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Giften, schenkingen of legaten
Wilt u een financiële bijdrage leveren aan het beheer 
en behoud van het prachtige cultuurlandschap van 
Zeeland? Wij zijn erg dankbaar voor iedere bijdrage! 
Wilt u met uw gift een specifiek doel steunen, neem 
dan contact op met SLZ. SLZ is een erkende goede 
doelen organisatie en heeft de ANBI-status.

Advertenties:
Ook uw advertentie in dit tijdschrift? 
Bel SLZ voor de mogelijkheden.

Redactie- en bezoekadres:
Klein Frankrijk 1
4461 ZN Goes
Tel. 0113-230936
Mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl
Website: www.landschapsbeheerzeeland.nl
Banknummer:  IBAN NL93RABO 0380 5172 56 

Rode klaver. Foto: SLZ
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Ieder jaar wordt de Gouden Jirizaag als 
blijk van waardering uitgereikt aan een 
vrijwilliger van Stichting Landschaps
beheer Zeeland. Dit jaar is deze prijs uit
gereikt aan Johan Vermin. Maar waarom 
is hij nu dit jaar de winnaar? 

Ereprijs
Vrijwilligers zijn uitermate belangrijk voor 
de activiteiten die SLZ jaarlijks uitvoert. 
Het is daarom leuk om eens per jaar het 
vrijwilligerswerk in het landschap extra in 
het zonnetje te zetten. Deze ereprijs staat 

symbool voor onze waardering van de 
bijdragen van alle vrijwilligers en vrij-

willigersgroepen. 
De kandidaten voor de prijs worden voor-
gedragen vanuit de vrijwilligersgroepen 
zelf. De werkorganisatie maakt hieruit een 
selectie en legt die voor aan een onafhan-
kelijke jury. Deze bestond dit jaar uit de 
bestuursleden Jo Timmers en Thomas 
Collette en de beleidsmedewerker van de 
Provincie Zeeland die contactpersoon is 
voor SLZ, Monica Schra-Anthonisse. 
Vervolgens komt de jury bijeen om de 
daadwerkelijke winnaar te selecteren. 

Trouw aanwezig
Johan (woonachtig in Baarland) is al ruim 
twintig jaar lid van de beheerwerkgroep 
van de KNNV De Bevelanden. Hij is sinds-
dien één van de steunpilaren in de groep; 
trouw aanwezig, nooit te beroerd om het 
zware werk te doen en om het werk van 
wat minder sterke deelnemers af te 
ronden. Tussen 2000 en 2019 heeft Johan 
het coördinatorschap geleidelijk van de 
toenmalige coördinator Ton de Koning 
overgenomen. 

Winnaar Gouden Jirizaag 2021: 
Johan Vermin!

Johan Vermin met de Gouden Jirizaag. 
Foto: Joan van der Velden

Door: Thomas Collette, bestuurslid SLZ
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Moment van overhandiging. Foto: Joan van der Velden

Koeken bij de koffie
Zijn werk als coördinator is veelzijdig: 
werkplanningen maken, werk regelen 
met eigenaren, gereedschap onder-
houden, deelnemers uitnodigen, 
nieuwe vrijwilligers inwerken, in de 
gaten houden dat er veilig wordt 
gewerkt, enzovoorts. Naast deze for-
mele taken heeft Johan ook oog voor 
de verschillende mensen in de groep 
en weet hij de groep te motiveren om 
zaken op te pakken zoals de finan-
ciën, het regelen van het zomerwerk, 
de koeken bij de koffie en de verjaar-
dagskaarten voor de deelnemers. 
Samengevat: een zeer terechte 
winnaar!

‘Opa opeten’
De uitreiking van de prijs vond plaats 
tijdens een reguliere werkdag aan de 
Brilletjesdijk in de buurt van Nisse. 

Vanuit een knotwilg zag Johan, toen 
nog nietsvermoedend, een delegatie 
van SLZ over de dijk naderen. En hee, 
daar waren ook zijn vrouw, zoon en 
kleinkinderen!
Hij kreeg de Gouden Jirizaag uitge-
reikt door Monica Schra-Anthonisse. 
SLZ directeur Joan van der Velden 
overhandigde Johan vervolgens 
een tegoedbon van 500 euro om, 
wanneer de coronamaatregelen dat 
weer toelaten, de winst op een later 
moment nog eens goed te vieren 
met de hele ploeg. Tot slot was er nog 
koffie in de open lucht, met gebakjes 
waarop een foto van Johan pronkte. 
‘Kijk, jullie mogen opa opeten’ zei 
Johan gekscherend tegen zijn klein-
kinderen. Toen de koffie op was werd 
het knotwerk weer hervat. Ook Johan 
klom, nog een beetje beduusd van de 
ceremonie, zijn knotwilg weer in.
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De Provincie Zeeland en SLZ zijn onlangs 
een meerjarige samenwerking aangegaan 
voor het bestrijden van exoten: soorten 
die zich in een gebied hebben gevestigd 
waar ze oorspronkelijk niet voorkwamen. 
Exoten die zich met succes (zonder hulp) 
weten te verspreiden, zgn. invasieve 
exoten, kunnen schadelijk zijn voor 
inheemse ecosystemen. Ook Nederland 
kampt al jaren met steeds agressiever 
oprukkende exoten en in Zeeland is het 
niet anders. Op Europees niveau is 
bepaald dat bepaalde invasieve exoten 

(geplaatst op de zgn. Unielijst) bestreden 
en beheerd moeten worden (Europese 
Commissie, 2014, 2016, 2017a). Door deze 
samen werking tussen de Provincie en SLZ 
hopen we hieraan een flinke impuls te 
geven. De ervaring van SLZ met exoten-
bestrijding en onze brede achterban van 
vrijwilligers zullen daarbij een belangrijke 
rol spelen. Het project richt zich in de eer-
ste instantie op de Reuzenbalsemien en 
de Reuzen berenklauw maar het kan zijn 
dat de focus tijdens het project naar 
andere soorten verschuift.

Reuzenbalsemien. 
Foto: Lucien Calle

Exotenbestrijding van start
Door: Maurice Westrate, SLZ
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Sier- en bijenplant
De reuzenbalsemien is van origine een 
Aziatische plant uit de Himalaya die 
gebruikt werd als sier- en bijenplant. 
De plant komt sinds 1850 voor in 
Europa en groeit bij ons voornamelijk 
langs zoet water zoals sloten, beken 
en greppels. De plant verspreidt snel 
en maakt de grond waar hij groeit 
erosie gevoelig. Opvallend aan de 
plant (en stiekem ook leuk) is dat de 
zaden ‘opspringen’ wanneer de rijpe 
vrucht wordt aangeraakt. Leuk effect, 
maar nadelig natuurlijk qua voort-
planting van de plant.

Giftig
De reuzenberenklauw komt van oor-
sprong uit de Kaukasus en is in de 19e 
eeuw geïntroduceerd als tuinplant. 
De plant is ondertussen volledig inge-
burgerd in de Benelux en wordt sinds 
2010 steeds meer in stedelijke gebie-
den aangetroffen. Dit zorgt voor een 
gevaar aangezien het sap dat de plant 
uitscheidt giftig is en daarmee gevaar-
lijk is voor spelende kinderen etc. 

Het project heeft verschillende doel-
stellingen:

-  In kaart brengen van de versprei-
ding van exoten

 We starten met het opstellen van 
een interactieve kaart, die in digitale 
vorm algemeen beschikbaar moet 
worden. Zo maken we de versprei-
ding van bepaalde exoten inzichte-
lijk, wat weer helpt om het draag-
vlak voor de bestrijding ervan te  
vergroten. Nu is de data afkomstig 
van NDFF (Nationale Databank Flora 
en Fauna) en het Waterschap, maar 
het idee is dat in de toekomst ook 
data kan worden ingelezen via de 
interactieve kaart/app. Ook wordt er 
gekeken of via deze app/website 
ook foto’s geüpload kunnen wor-
den, voor een snelle identificatie en  
lokalisatie. Dit maakt een efficiënte 
en gerichte bestrijding mogelijk.

- Stimuleren van bewustwording
 Bewustwording is essentieel om van 

dit project een breed gedragen  
initiatief te maken. Dit begint met 
een promotiecampagne gericht op 
doelgroepen als gemeenten, plaat-
selijke natuurorganisaties, scholen 
en uiteraard onze bestaande vrij-
willigers. Geïnteresseerden worden 
vervolgens getraind in het herken-
nen en het veilig en doelgericht 
bestrijden van exoten. 

Reuzenbereklauw. Foto: Lucien Calle
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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

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

Meedenkers ontwerpers

drukkersprinters

drukkerij 
Zoeteweij
Yerseke

telefoon 0113 571404
info@dzy.nl - www.dzy.nl
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- Bestrijden
 De strategie voor de bestrijding 

door vrijwilligers zal gaandeweg 
worden ontwikkeld. Denk hierbij in 
termen van lokale teams onder lei-
ding van een coördinator, die syste-
matisch exoten in het eigen gebied 
(bijv. een gemeente) elimineren op 
basis van de interactieve exoten-
kaart. Een andere optie is dat een 
team zich richt op bepaalde exoten-
hotspots. Monitoren van de voort-
gang en updaten van de kaart 

horen bij de taken. Coördinatoren 
worden door SLZ ondersteund en 
waar nodig begeleid en er vindt 
regelmatig afstemming plaats. 
Klussen die de capaciteit van de 
teams te boven gaan kunnen wor-
den uitgevoerd door een aannemer, 
onder begeleiding van SLZ. Het is 
de bedoeling dat de teams op de 
langere termijn zelfstandig kunnen 
opereren en dat de interactieve 
kaart ook in de toekomst geüpdatet 
blijft worden.

Screenshot verspreiding Reuzenberenklauw.
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In april wordt de ‘Kinder Beweeg en 
Beleef Route’ in Stavenisse officieel 
geopend door de wethouder in 
aanwezigheid van kinderen, natuur
ouders, Jij op Tholen en Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland. 

Gemeente Tholen 
Een van de uitgangspunten van het 
speelruimtebeleid van de gemeente 
Tholen is het creëren van een speel-
vriendelijke woonomgeving. De aanleg 
van de Kinder Beweeg- en Beleef Route 
in Stavenisse is hier een voorbeeld 
van.

Van speelplek naar speelplek 
In opdracht van de gemeente Tholen 
heeft Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland, samen met een groep kinde-
ren, Jij op Tholen en de natuurouders 
van Stavenisse, een wandelroute 
(1,8 km) uitgestippeld waarbij de reeds 
aanwezige speellocaties, welke zich op 
diverse plekken bevinden in het dorp, 
aan elkaar worden ‘verbonden’, zodat 
er een route ontstaat die kinderen spe-
lend/bewegend/ontdekkend kunnen 
bewandelen van speelplek naar speel-
plek. De gehele route is gemarkeerd 
met voetstappen op diverse locaties in 
de bestrating/stoeptegels. 

Kinder Beweeg en 
Beleef Route Stavenisse
Tekst en foto’s: Caroline Geluk, SLZ

Ryan en Esmee op de Balanceerstammen
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Prikkeling zintuigen 
Op deze wandelroute bieden we kin-
deren tussen de speellocaties andere 
verleidingen aan en worden ze gesti-
muleerd tot bewegen, vaker buiten 
spelen of sporten. Maar ook andere 
zintuigen worden geprikkeld. 
Springen, Ruiken, Proeven, Voelen, 
Kijken, Horen, Leren, Balanceren, 
Bewegen. Allemaal termen die op deze 
route van toepassing zijn.

Spelen op ongestructureerde 
plekken 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen het 
leuk vinden om te spelen op onge-
structureerde plekken, op parkeer-
plaatsen, op de stoep of tussen bosjes. 
Juist op dat soort plekken worden ook 
andere dan alleen de fysieke capacitei-
ten van kinderen gestimuleerd. Er kan 
dan meer interactie en samenwerking 
plaatsvinden dan op een georganiseer-
de speelplek met een schommel en 
een klimrek.

Speel- en ontdekelementen 
Om hierop in te spelen zijn langs de 
route een aantal leuke (natuurlijke) 
speel- en ontdekelementen aange-
bracht, zoals een bijenhotel in het gras-
veldje bij De Schalm, een wilgenhut in 
de grasstrook langs de watergang, een 
aantal bijenvriendelijke struikjes in het 
grasveldje met bomen bij het 
Hertenkamp, balanceerstammen op 
het grasveldje bij de wipkippen bij het 

Hertenkamp en halfstam fruitboom-
pjes in de groenstrook voor de speel-
tuin. Bij het Hertenkamp staat een 
informatiebordje met daarop de route 
aangegeven.
De route heeft ook nog een verlenging 
richting de dorpsbosjes (1,6 km), waar 
de natuurouders met de kinderen een 
leuke doorgang hebben gemaakt waar 
men doorheen kan wandelen.

Routemarkering d.m.v. berenpoten.

Wilgenhut
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In het vroege voorjaar, als de planten-
groei nog maar net op gang begint te 
komen, zijn er soms al opvallend 
mooie bloemen. Bekend zijn natuurlijk 
de sneeuwklokjes, winterakonieten, 
krokussen en narcissen die als eerste, 
soms nog tussen de sneeuw, staan te 
bloeien. Wat later in het voorjaar 
komen daar nog tal van soorten bij. 
Gevlekt longkruid en stengelloze sleu-
telbloem bloeien ook al in februari. Het 
lenteklokje komt pas als die eerste 
soorten uitgebloeid zijn en als het 
knikkend vogelmelk en het zomerklok-
je in volle bloei staan is het voorjaar al 
weer bijna voorbij. 

Uitheemse herkomst
De meeste van deze soorten zijn hier 
niet origineel uit de streek. Ze komen 
soms uit Zuid en Oost-Nederland, maar 
meestal nog van veel verder weg, zoals 
uit Zuid- en Oost-Europa. Ze werden in 

Stengelloze sleutelbloem op Mon Plaisir

Stinzenplanten op erven 
en buitenplaatsen
Tekst en foto’s: Luciën Calle

Knikkend vogelmelk
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voorgaande eeuwen hierheen gehaald 
omdat ze zo mooi zijn en bloeien in 
een periode dat er verder nog maar 
weinig bloesem is. De planten zijn hier 
na aanplant verwilderd en hebben 
stand gehouden tot de dag van van-
daag. Het woord stinzenplant is afge-
leid van ‘Stins’, het Friese woord voor 
Stenen huis. Een stins betekende vroe-
ger een gebouw van een rijkere. Deze 
rijken waren in de luxe positie dat ze 
zich bezig konden houden met sier-
planten.

Buitenplaatsen, erven en bosjes
Plekken waar van oudsher veel stinzen-
planten groeien zijn landgoederen en 
buitenplaatsen. Denk aan de rijke bui-
tenplaatsen in de Manteling van 
Walcheren. In Zeeuws-Vlaanderen zijn 
er de oudere en fraaie parkbossen de 
Elderschans bij Aardenburg en het Hof 
ter Zande te Kloosterzande. Op de 
Bevelanden is een wandeling over het 
Landgoed Landlust in Heinkenszand 
aan te bevelen. Op Schouwen-
Duiveland heeft bijvoorbeeld 
Landgoed Mon Plaisir een fraaie voor-
jaarsflora. Ook op andere plekken zijn 
wel stinzenplanten te vinden, zoals op 
erven van oude boerderijen, pastorie-
tuinen, kerkhoven en in kleinere parti-
culiere bosjes. In bosjes kunnen soor-
ten die daar al lang aanwezig zijn tot 
een dichte bloemenmassa komen, 
zoals de wilde hyacint, bosanemoon en 
daslook. Zo kleuren Ter Hooge bij 

Middelburg en het Moesbosch bij 
Koudekerke in het voorjaar schitterend 
wit. Op begraafplaatsen zie je vaak 
soorten als sneeuwklokjes, narcissen 
en de oosterse sterhyacint.

Biologie
Doordat deze planten al heel vroeg in 
het voorjaar groeien en bloeien kun-
nen ze profiteren van het vele zonlicht. 
De bomen staan dan immers nog niet 
in blad. Om zo vroeg al te kunnen 
bloeien moeten ze voedsel opslaan in 
bol, knol of wortelstok. Vroeg vliegen-
de insecten kunnen profiteren van het 
stuifmeel en de nectar, maar het ecolo-
gisch belang van de planten wordt 
vaak wel een tikkeltje overschat. In 
februari en maart zijn er nog maar wei-
nig insecten actief. De planten zijn dan 
vaak dan ook beter in vegetatieve dan 
in geslachtelijke voorplanting. De 
meeste soorten verdwijnen weer als de 
bomen wel in blad staan. 

Winterakoniet op Hof ter Zande
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Nijsse Inrichting, 
Beheer en Onderhoud
 's-Gravenpolder 
T: 06 10 01 23 43 
E: info@nibo-ht.nl 

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

Uw tuin in goede handen!

VORMGEVERS VAN 
UW BUITENRUIMTE

Zuidweg 18B  
4316 LB  Zonnemaire  
Telefoon 0111 402173
www. velde-groenverzorging.nl
info@velde-groenverzorging.nl

Van de Velde
G R O E N V E R Z O R G I N G

en hazelnoten

Westhof H&T 16 16.indd   1 06-12-16   14:31

deltaenergie.nl/puurzeeuws

Uit 
Zeeland 
haal je 
energie

12506 DELE Adv 62x62mm_v1.indd   1 02-04-2021   15:16
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Aan de slag
Wie zelf wat stinzenplanten voor op 
het erf of in de tuin wil, doet er goed 
aan om niet allerlei cultivars te kopen. 
Er zijn veel kleurvormen te koop. Je 
kunt deze cultivars herkennen doordat 
ze naast de Wetenschappelijke soort-
naam, die uit twee woorden bestaat, 
ook nog een derde naam hebben: de 
naam van de cultivar. Vaak hebben 
deze vormen een mindere natuurwaar-
de en door het aanplanten van een 
bont kleurenpalet vervaagt het 
authentieke landschappelijk plaatje. 
Liever dus alleen “soortechte” planten 
aanplanten. Dus liever de al lang in 

onze streek voorkomende boerenkro-
kus met zijn zachte pasteltinten dan al 
die nieuwe rassen met schreeuwerig 
felle kleuren. Het is uiteraard ook 
mogelijk om van heel rijke groeiplek-
ken voorzichtig wat knolletjes en bolle-
tjes over te planten. Daarbij is het nut-
tig rekening te houden met het histori-
sche verspreidingspatroon. Zo is de 
prachtige bostulp een soort die van 
oudsher alleen op de buitenplaatsen 
op Walcheren en bij Sluis voorkwam. 
Lukraak aanplanten door heel Zeeland 
doet dit historisch verspreidingsbeeld 
vervagen en dat is toch ook wel weer 
jammer.

Daslook op Ter Hooge
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Bij het verschijnen van dit nummer is 
het plantseizoen net achter de rug. 
Er zijn door onze klanten en onze 
vrijwilligers weer heel wat struiken, 
wilgenpoten en bomen in de grond 
gezet. Een mooi begin! Iedereen hoopt 
natuurlijk dat alles goed aanslaat 
en lekker in de groei gaat. Om dit te 
bevorderen zetten we hieronder wat 
tips op een rijtje. Maar het is ook een 
geheugensteuntje in het geval de 
beplanting er al (iets) langer staat. Want 
de beste tijd om dit soort zaken na te 
lopen is NU!

Water geven
Om goed aan te kunnen slaan is het voor 
de bomen en het bosplantsoen wat in het 
voorliggende winterseizoen is aangeplant 
van belang dat deze voldoende vocht 
krijgen. De ervaring van de achterliggende 
jaren is dat het voorjaar vaak een droge 
periode is met weinig regen. Ook de 
verwachtingen voor de langere termijn 
wijzen erop dat dit aan blijft houden. Met 
name bij zandige ondergrond wordt het 
water in de bodem slecht vastgehouden. 
Dus: houd de tuinslang gereed om extra 
water te geven!

Voorjaar: 
werk aan de winkel!
Door: Iman Labruyère, SLZ

Bomen watergeven op Rampertsedijk, Schouwen-Duiveland. Foto: Arjan de Hulster
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Bescherming aanbrengen
Wordt uw weide begraasd door (klein)
vee? Dan is het verstandig om 
beschermende maatregelen te nemen 
tegen vraat of schuren. Maar ook als 
er geen begrazing plaatsvindt, is het 
aan te bevelen om de bomen en/of 
struiken te beschermen tegen vraat 
door (klein)wild. Zeker twijgen van 
jonge bomen en struiken zijn geliefd 
bij grazers. 
Bij klein wild hoeft alleen de onderste 
ca. 0,5m van de stam beschermd te 
worden en voldoet een boommanchet 
of boomwikkel. Breng echter een 
boom korf aan als er ook grotere 
grazers aanwezig zijn. SLZ adviseert 
het gebruik van boomkorven van casa-
netgaas. Deze hebben een hoogte van 
1,5 meter. Hoewel de combinatie van 
koeien/paarden met bijvoorbeeld 

hoogstamfruitbomen niet ideaal is 
kan er voor een verlengde boomkorf 
worden gekozen, zodat de hele stam 
(2 meter) beschermd is.
Plaats de boomkorf tussen de boom-
palen en dus niet om de palen heen. 
Dit geeft de boom de maximale ruimte 
binnen de korf. De ‘lipjes’ van de korf 
hoeven niet allemaal te worden 
gebruikt. Dit vergemakkelijkt het open 
krijgen als er bijvoorbeeld stam-
opschot verwijderd moet worden.
In het geval van een haag gaat het 
natuurlijk te ver om elk struikje 
afzonderlijk van een wikkel of manchet 
te voorzien. Een schapenraster kan dan 
uitkomst bieden. 

Boomspiegels vrijhouden
Het stuk grond direct rondom de stam 
van de boom wordt een boomspiegel 

Nieuwe aanplant Zeeuwse haag, beschermd met schapenraster.
Foto: Sandra Dobbelaar
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of boomkrans genoemd. Bomen zijn 
voor een gezonde groei afhankelijk 
van open grond rond de stam voor de 
toevoer van zuurstof en water. Door 
de boomspiegel vrij te houden van 
grassen en kruiden wordt voorkomen 
dat er concurrentie ontstaat voor het 
opnemen van zuurstof en water.

Boombescherming controleren
Het komt misschien wel bekend voor 
dat boombanden of -korven ingroeien 
in een stam. Of beter gezegd: 
de boombescherming wordt door de 
groei van de stam ‘ingekapseld’. Met als 
gevolg dat deze (bijna) niet meer te 
verwijderen zijn. Behalve dat dit zorgt 
voor een verminderde aan- en afvoer 
van benodigde voedingsstoffen van de 
boomkroon naar de wortel en omge-
keerd, wordt de boom hierdoor ook 
minder stabiel. Loop de bomen dus 
regelmatig langs om de banden en 
korven losser te zetten. Er komt natuur-
lijk een moment dat de bomen geen 
band meer nodig hebben. Verwijder 
deze dan.  

Snoeitips 
Vooral wilgenpoten hebben de neiging 
om langs de stam veel stamopschot 
te geven. Dit kan het beste worden 
verwijderd door het er af te ‘wrijven’ 
als het nog jong is. Wanneer dit in 
het voorjaar wordt gedaan is de kans 
op het terugkeren van opschot het 
kleinste.

Zorg er bij fruitbomen voor dat er vol-
doende licht en lucht in de kroon kan 
komen. Door de kroon open te houden 
is de kans op verschillende infecties 
kleiner. 

Heeft u nog vragen over uw aanplant? 
Kijk op onze website of vraag advies 
via info@landschapsbeheerzeeland.nl.

Schade door boomband. Foto: SLZ

Stamopschot bij een peer. Foto: SLZ
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Een mooi voorbeeld van een land-
schappelijk juweeltje vinden we in de 
polderdijk de Brilletjesdijk bij Nisse. 
Tussen de eilanden Borsele, Zuid-
Beveland en Walcheren stroomde ooit 
de Zwake. Een systeem van geulen en 
zandplaten dat vanaf ca. het jaar 1000 
langzaam is verzand. Dit was het gevolg 
van de ontwikkeling van de Wester-
schelde waardoor de Zwake haar 
functie verloor. 

Afdammingen
Vanaf ca. 1300 werd de eerste polder in 
de Zwake aangelegd. In 1443 werd de 
Zwake voor het eerst afgedamd met 
de aanleg van de  Lenshoekdijk bij 

’s-Gravenpolder. Een tweede afdam-
ming in westelijke richting vond plaats 
door de aanleg van de Zwaaksedijk in 
1475, waar nu de Zwaakse weel tegen 
aan ligt.
De derde afdamming is de Brilletjesdijk, 
waardoor de Van Kruiningenpolder in 
1506 ontstond. In 1505 nam Jan van 
Kruiningen het initiatief om een nieuwe 
dam in de restgeul van de Zwake aan te 
leggen. Hij gaf enkele dijkmeesters 
opdracht tot  het aanleggen van de dijk. 
Na veel tegenslag werd een jaar later 
een nieuwe poging ondernomen. Dit 
keer met succes. In de zomer van 1506 
was de Heer van Kruiningenpolder 
bedijkt.  

Zwaaksedijk. Foto: Bas Chamuleau

Polderdijken: onlosmakelijk deel 
van het Zeeuwse landschap (deel 2)

Door: Bas Chamuleau,
 lid Nederlandse archeologievereniging (ANW)
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Ontstaan Brilletjes
De Westdijk van de Van Kruiningen polder 
bleef tot 1554 waterkerend en is in de tus-
sentijd enkele keren doorgebroken. De vele 
welen getuigen hiervan. 
De eerste doorbraak vond plaats op 14 
december 1511, waarbij de polder in zijn 
geheel onder liep maar spoedig weer werd 
droog gelegd. Waarschijnlijk betrof het hier 
de meest zuidelijk doorbraak waardoor 
de Brilletjes zijn ontstaan. Ook in 1530 is 
deze dijk doorgebroken en heeft grote 
schade aangebracht. Hiervan is waarschijn-
lijk de meest noordelijke weel ontstaan. 
Van de doorbraak waarbij de Middelweel is 
ontstaan is geen tijdstip bekend.

Boombegroeiing
Al voor de aanleg van de eerste dijken 
werd de afwatering van het schor, waarop 
gewoond en gewerkt werd, verbeterd door 
het graven van sloten en greppels. Maar 
zeker ook door het weghalen van het veen 
uit de bodem. Het maaiveld is daardoor 
met 0,8 tot 1 meter verlaagd.
Dat moerneren ging ook na de bedijking 
door tot er een geheel verbod kwam op 
het moerneren. In 1477 werd het moer-
neren voor zoutbereiding verboden in 
verband met de vernieling van landbouw-
grond en gevaar voor de dijken. Alleen 
voor eigen gebruik was het nog toege-
staan.  In 1515 volgde een algeheel verbod. 

Overzicht Brilletjesdijk met welen.
Bron: Sky Pictures in opdracht van Provincie Zeeland
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In dat zelfde jaar werd besloten dat in 
de plaats van moerneren de bewoners 
voor eigen gebruik langs de aangren-
zende wegen en dijken langs hun 
akkers bomen mochten planten. De 
overheid besloot dus enerzijds om een 
belangrijke economische bedrijfstak te 
stoppen omdat deze veel gevaar met 
zich meebracht. Maar anderzijds kwam 
toen wel de boombegroeiing op de dij-
ken van de grond. We kennen dit nog 
steeds al heeft dit tegenwoordig meer 
een landschappelijke functie.

Landschappelijke waarde
Door de begroeiing van de polder-
dijken, de grondsamenstelling en de 
richting van de dijktaluds ontstaan hier 
bijzondere biotopen. Dit zorgt voor een 
brede biodiversiteit waarvan niet alleen 
de beplanting van de dijken profiteert; 
dit heeft ook invloed op de akkers die 
hierop aansluiten.
Naast deze natuurlijke functie hebben 
de polderdijken ook een hoge land-
schappelijke waarde. Zij stofferen het 

Zeeuwse landschap en brengen hierin 
een natuurlijke gelaagdheid. Ze begren-
zen de bodemsoorten en de flora en 
fauna die hierop zo kenmerkend zijn.
Daarnaast zijn de dijken van grote 
culturele waarde waardoor zij onder 
een provinciale bescherming vallen. 
Om tijdens watersnoodrampen te 
kunnen vluchten, moeten de polder-
dijken in stand gehouden worden als 
mogelijke vluchtroute. Verder blijven de 
dijken natuurlijk een aantrekkelijk land-
schapselement voor bezoekers.

Voor meer informatie over de 
geschiedenis van de Zeeuwse dijken, 
zie: https://intgwbp.zeeland.nl/
geoloket/?Viewer=Cultuurhistorie 

Zoom in op de dijk waarvan u de 
informatie wilt, en klik deze aan.

Bomen op dijken. 
Foto: Bas Chamuleau

Zicht op Louisepolder vanaf de Valdijk
Foto: Bas Chamuleau
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Door: Jan van der Leest

Bestemming: natuurgebied
Camping Laône 37 is in 1932 ontstaan 
vanuit een fruitboomgaard. Van een 
boomgaard met enkele tenten is de 
camping uitgegroeid tot een prachtige 
camping met 63 vaste jaarplaatsen. 
Dit jaar wordt het 90-jarig bestaan van de 
camping gevierd. 27 jaar geleden was het 
spannend of de camping kon blijven 
bestaan. De overheid wilde er graag 
natuurgebied van maken, door enorme 
inspanning van het toenmalige besturen 
van de Stichting en Belangenvereniging 
Laône 37 (die toen in allerijl zijn opgericht) 
kon de camping blijven bestaan, hierbij 

kregen zij de verplichting het paarden-
weiland naast de camping erbij te kopen 
met als bestemming natuurgebied.

Illegaal gestort
Er was in dit stukje natuurgebied een 
grote achterstand in onderhoud en het 
terrein was enorm vervuild. Een erfenis 
van de vorige commerciële beheerder/
eigenaar van de camping en de grond. 
De besturen zijn als eerste begonnen om 
met vrijwilligers de houtwal met grondwal 
tussen de camping en de paardenweide te 
ontdoen van verstopte en illegaal gestorte 
spullen zoals: blik, glas, asbestgolfplaten, 
betontegels enz. Er dreigde namelijk ook 
een milieu verbaal. Het weiland (nieuw 

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 gaat het over een natuurgebied bij Camping Laône 37 in Renesse. 

Bankje bij drinkput. Foto: Corrine Reijm
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natuurgebied) was er slecht aan toe: 
het hekwerk bestond uit prikkeldraad 
met palen, de bomen waren in slechte 
staat (iepenziekte, slecht/niet 
gesnoeid), ook was er een drinkpoel en 
wat drinkbakken. Gelukkig kreeg de 
camping hulp uit onverwachte hoek, 
vrijwilligers van Stichting Landschaps-
beheer Zeeland kwamen de groensin-
gel uitdunnen en snoeien en er werd 
een eerste aanzet gedaan om de drink-
poel te verbeteren: de bomen die erin 
stonden werden gekapt, de poel werd 
uitgediept en er werden glooiende 
oevers gemaakt (dit alles onder toe-
zicht van SLZ).

Nieuwe eisen
In de winter van 2015/2016 werd het 
gehele kampeerterrein aangepast 
i.v.m. de nieuwe nota kamperen van de 
gemeente Schouwen-Duiveland, zodat 
de camping kon blijven voldoen aan 
de nieuwe eisen. Hierbij is een 6 meter 
brede wal aangelegd tussen het 
natuurgebied en de camping. 

Positieve reacties
Natuurlijk staat natuurontwikkeling niet 
stil en de camping kreeg twee jaar 
geleden een aanbod tot verbetering 
van het natuurgebied onder leiding 
van SLZ, Bureau Ruimte en Groen, 
de provincie Zeeland en Natura 2000. 

Werkzaamheden bij drinkput. Foto: Jack van der Ree
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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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Het teveel aan bomen en struiken werd 
verwijderd, de grond afgegraven en er 
werd een nieuwe poel gegraven. 
Alle grond en plaggen zijn verwerkt in 
een nieuwe duinvormige grondwal 
tussen de weg (Laône) en het natuur-
gebied. De wal werd beplant met 
streekeigen struiken, op de nieuwe 
oevers en het afgeplagde gedeelte 
komen spontaan nieuwe plantjes, 
dieren, vogels, amfibieën, vlinders enz. 
Tijdens het broedseizoen maken we 
geen gebruik van het natuurgebied 
maar kunnen we vanaf de camping 
toch genieten hoe de natuur zich in het 
voorjaar ontwikkelt. Van 1 juli t/m 15 
september (zonsopgang tot zons-

ondergang) heeft de camping een 
vergunning om een gedeelte van het 
natuurgebied te gebruiken als speel-
veld. Er is nu ook een klein wandelpad 
met picknickplaats en wat zitbankjes 
aangelegd, dit geeft de kampeerders 
toch het gevoel dat ze gebruik kunnen 
maken van het natuurgebied. 
We hebben veel positieve reacties 
ontvangen van onze kampeerders en 
velen helpen regel matig mee om het 
natuurgebied goed te onderhouden. 
Afgelopen oktober hebben we met 
elkaar al het elzen overschot verwijderd. 
Het is mooi te zien hoe natuur en 
recreatie toch prima samen kunnen 
gaan.

Natuurterrein. Foto: Corrine Reijm
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Iedereen weet het inmiddels: het gaat niet 
goed met de bijen. Veel mensen proberen 
hier al iets aan te doen; ze plaatsen een 
bijenhotel, zaaien bloemrijke (akker)ran-
den in en gebruiken geen bestrijdingsmid-
delen met neonicotinoïden meer. Echter, 
deze maatregelen zijn gericht op de meer 
algemene soorten. De kwétsbare soorten 
maken geen gebruik van een bijenhotel 
of leven niet in de gebieden waar bloem-
randen zijn ingezaaid. Zij leven bijvoor-
beeld buitendijks. En dat maakt het extra 
lastig om maatregelen te treffen. Het is 
daarom niet voor niets dat ze zo zeldzaam 
geworden zijn. 

Schorzijdebij
Neem bijvoorbeeld de schorzijdebij. Dat is 
een buitendijkse bijzonderheid. Hij komt 
uitsluitend voor in een smalle strook langs 
de kusten van enkele Noordwest-Europese 
landen, waaronder Nederland. Vanwege 
dit kleine verspreidingsgebied heeft 
Nederland een internationale verantwoor-
delijkheid voor deze soort. 

Schorviltbij
Dit geldt ook voor de schorviltbij. Dit is 
een zogenaamde ‘koekoeksbij’ die eieren 
legt in de nesten van de schorzijdebij. 
De schorviltbij is geheel afhankelijk van 
gezonde populaties van de schorzijdebij. 
Het is een erg zeldzame soort die alleen in 
het Deltagebied voorkomt. 

Kwetsbare bijen krijgen 
nestgelegenheid van 
Delta Groen Gas 
Door: Caroline Geluk, SLZ

Schorzijdebij. Foto: Luciën Calle

Schorviltbij. Foto: Luciën Calle
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Weinig nestelgelegenheid
Helaas biedt onze Zeeuwse kust weinig 
nestelgelegendheid in de buurt van 
hun voornaamste voedselbron: zeeas-
ter. Daarom zijn op verschillende bui-
tendijkse trajecten kunstmatige nest-
heuvels aangelegd. Dit zijn grote zand-
hopen waar de schorzijdebij in het 
door de zon opgewarmde droge zand 
holletjes kan graven.

Steun
Met steun van Delta Groen Gas en met 
medewerking van Waterschap Schelde-
stromen konden we in december 2021 
drie van deze buitendijkse nestheuvels 
plaatsen bij Paulinaschor in Biervliet. 
Komend najaar gaan we inventarise-
ren. Dan hopen we een positief effect 
te zien!

DELTA Groen Gas steunt de natuur in 
Zeeland via het samenwerkings-
verband De Zeeuwse Natuur. Van elke 
1.000 kuub groen gas maken zij vijf 
euro over naar De Zeeuwse Natuur. 
Dit samenwerkingsverband bestaat 
sinds 2018 uit IVN, Stichting 
Het Zeeuwse Landschap, Terra Maris, 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
en Nationaal Park Oosterschelde. 
Zij vormen de kern op het gebied van 
samenwerking rond natuureducatie en 
natuurbeleving in Zeeland.

Nestheuvel in aanleg bij Paulinaschor. Foto: Hans Wondergem

Landschapsbeheer Zeeland • Lente 2022 • Samenwerken aan ons cultuurlandschap 27



 

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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Door SLZ en lokale vrijwilligers is in de 
afgelopen jaren het Wandelnetwerk 
Zeeland in bijna heel de provincie uit-
gerold en vormt een prima mogelijk-
heid om de benen te strekken. Dit kan 
bijvoorbeeld bij u in de buurt door 
middel van een dorpsommetje. Maar 
ook voor de lange-afstandswandelaar 
zijn er oneindig veel mogelijkheden 
door het knooppuntensysteem. U stip-
pelt zelf uw route uit en de kans is 
groot dat u op plaatsen komt waar u 

met de auto of fiets niet terecht kunt. 
Dat laatste maakt het wandelnetwerk 
ook uniek. Je gaat zo ook op een 
andere manier naar Zeeland kijken. 
Want er is genoeg te zien en beleven in 
Zeeland. Daarnaast is het natuurlijk 
een hele gezonde manier van ontspan-
ning. Als wandelprovincie staat 
Zeeland misschien nog niet zo op de 
kaart, maar het wandelnetwerk is een 
uitermate geschikt middel om je te 
verbazen over onze mooie provincie!

Over Wandelnetwerk Zeeland, het is er voor gemaakt

Wandel eindeloos door Zeeland 
deze lente!
Door: Nettie Wilderom en Iman Labruyère (SLZ)

Biesterhoeksewegeling bij ’s-Heer Hendrikskinderen
Foto: Tonnie Outermans
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Hoe vind ik de weg? 
De wandelroutes zijn aangegeven door 
middel van groene vierkante bordjes met 
een gele pijl erop. Door de pijlen te volgen 
gaat u naar het gekozen knooppunt. 
Wanneer u van te voren genoteerd hebt 
via welke knooppunten u wilt lopen heeft 
u in principe gedurende de hele tocht 
geen kaart meer nodig om de weg te 
vinden.

Dit klinkt natuurlijk wel mooi, maar hoe 
weet ik waar die paden liggen? En: Ik heb 
tijdens het wandelen toch graag een kaart 
bij de hand. Hoe kom ik daar momenteel 
aan? Terechte vragen. In het verleden 

waren deze te koop bij de VVV. Maar sinds 
de opheffing van VVV Zeeland op 1 januari 
2021 zijn de kaarten minder makkelijk ver-
krijgbaar; ze zijn grotendeels uitverkocht 
en herdruk zit nog niet in de planning. 
De wandelkaarten van Tholen en 
Schouwen-Duiveland zijn nog wel goed 
verkrijgbaar bij toeristische informatie-
punten, zie https://www.zeeland.com/
nl-nl/visit/service/toeristische-informatie-
punten. Gelukkig gaat het plannen van 
een route ook heel mooi via een digitale 
kaart.

Digitale kaart
Wanneer u zoekt op de volgende link: 
https://landschapsbeheerzeeland.nl/
wandelen-zeeland (gebruik als internet-
browser bij voorkeur Firefox) bent u 
slechts één muisklik verwijderd van de 
digitale wandelnetwerkkaart van heel 
Zeeland. Via de link bij punt 3 wordt u 
automatisch doorgestuurd naar de route-
planner van Wandelnet. Typ links van de 
kaart uw bestemming in, of zoom een-
voudig in op de kaart en u kunt uren 
vooruit!

Folders en boekjes
Aanvullend op uw wandeling is er in som-
mige gevallen meer informatie verkrijg-
baar in de vorm van een folder of boekje. 
U krijgt zo achtergrondinformatie zodat u 
nog beter op de hoogte bent van wat er 
allemaal te zien is op uw wandelroute. Een  
aanrader is bijvoorbeeld het boekje 
‘Wandelen in Zeeland op het bevrijdings-
pad’. In dit boekje is een speciale route 

Knooppuntpaal met graspieper
Foto: André Hannewijk
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opgenomen in relatie tot de Slag om 
de Schelde. In meerdere etappes die 
door Zuid-Beveland en Walcheren voe-
ren, kunt u veel te weten komen over 
deze veelbewogen periode uit de 
geschiedenis van Zeeland. Dit boekje 
is voor € 10,- te koop bij SLZ en ver-
schillende boekhandels, musea en 
toeristische informatiepunten op 
Zuid- Beveland en Walcheren.

Heel Zeeland
Zoals in het begin is aangegeven is 
bíjna heel Zeeland ‘bedekt’ met het 
wandelnetwerk. Maar dat duurt niet 
meer lang. Vanaf 2023 is ook de laatste 
‘witte vlek’ weggewerkt en kunt u ook 
terecht in de gemeente Reimerswaal! 
Ervaar hier onder andere het unieke 
weidevogelgebied ‘De Yerseke Moer’, 
beleef in meerdere dorpen de gevol-

gen van de watersnoodramp in 1953, 
of maak de doorsteek van het Hart van 
Zeeland naar Noord-Brabant.

Meehelpen
SLZ vindt het ontzettend fijn als wan-
delaars mee willen helpen om de 
routes met hun bewegwijzering intact 
te houden. Dit kan door middel van 
het daadwerkelijk uitvoeren van onder-
houdswerkzaamheden, maar de meest 
eenvoudige manier is wel het doorge-
ven van meldingen. Mocht u tijdens 
een wandeling iets tegenkomen wat 
niet klopt of wat aan verbetering toe is, 
schroom dan niet om dit te melden bij 
info@landschapsbeheerzeeland.nl. 
Deze meldingen zijn erg belangrijk 
voor ons om het wandelnetwerk goed 
toegankelijk te houden.
Wilt u nog meer doen, dan kunt u vrij-
williger worden voor ons wandelnet-
werk. Zo kunt u als controleur enkele 
keren per jaar een gedeelte van het 
netwerk nalopen om te zien of alles 
nog intact is. Verder is in iedere regio 
een groepje vrijwilligers actief die 
onderhoudswerkzaamheden doen. 
Op hun beurt wordt dit werk door 
vrijwilligers gecoördineerd. Al deze 
vrijwilligers zijn zeer belangrijk om er 
voor te zorgen dat het wandelnetwerk 
goed blijft functioneren. U bent van 
harte welkom!

Ga goed voorbereid op pad
Niet alle paden zijn toegankelijk met 
honden. Een deel van de paden gaat 

Boekje Bevrijdingspad
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langs boerenland, over particulier 
terrein en iedere eigenaar maakt zijn 
eigen keuze om wel of geen honden 
toe te staan op het betreffende pad. 
Wanneer er wel honden toegestaan 
zijn dan moeten ze altijd aangelijnd 
zijn.  
Daarbij zijn niet alle paden verhard. 
Houd daar rekening mee met het 
schoeisel wat u draagt. Maar het is ook 
verstandig om kleding aan te trekken 
die wat vies mag worden. Hoewel onze 
insteek is dat de graspaden regelmatig 
gemaaid worden kan het natuurlijk 
voorkomen dat het gras aan de hoge 
kant is. En als het dan ook nog nat is… 
Laat weten waar u (letterlijk) tegenaan 
loopt!

Voor meer informatie en vragen kunt u 
terecht bij SLZ via 0113-230936 of 
info@landschapsbeheerzeeland.nl.

Bewegwijzering aanbrengen. Foto: SLZ

Beschadigd overstapje. Foto: Arjan de Hulster
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Jubileum SLZ
Eind dit jaar is het veertig jaar geleden dat 
SLZ is opgericht. Begonnen als Stichting 
Land schapsverzorging Zeeland en sinds 1996 
als Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 
In november starten we met de aftrap van ons 
jubileumjaar, waarbij we in 2023 diverse 
activiteiten gaan organiseren om samen met 
u ons jubileum te vieren. Wij houden u op de 
hoogte via dit tijdschrift, onze website en 
overige media. 

het ontwerp, de aanleg als het beheer van de 
boomgaarden. Ook scholieren worden actief bij 
de dorpsboomgaarden betrokken doormiddel 
van educatieprojecten.

Start boomgaardenproject 
Schouwen-Duiveland
Zaterdag 5 februari 2022 is in Ellemeet de eer-
ste dorpsboomgaard geplant van het hoog-
stamfruitboomgaardenproject op Schouwen-
Duiveland. Onder grote belangstelling werd 
de eerste boom door wethouder Ankie Smit 
de grond in gezet, samen met twee dorps-
bewoners. Het boomgaardenproject op 
Schouwen-Duiveland is een samenwerking 
tussen SLZ, Imkersvereniging Schouwen-
Duiveland, Rotary Club Zierikzee en de 
Gemeente Schouwen-Duiveland. Doel van het 
project is om in alle 16 kernen op het eiland 
een dorpsboomgaard te realiseren. Dorpsraden 
en dorpsbewoners worden betrokken bij zowel 

Aanplant fruitboom in Ellemeet. Foto: Marieke Mandemaker
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Personeelswisselingen
Per 1 februari 2022, na een dienstverband van 
36 (!) jaar, is Harry Verkaart uit dienst. Al die 
jaren bij SLZ ging Harry met veel liefde voor het 
vak op pad met vrijwilligers van SLZ, op onge-
lofelijk veel verschillende adressen. Vanaf het 
begin was hij al onze specialist op gebied van 
het werk op de buitenplaatsen. Voor alle wat 
moeilijker klussen was Harry altijd de aangewe-
zen persoon. Daarnaast heeft hij een gedegen 
kennis van het hele plantenrijk. We vinden het 
jammer dat we hem vanaf nu moeten missen 
in ons team. Maar aan alles komt een eind… 
en gelukkig zijn er nu twee nieuwe collega’s die 
graag aan de slag gaan met het buitenwerk. 
Per 1 februari is Wijnand Lammers begonnen 

bij SLZ en per 1 maart kwam daar Arnoud 
Westland bij. Voor beiden zal hun hoofdtaak 
het begeleiden van onze door de weekse vrij-
willigersgroepen in het landschapsbeheer zijn. 
Verder heeft Joep Ernst besloten om na zijn 
halfjaarcontract een andere weg in te slaan. 
Hij is per 1 januari 2022 uit dienst.

Harry Verkaart. Foto: Bert Helm

Nomineer iemand voor de gouden jirizaag 2022!

Kent u ook iemand die deze prijs verdient voor zijn/haar 
vrijwillige inzet voor ons landschap? 

Stuur uw email, voorzien van motivatie, 
naar pieter.voets@landschapsbeheerzeeland.nl

Doe dit voor 1 mei 2022.
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Door: Cees Schipper, vrijwilliger

Vijfentwintig jaar geleden, SLZ had nog 
maar een paar personeelsleden in dienst, 
werd een groep opgericht, die wereldbe-
roemd zou worden in heel Walcheren: 
de Klaplopers, Simon Klap was een van de 
initiatiefnemers dus de naam was voor de 
hand liggend.
Niemand kon vermoeden dat deze groep 
in wisselende samenstelling zoveel jaar 
later nog steeds iedere winterwoensdag 
het landschap zou proberen te beheren.
Hoeveel adressen in die 25 jaar bezocht 
zullen zijn is bijna niet te tellen, veel adres-
sen en plekken komen om de zoveel jaar 
terug, al dan niet met goede ontvangst 
door de eigenaren in de vorm van bolussen 

bij de koffie en soep tussen de middag.
Ondanks de hoge gemiddelde leeftijd is 
de arbeidsethos nog steeds hoog, 
de produc tiviteit nauwelijks gezakt, waar 
de spierkracht vermindert, wordt dit 
ruimschoots gecompenseerd door de jaren 
ervaring.
Twee vaste krachten  zijn  vanaf de 
oprichting nog steeds actief. Deze twee 
senioren gaan een aanval doen op het 
record van de oudste knottende vrijwilliger, 
Jo van de Klooster die  pas stopte bij 91 
jaar. Helaas is Jo niet meer onder ons. 
Jan Dingemanse en Kees Wisse zijn de 
pretendenten. Beiden al flink in de 80 dus 
dat moet lukken. Dit geeft eens te meer 
aan hoe gezond werken in de natuur is. 
We hopen nog lang door te kunnen gaan.

‘’Hoeveel adressen in die 25 jaar 
bezocht zijn is bijna niet te tellen’.’
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Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het Zeeuwse cultuurlandschap. 
Wil je zelf ook vrijwilliger worden? Kijk op www.natuurwerkzeeland.nl voor vacatures.

Foto: Joan van der Velden

Woensdag Walcheren groep 25 jaar!



 

agenda

   

 woensdag 13 april Cursus werken op hoogte - NMZ en ZVL

 woensdag 13 april Opening van de Kinder Beweeg en Beleef Route   

  Stavenisse

 19 en 24 april Nationale Bijentelling - Landelijk

 zaterdag 7 mei Kennismaken met wilde bijen (presentatie en excursie)  

  Axel

 woensdag 11 mei Cursus streekeigen erven deel 1 - Online

 woensdag 18 mei Cursus streekeigen erven deel 2 - Online

 zaterdag 21 mei Praktijkdag cursus streekeigen erven - n.t.b.

 zondag 1 mei Deadline nomineren vrijwilligers voor gouden jirizaag  

  voor meer info, zie elders in dit nummer

 mei Workshop aanleg en beheer bloemweides

  Omgeving Goes

  Erfexcursie - Sint Philipsland

 zaterdag 21 mei Wandelevent - Tholen

 zondag 22 mei Dag van de Biodiversiteit: je erf als leefgebied - Landelijk

 juni Zomercursus bomen en struiken herkennen - n.t.b.

 zaterdag 18 juni Ochtendmidzomerwandeling ‘de Zak te Voet’ - Nisse

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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