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Activiteitenoverzicht Erfgoeddag in het Landschap 2017 
 
SCHOUWEN-DUIVELAND 
 
Excursie Verborgen Buitens – ‘Heerlijkheid Oosterland’ 
Een bijzondere excursie naar het landgoed "De Maire" in Oosterland. We bezoeken het 
landhuis en het gebied met de nieuwe natuurtoren. En eventueel het jachthuis. 
 
Organisatie: Heerlijkheid Oosterland-Sirjansland en Oosterstein en Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Arjan de Hulster (06-12460709) 
Verzamellocatie: bij toegangshek van landgoed in de Maire, tegenover Oud Heiligeweg 2, 
4307 LB  Oosterland 
Tijd: 13.30-15.30 uur 
Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. excursie 
Oosterland 
Max. aantal deelnemers: 15 
Prijs: vrijwillige bijdrage 
Deze excursie is op eigen risico en het is verboden om het gebied te betreden zonder onze 
gids (i.v.m. gevaarlijk vee). 
 
 
Akkervogelexcursie – Burghsluis e.o. 
We gaan het biotoop van de patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels 
bekijken en hopen vele soorten ook daadwerkelijk te zien.  Vele akkerranden met grassen en 
kruiden werden omgeploegd en de omringende hagen werden gerooid zodat er zoveel 
mogelijk land beboerd kon worden. Hierdoor verdween in snel tempo het ideale leefgebied 
van de akkervogels. Vooral het aantal patrijzen gaat erg snel achteruit en de veilige 
nestplekken waren bijna niet meer te vinden, insectenrijke planten voor de opgroeiende 
kuikens waren verdwenen en voldoende wintervoedsel voor de volwassen vogels was er ook 
niet meer. Vandaag bezoeken we enkele percelen die ‘ideaal’ zijn ingericht voor diverse 
akkervogels. 
 
Organisatie: Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Alex Wieland 
Verzamellocatie: kruising Stopweg en Karremansweg - Serooskerke (Schouwen-Duiveland). 
Dit is vanaf de Plompe Toren richting de Schelphoek. 
Tijd: 13.00-15.00 uur 
Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. excursie 
Patrijs 2017 Schouwen 
Max. aantal deelnemers: 25 
Prijs: geen 
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Erfgoedmiddag - Dreischor 
In en nabij de dorpsring van Dreischor vinden deze middag een groot aantal 
erfgoedactiviteiten plaats, waaraan jong en oud kunnen deelnemen. Zo vinden er optredens 
en rondleidingen plaats in en rond de Adriaanskerk, zijn er vlasdemonstraties in 
Landbouwmuseum Goemanszorg en is de dorpsmolen Aeolus opengesteld. Op het veldje bij 
de ankerplaats, tegenover Goemanszorg, kunt u luisteren naar pop-up lezingen over de 
landbouw en archeologische vondsten. Hier start ook een wandelroute langs 
bezienswaardigheden in en rond de bebouwde kom, met een stop bij Wijnhoeve De Kleine 
Schorre. Daar is om 13.00 uur een rondleiding, en de gehele dag kunt u hier de wijngaarden 
bezoeken.  
Voor basisschoolleerlingen zijn twee verschillende speurtochten uitgezet. 
 
Organisatie: Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland i.s.m. erfgoed- en lokale organisaties 
Contactpersoon: Marinus van Dintel (0118-670616) 
Verzamellocatie: activiteitenclusters zijn de ring met de Adriaanskerk, Landbouwmuseum 
Goemanszorg en de nabijgelegen molen, de splitsing Slotstraat richting Bogerdweg en 
Wijnhoeve De Kleine Schorre met nabijgelegen vml. landbouwhaven De Beldert in de 
Zuidstraat 
Tijd: 13.00-17.00 uur 
Inschrijven: nee, m.u.v. een enkele activiteit met inschrijving ter plaatse 
Prijs: gratis, m.u.v. een enkele activiteit met inschrijving ter plaatse 
 
 
WALCHEREN 
 
Inspiratiemarkt duurzaamheid/Puur Oôskappel/Persen fruit 
Een duurzaam dagje voor iedereen tijdens ‘Puur Oôskappel’. Ervaar duurzame thema’s op de 
inspiratiemarkt en tijdens vele activiteiten op Campingpark Ons Buiten en in het dorp: lokale 
producten (o.a. fruit persen), rondleidingen, excursies, bouwen, energie, gezondheid en 
vervoer. Doe concrete ideeën op voor thuis! ‘Puur Oôskappel’ valt dit jaar samen met de 
Erfgoeddag in het Landschap en is de start van de Duurzaamheidsweken Oostkapelle (t/m 28 
oktober), georganiseerd door de werkgroep Duurzaam Oostkapelle i.s.m. anderen. 
 
Organisatie: Stichting Landschapsbeheer Zeeland/ werkgroep Duurzaam Oostkapelle 
Contactpersonen: Sylvia Tuinder (0113-230936) / Martha Wedts de Swart 
Verzamellocatie: Aagtekerkseweg 2A, 4356 RJ Oostkapelle (Campingpark Ons Buiten - Stand 
SLZ) 
Tijd: 10.00-17.00 uur 
Inschrijven: ja, voor enkele activiteiten wel 
Prijs: gratis 
Aanvullende info: Meer info: www.facebook.com/duurzaamoostkapelle. Wil je je fruit laten 
persen tot sap? Kijk dan op de website: www.landschapsbeheerzeeland.nl.  
 
 
Oude fruitrassen - Oostkapelle 

http://www.facebook.com/duurzaamoostkapelle
http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/
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Vroeger stonden er bij ieder boerenerf in Zeeland hoogstamfruitbomen. Deze werden 
aangeplant voor de opbrengst van de vruchten, maar ook het vee graasde eronder. Iedere 
streek had zijn eigen soorten, die waren aangepast aan de lokale omstandigheden. Op deze 
dag staan er twee tafels vol met oude fruitrassen, waarbij enthousiaste deskundigen nadere 
uitleg kunnen geven. Tevens kun je je hoogstamfruit laten persen bij de mobiele fruitpers en 
zijn er nog meer activiteiten op deze locatie in het kader van Puur Oôskappel. 
 
Organisatie: Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Harry Verkaart (06-18546633) 
Verzamellocatie: Aagtekerkseweg 2a, 4356 RJ  Oostkapelle (Campingpark Ons Buiten, stand 
SLZ) 
Tijd: 13.00-17.00 uur 
Inschrijven: nee 
Prijs: gratis 
Aanvullende info: meerdere kramen aanwezig op de Puur Ôôskappel dag  
 
 
Open Depot Museum Terra Maris - Oostkapelle 
Bezoek met onze conservator het depot van museum Terra Maris. Hetgeen niet in het 
museum tentoongesteld wordt, wordt in het depot bewaard… vandaag kun je een kijkje 
nemen in deze schatkamers. 
 
Organisatie: Terra Maris 
Contactpersoon: Sven van Rijswijk (06-53403869) 
Verzamellocatie: Duinvlietweg 6, 4356 ND  Oostkapelle 
Tijd: 13.00-17.00 uur  
Inschrijven: ja, bij de balie van het museum 
Prijs: toegangsprijs museum, jaarkaarthouders en MJK gratis 
 
 
Excursie Buitenplaats Ter Hooge - Middelburg 
‘Kasteel’ Ter Hooge kent al een lange geschiedenis en werd voor het eerst genoemd in 1289. 
Tijdens deze excursie zullen we een korte reis maken naar de buitenplaats Ter Hooge. Na de 
excursie wellicht nog even napraten met een bakje koffie. 
 
Organisatie: Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de werkgroep Buitenplaats Ter Hooge 
Contactpersoon: Johan Calle  
Verzamellocatie: Zie kaartje. Fietsen kunnen geparkeerd worden bij de ingang van het 
Landgoed Ter Hooge (Koudekerkseweg). Mocht u met de auto willen komen dan moet de 
auto geparkeerd worden bij de parkeerplaats aan de Breeweg (tegenover zorgboerderij 
Pitteperk). Het is dan ongeveer 1 km lopen naar de verzamelplaats. 
Tijd: er zijn twee excursies: (1) 13.00-14.00 uur en (2) 15.00-16.00 uur 
Inschrijven: ja, verplicht, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. Ter 
Hooge met uw voorkeur (1 of 2) 
Max. aantal deelnemers per excursie: 15 
Prijs: vrijwillige bijdrage, te voldoen bij de excursieleider 
 

http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/agenda/bericht/hoogstamfruit-laten-persen-tot-sap/184
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DE BEVELANDEN 
 
Workshop Werken met de zeis – ’s-Heer Abtskerke 
De zeis werd in zijn meest primitieve vorm al zo'n 10.000 jaar geleden gebruikt. Toen was hij 
nog gemaakt van vuursteen op een krom stuk hout. Tegenwoordig zijn er vele typen zeisen, 
zoals de slootzeis, de boszeis en de heidezeis, maar ook veel streekgebonden uitvoeringen. 
Tijdens deze korte workshop worden de onderdelen en de werking van de zeis 
gedemonstreerd. Tevens kunt u zelf een klein stukje maaien met een goede zeis. 
 
Organisatie: Zeisles.nl en Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Sandy van der Ban (www.zeisles.nl), Robert Wielemaker (0113-230936) 
Verzamellocatie: stand van Zeisles.nl bij Hoeve Van der Meulen, Zuidweg 30, 4444 ND  ’s-
Heer Abtskerke (verzamelen 5 minuten voor aanvang) 
Tijd: 13.00-13.45 uur, 15.00-15.45 uur 
Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. workshop 
werken met de zeis 
Max. aantal deelnemers: 6 per workshop 
Prijs: vrijwillige bijdrage 
Aanvullende info: in de stand diverse goede zeisen en andere accessoires, ook voor de 
verkoop 
 
 
Excursie Biodiversiteit op het erf – ’s-Heer Abtskerke 
We zijn te gast bij Hoeve van der Meulen. Tijdens de excursie lopen we langs een groot 
aantal elementen die een belangrijke rol spelen voor de vele op en rondom de boerderij 

http://www.zeisles.nl/
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voorkomende plant- en diersoorten. Sleutelwoorden zijn: Biodiversiteit, (wilde) bijen, 
akkerranden, vogels, fruitbomen, heggen, muizen en uilen. 
 
Organisatie: Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Nanning-Jan Honingh en Luciën Calle (0113-230936) 
Verzamellocatie: stand van SLZ bij Hoeve Van der Meulen, Zuidweg 30, 4444 ND  ’s-Heer 
Abtskerke (verzamelen 5 minuten voor aanvang) 
Tijd: 14.00-15.00 uur, 16.00-17.00 uur 
Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. excursie 
Biodiversiteit op het erf 
Max. aantal deelnemers: 100 
Prijs: vrijwillige bijdrage (indicatie van € 5,- per deelnemer, te voldoen bij de stand van SLZ) 
 
 
Bezoek erf en museumwoning Hoeve Van der Meulen – ’s-Heer Abtskerke 
Bezoek de museumwoning en wandel door de boerennatuur van weleer. 
 
Organisatie: Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Hein Vermin en Runa Kuller 
Verzamellocatie: Zuidweg 30, 4444 ND  ’s-Heer Abtskerke 
Tijd: 13.00-17.00 uur 
Prijs: vrijwillige bijdrage 
 
 
Rondleiding restauratiewerkzaamheden Hoeve Veldzicht – Wolphaartsdijk 
Deze zomer is gestart met de restauratie van de monumentale schuur van Hoeve Veldzicht 
in Wolphaartsdijk. De bouwkundige vertelt u er alles over. 
 
Organisatie: Stichting Het Zeeuwse Landschap 
Contactpersoon: Hans Sinke 
Verzamellocatie: Van Strienweg 4, 4471 RH  Wolphaartsdijk 
Tijd: 13.00 uur en 15.00 uur 
Inschrijven: ja, via info@hetzeeuwselandschap.nl 
Max. aantal deelnemers: 20 
Prijs: vrijwillige bijdrage 
Aanvullende info: alleen op aanmelding te bezoeken 
 
 
OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN 
 
Bezichtiging Zwartenhoekse Zeesluis – Westdorpe 
Dankzij deze sluis uit het eind van de 18de eeuw hield de plaatselijke bevolking droge 
voeten. Tevens is het een inundatiesluis, die in tijden van oorlog voor een verdedigbare 
waterlinie voor diezelfde ‘boeren, burgers en buitenlui’ zorgde. De sluis, opgebouwd met 
Belgisch hardsteen, is de enige in haar soort en nagenoeg intact. Behalve de bezichtiging kan 
op verzoek een rondleiding gegeven worden.  
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Organisatie: Stichting Zwartenhoekse Zeesluis 
Contactpersoon: Marc Buise en Maurice Kindt (0115-452043) 
Verzamellocatie: nabij Sasdijk 1, 4554 LJ  Westdorpe 
Tijd: 11.00-15.00 uur 
Prijs: vrijwillige bijdrage 
 
 
Excursie Bunkers Olmendijk – Philippine 
Deze excursie voert u naar een observatiepost en een Tobruk-opstelling uit de Tweede 
Wereldoorlog. Tevens wordt u geattendeerd op de voorlaatste Boekhoutse haven, een 
restant van de bedding van de tramlijn IJzendijke – Philippine en de duiker, waar de 
verzetsstrijdster Gabrielle Petit tijdens de Eerste Wereldoorlog door passeerde, om via 
Nederland naar Engeland te reizen. Ter plekke is tevens een stukje elektrische draad 
aangebracht. 
 
Organisatie: Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: D. van der Zalm 
Verzamellocatie: Mosselmonument Philippine, Havenplein, 4553 CJ  Philippine 
Tijd: 14.00-16.30 uur 
Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. excursie 
Bunkers Olmendijk 
Prijs: vrijwillige bijdrage 
Aanvullende info: de wandeling duurt ongeveer 2 uur. Gepast schoeisel en een flesje water 
zijn aan te bevelen. 
 
 
Excursie Schaapskooi Verdronken Land van Saeftinghe – Nieuw-Namen 
‘De Noord’ is het meest noordoostelijke deel van het gebied en op cultuurhistorisch vlak een 
uniek stukje Saeftinghe. Vroeger was deze hoek het domein van schaapherders en jagers, 
hetgeen zijn sporen heeft nagelaten in de vegetatie, de nodige infrastructuur en in twee 
stellen waarvan één met een grote schaapskooi erop. De tocht voert vanaf het Gasplateau 
over de Dam naar de Noord, naar deze enige buitendijks gelegen schaapskooi in West-
Europa. 
 
Organisatie: Stichting Het Zeeuwse Landschap 
Contactpersoon: Carla van Dueren-den Hollander 
Verzamellocatie: Bezoekerscentrum Saeftinghe, Emmaweg 4, 4568 PW  Nieuw-Namen 
Tijd: 14.00-17.00 uur 
Inschrijven: ja, via het aanmeldformulier op www.saeftinghe.eu. Maximaal aantal 
deelnemers 30 personen, VOL = VOL 

Prijs: alleen op deze dag gratis, aangeboden door Stichting Het Zeeuwse Landschap. 
Aanvullende info: gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht worden geen 
kinderen jonger dan 10 jaar, mensen die niet al te gezond of slecht ter been zijn, 
hartpatiënten of zwangere vrouwen toegelaten 
 
 
 

http://www.saeftinghe.eu/
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WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN 
 
Excursie Nissenhutten – Oostburg e.o.  
Verdwaald, maar niet verloren in het Zeeuwse landschap tref je hier en daar nog 
nissenhutten aan. Al dan niet in vervallen staat, zijn ze steeds herkenbaar aan hun halfronde 
vorm en de ijzeren golfplaten afdekking. Ze waren tijdens de Eerste Wereldoorlog 
ontworpen door de Canadese luitenant-kolonel Peter North Nissen en werden als 
bouwpakket geleverd. De excursie leidt langs verschillende van deze nissenhutten. 
 
Organisatie: Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Theo Aernoudts (06-12339234) 
Verzamellocatie: Schouwburgstraat 2, 4501 BP  Oostburg 
Tijd: 13.30-15.30 uur 
Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. Nissenhut 
2017 
Max. aantal deelnemers: 25 
Prijs: € 7,50, incl. koffie/thee in een nissenhut, een uitleg over nissenhutten en een 
routekaartje. Dit bedrag kunt u voldoen bij de excursieleider 
Aanvullende info: betreft een auto-excursie, carpoolen behoort tot de mogelijkheden 
 
 
Excursie Landschap(selementen) – Zuidzande 
De Kleine Loodijkpolder is een kleine polder, gelegen ten westen van Zuidzande. Het gebied 
is landschappelijk ingericht aan de hand van een plan van SLZ en wordt beheerd door HZL. In 
de westhoek bevindt zich een essenhakhoutbosje. Het middendeel bestaat uit een bloemrijk 
grasland met een aantal mooie grote poelen. Hier zijn bijzondere soorten als boomkikker en 
tengere grasjuffer aanwezig. Het oostelijk deel is een apart begrazingsgebied, waarin veel 
hoogstamfruitbomen zijn aangeplant. 
 
Organisatie: Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Rudie Geus (06-10132321) 
Verzamellocatie: bij het informatiebord van het gebied ‘Kleine Loodijkpolder’, aan de Oude 
Zeedijk 
Tijd: 13.30-14.30 uur (1) en 15.00-16.00 uur (2) 
Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. Excursie 
Zuidzande 2017, tijdstip 1 of 2 
Max. aantal deelnemers: 25 
Prijs: vrijwillige bijdrage 
 
 
Workshop Snoei hoogstamfruit – Zuidzande 
Leer de grondbeginselen van het snoeien van hoogstamfruit. Of fris uw kennis al doende 
weer op. We gaan aan de slag met hoogstamfruitbomen van ongeveer 15 jaar oud. In deze 
leeftijdscategorie ligt de nadruk op het verder vormgeven van het gestel van de boom. We 
doorlopen samen het stappenplan om te komen tot een plan van aanpak. Daarna gaan we 
ook in groepjes zelfstandig aan de slag. 
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Organisatie: Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Contactpersoon: Sandra Dobbelaar (06-44448274) 
Verzamellocatie: bij het informatiebord van het gebied ‘Kleine Loodijkpolder’, aan de Oude 
Zeedijk 
Tijd: 13.30-15.30 uur 
Inschrijven: ja, via info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel: 0113-230936 o.v.v. 
Hoogstamfruitworkshop Zuidzande 2017 
Max. aantal deelnemers: 20 
Prijs: € 10,- p.p. 
Aanvullende info: benodigd gereedschap is aanwezig 
 
 
Demo Beheerwerk – Zuidzande 
Wat komt er allemaal kijken bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen? 
Medewerkers van stichting Het Zeeuwse Landschap tonen hun materieel en misschien mag 
je zelf ook wat doen! 
 
Organisatie: Stichting Het Zeeuwse Landschap 
Contactpersoon: Fred Schenk en Runa Kuller 
Verzamellocatie: bij het informatiebord van het gebied ‘Kleine Loodijkpolder’, aan de Oude 
Zeedijk 
Tijd: 13.30-15.30 uur 
Inschrijven: nee 
Prijs: vrijwillige bijdrage 
 


