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Nieuwe Hoondertsedijk ‘s-Gravenpolder. Foto: Tonnie Outermans
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Foto: Mechteld Jansen / Provincie Zeeland

Beste lezer,

Het Zeeuwse landschap zit vol prachtige contrasten. Dat heb ik de 

afgelopen twee jaar wel ervaren tijdens mijn werkbezoeken als 

gedeputeerde. Ik vind het best bijzonder dat er zoveel verschillende land-

schappen om de hoek liggen: van schorren en slikken tot bossen en 

bloemdijken. En elk gebied heeft zijn eigen, unieke flora en fauna. 

Daar moeten we zuinig op zijn. Meer dan dat: we hebben een opgave 

om te zorgen voor meer natuur en meer diversiteit. Gelukkig is daar in 

Zeeland volop aandacht voor. Meer dan 3.000 vrijwilligers zorgen ervoor 

dat bijzondere bloemen als marjolein of wollige distel goed gedijen. 

Ze creëren een fijne plek voor insecten, zomertortels en zangvogels. 

Ze planten Zeeuwse hagen aan en hooien kruidenrijk grasland.

Zonder vrijwilligers zou de Zeeuwse natuur een stuk minder gevarieerd 

zijn. Daarom vanaf deze plek een hele grote “dank u wel” aan alle 

landschaps  vrij willigers. Of je nu wilgen knot, een hek opknapt of route-

borden controleert: ons Zeeuwse landschap gedijt bij al die mensen die 

er op uit trekken om de streek waarin ze wonen nog een beetje mooier 

te maken. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie inzet. De waarde van 

jullie werk is niet in geld uit te drukken. 

Anita Pijpelink,

Gedeputeerde Provincie Zeeland
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Wandelend of fietsend door het 
Zeeuwse platteland valt het oog 
geregeld op een zwart geteerde 
schuur, een rijtje grillige knotwilgen, 
een idyllische hoogstamboomgaard; 
agrarisch erfgoed wat bepalend is voor 
de identiteit van de regio. Ondanks dat 
veel van dit erfgoed haar oorspronke
lijke functie heeft verloren, steken 
erfeigenaren veel tijd, geld en moeite 
in de instandhouding ervan. Als waar
dering voor deze inspanningen, 
en als aanmoediging voor andere erf
eigenaren, wordt jaarlijks de Zeeuwse 
Erftrofee uitgereikt. Dit jaar was het 
aan Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland (SLZ) om de organisatie op 
zich te nemen.

De Zeeuwse Erftrofee
De Zeeuwse Erftrofee wordt uitgereikt 
namens de Boerderijenstichting 
Zeeland, Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland en de Zuidelijke Land en 
Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Dit jaar 
was het aan een driekoppige jury 
bestaande uit Mieke Bierens (bestuurs
lid SLZ), Jan Kees van Gaalen (winnaar 
vorig jaar) en ondergetekende om de 
Zeeuwse Erftrofee aan een erfeigenaar 
toe te kennen. Na zorgvuldig beraad 
is de jury unaniem tot het besluit 
gekomen dat Johanna Pladdet en 
Sjaco de Visser uit Aagtekerke de 
Zeeuwse Erftrofee 2021 verdienen. 

Johanna en Sjaco winnen de 
Zeeuwse Erftrofee 2021
Door:	Niek	Smits,	SLZ Woonhuis in Westdorpe. Foto: Sandra Dobbelaar
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Actief op meerdere erven 
Johanna en Sjaco zetten zich al vele 
jaren in voor agrarisch erfgoed in 
Zeeland. Heel veel doen ze zelf en wat 
ze doen, doen ze degelijk en op zo 
authentiek mogelijke wijze. Voor alles 
wat ze herstellen wordt weer een 
functie gevonden. Zelf bezitten ze 
twee erven; één in Aagtekerke en 
één in Westdorpe. Het erf in Westdorpe 
hebben ze grotendeels eigenhandig 
gerestaureerd en verhuren ze momen
teel als vakantieaccommodaties. 
Het erf in Aagtekerke hebben ze zelf 
gebouwd. 
Op beide erven zijn veel streekeigen  
landschapselementen te vinden als 
knotwilgen, hoogstamfruitbomen en 
Zeeuwse hagen. En alsof het beheer 
van twee erven nog niet genoeg werk 
oplevert, beginnen Johanna en Sjaco 
binnenkort aan het renoveren van een 
erf in Zoutelande, wat in eigendom is 
van Sjaco’s familie. Hier bevindt zich 
o.a. een noodstal van na de inundatie. 

Van trekpaarden tot hoogstamfruit
bomen 
Johanna en Sjaco zetten zich niet 
alleen in voor gebouwd erfgoed, ook 
levend agrarisch erfgoed dragen ze 
een warm hart toe. Zo houdt Johanna 
zich graag bezig met het enten van 
hoogstamfruit bomen en levert Sjaco 
een bijdrage aan het in stand houden 
van het ambacht van werken met 
trekpaarden, waarvoor hij een hele 
collectie werk en rijtuigen heeft 
verzameld. Ook neemt hij geregeld 
bewoners van verzorgings tehuizen 
mee voor een ritje in de paardentram. 

Johanna en Sjaco waren erg verheugd 
toen ze gebeld werden met het goede 
nieuws. Het winnen van de Zeeuwse 
Erftrofee zien ze als erkenning en 
waardering voor alles wat ze al hebben 
bereikt. De feestelijke uitreiking vond 
15 september plaats op het erf in 
Westdorpe.

Sjaco met zijn trekpaarden tijdens een historische oogstdemonstratie  
Foto: Mechteld Jansen
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De eerste zaterdag van november! 
Velen van u weten het, dan is het de 
jaarlijkse Natuurwerkdag. Voor veel 
lezers dus bekend maar toch nog eens 
de Natuurwerkdag toegelicht.

De Natuurwerkdag voor u
De Natuurwerkdag is de dag waarop in 
heel Nederland in de natuur gewerkt 
wordt op korte afstand van de woon
plaats, waardoor er voor diverse doel
groepen een kans is om mee te doen. 
In Neder land 
hebben we veel 
mensen die zich 
graag willen 
inzetten voor de 
natuur maar het 
zo druk hebben 
dat ze geen tijd 
hebben om vaak 
aan de slag te gaan. De Natuurwerkdag 
is ideaal voor u als incidentele vrij
williger om dit voornemen om te 
zetten in actie! 

Tijd over?
Maar misschien hebt u wel tijd over en 
bent u zich aan het oriënteren op vrij
willigerswerk, dan is dit de kans om op 
een vrijblijvende manier als potentiële 
vrijwilliger kennis te maken met ‘groen’ 
vrijwilligerswerk. Misschien herkent u 

zich hier niet in en hebt u uw handen 
vol aan uw eigen natuurterrein of erf 
en kunt u als eigenaar wel wat hulp 
gebruiken? Of bent u een bewoner die 
actief is in een bewonersgroep (zoals 
de groep rond Meiboom Krabbendijke, 
zie volgend artikel) die graag  iets wil 
doen om de woonomgeving te ver
groenen? Meld dan snel uw locatie aan 
op de site (zie verderop in het artikel). 
Via de website en landelijke en provin
ciale promotie wordt zo ook uw locatie 

onder de aan
dacht van het 
publiek gebracht. 

Scholen
Nieuw is dat de 
Natuurwerkdag 
dit jaar speciaal 
voor scholen ook 

op vrijdag is. Leuk voor leerlingen om 
een dagdeel actief te zijn in de natuur 
maar ook een mogelijkheid om uw 
groene schoolplein verder te realiseren. 
Als laatste en zeker niet de minste(n) 
wil ik de actieve vrijwilligers en actieve 
vrijwilligers groepen noemen die 
natuurlijk ook op de Natuurwerkdag 
meedoen. Leuk ook om samen te 
werken met een vrijwilliger die al 
veel ervaring heeft en hier over kan 
vertellen!

Natuurwerkdag
Tekst	en	foto:	Pieter	Voets,	SLZ
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37 knotwilgen 
In 2013 hebben Sjaak en ik 37 knot
wilgen geplaatst tussen de Meiboom 
in Krabbendijke en de kreek langs de 
A58. Knotwilgen horen thuis in het 
landschap van Zeeland, vinden wij. 
Het was voor ons wel een beetje 
spannend omdat we zoiets nog nooit 
georganiseerd hadden. Maar alle begin 
is moeilijk en al doende leert men. 

Natuurwerkdag Krabbendijke
Door:	Geerie	Smalbil,	vrijwilliger

Plaatsen knotwilgen. Foto: Geerie Smalbil

Op de dit jaar vernieuwde website site 
www.natuurwerkdag.nl kunt u zich 
aanmelden als vrijwilliger op een 
locatie of aanmelden als locatieleider 

voor een locatie! Hebt u verder nog 
vragen dan kunt u altijd naar SLZ 
bellen of mailen (0113230936 of 
info@landschapsbeheerzeeland.nl).

Screenshot van de website www.natuurwerkdag.nl
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Inmiddels zijn we een aantal jaren 
verder en trekt het gebied steeds 
meer dieren aan. Er zijn verschillende 
soorten reigers en diverse soorten 
ganzen en eenden gezien. Ook hebben 
we een lepelaar gespot. En tijdens 
het verwijderen van opschot in 2020 
vloog er een kerkuil weg uit de 
boompjes. 

Natuurwerkdag 
In de loop der jaren hebben we bijna 
altijd meegedaan met de Natuur werk
dag. Vorig jaar ging de Natuurwerkdag 
niet door wegens corona. Enkele 
mensen van de vaste ploeg hebben 
toen zelf het opschot verwijderd. 
Pieter Voets, projectleider van de 
Natuurwerkdag in Zeeland, heeft toen 
samen met leerlingen van het Calvijn 
College gezorgd dat een deel van de 
boompjes geknot werden. 

Vrijwilligers 
We hebben een klein ploegje van vaste 
mensen die ons graag helpen. Het is 
altijd héél gezellig als we samen koffie 
drinken of eten. We hebben ook 
deel nemers van buiten de provincie. 
Het valt niet altijd mee om vrijwilligers 
te krijgen. We hebben een aantal vaste 
mensen die ons meestal komen helpen. 
Maar als we wat extra mensen nodig 
hebben, wordt het vaak moei lijker. 
Iedereen uit het dorp die regelmatig 
een rondje fietst of wandelt langs de 
kreek geniet van de knotwilgen, maar 
om wekelijks of maandelijks mee te 
helpen is niet voor iedereen mogelijk. 
Juist daarom is het leuk dat je één keer 
per jaar tijdens de Natuur werk dag een 
dag  een bijdrage kunt leveren. Ook dit 
jaar doen we weer mee. Samen werken 
in de natuur is immers: leuk, leerzaam, 
gezond en vooral gezellig!

 In actie tijdens de Natuurwerkdag. Foto: Pieter Voets
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 Heel wat kilometers 
•  2745 km aan wandelroutes wordt 

beheerd door 200 wandelpad 
vrij willigers

•  Hiervoor zijn 238 contracten met grond
eigenaren afgesloten

•  152 km aan wandelroutes werd in 2020 
nieuw aangelegd

•  Naast de wandelroutes is er ook 77 km 
aan fietsroutes in beheer

Samen voor soorten 
•  246 soortenvrijwilligers beschermen 

samen tientallen diersoorten. Hierbij zijn 
niet alleen de doelsoorten geholpen 
maar er zijn ook een heleboel planten 
en dieren die van deze bescherming 
mee profiteren.  

•  28 vrijwilligers zetten zich in voor de 
bescherming van de nesten van de  
bruine kiekendief, 6 helpen met de 

patrijzentelling, 13 beschermen nesten 
van weidevogels, 16 inventariseren  
de rugstreeppad en 4 inventariseren 
(korst)mossen. 

Hoge bomen en kilometers heg
•  Via 128 hoogstamabonnementen 

onderhouden vrijwilligers 5338 hoog
stamfruitbomen 

•  In 2020 is alleen al in Zeeuws-
Vlaanderen ruim 3500 m heg gesnoeid 
door vrijwilligers

Rechttrekken van een hoogstamfruitboom. 
Foto: Gezina de Moor

Landschapsbeheer in cijfers
Door:	Iman	Labruyère	en	Kris	Veldhof,	SLZ

2745

Al onze vrijwilligers verzetten samen ontzettend veel werk. De cijfers op deze pagina’s 
geven een idee van hoe belangrijk hun inzet is voor de natuur en het landschap in 
Zeeland. Maar niet alleen de natuur heeft er baat bij, ook bewoners en bezoekers van 
onze provincie kunnen door deze inzet op verantwoorde wijze genieten van het 
Zeeuwse cultuurlandschap.

246
128
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Zeeuws erfgoed 
•  96 vrijwilligers zetten zich in voor 

het onderhoud aan cultureel  
erfgoed in Zeeland. 

•  In totaal zijn al 76 historische 
Tiendpalen met hulp van vrijwilligers 
getraceerd, waarvan er 10 zijn terug
geplaatst op de originele plaats.

•  In de Zak van Zuid-Beveland  
worden 156 oude grenslinden 
onderhouden.

•  15 vrijwilligersgroepen zijn actief 
met het behoud van waardevolle 
historische begraafplaatsen 

Hulp van bewoners 
•  Verspreid door Zeeland worden 30 

dorpsboomgaarden met hulp van 
bewoners onderhouden.

•  Per jaar worden in Zeeland ongeveer 
300 knotwilgen geknot tijdens de 
landelijke Natuurwerkdag. 

Uiteraard wordt er nog veel meer 
belangrijk werk verricht door onze 
vrijwilligers. Deze cijfers laten slechts 
een deel zien van de werkzaamheden. 
Bekijk voor een compleet overzicht van 
al onze activiteiten het jaarverslag 
2020 via onze website.

Knotten bij ’s-Gravenpolder. Foto: SLZ

Vrijwilligers actief op buitenplaats Ter Hooge
Foto: Pieter Voets 

96

30
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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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Eind mei hebben wij aan onze vrijwilli
gers gevraagd om online een interes
sepeiling in te vullen, die ging over de 
wensen en behoeften van vrijwilligers 
in Zeeland m.b.t. educatie. 
Dit was opgezet vanuit de werkgroep 
Educatie van De Groene Vrijwilliger, 
onderdeel van De Zeeuwse Natuur, 
waarin we samenwerken met IVN 
Natuureducatie, Het Zeeuwse Land
schap, Staatsbos beheer, Natuur
monumenten, Terra Maris en NME 
Zeeland.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het 
behoud van de Zeeuwse Natuur
Vrijwel alle Zeeuwse natuurorganisaties 
werken samen met vrijwilligers. Dan is 
het heel belangrijk dat zij goed op de 
hoogte zijn hoe het werkt in het 
Zeeuwse natuur en landschapsbeheer. 
Met deze peiling wilden we duidelijk

Hebben onze vrijwilligers 
interesse in scholing?
Door:	Caroline	Geluk,	SLZ

Fruitsnoei op Elzenoord, Vrouwenpolder. Foto: Gezina de Moor
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heid krijgen over in hoeverre er behoefte 
is aan (na)scholing. Met de uitkomsten van 
deze interessepeiling kunnen we nog 
meer vraaggericht en op maat het 
Zeeuwse scholingsaanbod organiseren. 
Ook stelt het ons in staat om als natuur
organisaties nog meer de samenwerking 
op te zoeken, zodat we elkaar kunnen 
ondersteunen, verbreden en versterken. 
Ook willen we samen vooruitkijken: 
Hoe geven we samen op de (middel)lange 
termijn de (na)scholing van groene vrij
willigers in Zeeland zo goed mogelijk 
vorm? Waar en hoe kunnen we nog meer 
en beter samenwerken? 

Verschillende vrijwilligers, verschillende 
behoeftes
In totaal hebben 375 mensen deze 
inte resse peiling ingevuld waarvan 227 
vrij willigers van SLZ. Dit lag in de lijn der  
verwachting, aangezien SLZ de meeste 
vrijwilligers heeft van alle deelnemende 
organisaties. De leeftijd van alle respon
denten varieert van 22 jaar tot 86 jaar, 
waarbij het merendeel tussen de 63 en  
74 jaar ligt. De meeste vrijwilligers werken 
in het natuurbeheer (56%), de overige 
zijn gelijk verdeeld over monitoring/inven
tariseren, educatie en ondersteuning/ 
organisatie. Sommige vrijwilligers zijn 
actief in meerdere werkvelden.

Er bleek een groot verschil te zijn in 
frequentie; de een is heel actief, de ander 
werkt af en toe. Het is dus belangrijk dat we 
verschillende soorten vrijwilligerswerk aan
bieden waarbij de inzet en de frequentie 

verschilt. Als we een bijeenkomst organi
seren dan is de voorkeur om dit op een 
avond doordeweeks te houden en het 
liefst fysiek, mits het wel in de buurt is. Een 
korte cursus (met 1 spreker) of instructie 
wil men wel online volgen. Veel vrijwilli
gers vinden het een pluspunt dat we op 
dit gebied samenwerken als groene orga
nisaties.

Educatief aanbod
Dit jaar hebben alle deelnemende organi
saties geïnventariseerd wat het educatieve 
aanbod is en waar we elkaar kunnen ver
sterken. Volgend jaar willen we gezamen
lijk ons huidige cursus aanbod beter en 
breder profileren én willen we – mede op 
basis van de uitkomsten van de interesse
peiling – gezamenlijk nieuw educatief aan
bod ontwikkelen voor vrijwilligers. 

Leerjegroen.nl
We hebben gezien dat veel vrijwilligers 
het ‘Online Leren over Natuur’ niet goed 
kennen. Dit willen we daarom meer pro
moten. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld 
via het Leer je Groen platform (www.leer
jegroen.nl) in korte modules gemakkelijk 
basis informatie opdoen over o.a. ‘Bijen en 
bijvriendelijk beheer’, ‘Veilig werken’, 
‘Kruiden en faunarijke graslanden’, ‘Aan de 
slag met duurzaamheid’, en nog veel meer. 
Ook zijn er modules over Erfgoed.
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YouTube
Op ons YouTubekanaal hebben wij 
een aantal instructiefilmpjes geplaatst, 
zoals ‘planten en onderhouden van lei
bomen’, ‘onderhouden van een hoog
stamfruitboom’, ‘snoeiafval verwerken’ 
en nog veel meer. Je kunt het bekijken 
via het YouTube icoontje onderaan op 
de homepage van onze website 
www.landschapsbeheerzeeland.nl 

Nieuw aanbod
Verder willen we volgend jaar een 
online lezing organiseren over de 
ontstaansgeschiedenis van Zeeland, 
omdat dit vaak als erg interessant werd 
aangegeven in de peiling. Ook willen 
we een serie excursies opzetten over 
‘Het Zeeuwse Landschap lezen in de 
praktijk’ i.s.m. een aantal natuurgidsen. 
We hopen dat we dit kunnen realise
ren, maar e.e.a. is afhankelijk van toe
komstige financiering voor dit project.
In al onze verdere plannen houden we 

rekening met de aangegeven voor
keuren omtrent gewenst tijdstip, 
tijdsduur en locatie van cursussen en 
kijken we per organisatie individueel 
wat we kunnen doen met de tips en 
opmerkingen die specifiek gericht zijn 
aan een bepaalde organisatie. 

www.natuurwerkzeeland.nl
Uiteraard blijven we samenwerken 
als groene organisaties en proberen 
we ons aanbod voor vrijwilligerswerk 
beter af te stemmen op de vraag. 
Alle vrijwilligersvacatures van groene 
organisaties zijn te vinden op de 
website www.natuurwerkzeeland.nl. 
Op dit moment zijn er 36 vacatures. 
Staat er niets voor je tussen? 
Laat ons weten wat je zoekt, mail naar 
info@landschapsbeheerzeeland.nl
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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

deltaenergie.nl/puurzeeuws

Uit 
Zeeland 
haal je 
energie

12506 DELE Adv 62x62mm_v1.indd   1 02-04-2021   15:16
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Zeeuwse Gronden is een Geestelijke 
Gezondheidszorgorganisatie voor 
mensen met een psychiatrische aan
doening. Naast behandeling en woon
gelegenheid is dagbesteding ook 
onderdeel van het aanbod van 
Zeeuwse Gronden. Dagbesteding geeft 
mensen een bepaalde structuur en 
sociale contacten, maar ook de gele
genheid om uit hun huis te komen, 

buiten te zijn of om dingen te doen die 
ze bijvoorbeeld in een verleden heb
ben gedaan. Bovendien vinden veel 
mensen het vooral erg leuk om te 
doen. De werkplaats van Zeeuwse 
Gronden is een dagbestedingsplaats 
waar houten projecten worden 
gemaakt voor in en externe klanten. 
Ook is de werkplaats een uitvalsbasis 
van onze dagbesteding ‘landschap’.

De dagbesteding ‘landschap’ 
van Zeeuwse Gronden
Door:	Yentel	Zuidweg,	activiteitenbegeleider	Zeeuwse	Gronden

Team Zeeuwse Gronden met vrijwilligers SLZ. Foto: Bert Coucquyt
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www.debaeckermat.nl 
+31 (0)115 45 38 32

Boerderijrestaurant &
streekpakketwinkel

www.nature-care.nl

FAUNA
VOORZIENINGEN

Nestkasten 
Vleermuisverblijven
Insectenhotels 

voor biobestrijding,
natuurcompensatie 
en biodiversiteit

Ambachtsweg 6
4458 DA ’s-Heer Arendskerke

tel. 0113-563551
vansabben@zeelandnet.nl

Oosterland
Lage Maireweg 12

4307 RS Oosterland

IJZERSTERK
in het GROENE werk

 VW-groep uitgeroepen tot meest duurzaam autoconcern
GOES - VLISSINGEN - TERNEUZEN - WWW.AUTOPOPPE.NL

De Audi en Volkswagen 
dealer voor Zeeland
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Wekelijks op pad 
Voor onze activiteit ‘landschap’ werken 
wij samen met Het Zeeuwse Land
schap, Staatsbosbeheer en Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). 
Elke donderdag vertrekken wij met 
een enthousiast aantal cliënten en een 
begeleider op pad om samen met de 
vrijwilligers van SLZ te werken aan 
een klus. Als begeleider is het enorm 
leuk om samen met de cliënten van 
Zeeuwse Gronden te werken aan een 
klus van een natuurorganisatie. 
We zien de mensen opbloeien als de 
boswachter of de vrijwilligers klaar 
staan om ons op te vangen. Het is 
een stukje sociaal contact wat voor 
sommige mensen moeilijk is of zelfs 
ontbreekt in hun dagelijks leven. 

Samen één doel 
Het werk wat we uitvoeren is passend 
bij de cliënten en zonder werkdruk wat 
resulteert in altijd een geslaagde dag. 
Naast het werk zijn natuurlijk de plek
ken waar wij komen met SLZ fantas
tisch. Voor personeel, vrijwilligers en 
cliënten zit er altijd wat nieuws bij, 
zien we de mooiste natuur en soms 
spotten we nog wat dieren. De samen
werking met SLZ is heel fijn. De vrij
willigers staan altijd voor ons klaar en 
helpen ons waar nodig. Doordat we 
elke donderdag met hen samen 
werken is er een band ontstaan. 
Wanneer er iemand afwezig is of ziek 
wordt dit altijd opgemerkt. Samen 
staan we naast elkaar, allen verschil

lend, maar met één doel; zorgen dat 
ons landschap en de natuur zo goed 
mogelijk onderhouden wordt. 

Riet zeisen op Walcheren
Foto: Bert Coucquyt
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Ook voor de vrijwilligers is veilig werken 
belangrijk. Dit zal iedereen begrijpen. 
De ontwikkelingen rond ARBOzaken 
staan niet stil. Belangrijk ook voor SLZ om 
hier aan te blijven werken. Vanuit Land
schappenNL is er een ARBOwerkgroep 
waar SLZ ook bij aansluit. Zij komen jaar
lijks een paar keer bij elkaar om ARBO
zaken te bespreken en ook onderling 
kennis te delen. Zo is daar ook aandacht 
geweest voor het onderzoek dat de 
Inspectie SZW (ministerie Sociale Zaken en 
Werkgelegen heid) naar de ARBO
omstandig heden van beheer vrijwilligers, 
waarvan hier de eindrapportage: 

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/
rapporten/2020/09/17/eindrapport-
houding-en-gedrag-ten-aanzien-van-de-
arbowet--en-regelgeving-van-beheers 
vrijwilligers-in-de-sector-bos-en-natuur.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Voor dit onderzoek is er een enquête onder 
de vrijwilligers geweest waar ook een 
aantal van ‘onze’ vrijwilligers aan hebben 
meegedaan. Uit het onderzoek blijkt dat er 
bij de groene organisaties al veel gedaan 
wordt om de veiligheid te vergroten. 
Wel moet er gewerkt worden om vrij
willigers (die vaak onbewust wel aandacht 
hebben voor veiligheid) nog beter voor te 
lichten. Ook zijn de verantwoordelijkheden 
voor het veilig werken niet altijd duidelijk. 
Op dit moment wordt er achter de 
schermen volop gewerkt aan een aanpak 
om deze zaken te verbeteren. Zo worden 
momenteel zogenaamde taak RIE’s (Risico 
Inventa risatie en Evaluatie) ontwikkeld. 
Per werkzaamheid wordt op een A4 over
zichtelijk weergegeven (onder andere met 
een tekening) wat de risico’s bij het werk 
zijn en wat de te nemen maatregelen zijn. 

ARBO
Door:	Pieter	Voets,	SLZ
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Zo is gelijk in beeld welke maat regelen 
genomen dienen te worden om veilig 
te werken en te voldoen aan de ARBO 
richtlijnen. Deze taak RIE’s zullen 
wanneer deze vast gesteld zijn ook 
gedeeld worden met de (zelfstandige) 
vrijwilligersgroepen zodat iedereen 
over de informatie beschikt om veilig 
te werken.

Cursussen
Vanuit de VBNE (Vereniging van 
Bos en Natuureigenaren) is de richtlijn 
praktijkopleidingen ontwikkeld. 
Dit heeft als doel te zorgen dat er 
eenheid is qua inhoud van cursussen 
die door verschillende organisaties 
wordt aangeboden en zijn de cursus
sen ook beter afgestemd op de doel
groep. 

Zo hoeft een vrijwilliger die alleen op 
de grond met de kettingzaag werkt 
geen zware en dure cursus voor zware 
velling te volgen. 

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/
Zelf/richtlijn-praktijkopleidingen-web.
feb8c9.pdf

Naast de zaken waar landelijk aan 
gewerkt wordt (waar SLZ ook zijn 
bijdrage aan levert), voert SLZ ook 
concrete acties uit naar de vrijwilligers 
toe door cursussen te geven die het 
veilig werken vergroten. Wanneer de 
landelijke aanpak verder bekend is 
zullen de vrijwilligersgroepen hier 
verder over worden geïnformeerd. 

Bron: Landschapsbeer Groningen

Landschapsbeheer Zeeland • Herfst 2021 • Samenwerken aan ons cultuurlandschap 21



Door:	Tetje	Falentijn,	LandschappenNL

Jongeren actief in het groen

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor het 
landschap. Zonder hun inzet zouden we 
veel van de mooie landschapselementen 
en diersoorten verliezen. Maar regelmatig 
stellen de vrijwilligers ons de vraag: 

Wie neemt het over als ik ooit moet stop
pen? Wie is de vrijwilliger van de toe
komst? Voor het kwartaalblad dook ik in 
de onderzoeken naar de toekomst van het 
groene vrijwilligerswerk. 

De vrijwilliger van de toekomst

Meedenkers ontwerpers

drukkersprinters

drukkerij 
Zoeteweij
Yerseke

telefoon 0113 571404
info@dzy.nl - www.dzy.nl
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2,7 miljoen vrijwilligers?
Natuur en landschap hebben betrok
kenheid nodig uit alle lagen van de 
bevolking. De aandacht voor natuur en 
landschap neemt gelukkig toe. Door 
corona hebben meer mensen ervaren 
hoe gezond natuur voor je is. Dus is 
ruimte voor recreatie nodig. En een 
gezond landschap wordt genoemd als 
oplossing van grote problemen als 
klimaat verandering. Ook maken steeds 
meer mensen zich zorgen over het ver
lies van biodiversiteit. Die toegenomen 
aandacht zien we ook in het vrijwilli
gerswerk. Uit onderzoek blijkt dat maar 
liefst 15% van de Nederlanders best 
vrijwilligerswerk wil doen voor natuur, 
landschap en biodiversiteit. Dat zijn 
potentieel 2,7 miljoen groene vrijwilli
gers! Maar wie zijn deze mensen? 
Waarom zien we ze nu nog niet? 

De nieuwe gepensioneerde
Voor veel mensen start vrijwilligers
werk met hun pensioen.  Maar hoe 
mensen hun pensioen invullen ver
schilt per generatie. De afgelopen 
decennia is het landschap onder
houden door een generatie die groot 
geworden is in de wederopbouw. 
Dat zijn harde en nuchtere werkers die 
graag samen aanpakken. De generatie 
die nu met pensioen gaat, zijn de 
babyboomers. Hun jeugd ligt in de 
jaren ’60 waar vrijheid en zelfont
plooiing opeens belangrijk werden. 
Hieronder zijn meer onafhankelijke 
denkers die graag in projecten vrij

willigerswerk doen, om zichzelf ook na 
pensionering te ontwikkelen. Wilt u 
deze mensen in uw vrijwilligersteam, 
dan moet er ruimte zijn om veel te 
leren, om eens een apart projectje uit 
te voeren en er regelmatig voor een 
vakantie uit te zijn. 

De werkende vrijwilliger
42% van de mensen die best vrijwilli
gerswerk willen doen, zegt er nu nog 
geen tijd voor te hebben. Het maakt 
het eenvoudiger voor de werkende 
mens, als zij het vrijwilligerswerk kun
nen combineren met andere doelen. 
Niet doordeweeks. Maar bijvoorbeeld 
eenmaal per jaar met de kinderen op 
de Natuurwerkdag. Of met collega’s 
in plaats van een teambuildingdag. 
Of met de buren het groen in de buurt 
aanpakken. Dus willen vrijwilligers
groepen of SLZ deze mensen aantrek

Deelnemer aan een ‘Groen traineeship’
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* sfeervolle locatie voor familiefeesten, bruiloften

* personeelsbijeenkomsten met outdoor activiteiten en lunch of diner

* teambuildingsdagen met trainers mogelijk 

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

nico mesu, tel. 0118-594757

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

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

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

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

SNOEIEN   |   ROOIEN   |   CONTROLEREN

GEEN BOOM TE GROOT!

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

  
E  
T  

W

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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ken, dan kunnen ze korte uitdagende 
klussen organiseren. Dat kost veel tijd 
en vraagt creativiteit van de organisa
tie. Digitale cursussen en roosters 
kunnen daarbij helpen. 

Jongeren
Van de 15% van de Nederlanders die 
wel groen vrijwilligerswerk willen 
doen, zijn opvallend veel jong (36% 
onder 35 jaar). In Brabant heeft net zo’n 
groep jongeren een ‘Groen trainee ship’ 
gedaan. Een kort vrijwilligers project 
waarbij ze filmpjes en verhalen maak
ten van de (oudere) landschapsvrij
willigersgroepen. De jongeren zijn 
enthousiast over hun ontmoetingen en 
hebben ook tips: vraag jongeren er bij, 
maar niet op vaste tijden en zeker niet 
doordeweeks. En zorg dat jongeren je 
vrijwilligersgroep kunnen vinden op 
een website. Niet alleen een telefoon

nummer, want bellen doen ze nauwe
lijks meer, maar aantrekkelijke 
infor matie en filmpjes. Die kunnen 
jongeren trouwens vaak beter maken 
dan ouderen. Dus dat kan een begin 
van vrijwilligerswerk zijn.

Wat betekent dit voor SLZ en voor 
de vrijwilligersgroepen? 
Misschien begint er al een beeld te 
vormen. Wilt u de vrijwilliger van de 
toekomst werven? Denk dan in flexi
bele tijden, evenementen en korte 
klussen. In leren en persoonlijke  
ontwikkeling. Maar ook opvallend: 
een derde van de mensen die nog 
geen vrijwilligerswerk doen (en dat 
best willen) zegt dat ze nooit gevraagd 
zijn. “Als iemand me vraagt doe ik wel 
mee”. Dus aantrekkelijk werven is 
belangrijk, persoonlijk en via websites 
en sociale media. Misschien kan een 
jonge generatie ons daarbij helpen. 
Want het is een hele uitdaging.

Bronvermelding: 
‘Groene vrijwilliger van de toekomst’, 
Min. van EZ, 2018
‘Levensloop en vrijwilligerswerk’, 
Min. van VWS, 2011

Opvallend veel jongeren willen groen 
vrijwilligerswerk doen
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Kort na de bedijking van de Henriëtte
polder in 1776 is ook de Henriëtte Hoeve 
ge bouwd. Een flinke boerderij, ruim 157 
gemeten groot. Rond 1800 is de hofstede 
in eigendom gekomen van de familie 
Stols. Na zeven generaties Stols is de boer
derij verkocht aan de familie Westerveld. 
Vanaf 2004 heeft de familie de familie 
Haentjens Dekker de boerderij geheel 
gerestaureerd. 
Zo kon het gebeuren dat wij, Joost en 
Gertrude Kunst, in maart 2018 de eige
naren werden van een prachtige, goed 
onderhouden hofstede. Intussen zijn onze 
twee dochters op de boerderij geboren. 

Omschrijving 
De meeste dorpsbewoners kennen onze 
boerderij alleen van het oude, witgepleis
terde woonhuis, en de oprijlaan met linde
bomen. Wat daarachter schuilgaat is voor 
velen onbekend. Op onze Instagram en 
Facebookpagina tillen wij steeds een tipje 

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 Kunst uit Sint-Philipsland.

De schuur

Woonhuis

Tekst	en	foto’s:	familie	Kunst
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van de sluier op. Hier delen wij foto’s 
van de oude schuur, de romantische 
hoogstam boomgaard, de originele 
kiemschuur, het vogelbosje en het stuk 
weiland wat nog bij de boerderij hoort. 
Op de 3,2 hectare grond rondom de 
gebouwen is namelijk genoeg te 
beleven. Zo scharrelen onze kippen, 
eenden en kalkoenen hun kostje bij 
elkaar, en wordt de wei in de zomer 
begraasd door enkele koeien van een 
bevriende veehouder.

Naast de gehouden dieren, is er een 
keur aan wilde dieren te vinden. Vele 
soorten kleine zoogdieren,  amfibieën 
en zangvogeltjes bevolken het erf. 
Maar ook soorten als de groene en 
bonte specht, buizerd en kerkuil 
brengen er hun jongen groot. 

Werkzaamheden
Natuurlijk komt er veel bij kijken om 
het erf en de gebouwen in goede staat 
te houden. In combinatie met een 
drukke baan en een jong gezin valt dat 
niet altijd mee. Wij kiezen er dan ook 
voor om de tuin zo onderhoudsarm 

mogelijk te houden. Gazons worden 
niet bemest, maar alleen regelmatig 
gemaaid. Hierdoor ontstaat inmiddels 
een grasmat met veel soorten bloemen 
en kruiden, wat weer positief uitpakt 
voor de natuur op het erf. 
Verder moeten we vooral snoeien, 
snoeien en snoeien. De hagen, de 
boomgaard, het vogelbosje en natuur
lijk de knotwilgen langs de wei.
 
Elk jaar organiseren we een knot en 
snoei dag, waarbij vrijwilligers ons 
helpen om een deel van de wilgen te 
knotten en overige werkzaamheden 
op te pakken. Een gezellige dag, 
goed verzorgd met bolussen, soep en 
broodjes. 
De inkomsten van de verkoop van 
onze eigen honing, fotoshoots op het 
erf en de verhuur van de schuur voor 
bruiloften dekken een deel van de 
onderhoudskosten.

Koeien bij de drinkput

De wilgen zijn weer geknot
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Gezocht: vrijwilligers monitoring 
In het kader van het project ‘Meer natuur voor 
pittig fruit’, heeft een aantal fruittelers in de 
gemeenten Borsele, Terneuzen en Kapelle 
(i.s.m. SLZ) maatregelen genomen om wilde 
bijen, en daarmee ook de bestuiving van de 
fruitteelt, te bevorderen. Ook is rekening 
gehouden met bevordering van natuurlijke 
plaagdierbestrijders. Eén van de maatregelen is 
het ophangen van bijennestblokken in boom
gaarden. SLZ is op zoek naar vrijwilligers die de 
bezettingsgraad van de bijennestkasten willen 
monitoren. Dit houdt in dat bij iedere deel
nemende fruitteler de bijenblokken worden 
bezocht en de bezettingsgraad wordt geregis
treerd. De kasten worden drie jaar lang gecon
troleerd (meidec), zodat een ‘betrouwbaar’ 
beeld ontstaat. Voorkennis over insecten is niet 
noodzakelijk, een medewerker van SLZ helpt je 
op weg en zal je van de nodige informatie 
voorzien. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger 
deze monitoringsklus op te pakken of wil je 
meer informatie? Stuur dan een mail naar
info@landschapsbeheerzeeland.nl o.v.v. 
vrijwilliger monitoring Meer natuur voor pittig 
fruit. 

Ontdek je vrijwilligerskracht 
Wil je graag vrijwilligerswerk doen maar weet 
je niet goed wat bij je past? Met de ‘ontdek je 
vrijwilligerskracht!test’ ontdek je in een paar 
minuten welke vrijwilligerskracht je hebt en 
welk soort werk hierbij aansluit. Doe de test via: 
www.ontdekjevrijwilligerskracht.nl

De test is ontwikkeld in het kader van het 
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Dit jaar 
wordt georganiseerd door de Vereniging 
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 
om aandacht te vragen voor de waarde van vrij
willigerswerk. Kijk voor meer informatie op: 
www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland

Bamboe in bijenkast is vervangen. Foto: SLZ
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Personeel SLZ 
In juli en september zijn Joep Ernst en 
Maurice Weststrate als projectmedewerker 
gestart bij SLZ om mee te werken aan 
verschillende projecten op het gebied van 
biodiversiteit en cultuurhistorie, waaronder 

Oude rassen/Dorpsboomgaarden, Kwetsbare 
bijen en Streekeigen erfgoed en vrijwilligers. 
Kris Veldhof is sinds augustus niet meer werk
zaam bij SLZ en zal haar loopbaan ergens 
anders voortzetten.

Keurmerk voor bermbeheer 
Alle bermen en groenstroken in Nederland vormen samen een enorm oppervlak waar zeldzame 
planten en dieren dankbaar gebruik van maken. Maar alleen als deze waardevolle plekken  op de 
juiste manier beheerd of ingezaaid worden kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de 
biodiversiteit. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben daarom een keurmerk voor 
bedrijven ontwikkeld om een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer te kunnen waar
borgen: Kleurkeur. De komende jaren wordt dit keurmerk in samenwerking met SLZ in Zeeland 
geïntroduceerd. Ook gemeenten die zelf hun groenbeheer uitvoeren komen in aanmerking voor 
dit keurmerk.

Icarusblauwtje. Foto: Naomi Oostinga
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Er zijn in Zeeland verschillende orga
nisaties waar je als vrijwilliger in de 
Zeeuwse natuur aan de slag kan. Een 
aantal van deze organisaties vind je op 
de website www.natuurwerkzeeland.nl 
Deze website is een initiatief van het 
Platform Groene Vrijwilligers en heeft 
als doel om bestaande en nieuwe vrij
willigers te informeren over vacatures en 
groene activiteiten. Het platform is een 
samenwerking tussen: Stichting het 
Zeeuwse Landschap, IVN Zeeland, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Nationaal Park Oosterschelde, Terra 
Maris, De Zeeuwse NMEcentra en SLZ. 
Op dit moment staan voor SLZ de 
onderstaande vacatures open. 
Wil je hier meer over weten? Kijk dan 
op www.natuurwerkzeeland.nl of 
neem contact met ons op via: 
info@landschapsbeheerzeeland.nl

•  Herstelvrijwilliger Wandelnetwerk  
Oost-Zeeuws-Vlaanderen

•  Controlevrijwilliger Wandelnetwerk 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen

•  Coördinator Wandelnetwerk  
Noord-Beveland 

•  Vrijwilligerswerk op buitenplaatsen 
Zeeduin/Overduin/Ter Hooge

•  Kiekendiefbeschermers
•  Patrijzenbeschermers  
•  Vrijwillige snoeiers hoogstam

fruitbomen 
•  Vrijwilliger natuur en cultuur historische 

akkers 
•  Controlevrijwilliger Wandelnetwerk 

Tholen 
•  Vrijwilliger herstelteam begraafplaatsen 
•  Vrijwilliger landschapsonderhoud  

West-Zeeuws-Vlaanderen
•  Vrijwilliger landschapsonderhoud  

Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Vacatures voor groen vrijwilligerswerk
Door:	Kris	Veldhof,	SLZ	

Kiekendiefbeschermer. Foto: Johnny du Burck
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Onderhoud
Fietsend door de Oost Zeeuws-Vlaamse 
polders kijk ik naar de akkers en het land-
schap met zijn typische kenmerken, zoals 
de knotwilgen langs een sloot of water-
gang en de oudere boerderijen met hun 
Zeeuwse bouwstijl. In de loop van het jaar 
zie ik hoe het land bewerkt wordt en hoe 
de natuur en de gewassen groeien. 
Om verandering van het landschap in 
Zeeland tegen te gaan, helpen we onder-
nemers, overheden en particulieren bij 
het onderhoud van waardevolle land-
schapselementen. Als vrijwilliger werk ik 
daar graag aan mee. 

Wekelijks op pad 
In de wintermaanden help ik met het 
knotten van wilgen en het aanplanten van 
hoogstamfruitbomen. Mede door dit 
onderhoud, behouden én zorgen we voor 
het kenmerkende  landschap. Samen in 
een groep trek ik er wekelijks onder leiding 
op uit om bij een particulier in de regio 
bomen te knotten. Ik geniet van het werk 
in de buitenlucht, de gezelligheid van de 
groep en de dankbaarheid van de mensen 
die we helpen. Als ik daarna weer een 
rondje fiets, geniet ik van het onderhouden 
landschap en kijk ik ondertussen meteen 
of er ergens nog onderhoud nodig is. 

Marc Smet. 
Foto: Marc Smet

‘’Ik geniet van het werk in de buiten-
lucht, de gezelligheid van de groep 
en de dankbaarheid van de mensen 
die we helpen’.’

Vrijwilliger Marc Smet helpt in de wintermaanden met het knotten van wilgen en het 
aanplanten van hoogstamfruitbomen in het landschap van Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Vrijwilliger aan het woord

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

  

 Zaterdag 2 oktober Cursus streekeigen erven 
  in Zeeland deel 3
 Vrijdag 8 oktober o.v. Cursus veldhulpverlening 
 Zaterdag 9 oktober Fruit persen in Terneuzen
 Vrijdag 15 oktober o.v. Cursus veldhulpverlening 
 Zaterdag 16 oktober o.v. Kennisbijeenkomst Zeeuwse voedselbossen
 Woensdag 20 oktober Cursus werken op hoogte 
 Vrijdag 5 en zaterdag 6 november Landelijke Natuurwerkdag 2021
 Woensdag 10 november Nationale Boomfeestdag 
 Zaterdag 20 november Excursie Stapstenen voor Soorten

Binnenkort op de agenda:
Opening KinderBeweegRoute in Stavenisse
Inlevermoment van walnoten om te persen  

Sommige activiteiten zijn 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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