Meerjarenvisie 2019-2023
Meer zichtbaarheid & meer impact door meer samenwerking
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Inleiding
Voor u ligt de meerjarenvisie van samenwerkingsverband ‘De Zeeuwse Natuur’. Deze
visie is onze stip aan de horizon. Zij beschrijft hoe we tot 2023 onze samenwerking
op het gebied van communicatie en educatie vorm willen geven. In de visie wordt
gesproken over gezamenlijke activiteiten. Daarnaast wordt er verwezen naar een
jaarplan met een activiteitenlijst. Hierin staan de activiteiten die elke stakeholder
uitvoert en waarvoor hij zich verantwoordt naar de subsidieverstrekker. Tot slot heeft
elke stakeholder eigen overige activiteiten zoals collectiebeheer of terreinonderhoud.
Hiervoor zijn weer aparte subsidieafspraken gemaakt en dit maakt dan ook geen
onderdeel uit van deze visie.

De Zeeuwse natuur

De Zeeuwse natuur en het landschap
is iets waar we in Zeeland trots op zijn.
De Zeeuwse natuur heeft zijn eigen
identiteit en zijn eigen intrinsieke waarde
als waardevol ecosysteem. Het verdient
daarom een herkenbare en goed zichtbare
plek voor ieder die woont en recreëert in
Zeeland. Maar natuur is niet alleen iets
voor de zaterdagmiddag, natuur is onze
leefomgeving. Een omgeving om te wonen,
te leren en te werken. Het heeft bovendien
een aantrekkingskracht op de vele
bezoekers die naar Zeeland komen.
Wij willen het unieke van de Zeeuwse
natuur benadrukken, de kenmerken
van landschap en natuur laten beleven.
Wij zijn ervan overtuigd dat als mensen
daadwerkelijk door onze Zeeuwse natuur
geraakt worden, ze er beter voor willen
zorgen, gezonder en gelukkiger worden
en zich duurzamer gaan gedragen.
Kennisoverdracht is essentieel en maakt dat
mensen de natuurkwaliteiten van Zeeland
écht beleven en meer waarderen.
Maar dat alleen is niet genoeg; ons doel is
om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, de
Zeeuwse natuur en het Zeeuwse landschap
te laten ontdekken en beleven. We laten
ze proeven van de Zeeuwse wildernis.
We laten ze de smaken van rust, ruimte,
ontdekking van soorten en de groene
omgeving van de Zeeuwse natuur en het

landschap ontdekken. Als je de Zeeuwse
natuur proeft, ruikt, voelt en ondergaat,
blijft de ervaring sterker hangen: dat is
onze visie op educatie. Je kunt er rennen,
horen, ruiken, kijken, voelen, stilstaan en
aan meewerken. Ieder seizoen heeft zijn
eigen kleur, zijn eigen verschijningsvorm en
is voor jong en oud het beleven waard: de
Zeeuwse natuur en het Zeeuwse landschap
in geuren en kleuren!

2018: Eerste resultaten geven
energie

Om die visie op educatie samen sterk neer
te zetten begonnen vijf organisaties in
2018 met het samenwerkingsverband ‘De
Zeeuwse Natuur’:
• IVN Natuureducatie werkt aan de
verbinding van mens en natuur, middels
natuureducatie, beleving en participatie.
Zij is onderdeel van de landelijke
organisatie en werkt aan een duurzaam
en natuurlijk Zeeland, in verbinding met
lokale, provinciale en landelijke NMEpartners.
• Het Zeeuwse Landschap (HZL) is een
terreinbeherende organisatie, met
terreingebonden werkzaamheden.
Educatie en natuurbeleving organiseert
HZL overwegend gebiedsgebonden.
• Stichting Landschapsbeheer Zeeland
(SLZ) werkt provinciebreed op het vlak
van beheer en ontwikkeling van het
Zeeuwse cultuurlandschap, zonder
eigen terreinen.
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Nationaal Park Oosterschelde
(NPO) richt zich uitsluitend op het
Oosterscheldegebied en geeft de
schoolactiviteiten vorm in nauwe
samenwerking met NME (Natuur- en
Milieueducatie)-centra.
Terra Maris (TM) is het museum voor
natuur en landschap van Zeeland en is
vooral gebonden aan de museumlocatie
en de directe omgeving ervan, de
Manteling van Walcheren. Daarnaast
voert het museum projecten zoals NME
en Schoon Zeeland uit.

Bovenstaande partijen hebben het initiatief
genomen om meer impact te willen
bereiken als het gaat om natuureducatie
en -communicatie. Omdat onze Zeeuwse
natuur het waard is. Samen staan we
voor een rijkdom aan natuurgerichte
activiteiten, (natuur)kennis, inzet van groene
vrijwilligers en overige talenten. Met ons
samenwerkingsverband brengen we dat
de komende tijd beter voor het voetlicht en
we bouwen het uit tot gemeenschappelijke
programma’s met impact.
De eerste resultaten geven energie! Zo
waren we in 2018 landelijk koploper als
het gaat om het percentage deelnemende
scholen aan de Nationale Buitenlesdag: 42%
van de basisscholen had die dag buiten les.
Maar dat niet alleen, ook werden door HZL
al meer dan 800 excursies in het Zeeuwse
groen gehouden, er waren meer dan 70
kinderactiviteiten bij de Scharrelkidsclub
van Terra Maris en IVN, er vonden ‘ken je
erf’- excursies en buitenwerkdagen met
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vrijwilligers, bewoners en scholen plaats
en NPO organiseerde een geslaagde
Oosterscheldeweek.
De gezamenlijke herfstcampagne waar ook
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
bij aansloten liet zien hoe mooi de herfst
in Zeeland is en op hoeveel plekken die
beleefbaar is met een waaier aan excursies,
evenementen en overige activiteiten. Ten
slotte presenteerden we gemeenschappelijk
een Zeeuwse Bucketlist voor kinderen, met
de 50 dingen die je beleefd moet hebben
in de Zeeuwse natuur voor je 12de. Door
het samenwerkingsverband beginnen de
organisaties elkaar ook beter te vinden voor
gezamenlijke projecten. Zoals in de cursus
‘Bijvriendelijk groenbeheer voor gemeenten’
die vanuit De Zeeuwse Natuur is opgepakt.
De komende tijd bouwen we op die energie
voort.

Opbouw

Dit meerjarenplan is opgebouwd volgens de
onderstaande structuur:
1. Ambitie
2. Meer zichtbaarheid voor de Zeeuwse
natuur
3. Vijf gemeenschappelijke programma’s
met impact
4. Organisatiemodel
5. Financieel

De Zeeuwse Natuur
Vincent van der Veen, Sven van Rijswijk
Oktober 2018

Ambitie
Het samenwerkingsverband De Zeeuwse
Natuur draagt bij aan een Zeeland waar
álle kinderen in verbinding met natuur
opgroeien en álle inwoners en recreanten
toegang hebben tot beleefbare en
rijke natuur, heel dichtbij. Waar het fijn
wonen, werken en leven is. De kracht van
samenwerken gebruiken we om te groeien
in zichtbaarheid, deelnemers, vrijwilligers,
stakeholders, kwaliteit en impact. De
Zeeuwse Natuur richt zich met name op
educatie, bewustwording en beleving.

De Zeeuwse Natuur: beleef, beweeg en leer.

5

Meer zichtbaarheid van de Zeeuwse natuur
Met het samenwerkingsverband gaan
we voor meer zichtbaarheid van al het
moois en unieks dat de Zeeuwse natuur
te bieden heeft. Ieder seizoen promoten
we gemeenschappelijk het aanbod aan
natuuractiviteiten in Zeeland. Jaarlijks
organiseren de stakeholders ca 2.200
natuurexcursies en -activiteiten die je
de Zeeuwse natuur laten beleven. Door
een seizoensgerichte, gezamenlijke
promotiecampagne zetten we de
schijnwerper op activiteiten uit het seizoen.
We voegen daar blogs en vlogs aan toe
over bijzondere weetjes en belevenissen
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van de Zeeuwse natuur, zodat we ook
aandacht hebben voor kennis over de
Zeeuwse natuur. Om dit op een goede en
efficiënte manier te kunnen doen, sluiten
we aan bij de uitkomsten van het onderzoek
over natuurbranding dat in 2019 wordt
opgeleverd.
De samenwerking met de VVV rond de
promotie van de Zeeuwse natuur bouwen
we uit tot een promotiecampagne voor
inwoners en gasten van buiten de provincie,
zodat natuurbeleving een volwaardig
onderdeel van de promotie van de beleving
van Zeeland wordt.

Vijf programma’s met impact
Vanuit het samenwerkingsverband werken we aan programma’s rond natuurbeleving en
-communicatie met zichtbare impact in Zeeland. In eerste instantie concentreren we ons op
vijf programmalijnen met een stevige ambitie, die hieronder uitgewerkt worden. Uiteraard
kunnen we de komende periode vanuit De Zeeuwse Natuur ook verbreden in opgaves. De vijf
programma’s van De Zeeuwse Natuur zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Kind en natuur: Spelen in en leren van de Zeeuwse natuur
Natuur en gezondheid: Vitaal wonen, werken en recreëren in Zeeland
Groene vrijwilligers: De Groene Academie Zeeland
Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Natuur en recreatie

1. Kind en natuur: Spelen in en
leren van de Zeeuwse natuur
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
positieve natuurervaringen op jonge leeftijd
leiden tot een sterkere verbinding met
de natuur op latere leeftijd en duurzaam
gedrag stimuleren. Kinderen die veel
buitenspelen in de natuur zijn gezonder en
gelukkiger. Kinderen die zonder toezicht
in de natuur spelen, zijn creatiever,
zelfstandiger en ze durven meer dan
leeftijdsgenootjes. Maar de natuur is voor
veel kinderen ver weg, letterlijk en figuurlijk.

•

Natuureducatieprogramma De
Zeeuwse Natuur als Buitenlokaal
2019 - 2023

Daarom starten we een gezamenlijk
meerjarig natuureducatieprogramma.
Dit bestaat uit een fundament van
bestaande activiteiten, maar wordt
uitgebreid met vernieuwende elementen en
gemeenschappelijke communicatie.
We zetten de komende periode de volgende
acties op:
• Voor het schooljaar 2019-2020
richten we vijf ‘buitenlokalen’ in voor
natuureducatie in het primair onderwijs:
Nationaal Park Oosterschelde,
Terra Maris, Eendenkooi Tholen,
Saeftinghe en de Grevelingen. In die
buitenlokalen verzorgen we een volledig

•

lesprogramma gericht op de ter plaatse
aanwezige natuur-, landschaps-, en
aardkundige waarden. Jaarlijks voegen
we een buitenlokaal toe.
We bouwen een gemeenschappelijk
lesprogramma met 30 icoonlessen in
en uit de Zeeuwse natuur. Elke twee
maanden vanaf schooljaar 2019-2020
publiceren we een gratis te downloaden
les. Daarin vinden leerkrachten een
digitale docentenhandleiding met
natuurkennis, verwijzing naar de opties
voor lessen in de Zeeuwse buitenlokalen
en te lenen veldwerkmaterialen.
Ook kent iedere les een Zeeuws
natuurfilmpje voor het digibord. De
lessen sluiten aan bij flora en fauna
van Zeeland. In 2023 hebben we op
deze manier samen het lesboek van
de Zeeuwse Natuur voor basisscholen
geschreven. We benutten daarbij de
natuurkennis van ons netwerk aan
groene vrijwilligers.
Ieder seizoen publiceren we een
‘streekeigen’ seizoensaanbod met
activiteiten voor buiten leren van
partnerorganisaties. Daarmee
stimuleren we het leren en actief
zijn in de natuur en het landschap in
Zeeland. Juist ook in de buurt. Denk
aan de vele Zeeuwse sloten of de vele
dorpsboomgaarden.
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Groene Revolutie Zeeuwse
Schoolpleinen

Groene Schoolpleinen bieden een
uitstekende plek om in de eigen omgeving
te leren over de Zeeuwse natuur. Daarnaast
levert zo’n plein een bijdrage aan de
biodiversiteit in de bebouwde omgeving,
met de juiste beplanting van zoveel mogelijk
inheems groen. Ook bieden deze plekken
een bijdrage aan de klimaatopgave in
Zeeland. De Zeeuwse Natuur sluit zich
daarom aan bij de Groene Revolutie
Zeeuwse Schoolpleinen. Dat programma
heeft als doel om in één schoolgeneratie,
acht jaar, alle circa 200 scholen voorzien van
een groene speel- en leerplek.
In navolging op de eerste stappen in 2018,
maken we de komende periode daar de
volgende concrete stappen in:
• IVN zet een Zeeland-brede
financieringsregeling op voor het
vergroenen van schoolpleinen. Daarbij
staan drie criteria centraal:
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1. Het creëren van groene leer- en
speelplekken met de gebruikers
2. Zeeuwse schoolpleinen als inheemse
mini natuurgebieden. Stenen eruit,
groen erin.
3. Betrokkenheid van de buurt en een
rol voor de buurt.
Gemiddeld zijn de kosten voor
vergroening van een plein €20.000, leert
onderzoek. Als Provincie, gemeenten,
fondsen/bedrijven en onderwijs ieder
een deel bijdragen, dan maken we het
samen mogelijk.
In 2019 starten we met het
transformeren van de eerste 10 pleinen
naar groene speel- en leerplekken.
Dit zijn icoonpleinen die als voorbeeld
dienen en geselecteerd worden
uit scholen die al plannen hebben
voor vergroening en die we helpen
versnellen. De jaren daarop bouwen we
dit verder uit.
We ontwikkelen in 2019 een
cursusaanbod over beheer en aanleg
van Zeeuwse groene schoolpleinen

•

•

•

met aandacht voor de natuurwaarden.
Hierbij wordt kennis van de partners
van De Zeeuwse Natuur, zoals
Landschapsbeheer Zeeland, benut. Zo
kan elk plein een Zeeuws natuurgebied
in het klein worden. Deze cursus is o.a.
bedoeld voor hoveniers, ontwerpers en
betrokken ouders. Door deze cursus al
vroeg aan te kunnen bieden, borgen we
de kwaliteit en de bestendigheid van de
groene schoolpleinen.
Samen met Hogeschool Zeeland en de
Zeeuwse NME-centra ondersteunen we
de juf en meester bij het buiten lesgeven
op het schoolplein. We bieden kant en
klare les(materialen) aan en promoten
de Buitenlesdag.
We dragen samen met Hogeschool
Zeeland en de GGD bij aan het vormen
van een Zeeuws expertisepunt. Partijen
vinden daar online en offline kennis
en netwerk voor de Groene Revolutie
Zeeuwse Schoolpleinen.
Samen met de deelnemende scholen
werven en trainen we natuurouders
die helpen bij de lessen en het beheer
en onderhoud van het schoolplein. Dit
waarborgt de continuïteit en levensduur
van het groene plein.

Tiny Forest in Zeeland

De partners van het
samenwerkingsverband investeren
zelf ook in Zeeland. Zo is IVN
Natuureducatie gestart met het
project Tiny Forest met steun van
de Nationale Postcode Loterij. IVN
Zeeland legt samen met vijf Zeeuwse
gemeenten de komende drie jaar
zes Tiny Forests aan. Inheemse
minibossen met een buitenlokaal
waar de gemeenten voor 50%
aan meebetalen. Deze plekken
dragen zo ook bij aan de ambitie
voor de Groene Revolutie Zeeuwse
Schoolpleinen.

2. Natuur en gezondheid: Vitaal
wonen, werken en recreëren in
Zeeland
Gezondheid is het belangrijkste thema in
een mensenleven en betekent meer dan
de afwezigheid van ziekte. Steeds meer
onderzoeken onderstrepen de positieve
effecten van groen op de gezondheid: groen
doet goed! Uit onderzoek blijkt dat contact
met de natuur en groen zorgt voor meer
geluk en minder stress. Een bezoek aan
de natuur leidt tot een vermindering van
pijn en negatieve emoties zoals boosheid,
vermoeidheid en somberheid. Het zorgt
voor een toename aan positieve gevoelens
en energie. Het stimuleert creativiteit,
versterkt de concentratie en verhoogt
effectiviteit. Bovendien nodigt de natuur uit
tot bewegen.
De Zeeuwse Natuur zet zich in om alle
mensen in Zeeland toegang tot natuur en
natuurbeleving te bieden en te laten ervaren
welke waarde de Zeeuwse natuur voor hen
heeft. We concentreren ons op het thema
van vitaliteit en gezondheid en benaderen
het onderwerp vanuit positieve gezondheid.
Dit doen we komende jaren voor kinderen
en volwassenen, maar ook kwetsbare
groepen zoals ouderen in verpleeghuizen.
Hierdoor vergroten we het draagvlak
voor natuur en landschap in Zeeland en
versterken we waar mogelijk de lokale
natuur.

In 2023 willen we bereiken dat:
•

•

Er een blijvend breed aanbod aan
natuuractiviteiten voor diverse
doelgroepen is.
Dit aanbod aan Zeeuwse
natuuractiviteiten van wandelingen, tot
werken in de natuur beter gevonden
wordt en op elkaar afgestemd is. Zo
bieden we een ‘dagelijkse dosis’ vitamine
Groen in Zeeland. Inwoners profiteren
van de positieve effecten van de natuur
en we vergroten hiermee draagvlak voor
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•
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10

behoud en versterking van de Zeeuwse
natuur en het landschap.
We in Zeeland jaarlijks een
gemeenschappelijk wandelevent
organiseren, waarmee we het actief zijn
in de Zeeuwse natuur promoten.
Er meer zichtbaarheid en bekendheid
komt over de mogelijkheden om
in Zeeland zelf korte en lange
landschappelijke wandelingen te maken
via parelroutes, themaroutes, ommetjes
en wandelnetwerk Zeeland.
In Zeeland oog is voor het verbinden
van die mensen met natuur, voor
wie het niet vanzelfsprekend is en
die afhankelijk zijn van anderen. We
bouwen voort aan de contacten met de
ouderenzorg, maar ook samenwerking
met andere zorginstellingen. De
Zeeuwse natuur is van waarde binnen
het Zeeuwse zorgaanbod.
De Zeeuwse natuur van betekenis
is voor het Zeeuwse bedrijfsleven
en andersom. Er is sprake van
vermaatschappelijking van de natuur
en Zeeuwse werknemers weten te
profiteren van de lokale natuur. Er is
een lopend programma rond Zeeuwse
natuur en arbeidsvitaliteit.
Het effect van natuur voor onze
gezondheid bekend is, waardoor het
belang en de noodzaak van een gezonde
Zeeuwse natuur breed onder de
aandacht is.
De Zeeuwse natuur van betekenis is
voor het zorgaanbod in Zeeland. Een
groene en gezonde leefomgeving is wat
velen willen. Een groene leefomgeving
kan bijdragen aan een samenleving
waarin burgers, ook bij fysieke,
emotionele en sociale problemen, een
gezonder en socialer leven leiden. De
Zeeuwse Natuur wil zorgen dat deze
groene leefomgeving wordt ontwikkeld
in en bij wijken, bij scholen en rondom
zorginstellingen. Een groene gezonde
leefomgeving vergt een gezamenlijke
inspanning van gemeenten, dorpsraden,
sociale organisaties, zorgorganisaties,

groene kennisinstellingen, betrokken
bewoners en vrijwilligers. Organisaties
binnen De Zeeuwse Natuur verbinden
deze groepen met elkaar vanuit
de erkenning dat natuur van grote
betekenis is, ook voor diegenen voor wie
het niet vanzelfsprekend is dat zij van de
natuur profiteren.

Acties
2.1 Focuspunt: Zorginstellingen en
De Zeeuwse Natuur

Afgelopen jaren is er in het kader van
Grijs, Groen en Gelukkig een forse
investering gedaan om van Ter Weel
een voorbeeldlocatie van Grijs, Groen
en Gelukkig te maken. Hier laten we
zien dat een zorglocatie een plek kan
worden waar natuur, natuurbeleving en
vitaliteit voor onze Zeeuwse ouderen, de
familie, medewerkers en omwonenden
samenvallen. Uit het behoefteonderzoek
blijkt dat dit een zeer waardevolle
investering is geweest. De Zeeuwse
Natuur wil in 2019 en verder een uitrol van
deze aanpak naar andere ouderenzorginstellingen en een verbreding naar andere
sectoren in de zorg, zoals opvanglocaties of
ziekenhuizen. In samenwerking met lokale
stakeholders en door de opgebouwde
kennis rond dit thema geven we de
natuurbeleving een plek in de zorg in
Zeeland, versterken we de lokale natuur en
vitaliseren wij de gebruikers, betrokkenen
en werknemers in deze sector. De ambitie is
om in vijf jaar op ieder van de vijf Zeeuwse
eilanden een voorbeeldlocatie te hebben
waar de natuurbeleving onderdeel is van de
zorgverlening.

2.2 Focuspunt: Onderzoek ‘Zorg & de
Zeeuwse Natuur’ doen en delen
De Zeeuwse Natuur wil ook in 2019
blijvend de effecten monitoren van deze
natuurlijke interventies bij zorginstellingen.
Dit doen wij samen met de diverse
onderzoeksinstellingen die actief zijn op
dit thema. Ook zullen wij onderzoek doen

naar de specifieke behoefte van Zeeuwse
instellingen zodat de inspanningen
aansluiten bij de behoefte. Daarnaast willen
we deze kennis verspreiden en daarmee
bredere zorggroepen inspireren. Dit zal
onder meer gebeuren op ons jaarlijkse
Zeeuwse kennis- en inspiratiebijeenkomst
over natuur en gezondheid.

2.3 Focuspunt: Een lopend
programma rond de Zeeuwse natuur
en arbeidsvitaliteit.

Tijdens de kennis- en inspiratiebijeenkomst
‘Uw dagelijks dosis groen’ op 2 november
2018, stonden we stil bij wat er op dit
moment bekend is over het effect van
natuur op medewerkers en van belang is
voor werkgevers. Deze effecten zijn onder
meer wetenschappelijk onderzocht, maar
ook aan den lijve ondervonden door de
aanwezigen. Daarbij is inzicht gegeven rond
het effect dat Zeeuwse werkgevers direct
kunnen hebben op de kwaliteit van de
Zeeuwse natuur, onder meer gevoed door
de kennis uit het programma ‘2B Connect’
en goede voorbeelden uit onze provincie.
Tijdens de bijeenkomst van 2 november en
de Contacta hebben we verkend hoe we
vanaf dit punt een volgende stap kunnen
zetten om te komen tot een concreet
programma rond Zeeuwse natuur en
arbeidsvitaliteit. In 2019 werken we de
behoeftes en inzichten verder uit en zetten

we de eerste stappen in een concrete
aanpak die we met Zeeuwse werkgevers
zullen testen. Gedacht wordt aan een
programma met een voorhoede van 5 tot
10 werkgevers, waarbij we een verzameling
van maatwerk-interventies testen zoals
‘wandelend vergaderen’, ‘beweeg en
vitaliteitsprogramma’s in samenwerking
met natuurorganisaties’ en ‘vergroening
van de werkplek binnen en/of buiten, waar
mogelijk met medewerkers’. Op basis van
de bevindingen wordt dit programma
verder opgeschaald.

2.4 Focuspunt: Makelaar Gezond de
natuur in (Project Gezond in Zeeland)
De makelaar ‘Gezond de natuur in’ is
een van de vijf makelaars van Gezond in
Zeeland. De andere sectoren zijn: gezond
bewegen, gezond recreëren, gezond eten en
gezond blijven. Sven van Rijswijk vervult de
rol als makelaar Gezond de natuur in sinds
2017. De makelaar legt verbindingen binnen
zijn eigen sector en met andere sectoren
met als doel het ontwikkelen en uitbouwen
van nieuwe gezonde duurzame initiatieven.
In 2018 zijn de eerste resultaten bereikt,
zoals diverse symposia, presentaties,
activiteiten en projecten. De komende jaren
is het doel om zoveel mogelijk concrete
verbindingen tussen natuur, gezondheid en
de andere pijlers te leggen.
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3. Groene vrijwilligers: De
Groene Academie Zeeland
Groene vrijwilligers zijn onmisbaar voor het
tellen, herstellen en vertellen in de unieke
Zeeuwse natuur. Vele Zeeuwen zetten
zich al jaren vrijwillig in voor de natuur
in Zeeland. De maatschappij verandert
en daarmee ook de groene vrijwilliger.
Vergrijzing, een groter wordend aandeel
groen burgerinitiatief, digitalisering en
een kennisintensievere maatschappij zijn
onder andere ontwikkelingen waar wij als
groene organisaties op in willen spelen. Met
het samenwerkingsverband De Zeeuwse
Natuur maken we een doorvertaling van
het landelijke programma ‘De kracht van
de groene vrijwilliger’. We gaan dan ook
nauwer samenwerken op dit onderwerp.
De focus ligt daarbij op vrijwilligerswerk
passend bij de twee eerdergenoemde
programma’s.
We ondernemen de komende periode de
volgende acties:
• Vrijwilligersvacatures voor De Zeeuwse
Natuur promoten we gezamenlijk via
www.natuurwerkzeeland.nl.
• De opleiding en facilitering van groene
vrijwilligers wordt nader op elkaar
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afgestemd. Onder de noemer Groene
Academie Zeeland ontwikkelen we
samen met vrijwilligers een aantrekkelijk
cursusaanbod dat open staat voor
vrijwilligers van alle groene organisaties
en uiteraard nieuwe vrijwilligers.
In het cursusaanbod is in het
bijzonder aandacht voor de volgende
competenties;
• Het organiseren van familieexcursies in de Zeeuwse natuur
• Kennis over bijzondere en
kenmerkende flora en fauna in de
Zeeuwse natuur
• Educatie voor kinderen
• Samen leren in de Zeeuwse natuur
door te doen, door samen te zorgen
voor onze natuur en het Zeeuwse
landschap.
Gezamenlijke inzet op de werving van
nieuwe vrijwilligers, ook uit nieuwe
‘doelgroepen’. We maken gebruik van
diverse gelegenheden om mensen te
betrekken bij de Zeeuwse natuur en
leren met elkaar van de resultaten. We
denken bijvoorbeeld aan een project
rond de Natuurwerkdag waarbij we
jongeren betrekken en een nieuwe
vrijwilligersaanpak voor de Groene
Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen.

4. Klimaatadaptatie en
biodiversiteit
De Zeeuwse Natuur wil aansluiten bij
actuele ontwikkelingen en thema’s. De
komende 5 jaar wordt ruimte vrijgehouden
in de programmering en de communicatie
om actuele thema’s als klimaatadaptatie
en biodiversiteit te kunnen verweven in de
programmering. Het begint daarbij met
kennis en bewustzijn over het belang van
biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook het
betrekken van bewoners bij uitvoering,
beheer en aanleg kan erbij horen, mits er
budget beschikbaar voor is. Zo werken we
samen met overheden aan klimaatadaptatie
in Zeeland: minder stenen en meer ruimte
voor groen in de bebouwde omgeving.
Daarnaast zouden we ook kennis- en
inspiratiebijeenkomsten rond deze thema’s
willen opzetten. Tot slot wordt aangehaakt
bij het convenant Bijvriendelijk Zeeland dat
onlangs door De Zeeuwse Natuur mede
werd ondertekend.

Bijvriendelijk Zeeland

Het gaat slecht met de bijen in Zeeland,
zowel met de honingbij als de wilde bijen
en hommels. Ze vinden onvoldoende
voedsel en nestgelegenheid en worden
daarnaast bedreigd door het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Dat heeft niet alleen
negatieve gevolgen voor de biodiversiteit
in Zeeland, maar vormt ook een bedreiging
voor ons voedselaanbod. De (wilde)
bij is immers, evenals andere insecten
zoals zweefvliegen, onmisbaar voor de
bestuiving. Om iets aan deze situatie te
veranderen is het samenwerkingsverband
medeondertekenaar van het convenant
Bijvriendelijk Zeeland.
Onze kerncompetentie rond educatie
en communicatie zetten we in voor de
uitwerking van dit convenant. Dit doen we
in samenwerking met partners, zoals de
Nederlandse BijenhoudersVereniging en
gemeenten. De komende jaren zetten we in
op een educatieprogramma over de bij in

Zeeland waar we extra financiële middelen
voor aantrekken.
We ondernemen de komende periode de
volgende acties:
• Terra Maris vormt een centraal punt in
de communicatie en educatie naar een
algemeen publiek en scholen over de bij.
In 2019 opent Terra Maris samen met
de Walcherse imkervereniging en HZL
de nieuwe bijenstal ‘het Raathuis’. Voor
educatie en voorlichting rondom deze
nieuwe voorziening is inmiddels een
additionele subsidieaanvraag gedaan.
Daarnaast zal worden aangehaakt
bij de programma´s van de andere
stakeholders van De Zeeuwse Natuur.
Samen met de insectenmuur, waar
een groot aantal van de in Zeeland
voorkomende bijen nestelen, en de vele
drachtplanten in de landschapstuin,
biedt dit een mooie infrastructuur voor
educatie en communicatie over zowel de
honing- als de wilde bij.
• De Zeeuwse Natuur zal samen met
NME-centra lespakketten aanbieden aan
scholen en organiseert op Terra Maris
educatieve activiteiten onder de noemer
‘Bijkletsen met onze imker’.
• Samen met de Nederlandse

In 2018 investeerden de
samenwerkingspartners in De
Zeeuwse Natuur succesvol in een
bijvriendelijker Zeeland met externe
geldstromen van onder andere
de Nationale Postcode Loterij en
bijdragen van Zeeuwse gemeenten.
IVN, Het Zeeuwse Landschap
en Stichting Landschapsbeheer
Zeeland werken samen in de
campagne Nederland Zoemt. Zo
organiseerden we onder andere
de eerste Nationale Bijentelling en
Bijenwerkdag, deden gemeenten
mee in de cursus Bijvriendelijk
beheer en werden er bijenplekken
aangelegd.
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•

•

BijenhoudersVereniging start IVN
een educatief programma om zoveel
mogelijk basisscholen in Zeeland
bijvriendelijk te maken. Basisscholen
die meedoen in de Groene Revolutie
Zeeuwse Schoolpleinen ontvangen een
educatief lespakket over de wilde bij op
het schoolplein, een (vrijwillig) expert
in de klas verzorgt een gastles. In het
ontwerp van het groene schoolplein
krijgt de wilde bij als icoonsoort gerichte
aandacht. We creëren een bed &
breakfast voor de wilde bij op deze
pleinen. Daarnaast worden alle scholen
uitgenodigd om deel te nemen aan de,
nog te ontwikkelen, educatieve excursie
naar bijenstal ‘het Raathuis’ van Terra
Maris.
Iedere Zeeuwse gemeente die meewerkt
aan een bijvriendelijk Zeeland adopteert
een basisschool een bijenplek en werkt
daarbij mee aan de communicatie rond
deze plek.
De cursus bijvriendelijk groenbeheer die
vanuit De Zeeuwse Natuur in 2018 werd
aangeboden wordt de komende jaren
voor gemeenten en inwoners herhaald.
Deze actie wordt uitgevoerd door IVN en
SLZ.

Rondleidingen

De Zeeuwse Natuur zal de komende
periode gidsen bijscholen omtrent de
thema’s biodiversiteit en klimaatadaptatie,
zodat zij deze thema’s actief op kunnen
nemen in de diverse rondleidingen. Zo
wordt de bewustwording van het belang
van deze thema´s vergroot.

5. Natuur en recreatie
De Zeeuwse natuur is een belangrijke
aanleiding om in Zeeland te recreëren.
Iedereen die ter ontspanning naar buiten
trekt, recreëert in de Zeeuwse natuur. De
dikke Van Dale omschrijft recreëren als
volgt:

re·cre·ë·ren 1

zijn vrije tijd besteden; zich ontspannen
Verspreid over Zeeland worden door
de vijf stakeholders in natuurgebieden
en daarbuiten jaarrond maar liefst
2.200 natuurexcursies, wandelingen en
activiteiten in het groen aangeboden. Zo
kan iedereen in Zeeland een dosis Vitamine
Groen opdoen. Het gezamenlijke aanbod
wordt verzameld op de portal www.
natuurinzeeland.nl en door De Zeeuwse
Natuur gepromoot.

50 dingen die je beleefd moet
hebben in de Zeeuwse natuur

Samen met alle natuurorganisaties
stelden we in 2018 de lijst op met de 50
dingen die je beleefd moet hebben in de
Zeeuwse natuur voor je 12de. Een mooie
manier om ook in je vrije tijd de Zeeuwse
natuur te beleven. Of je hier op vakantie
bent, of in Zeeland woont. De komende
periode werken we dit concept samen met
recreatieondernemers in Zeeland verder
uit. We benutten daarbij het netwerk aan
gastheren in Zeeland.
Animatieteams in de recreatiesector trainen
en ondersteunen we voor het aanbieden
van natuurgerichte belevingsactiviteiten
in de zomerperiode. Uiterlijk in 2023 is
dit programmaonderdeel in staat om te
werken op basis van een businessmodel.
De succesvolle Scharrelkidsclub van IVN en
Terra Maris geldt als pilot.

Programma Gastheer van het
Landschap

Tijdens het recreëren zijn mensen
meer ontvankelijk voor indringende
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natuurervaringen die een leven lang
bijblijven. Een waardevolle basis voor
promotie, waardering en bescherming
van de natuur. De ene recreant zoekt de
belevenissen heel actief op, de ander heeft
meer een latente behoefte. De afgelopen
jaren leidden we daarom vele horeca- en
recreatieondernemers in Zeeuwse regio’s
op via het programma Gastheer van
het Landschap. Het doel is enerzijds dat
iedereen die in Zeeland recreëert toegang
heeft tot natuurbeleving en anderzijds dat
lokale ondernemers zich verbinden met hun
lokale omgeving. Deze ‘Gastheren van het
Landschap’ weten bezoekers en recreanten
te verleiden om streekeigen natuurbeleving
te ervaren en verdiepend kennis te maken
met de natuurlijke waarde van Zeeland.
Daarbij ontwikkelen zij ook meer bewustzijn
over de waarde van diezelfde natuur en wat
zij daar zelf aan kunnen bijdragen.
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Organisatiemodel

De Zeeuwse Natuur is een
samenwerkingsverband tussen vijf partijen.
Competenties vanuit deze organisaties
worden ingezet om de gezamenlijke
programma’s te realiseren. De onderlinge
samenwerking is geborgd door middel van
een samenwerkingsovereenkomst. Een
programmateam met medewerkers uit
de vijf organisaties vormt het kernteam
van het samenwerkingsverband. De
coördinatie en het eerste aanspreekpunt
van het samenwerking wordt gevormd
door een tweemanschap vanuit Terra
Maris en IVN, om onder andere de
continuïteit te borgen. Om de impact van
de programma’s verder te laten groeien
zoekt het samenwerkingsverband actief
naar partnerships met andere organisaties
met aanvullende competenties of netwerk.
Zo zullen onder andere partijen als
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
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de NME-centra op projectniveau aanhaken
bij De Zeeuwse Natuur. Op deze manier
vergroten we de slagkracht van het
samenwerkingsverband in Zeeland.
Van belang is om te melden dat de vijf
organisaties verschillen in o.a. financiële
input, grootte, werkwijze, doelstellingen
en aard van de organisatie. Terra Maris en
HZL beschikken bijvoorbeeld over vaste
locaties terwijl de anderen stakeholders
dit niet hebben. HZL is als enige een
terreinbeherende organisatie en IVN
heeft als enige haar gehele budget bij
De Zeeuwse Natuur ingebracht. Zoals
in de inleiding beschreven zitten achter
elke actie in dit plan omschreven een of
meerdere uitvoerende stakeholders. Welke
dit zijn wordt jaarlijks omschreven in het
jaarplan. Hierin staan de verantwoordelijke
organisaties, het deelbudget van de
activiteit en de wijze van verantwoorden bij
de jaarlijkse definitieve subsidievaststelling.

Financieel

In deze meerjarenvisie zijn tal van ambities
geformuleerd. Sommige hiervan, zoals de
uitgebreide promotiecampagne, vergen
extra middelen. Om ze te verwezenlijken
zal dus samenwerking moeten worden
gezocht met andere partners en moet
worden aangehaakt bij de maatschappelijke
opgaven van de provincie, zoals
onder andere omschreven in de nota
kwaliteitskust.
Elke stakeholder heeft een
uitvoeringsbudget in de samenwerking

ingebracht. In deze budgetten zitten ook
vaste kosten voor kerntaken als excursies,
(gidsen)opleidingen en communicatie. Deze
activiteiten kunnen thematisch worden
benut voor de gezamenlijke doelstellingen
van De Zeeuwse Natuur. Gestreefd wordt
naar een efficiëntieslag, bijvoorbeeld bij het
opleiden en werven van vrijwilligers.
Vernieuwing kan ook een extra investering
betekenen. Ook bij de ontwikkeling van
nieuwe programmaonderdelen zal in
samenwerking met nieuwe stakeholders
mogelijk aanvullende financiering gezocht
moeten worden.
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