Hans Klaasse uit Middelburg is inmiddels 25 
jaar actief als weidevogelbeschermer voor SLZ. 
Hij begon als vrijwilliger nabij Hoogelande en 
heeft in zijn beschermingsjaren al veel 
broedende weidevogels op het boerenland 
mogen helpen. Hoewel de aantallen afnemen 
blijft Hans enthousiast. Hij is nog steeds jaarlijks 
te vinden aan de Veerseweg om samen met 
Wil, Bram en Kees kievit- en scholeksternesten 
op te sporen en te beschermen. Zelfs ’s avonds 
hebben ze een aantal keren legsels moeten 
verplaatsen omdat er bemest werd. En wanneer 
het mesten op het laatste moment werd uit-
gesteld, was Hans niet te beroerd om de legsels 
in het donker met behulp van gps en hoofd-
lamp terug te leggen. 
Gefeliciteerd met dit jubileum Hans!

De Zeeuwse Wandelroute 
Op zaterdag 22 mei 2021 gingen enthousiaste 
wandelaars door heel Zeeland op pad tijdens 
De Zeeuwse Wandelroute. Allemaal liepen ze 
één van de 100 geselecteerde routes over het 
Wandelnetwerk Zeeland. Ieder jaar organiseert 
SLZ een evenement voor de vrijwilligers en 
betrokkenen van het Zeeuwse Wandelnetwerk. 
Dit jaar is gekozen voor een nieuwe vorm, 
waarbij de deelnemers allemaal een stukje van 
een ruim 530 km lange wandelroute konden 
lopen. Ook gedeputeerde Anita Pijpelink liep 
samen met voorzitter van het bestuur van SLZ 
Ger van de Velde – de Wilde en directeur van 
SLZ Joan van der Velden een route.
Wil je zelf ook een wandeling maken over het 
Wandelnetwerk Zeeland? De routes van de 
Zeeuwse Wandelroute zijn natuurlijk het hele 
jaar door te bewandelen. Bekijk ze op onze 
website. 

Vrijwilliger Hans Klaasse. Foto: Jimmy Pijcke 

Voorzitter SLZ en gedeputeerde bij De Zeeuwse 
Wandelroute. Foto: Joan van der Velden
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Denk aan streekeigen soorten 
bij plantwerk 
Regelmatig kom je ze tegen: buxushagen, 
vaak meer dood dan levend, belaagd door 
de buxus mot. Elk jaar gaan eigenaren aan de 
slag om van de rups af te raken en dat is niet 

Steenuilbescherming midden Zeeland 
Sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw breidt het aantal steenuilenpaartjes in de Zak van Zuid-
Beve land zich langzaamaan uit. Steeds vaker worden er echter ook buiten de Zak van Zuid-
Beveland steenuilen aangetroffen. Doordat bijna alle jonge steenuilen geringd worden, weten we 
inmiddels heel veel over de Bevelandse steen uilen. Vrijwel alle steenuilen broeden hier in nest-
kasten. Het jaar 2020 leek in eerste instantie een goed uilenjaar te worden. In de droogte in de 
weken na het uitvliegen bleek het moeilijk om aan voldoende voedsel te komen. Zowel muizen als 
regenwormen waren minder voorhanden. Pas in het volgende broedseizoen zal duidelijk worden 
hoeveel jongen het hebben overleefd. Voor meer informatie zie www.zeeuwssteenuilfonds.nl

alleen arbeidsintensief, maar ook duur. Soms 
wordt er gif gebruikt, wat ongezond is voor 
mens en dier. Daar komt nog bij dat een buxus 
niet veel bijdraagt aan de biodiversiteit. 
Een mooi moment om die buxus eruit te halen 
en te vervangen. Plant een gemengde haag 
met streekeigen soorten als wilde liguster, 
meidoorn of veldesdoorn. Of vervang de 
perkjes door bloemrijke planten, zoals grote 
wederik, vingerhoedskruid, grote ratelaar 
of grote kattenstaart en maak bijen en vlinders 
gelukkig. Kijk op de website van SLZ voor 
streekeigen plantgoed en inheemse zaden.  

Jonge steenuilen. Foto: Monique van Kootwijk
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Waarde voor mens en natuur 
Inmiddels heeft iedereen binnen de groep 
een voorkeur ontwikkeld voor een bepaald 
soort boom. Zelf probeer ik altijd de 
hoogste bomen te bemachtigen. Ik vind 
het heerlijk om naar boven te klimmen en 
mijn weg te zoeken tussen te takken. 
Het snoeien van een hoogstamboom is 
erop gericht om de boom zo lang mogelijk 
in stand te houden. De bomen zijn name-
lijk van grote waarde voor het landschap 
en de natuur. Daarnaast heeft elke hoog-
stamboomgaard een eigen verhaal waar 
vaak ook betrokkenheid van omwonenden 
bij komt kijken. Bomen brengen zo veel 
herinneringen met zich mee.

Ontlading 
Tijdens mijn allereerste snoeidag was het 
prachtig weer en we werkten met een 
enthousiaste groep mensen in een 
schitterende tuin.  Alles bij elkaar gaf me 
zo’n positief gevoel. Toen de vrijwilligers-
coördinator mij vertelde dat je als vrij-
williger de vrijheid hebt om flexibel 
be schikbaar te zijn, was ik om. Dit bete-
kende dat ik mijn huidige baan kon combi-
neren met het werk bij de snoeigroep. 
Nu bijna vijf jaar verder, ben ik nog steeds 
blij dat ik vrijwilliger ben geworden. 
Het werken in de natuur in weer en wind 
geeft een geweldige ontlading aan het 
einde van mijn werkweek.

Foto: SLZ

‘’Het snoeien van een hoogstam-
boom is erop gericht om de boom 
zo lang mogelijk in stand te houden. 
De bomen zijn namelijk van grote 
waarde voor het landschap en de 
natuur’.’

De energieke Tedi uit Middelburg maakt deel uit van de hoogstambrigade van SLZ. 
Wekelijks bezoekt ze met de groep verschillende boomgaarden en onderhoudt ze talloze 
fruit- en notenbomen. 

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



 

agenda
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 Woensdag 30 juni  Digitale kennisbijeenkomst Zeeuwse voedselbossen 
 Woensdag 28 juli  Open vrijwilligerswerkdag SLZ – Zoeten Haard
 Maandag 27 september Open vrijwilligerswerkdag SLZ – Goese diep 
 Woensdag 29 september Open vrijwilligerswerkdag SLZ – Oranjebosch 
 Zaterdag 9 oktober Fruit persen in Terneuzen 
 Zaterdag 16 oktober o.v. Kennisbijeenkomst Zeeuwse voedselbosen 
 Vrijdag 5 en zaterdag 6 nov Landelijke Natuurwerkdag 
 Woensdag 10 november Nationale Boomfeestdag

Binnenkort op de agenda:
 Cursus werken langs de weg
Cursus veldhulpverlening
 Excursie Stapstenen voor Soorten – Tholen 
 Excursie Stapstenen voor Soorten – Sint Philipsland 

Vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn sommige 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. 


