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´t Hof gemaakt
Nieuwe televisieserie
Op donderdag 2 oktober start Omroep Zeeland de
nieuwe programmaserie ‘t Hof gemaakt, waarvoor
met Boerderijenstichting Zeeland samengewerkt
werd. In deze serie van dertien afleveringen staat
het hergebruik van de historische Zeeuwse hoeve
en daarmee het behoud van Zeeuws agrarisch
erfgoed centraal. De vele Zeeuwse boerderijen
bepalen het landschapsbeeld sterk. Ruim 5000
boerderijen zijn voor 1960 gebouwd en hebben
vaak een unieke historische en culturele waarde.
In ‘t Hof gemaakt wil programmamaker Jacomien
Kodde laten zien hoe de Zeeuwse historische
hoeve voor de toekomst behouden kan blijven
door de gebouwen voor andere gebruiksdoeleinden geschikt te maken.

In elke aflevering van de reeks staat één historische boerderij centraal die een nieuwe bestemming gekregen heeft. Getoond wordt welke
rol de boerderij in het verleden gespeeld heeft
en hoe de huidige eigenaar zijn hoeve op de
toekomst heeft toegerust. In de reeks verkennen
twee stadse jongeren, Sathiyen de Bruijne (18) en
Reduan Rhali (16), elke week een Zeeuwse historische boerderij en ervaren zij op welke wijze deze
hoeve door hergebruik behouden kan worden.
Het televisieprogramma is te zien op de volgende
data vanaf 17.20 uur (daarna wordt het elk
halfuur herhaald tot 9.00 uur in de ochtend van
de volgende dag): 2, 9, 16, 23 en 30 oktober; 13,
20 en 27 november; 4, 11 en 18 december; 8 en
15 januari. Zie www.omroepzeeland.nl.

Tour door Walcheren
Bij de familie Polderdijk

Donateursexcursie was groot succes
Op vrijdag 29 augustus verzamelde zich om 13.00
uur een gezelschap van ruim dertig personen op
Hof Nieuwlandsrust te Nieuw- en Sint Joosland
voor een busrit door het zuidoostelijke deel van
Walcheren, onder leiding van Gerard Smallegange
en Jolanda Polderdijk. Voordat de bus zich vulde,
was er nog een rondleiding over het erf van de
familie Polderdijk.
Vervolgens vertrok de bus naar de Nieuwlandpolders, het nagenoeg jongste deel van Walcheren
met een geheel eigen geschiedenis, al was het
maar dat de verwantschap met Zuid-Beveland
van oorsprong heel groot is. Kijk maar naar de
voormalige klederdracht. In deze polders bevinden zich enkele opmerkelijke boerderijen en de
verhalen daarover vonden een gewillig oor bij het
gezelschap.

Daarna reed de bus via de N57 onder het Kanaal
door Walcheren door om op Schellach te belanden. Hier was een korte stop zodat het gezelschap
het aangename klimaat in de inmiddels beroemde
serrestal van de familie Kwekkeboom ook zelf kon
ervaren.

Bij de familie De Visser

De route werd vervolgd richting Veere met onderweg de nodige verhalen over de hoeves en hofjes
die gepasseerd werden en hun bewoners. Via de
Polredijk bereikte het gezelschap zo Vrouwenpolder en belandde ze in de Lepelstraat op het
hof van Francina de Visser, die met toewijding en
doorzettingsvermogen het mooie Hof Veldzicht in
stand houdt Hier mocht iedereen weer uitgebreid
rondkijken.

De volgende bestemming was de Kleverkerkse
hoek, waar ook het nodige te zien was. Aanbeland
in de Oranjepolder was Jo Kodde (zwarte Jo),
eigenaar van het Oranjehof, spontaan bereid het
verhaal van zijn mooie hoeve in de bus te komen
vertellen.

Bij de familie Kwekkeboom

De weg werd vervolgd naar de Lijdijkweg met Ter
Linde en het bijzondere Klein Zeeduin. Daarna
gingen we via de Noordweg richting Middelburg
om uiteindelijk terug te keren op Hof Nieuwlandsrust. De middag werd afgesloten met een drankje
en uit de vele enthousiaste bedankjes viel op te
maken dat de middag een succes was!

Zeeuwse Polder Parels
Terugblik op goedbezocht symposium
De grote opkomst bij het symposium Tijd voor
biodiversiteit in oktober 2012 was een signaal
dat velen het belang van biodiversiteit in Zeeland
zien. Dit vormde de aanleiding voor het symposium Zeeuwse Polder Parels, georganiseerd door
de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ), de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Het
symposium werd op 14 mei j.l. gehouden en liet
zowel zien hoe nu al ingezet wordt op versterking
van biodiversiteit als wat er nog praktisch gedaan
kan worden.
Biodiversiteit hebben we hard nodig, maar dreigt
snel minder te worden. Het verdwijnen van
kwetsbare bijensoorten is daar één van de vele
voorbeelden van. Het besef dat we iets moeten
én kunnen doen, leidt tot nieuwe inzichten. Het
symposium is gehouden op de boerderij
Zwaluwenoord van de familie Rijk-Vermue in
Wolphaartsdijk en stond onder leiding van
BSZ-voorzitter Johanna Boogerd. Het symposium
vormde de afsluiting van het Jaar van de Boerderij in Zeeland en de start van het project
Functioneel Erfgroen.

Er werden ruim tachtig aanwezigen geteld. Praktische voorbeelden van en mogelijkheden voor
biodiversiteit kwamen aan bod in een programma
met korte presentaties en rondleidingen. Kennis
en ervaring zijn naast elkaar gelegd in een handige ideeënwaaier. Daarin zijn mogelijkheden om de
natuurwaarde en biodiversiteit op het (voormalig)
agrarisch erf te vergroten, gebundeld. De eerste
waaier werd tijdens het symposium officieel overhandigd aan gedeputeerde Carla Schönknecht.
Verder stonden er zaken als overwinteringsgraan
op akkers voor vogels en andere dieren centraal
en deed boerderij Zwaluwenoord haar naam eer
aan: er was een mooie biotoop voor zwaluwen en
overigens ook voor uilen.

BSZ timmert aan de weg
Nieuwe website
De Boerderijenstichting Zeeland lanceert aan het
eind van deze week een nieuwe website! Zeeuws
bestuurslid Jaap van Wijck heeft met hulp van
Wim Lanphen van Agrarisch Erfgoed Nederland
(AEN) de site gemaakt. De vormgeving is vernieuwd en de verbinding met de AEN is verbeterd.
De volgende nieuwsbrief zal nog beter aansluiten
op deze nieuwe website.

www.boerderijenstichtingzeeland.nl
Hebt u vragen?
Mailt u dan naar boerderijenstichting@scez.nl
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