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december 2009
Het gezicht van de BZZB.
Op 12 en 13 september stond de BZZB op de
Open Monumentendagen bij de H.Blaziuskerk
te Heinkenszand om onze stichting meer
bekendheid te geven.
Toelichting geven op onze activiteiten is nuttig,
want onderwerpen waar de BZZB aandacht
voor vraagt liggen soms ingewikkelder dan het
lijkt.
Vaste en nieuwe vrijwilligers waren ons van
dienst. Geweldig fijn als er steeds mensen
komen helpen!
De monumentendagen werden mede door het
prachtige weer, beter bezocht dan het jaar
ervoor. Met onze kraam haakten we in op het
thema ‘Op de kaart’. De foto’s toonden onze
zorgen om verkeerde ontwikkelingen maar ook
de goede en mooie dingen in de Zak.. Ook
zetten we de BZZB op de kaart door
enthousiast de folder met ons verhaal aan te
bieden.
Door middel van een vragenlijst betrokken wij
de aanwezigen actief bij de inhoud van ons
werk. Keuzes op het terrein van natuur, milieu
en cultureel erfgoed legden we aan hen voor.
Vrijwel niemand weigerde medewerking, alleen
de Borselse burgervader had geen tijd. Bij het
nagaan van de respons hopen we richting te
vinden voor onderbouwing van onze ideeën.
Op 26 september sloten we ons aan bij een
andere feestelijke activiteit. Het was de
publieksdag van Hoeve Van der Meulen. Het
Zeeuwse Landschap opende de dag ervoor
officieel de gesaneerde en grotendeels

gerestaureerde boerderij en het omliggende
boerenlanderfgoed. De publieksdag bleek door
het grote aantal bezoekers een gigantisch
succes. Zonder meer werd duidelijk, dat
aanhangers van natuurorganisaties ook het
culturele erfgoed omarmen. Ook de BZZB pikte
een graantje mee van het succes, door ook hier
in een stand onze activiteiten te laten zien en de
vragenlijst voor te leggen aan de bezoekers. We
hadden het er gewoon druk mee, 4 man sterk.
Een film uit 1972 opgenomen op en rond de
boerderij met de oude (Guiljaam) en jonge
(Adrie van der Meulen). de laatste bewoners
van die plek, werd door ons aangeboden aan
Het Zeeuwse Landschap. Hoe de Hoeve Van
der Meulen in de toekomst een rol krijgt in het
NL houdt onze aandacht.
Op 20 en 27 november hebben we ten slotte in
de dorpshuizen van ‘s-Heer Abtskerke en Nisse
twee drukbezochte huiskamerbijeenkomsten
georganiseerd. Thema was de ruilverkaveling,
de Poel en Adrie van der Meulen. We kwamen
tot een overzicht in beeld en verhaal, dat een
stukje recente geschiedenis dichtbij huis
weergeeft en enthousiast ontvangen werd. Wij
proberen nu nog ontbrekende gegevens te
verzamelen, te documenteren en het verhaal van
de streek levend te houden. Wellicht kunnen
anderen daar ook hun voordeel mee doen.

Bijdrage donateurs
Het bestuur is sinds kort uitgebreid. Anneke
Verkaart uit Nisse is benoemd tot lid.
Bovendien is Rinus Antonisse uit Goes bereid
gevonden als adviseur van het bestuur op te
treden. We zijn blij met deze uitbreiding.
Nochtans zoekt het bestuur naar nóg enkele
bestuursleden. Er is veel te doen en de
ontwikkelingen in ons werkgebied staan
bepaald niet stil. Er komt van alles op ons af,
denk alleen maar aan het nationaal landschap.
Belangstellenden voor een bestuursfunctie (of
mensen die iemand willen voordragen) kunnen

zich wenden tot Maatje van der Stel, secretaris,
0113 -649536 of via bzzb@hetnet.nl Mieke
Tinge heeft per 1 oktober het voorzitterschap
beëindigd. Op 10 oktober heeft ze afscheid
genomen. We hebben nog geen nieuwe
voorzitter, maar dat is bij een stichting
onmogelijk! Bij uiterste noodzaak kunnen we
nog steeds een beroep doen op Mieke, maar dat
mag natuurlijk niet lang meer duren. We
zoeken dus dringend een opvolger voor haar.

Samenstelling bestuur
Het bestuur is sinds kort uitgebreid. Anneke
Verkaart uit Nisse is benoemd tot lid.
Bovendien is Rinus Antonisse uit Goes bereid
gevonden als adviseur van het bestuur op te
treden. We zijn blij met deze uitbreiding.
Nochtans zoekt het bestuur naar nóg enkele
bestuursleden. Er is veel te doen en de
ontwikkelingen in ons werkgebied staan
bepaald niet stil. Er komt van alles op ons af,
denk alleen maar aan het nationaal landschap.
Belangstellenden voor een bestuursfunctie (of

mensen die iemand willen voordragen) kunnen
zich wenden tot Maatje van der Stel, secretaris,
0113 -649536 of via bzzb@hetnet.nl Mieke
Tinge heeft per 1 oktober het voorzitterschap
beëindigd. Op 10 oktober heeft ze afscheid
genomen. We hebben nog geen nieuwe
voorzitter, maar dat is bij een stichting
onmogelijk! Bij uiterste noodzaak kunnen we
nog steeds een beroep doen op Mieke, maar dat
mag natuurlijk niet lang meer duren. We
zoeken dus dringend een opvolger voor haar.

Even voorstellen
Op de open dag bij boerderij Van der Meulen is
Anneke Verkaart gevraagd of zij misschien
interesse had in een bestuursfunctie bij de
BZZB. Daar zij al jaren donateur is, vindt zij
dat ze nu ook wel iets meer zou kunnen doen.
Zij woont ruim 25 jaar met veel plezier op een
mooi plekje in de Zak en
is als logopediste werkzaam op De Kring
(speciaal onderwijs) in Goes.
Het behoud van de natuur in haar leefomgeving
is voor haar van
wezenlijk belang. Zij vindt het noodzakelijk,
ook als inwoner, dat je een steentje bijdraagt
voor het behoud van een uniek stuk Zeeland,
zodat ook ons
nageslacht er van mag blijven genieten. Als

Stichting moeten we ons blijven inzetten om
ons waardevolle landschap te behouden en te
beschermen!
Rinus Antonisse (63) is journalist. Tot voor kort
werkte hij als senior verslaggever bij de
Provinciale Zeeuwse Courant. Daar hield hij
zich vooral bezig met natuur, milieu en
ruimtelijke ordening. Hij is een kenner van
Zeeland en de Zeeuwse samenleving. Hij raakte
destijds betrokken bij ‘zee en land’ toen de wel
zeer ingrijpende ruilverkaveling De PoelHeinkenszand zonder veel oog voor natuur en
landschap werd uitgevoerd.

Bomen
Op dit moment zullen medewerkers van de
gemeente hun inventarisatie van het Borselse
bomenbestand zo'n beetje aan het afronden zijn.
Het levert onder meer een Bomenlijst op.
In januari moeten de nieuwe spelregels ingaan,
na goedkeuring in de gemeenteraad.
Dit betekent, dat in het vervolg elke boom die
niet op de Bomenlijst voorkomt, zonder
vergunning mag worden gekapt.
De lijst is dan ook erg belangrijk. Wij vinden
dat die Bomenlijst daarom door deskundige
mensen moet worden samengesteld. Mensen,
die een boom echt goed op waarde kunnen
inschatten. Dergelijke profs zijn er, maar ja, dat
kost dan wel wat natuurlijk... Dat moet de
gemeente er, gezien het belang van de lijst, er
voor over hebben.
We beseffen wel dat zo’n inventarisatie niet
niks is. Een vrijwilliger van de BZZB, Martine
van der Geest heeft in en rond Nisse naar de
bomen gekeken en een lijst opgesteld. Het was
een hoop werk! (waarvoor dank Martine!) En
dat was alleen Nisse...

Wij gaan er bij de gemeente op aandringen dat
er een overgangsperiode ingesteld wordt.
Wil iemand ergens de kettingzaag inzetten,
moet er toch eerst volgens de oude regels
gehandeld worden. Dus onder meer publicatie
in de Borselse Bode vóór er een kapvergunning
verleend wordt. Dit om te voorkomen dat er
van alles verdwijnt wat de moeite waard is,
omdat medewerkers van de gemeente dat nèt
over het hoofd hebben gezien.
Minder ingewikkelde regels in de samenleving
is een prima streven, maar bomen verdienen
een goede bescherming. Hun waarde kan heel
groot zijn en gaat soms boven individuele
belangen. Dat beseffen we meestal pas als een
boom voorgoed is verdwenen. En dan is het te
laat.
Het lijkt ons gewenst dat de Bomenlijst op
korte termijn zo volledig mogelijk wordt
gemaakt.
We houden u op de hoogte.
C. d..L.

Vragenlijst
Op de Open Monumentendag en de
publieksdag van Hoeve van der Meulen hebben
we een vragenlijst, of liever gezegd een
keuzelijst, aan de bezoekers voorgelegd. Dat
leest u in het artikel Het gezicht van de BZZB.
We hebben 283 ingevulde formulieren

terug ontvangen. De antwoorden gaan we nog
verder uitwerken en we berichten u over de
uitslag in de volgende nieuwsbrief. Eén vraag
sluit aan bij de bomeninventarisatie, Die uitslag
geven we nu al, omdat de waardering voor
bomen er uit spreekt en onze zorg ervoor naar
onze mening gesteund wordt!
De deelnemer kon kiezen uit de volgende
beweringen:
A een boom is geen monument; als die in de
weg staat, moet die worden gekapt.
B bomen zijn prachtig, zij mogen dik en oud
worden, ook in de bebouwde kom.
17 personen waren het eens met bewering A. 8
personen konden geen keuze maken tussen A of
B
258 personen, waarvan 140 inwoners van
Borsele waren het eens met het antwoord B.
Conclusie: Mensen houden van bomen. Laat ze
groeien!

Lopende zaken
Geluidbeleidplan.
De gemeente Borsele is voortvarend aan de slag
gegaan met de verplichting van het opstellen
van een geluidbeleidsplan. Toch is de
tijdplanning ervan al vele malen aangepast. Het
concept is gereed, maar er is recent besloten om
dit niet voor de gemeenteraadsverkiezingen te
behandelen. De vaststelling in de
raadsvergadering van december 2009 is nu
uitgesteld tot de zomer in 2010.
Het in beeld brengen van de knelpunten kost
meer tijd dan verwacht. Tot nu toe heeft de
BZZB deelgenomen aan de klankbordgroep
geluid. Een deling van het Borsels gebied in
drie delen, met verschillende geluidswaarden
geeft blijkbaar nog veel hoofdbrekens over de
normen en het te leveren maatwerk.
Hagelkanonnen.
De BZZB wacht op een oproep van de
rechtbank in Middelburg om haar verlangens
over de juiste regelgeving en het beëindigen
van het gedoogbeleid te toetsen. Wij denken dat
een heldere uitspraak over de juiste wettelijke
gronden ook van belang is voor de
fruitkwekers, die gebruik willen maken van
hagelkanonnen. Trouwens dit belang geldt niet
alleen voor hen en ook niet alleen voor Borsele!
Duurzaamheidsvisie.
De BZZB zat in de voorbereidingsgroep van de
duurzaamheidvisie. Over het onderwerp
fairtrade-, millennium-gemeente wordt een
lokale werkgroep gevormd. De BZZB neemt
niet deel aan deze activiteit. We houden ons op
de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t.
duurzaamheid in de gemeente.

vragen om iets moois met toegevoegde waarde
voor het Nationaal Landschap.
Planologiewerkgroep
De planologiewerkgroep van de KNNV De
Bevelanden zit ook te springen om menskracht.
Daar passeren met name planologische
ontwikkelingen en de BZZB wordt geacht
Borsele te behartigen. Dat proberen wij te doen,
maar soms is het teveel om alle
bouwvergunningen, (ontwerp)bestemmingsplannen en verder strekkende
plannen (ook provinciaal) te beoordelen. Een
interessante ontwikkeling is “het groen voor
rood principe”, de verevening bij nieuwe
plannen, die het buitengebied aantasten.
In de afgelopen periode bogen we ons verder
over de gevolgen van paramotorvliegen,
borden-, en lichtbeleid. Ook over het milieu (o.
a. mestbeleid) hebben we vragen bij de
gemeente neergelegd.
Voorontwerp bestemmingsplan Nisse
Op Nisse mogen er van ons vanzelfsprekend
(starters)woningen gebouwd worden, zeker
waar die in de plaats komen van een bestaand
bedrijfsgebouw. Een toevoeging aan de EHS in
de directe omgeving van de Akerweg zien we
helemaal zitten. De BZZB heeft wel een
inspraakreactie op het plan ingezonden. Dit is
om de bouw van 4 extra vrijstaande huizen in
het buitengebied te voorkomen.

De Oude Sloelijn-route.
Het is niet zeker, dat de route op korte termijn
zijn bestemming zal vinden. Er is geen geld.
Wel worden er vanuit de gemeente pogingen
ondernomen, omdat het troosteloze geheel van
nu niet echt de bedoeling was. Wij merken, dat
steeds nieuwe ideeën zich ontwikkelen en er
enthousiasme is voor de route! Wij blijven
Foto Bas Chamuleau

Consultatiegroep Nationaal Landschap.
De BZZB heeft zitting in deze bestuurlijke
adviesgroep en heeft daarbij zicht op plannen
en de verdeling van de NL-gelden. De bodem
van de NL- schatkist is al in zicht. Het zijn
vooral de bekende organisaties die ervan
profiteerden, maar ook bijv. het waterschap. De
NL- subsidies blijken voorbehouden aan
stichtingen. Niet alle plannen stemmen ons
vrolijk, maar er zijn ook mooie dingen uit
voortgekomen waaraan de BZZB haar kleine

bijdrage leverde. Bijvoorbeeld Sporen in de Zak
(netwerk van wandelroutes), herstel van kleine
en ook wat grote monumenten. Wij pleiten voor
betere communicatie, openheid en
samenwerking en (nog) meer
burgerbetrokkenheid. Samenwerking met de
Heemkundige Kring leverde een concreet
voorstel op bij de inrichting van coupures die
een oude spoorbaan verraden. Wij hopen de
uitvoering ervan over enige tijd te zien!

Donateurs en donateurdag
Eén van de aardigste onderdelen van het werk
van de BZZB is het contact met onze achterban,
de donateurs. De nieuwsbrief, drie maal per
jaar, is daar belangrijk bij. Zo houden we
iedereen jong en oud, ver weg en dichtbij
zoveel mogelijk op de hoogte. Uw reacties
stellen we op prijs gesteld.
Misschien lukt het met onze nieuwsbrief of via
de website www.bzzb.nl iemand te interesseren
voor het donateurschap. We hebben trouwe
donateurs en per jaar verliezen we er maar
enkele voornamelijk om hoge leeftijd en
verhuizing. Echte opzeggers benaderen we
altijd om de reden te bespreken. Gelukkig
leveren onze activiteiten ook nieuwe donateurs
op! U begrijpt dat we daar heel blij mee zijn, nu
het ‘groene front’ zo onder druk staat!
De donateurdag van 10 oktober 2009 was een
feestelijke en een geslaagde. Op het laatste
nippertje was een wijziging in het programma
noodzakelijk. Gelukkig nam Gerard
Smallegange de bijdrage over van Aad de
Klerk, die zich om gezondheidsklachten
afmeldde. Dat Gerard aangenaam kan vertellen
over boerderijen en de geschiedenis ervan, is
bekend. Dus genoten ruim 40donateurs van zijn
toelichting bij dia’s in de mooi ingerichte
schuur van Heuvelhof te Baarsdorp. Natuurlijk
kwam deze boerderij ook aan bod, wat
vervolmaakt werd door een wandeling naar
Baarsdorp, heen en terug door de tuin, bijna in
herfsttooi. Over de geschiedenis van Baarsdorp
werd de kennis ter plaatse gewisseld met de
blik op de

vliedbergen. Op de walnoten en de kleurrijke
oude fruitsoorten, die voor het oprapen lagen
kwamen enthousiaste reacties.

De ‘kunstbomen’ verrasten en de zorg van de
familie de Nooijer om de mooi aangelegde tuin
in stand te houden wekte respect. Het
boerenhuis, waarvan het aanzien geschiedenis
verraadt, werd alom bewonderd.
Tot slot zette het afscheid van Mieke Tinge,
onze voorzitter, even een andere toon. Jammer,
maar voor iemand die volgens eigen zeggen
liever actief is in de natuur dan in een bestuur is
12 ½ jaar wel lang genoeg! Caroline sprak
Mieke toe en een versierde knotwilg en
orchidee symboliseerden onze waardering!
Lekkernijen als appel-speltgebak,
walnotenpesto, siroop en sap van Heuvelhofmakelij mogen niet onvermeld blijven. Kortom
het was een heerlijke gelegenheid om contact,
afscheid en een 20-jarig BZZB jubileum wat
luister bij te zetten.

