Excursie 6 juli oude granen Zeeland
Start: 10.00 uur
Ontvangst te ‘s Heer Abtskerke (Zuid Beveland, ten zuiden van Goes) waar we een kop koffie kunnen
gaan drinken (verzameladres: Hoeve v.d. Meulen, Zuidweg 30, 4444 ND ‘s Heer Abtskerke
(auto voor het hek te parkeren - aan het begin van de straat;
https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/hoeve-van-der-meulen)
10.30
12.00
12.30
13.00
14.30
14.45
16.00
16.15
17.00

Bezoek velden te ‘s Heer Abtskerke
Vertrek naar Sluiskil (Zeeuws Vlaanderen, ten zuiden van Terneuzen); we gaan door de
Westerschelde tunnel en dit kost € 5.
Aankomst Sluiskil (hier gebruiken we de door jullie zelf meegebrachte lunch te velde)
Bezoek velden te Sluiskil
Vertrek naar Sint Jansteen (Zeeuws Vlaanderen, ten zuiden van Hulst)
Aankomst te St Jansteen en aansluitend bezichtiging velden
Vertrek naar Terhole (Zeeuws Vlaanderen, ten noorden van Hulst)
Aankomst Terhole en aansluitend bezichtiging velden
Afsluiting bezoek

Samenwerkingspartijen: agrarische natuurvereniging De Groene Oogst, Yara, Evides, Het Zeeuwse
Landschap, Gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, Interregproject 2B Connect, Interregproject
Grenspark Groot Saeftnghe, Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Locatie Zuidweg 30 ’s Heer Abtskerke
De Hoeve van der Meulen is door Het Zeeuwse Landschap gerestaureerd. Op het erf zijn typische
Zeeuwse Landschapselementen. Rondom de boerderijen zijn akkers.

Locatie Yara Sluiskil Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil
Let op! Recent zijn er bij Terneuzen nieuwe wegen aangelegd. Als je een oude navigatie hebt zal
deze wat in de war zijn (richting Axel aanhouden) en nadat je door de Sluiskiltunnel bent gegaan de
navigatie aanzetten. Op deze locatie wordt in het kader van het project tijdelijke natuur en 2B connect
(biodiversiteit op bedrijventerreinen) en landschapsuitvoeringslan gemeente Terneuzen door Yara een
akker beschikbaar gesteld. Hier worden oa granen geteeld. Hier liggen meerdere
vermeerderingsperceeltjes van zaden die we uit genenbank gekregen hebben (Zeeuwse
bruinkafemmertarwe, Wilhelminatarwe, Zeeuwse witte (diverse varianten), Zeeuwse 6 rijige
wintergerst, Zeeuwse tarwe. Andere gewassen: Haver (Zeeuwse partij, St. Jansrogge, Zeeuwse witte,
boekweit). Discussie hoe houden we de zaden zuiver (verschil varianten of 1 ras), wat te doen met
opbrengst. Er zullen mensen aanwezig zijn van de universiteit Gent die een project gaan opstarten
mbt bakproeven met oergranen (spelt, emmertarwe, eenkoren). Ook is er een collectie boomgaard
met oude fruitrassen.
Parkeren op locatie aangegeven op het kaartje.

Locatie Schommeling Sint Jansteen
Hier is geen huisnummer dus in navigatie maar even Warandastraat 3 Sint jansteen invullen. Vanaf
daar de Maisweg in dan op het eind rechts naar de pijl hier parkeren. In de berm voor de houten
slagboom parkeren. Deze locatie betreft dekzandgebied. Het wordt beheerd als akkerreservaat door
Het Zeeuwse Landschap. Het betreft een waterwingebied van Evides. Landbouwkundig doen de
gewassen het hier wat minder maar landschappelijk en op het gebied van natuurwaarden is het wel
bijzonder. Gewassen: haver (Zeeuwse partij, St Jansrogge, witte klaver, huttentut, Evie (mislukt),
boekweit)

Notendijk 25 Terhole
Hier zijn in het kader van het Interregproject Grenspark Groot Saeftinge als proef alternatieve
gewassen ingezaaid. We willen onderzoeken wat de effecten van deze gewassen op de biodiversiteit
zijn en of ze landbouwkundig inpasbaar zijn. Gewassen zie kaartje.

