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BESTUURSVERSLAG 

 
Inleiding en missie van Terra Maris 
 
Terra Maris is hét museum voor natuur en landschap van de provincie Zeeland. Terra Maris 
is een aparte stichting, maar functioneert onder verantwoordelijkheid van Stichting Het 
Zeeuwse Landschap. Terra Maris opende in mei 2006 zijn deuren. Het museum kwam tot 
stand dankzij de bestuurlijke en financiële steun van de Provincie Zeeland. Dat is niet voor 
niets het geval: Terra Maris, dat letterlijk “Land van de zee” betekent, gaat over de Provincie 
Zeeland, en zijn bijzondere karakter. De missie van het museum is als volgt geformuleerd: 
 
“Terra Maris wil op een spannende en attractieve wijze informatie geven aan een breed 
publiek over natuur en landschap van Zeeland, waarbij de relatie met de (internationaal 
gezien) unieke ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land (de wisselwerking tussen 
mens en natuur) een centraal thema is. Het museum genereert draagvlak voor de 
bescherming van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het landschap. Het 
museum verzamelt en beheert relevante collecties die betrekking hebben op natuur en 
landschap in Zeeland.” 

In november 2007 heeft het museum van de Nederlandse Museumvereniging vervolgens de 
status van erkend geregistreerd museum ontvangen. Terra Maris is daarmee opgenomen in 
de groep van landelijk erkende geregistreerde musea.     

 
Dit verslag geeft een beeld van de activiteiten van de Stichting Terra Maris over het jaar 
2018.  
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Exposities  
 

Wisselexpositie 
Vanaf 24 april 2018 is de nieuwe wisseltentoonstelling ‘Laat maar waaien, van 
stormvogel tot Bouwdokken’ in Terra Maris te zien geweest. Deze tentoonstelling 
is een samenwerking met e-connection/ Windpark Bouwdokken. De 
tentoonstelling en het bijbehorende digitale lespakket is ontwikkeld door Podium 
en uitgevoerd door Dog Design. 

 

‘Laat maar waaien’ gaat over wind in de breedste 
zin van het woord: wat is wind eigenlijk, waarom 
waait het, wat is de invloed van wind op de natuur 
en wat hebben mensen daarvan geleerd? Op 
interactieve manier ontdekken de bezoekers 
waarom vogels van nature de perfecte uitrusting 
hebben voor hun vliegkunsten. En hoogvliegers of 
snelvallers: de vorm van plantenzaden is beslist 
geen toeval. Bij de grote techniekwand kon je 
testen hoeveel windkracht jezelf kan maken, maar 
ook alle technische weetjes van Windpark 
Bouwdokken en wat daar allemaal is gedaan om de 
natuur te helpen. De selfie bij de windmachine en 
het windjesorgel leverde heel wat lachsalvo’s op! 

 

PR en media 

Terra Maris heeft een standaard 
promotiepakket bestaande uit folders, 
posters, flyers en advertenties.De media 
wordt voorafgaand aan iedere activiteit, of in 
de vakanties voorafgaand aan meerdere 
activiteiten, geïnformeerd middels een 
persbericht met aansprekende foto.   

 
 
 
Omroep Zeeland heeft er verschillende malen op gereageerd en aandacht besteed aan de 
activiteiten. De PZC en de weekbladen plaatsen de redactionele berichten voornamelijk in de 
Walcherse edities. Ook werd social media, met name facebook, ingezet en flink uitgebreid. 
Voor het middeleeuws festijn worden in de betreffende periode driehoeksborden geplaatst en 
er worden voor de activiteiten in de overige schoolvakanties fleurige aansprekende posters 
gemaakt en verspreid. Er werd in 2018 met name veel free publicity gegenereerd door de 
talrijke activiteiten waardoor het museum vaak zichtbaar is in de pers.  

“De selfie bij de 
windmachine en 
het windjesorgel 
leverde heel wat 
lachsalvo’s op!” 

 

Foto: windmachine 
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Collectiebeheer 2018 
 
Het regulier collectiebeheer bestaat uit het monitoren van de 
klimaatomstandigheden en het periodiek vervangen van 
vochtvreters en Roxasect in de kasten. De Roxasect dient als 
(vraat)insectenweerder. Eén maal per jaar worden de 
gevoelige preparaten handmatig gecontroleerd op vraat. Als 
vraat wordt geconstateerd volgt het vriesprotocol.  Dit houdt in 
dat een object ingepakt wordt en 1 week ingevroren wordt in 
een grote dieprieskast. Hierna mag het object 1 week 
acclimatiseren in een quarantainekast, waarna het vervolgens 
weer 1 week ingevroren wordt. Dit is nodig om insecten die een 
‘opleving’ krijgen van een korte vriesperiode (zoals de 
museumkever) alsnog te doden. Het vriesprotocol wordt ook 
gebruikt om objecten die in een expositie zijn gebruikt ‘vraatvrij’ 
te maken, voordat ze weer bij de overige objecten worden 
opgeborgen. 
 
In 2018 is naast dit basisonderhoud het volgende aan de collectie gebeurd: 

• In de winterperiode van 2017 en het voorjaar van 2018 zijn door Wim Phaff en een 

stagiair diverse geprepareerde vogels nagezien en hersteld. Vooral kleine scheurtjes 

in de nekhuid kwamen veelvuldig voor. Ook zijn sommige verkleurende snavel 

opnieuw gekleurd. 

• In de Wim Phaffzaal werd met regelmaat een rondleiding op aanvraag verzorgd door 

collega Jan of één van de gidsen. 

• Onder leiding van Betty werd maandelijks een natuurspreekuur gehouden. Hierbij 

kunnen bezoekers hun vondsten laten determineren. 

• 2018 stond vooral in het teken van het regelen van alle randvoorwaarden om het 

potvisskelet ( van de aangespoelde potvis bij Domburg in 2017) naar het museum te 

krijgen. Nadat we konden garanderen dat we aan alle randvoorwaarden konden 

voldoen, kregen we zekerheid dat de potvis in 2019 naar het museum komt. 

• Het registratieprogramma Mantis is gecrasht. We gaan in het voorjaar van 2019 over 

op Axiell Collections Cloud. Helaas is dit programma niet compatible met Mantis, 

waardoor een groot deel van de registratie opnieuw overgetypt moet worden. In het 

voorjaar 2019 zullen een aantal medewerkers een cursus Axiell-registratie volgen. 

• In het najaar van 2018 is een begin gemaakt met het schoonmaken/controleren en 

nummeren van de vogels en zoogdieren in de Wim Phaffzaal. Bezoekers kunnen 

straks zelf opzoeken hoe een vogel heet.   

• In de collectie van Terra Maris werden door schelpenkenners drie nieuwe Turbinidae-

soorten en een exemplaar van een vermoedelijk nog onbeschreven Skeneopsis soort 

gevonden. Deze zijn in tijdelijke bruikleen gegeven om te beschrijven. 

  
Veel collectiewerk in 2017 is verricht door onze vaste collectievrijwilliger, Baukje Bosdijk. Het 
natuurspreekuur en veel natuur-/collectievragen werden verzorgd door vrijwilliger Betty Ras 
en bevriende natuurkenners. 
 
 
 
 
 
            
 

Nieuwe 

aanwinsten 

collectie 2018: 

• bovenkaak van een 
wolharige neushoorn 

• kuifaalscholver in 
zomerkleed 

• havik 

• boomvalk 

• baardman 

• aalscholver skelet 

• wintertaling skelet 

• regenwulp schedel 
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Financiele informatie 
2018 was een goed jaar voor Terra Maris. Het bezoekersaantal is met bijna 15% gestegen 
tot 41.608. Ook het financiele resultaat van 2018 was goed te noemen, waardoor er EUR 
5.065,- aan de algemene reserve kan worden toegevoegd. De algemene reserve staat ult. 
2018 op EUR 50.320. De solvabilitiet bedraagt 25%. Het positieve resultaat is bereikt 
ondanks een stijginging in de personeelskosten en een lichte stijging in de overige kosten.  
 
  
Toekomstige risico’s en visie 
Terra Maris is in belangrijke mate afhankelijk van subsidies. Dit vormt samen met het lage 
saldo van de algemene reserve de grootste bedreiging voor het voortbestaan van het 
museum. Het bestuur streeft dan ook naar risicospreiding en verhoging van de inkomsten. 
Daarnaast is een verhoging van de algemene reserve (weerstandvermogen) noodzakelijk. 
Door het behaalde positieve resultaat in 2018 is hierin weer een volgende stap gezet.  
 
 
Terra Maris begroting 2019 

    begr 2019  

     € €  
Opbrengsten        
Subsidies en donaties                 521.015   
Doelsubsidies                             40.000   
Entreegelden                                 140.204   
Overige inkomsten                           54.360   
Brutowinst balieverkoop             30.000   

Opbrengsten      785.579  
        
Personeelskosten                       432.893   
Huisvestingskosten                    67.573   
Verkoopkosten                           2.828   
Promotiekosten                          25.000   
Kosten collectiebeheer               9.060   
Kosten heemtuin                        11.110   
Kosten educatieve act                128.121   
Uitgaven uit doelsubsidies         40.000   
Algemene kosten                       60.147   
Diverse lasten                            0   
Afschrijvingen op materiële                  
vaste activa 

  
 

   
14.735 

  

Som der kosten      791.467  

      -5.888  
Bedrijfsresultaat    -   -   

        
Rentebaten en soortgelijke         
opbrengsten 

  
 

   
0 

  

Rentelasten en soortgelijke          
kosten 

  
 

   
0 

  

      0  

        

Saldo       -5.888  
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Personeelsbestand per 1-1-2018 
 
Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal 
uren per week. 
S.C. van Rijswijk  directeur      0,89 fte 
M. Walhout   managementassistente    0,7  fte 
E. Speksnijder  beheerder landschapstuin    0,2  fte 
J. Tuin               hovenier      0,82 fte 
G.J. Piksen   hovenier      1 fte 
M.P. Jansen   conciërge      1 fte 
C.E.A. Schaap  medewerker exposities en educatie   0,66 fte 
N.M. Vermorken  medewerker NME      0,44  fte 
 
Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en variabel aantal 
uren per week. 
I.A. van de Broeke-Suijk baliemedewerker      variabel fte 
    en inkoper museumwinkel    variabel fte 
J.T. van Rijswijk  baliemedewerker      variabel fte 
    en reserveringen groepsbezoeken   variabel fte 
M.Venema-van der Velde baliemedewerker     variabel fte 
 
Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een vast aantal uren per 
week 
S.C. van Rijswijk  directeur tot  31 december 2018   0,09 fte 
N.M. Vermorken  medewerker NME tot 31 december 2018  0,08 fte 
R.J. Koppejan              hovenier       0,33 fte. 
Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een vast aantal uren per 
week  
W. Verschragen   medewerker activiteiten en balie    variabel fte 
 
 
 
Vrijwilligers per 1-1-2018 
 
 
 
 

 
  

Gidsen en begeleiding 
educatieve activiteiten 
algemeen publiek en 

scholen: 
A. de Bruyne 
J.L. Crucq-Jongepier  
M. Jankowski-van Veen  
H.A. van Langevelde 
B. W. Maas-Koster 
H. Mols 
A.M. Neve-Ghuijs 
L. Pieterse 
A. Ras-Willems 
A.P. Simonse 
A. Stern-Jasperse  
H.E. Sijsenaar 
J.A. M. van de Ven-van 
Wees  
Th. Willemstein 
 

 

Collectie: 
B. Bosdijk-van Os 
H. Raad 
 

Landschapstuin: 
J.L. Joosse 
J.F. van der Maas 
W. Kil 
J.W. Spapé 
J. de Waijer-de Bruijn 
 
Algemene werkzaamheden t.b.v. 

educatieve activiteiten en overige 
J. Riemens 
R.C. van de Sande 
H.J. Oudenampsen (Engelse 
vertaler) 

 

Foto: monique jankowski /huisimker 
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Bestuur 2018 
De bestuurssamenstelling van Stichting Terra Maris is gelijk aan die van de Raad van 
Toezicht van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Per 31 december 2018 was de 
samenstelling van het bestuur als volgt: 
Dhr. H. Van Waveren (voorzitter) * J.H. Kousemaker RA (penningmeester)* Mr. J.J. Jacobse 
* Mw. N. Potgens * Drs. J.R. Heringa * Drs. J. Coosen 
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Landschapstuin de Hortus Zealandia 2018   
 
 
Personeel en vrijwilligers 
In 2018 werkten in de tuin 1 fulltime kracht, Geert Piksen en 3 
deeltijdkrachten, Jan Tuin, Erik Speksnijder en Rik Koppejan. 
Naast het vaste personeel werkten er een dagdeel of één of 
meerdere dagen in de week enkele vrijwilligers (o.a. een cliënt van 
Arduin, 1 WAO’ers, 3 gepensioneerden) en een stagiair mee aan 
het onderhoud van de tuin. Ook zijn er 2 vrijwillige imkers 
(Monique en Vincent) die de honingbijen verzorgen en hierover 
bijna wekelijks voorlichting geven in de tuin. Daarnaast is er een 
vrijwilliger, Kees, die al jaren onderzoek verricht in de tuin naar 
nachtvlinders.  
 
Reguliere werkzaamheden in de tuin 
Het merendeel van de werkzaamheden in de tuin bestaat uit 
wederkerend groenonderhoud, zoals: maaien, hooien en afvoeren,  
wieden, vervanging/inzaai/snoei van planten en bomen  
en het onderhoud en vernieuwing van het tuinmeubilair,  
de bebording, speeltoestellen, nestkastjes en de verzorging van de  
dieren (kippen, bijen en schapen).  
 
 
 
 
Educatieve activiteiten in de tuin 
De tuinmedewerkers zijn het aanspreekpunt in de 
tuin. Tijdens hun werkzaamheden beantwoorden 
ze vragen van bezoekers en wijzen ze bezoekers 
op de mooie dingen die er te zien zijn. Ook zijn er 
door de tuinmedewerkers speciale educatieve 
activiteiten begeleidt, zoals een vogelwandeling, 
middeleeuwse spelen, een insectenmiddag, zen 
op zondag e.a. En ook leverden zij een belangrijke 
bijdrage aan de Middeleeuwse festijnen in de tuin. 
Ook werd door één van tuinmedewerkers een 
cursus over wilde bijen verzorgd voor het IVN. En 
daarnaast worden door de tuinmedewerkers ieder 
kwartaal een aantal artikelen geschreven voor het 
tijdschrift van Het Zeeuwse Landschap over de 
tuin en of de collectie van het museum. 
 
  

Foto boven: zwart knoopkruid /  foto onder: middeleeuwse spelen 
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De landschapstuin: paar onderdelen uitgelicht 

 

• In de vijvertuin hangen schepnetjes en zoekkaarten waarmee bezoekers kunnen 
vissen in het water en kunnen opzoeken wat ze gevangen hebben. De vijver is rijk 
aan blankvoorns, maar we willen de bezoekers hier vooral bewust maken dat er meer 
dan vis leeft in zo’n waterpartij. Er leven ook salamanders en insecten zoals 
staafwantsen, geelgerande watertorren e.a. in de vijver. Ook is de watertuin al jaren 
erg in trek bij libellen, waaronder de zeldzame vroege glazenmaker en de vuurlibel. In 
2018 werden de zeer zeldzame gaffelwaterjuffer en gevlekte witsnuitlibel in de tuin 
waargenomen.  

• In het akkertuintje laten we bezoekers een aantal algemene en bijzondere (oude) 
akkerplanten zien, waaronder aardappelen, maar ook meekrap of wede. Veel 
mensen kennen de soorten wel qua naam, maar hebben ze nog nooit in het echt 
gezien.  
In 2018 kregen we een nieuwe vrijwilliger, Ko van der Maas. Hij werkt vrijwel 
uitsluitend in de akkertuin en heeft een paar (zeer) groene vingers. Ondanks het 
droge jaar stond de akkertuin er schitterend bij. Een deel van de oogst ging naar de 
horeca (bloemen e.a. als verfraaiing en sla e.a. voor consumptie). 

• In het natte deel aan de voet van de dijktuin, het deel dat we nat en zout houden, 
komen jaarlijks gerande schijnspurrie, zulte en zeealsem op. De dijk zelf is nog 
redelijk ruig en (nog) arm aan doelsoorten. De dijkglooiing daarentegen raakt 
begroeid met pijlkruidkers en dubbelkelk. In het najaar van 2018 hebben we 
blaassilene en ijzerhard gezaaid op de dijkvoet; op veel plaatsen in Zeeland groeit dit 
op de dijken. We hopen in 2019 het resultaat van ons inzaaiwerk te zien. 

• De moerneringstuin doet het erg goed. Op gevoel strooien we in de lage delen een 
paar keer per jaar strooizout en dit heeft geresulteerd in de nodige zoutplanten, zoals 
o.a. schorrenzoutgras, melkkruid, zilte rus, heen, zulte, lamsoor, zeeweegbree, 
gerande schijnspurrie, aardbeiklaver en behaarde boterbloem. Ook heeft zich op de 
ruggetjes tussen de lagen zoute delen, spontaan heemst gevestigd. De heemst breidt 
zich meer en meer uit.  

• De duintuin wordt wat te ruig. Jaarlijks zetten we de duindoorns flink terug en sinds 
enkele jaren maaien we het noordelijk deel wat frequenter, zodat zich hier een laag 
duingraslandje kan ontwikkelen. In de duintuin groeien kenmerkende duinsoorten als 
de zwarte en melige toorts, gewone reigersbek, veldhondstong e.a.  

• De vlindertuin is in het najaar van 2017 flink op de schop gegaan. De kamperfoelie 
die hier inde Gelderse roos groeit, is flink teruggezet en de vaste planten zijn 
uitgebreid met goede vaste vlinderlokkers. In 2018 is een vlinderbloemenmengsel 
uitgezaaid op de kale delen. Vanwege de droogte kwam dit niet zo goed op. 

• In het insectentuintje is weinig veranderd. In 2018 zagen we de zeldzame 
grashommel in dit tuintje. Ook vlogen op de Campanula’s de grote klokjesbij. Sinds 
een paar jaar komen op het bloeiende klimop de nodige Europese hoornaars af. 
Tussen de vaste wilde planten komt jaarlijks spontaan echt duizendguldenkruid, 
geelhartje en gewone vleugeltjesbloem op. 

• In de boerderijtuin willen we jaarlijks de nodige groentes en kruiden laten zien. De 
bezoekers mogen hier zelf kruiden plukken en ruiken/proeven. Ieder jaar opnieuw 
worden verschillende groentes ingezaaid. Het tuintje is erg populair bij de bezoekers. 
Tussen het boerenwormkruid groeien grote keverorchissen en langs het pad groeit 
moeraswespenorchis. Deze zeldzame wilde planten proberen we zoveel mogelijk te 
sparen bij het tuinonderhoud. 
Op de bloeiende munt vlogen in de zomer vele tientallen Sphex funerarius, een 
sprinkhanen dodende graafwesp. Deze soort is zeer zeldzaam. Het is een zuidelijke 
soort die vanuit het zuiden aan het oprukken is. De soort leeft doorgaans in het 
duingebied, maar is door de droogte naar de landschapstuin uitgeweken. 



 12 

• De krekentuin doet het erg goed. In 2017 is er een overstort aangebracht die het 
overtollige (regen)water van de moerneringstuin afvoert naar de krekentuin. Dit werkt 
goed. In de krekentuin zijn ieder seizoen veel kleine watersalamanders en groene 
kikkers te vinden.  

• Het hooiland van de tuin ontwikkelt zich mooi. Op sommige plaatsen kan volstaan 
worden met het één keer per jaar maaien en afvoeren. Op een aantal delen is i.v.m. 
oprukkend riet en/of rietgras een tweede (vroege) maaibeurt nodig. Bijzondere en of 
leuke soorten in het hooiland zijn o.a. rietorchis, moeraswespenorchis, brede 
wespenorchis, echt duizendguldenkruid, kattendoorn, gewone agrimonie, kleverige 
ogentroost, grote ratelaar, knoopkruid, echt duizendguldenkruid, parnassia, 
goudhaver, zeegroene zegge etc. Ook wordt de tuin volop bezocht door dagvlinders 
als: bruin zandoogje, oranje zandoogje, kleine vuurvlinder, icarusblauwtje en bruin 
blauwtje. Deze laatste was in alle jaren maar spaarzaam aanwezig, maar liet zich in 
2018 veelvuldig zien. Vermoedelijk is de droogte in het nabijgelegen duingebied de 
reden dat ze massaal uitweken naar de groenere landschapstuin. Ook werd hierdoor 
o.a. het zilveren fluitje, een kenmerkende en zeldzame bijensoort van de duinen, in 
het hooiland waargenomen. 
Ook werd in het hooiland voor het eerst een sikkelsprinkhaan gezien. Dit is een 
zeldzame zuidelijke soort die langzaamaan door heel Zeeland gevonden wordt. 

• Door onze nachtvlinderman, Kees, werden in 2018 achter de werkloods zo’n 150 
soorten nachtvlinders gevangen, waaronder meerdere soorten van de Rode lijst, 
zoals vaal kokerbeertje, de roomvlek, gemarmerd koolmotje, kraagvleugelmot e.a. 

• In het najaar van 2018 is begonnen met de bouw van een nieuwe bijenstal. De stal 
komt op de plek van een oude versleten glazen kas. In de stal zal een inforuimte 
komen en een werkruimte (voor de imker); het publiek kan op een veilige manier naar 
de imker kijken. 
In de stal zullen nieuwe imkers opgeleid gaan worden door de Imkervereniging 
Walcheren en tevens zal de stal dienen als voorlichtingsruimte voor het publiek. Op 
Koninginnedag 2019 zal de stal geopend worden.  

• De insectenmuur is in het najaar van 2017 voorzien van een aantal nieuwe 
nestblokken voor solitaire bijen en wespen. Er zijn een aantal observatiekastjes 
opgehangen, waarin de bezoeker kan zien, hoe de bijen tewerk gaan en er zijn een 
paar nieuwe nestkasten gemaakt ter vervanging van de oude nestblokken. Eén van 
de nieuwe nestblokken is een  houten ‘bak gevuld met klei’. Deze werd in het 
voorjaar van 2018 direct in gebruik genomen door de gewone sachembij. In de 
overige nestblokken nestelen o.a. de tronkenbij, de grote klokjesbij, de lathyrusbij, de 
rosse metselbij, de gehoornde metselbij e.a. 
 

 

  

Sphex- funerarius / 

sprinkhaandodende graafwesp  

zeer zeldzaam  
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De vliegers van de landschapstuin 2018 
 
Het afgelopen jaar heb ik 129 verschillende soorten vliegers (vogels, libellen en vlinders) 
waargenomen; 90 vogelsoorten, 20 vlinders en 19 libellensoorten). 
Met 90 verschillende soorten vogels was 2018 een ‘normaal’ jaar te noemen. We werden wat 
mij betreft door moeder natuur getrakteerd op een grote verscheidenheid van vogels. Er 
zaten de te verwachten soorten tussen als koolmees, braamsluiper, kleine karekiet enz. Ook 
zaten er wat schaarsere soorten tussen als appelvink, kruisbek en beflijster. Ook de 
bladkoning kwam weer langs, inmiddels een jaarlijkse gast, maar wel een wat zeldzamere 
soort. Hoewel er dit jaar een landelijke invasie was van deze kleine zanger. De 2 uitschieters 
waren voor mij dit jaar een overvliegende visarend en (eigenlijk 1 van de leukste 
waarnemingen van het jaar een ooievaar. Op zich is een ooievaar niet heel bijzonder te 
noemen, hoewel in Zeeland weinig plekken zijn waar je ze kan zien, maar deze vertoonde 
bijzonder gedrag. Het beestje hield zich enkele weken op rond het museum. Vaak in een 
weiland om eten te zoeken, een enkele keer heb ik hem met takken zien slepen en is er zelfs 
net buiten Domburg een poging gedaan om een nest te bouwen. Ik heb de ooievaar 1 keer 
op het dak van het kasteel zien staan waar hij aan het klepperen is geweest. Een vorm van 
balts. Iets wat ik zelf zelden had gehoord.  
 
20 soorten vlinders is een hoog aantal. Ondanks de droge, warme periode vlogen ze goed in 
de tuin. Hoewel ik zelf de aantallen wat minder vond, waren er dus wel behoorlijk wat 
verschillende soorten. Vroeg in het jaar vlogen soorten als kleine vos en citroenvlinder. 
Leuke aantallen van het prachtige oranjetipje waren er te zien toen het look-zonder-look 
bloeide. Een uitschieter was de kleine vuurvlinder, daar heb ik er meer van gezien dan de 
afgelopen jaren evenals de kolibrivlinder. En hoewel deze laatste niet tot de dagvlinders 
behoort (het is namelijk een dagactieve nachtvlinder) vond ik het nu toch het vermelden 
waard. 

 
Het libellenjaar 2018 is met 1 opmerking samen te vatten: wauw! 
19 verschillende soorten, maar daar zaten echte knallers tussen. 
Onze ‘gewone’ gasten waren goed vertegenwoordigd; 
paardenbijter, oeverlibel, viervlek, lantaarntje enz. Soorten waar 
men nog speciaal voor naar het museum zou komen; 
smaragdlibel, vuurlibel en vroege glazenmaker, kunnen we 
inmiddels ook tot onze jaarlijkse gasten rekenen. Maar het 
blijven stuk voor stuk schaarsere soorten. Pas echt bijzonder 

begint het te worden bij de gaffelwaterjuffer, een 
juffersoort die tot nu toe alleen nog maar in de 
provincie Zeeland vliegt. Nog meer bijzonder was de 
invasie van de gevlekte witsnuitlibel. Deze dook 
ineens op verschillende plekken in de provincie op en 
zo ook in de landschapstuin. Een soort die normaal 
gesproken in gebieden als het naardermeer en de 
weerribben vliegt en van daaruit langzaam de kust 
van west Nederland aan het ontdekken is. En nu dus 
ook hier. Maar de absolute topper was de zuidelijke 
keizerlibel, echt zeldzaam. Alleen duurde de 
waarneming slechts 5 seconden, net genoeg om een 
aantal goede kenmerken te herkennen, maar veel te 
kort voor een foto en ook om er goed van te genieten. 

  

 

“Het libellenjaar 
2018 is met 1 
opmerking samen 
te vatten: wauw!” 

 

Foto: Smaragdlibel 
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Vlinders 2018  
Kleine vos  
Klein koolwitje 
Groot koolwitje 
Klein geaderd witje 
Citroenvlinder 
Dagpauwoog 
Boomblauwtje 
Bont zandoogje 
Oranjetipje 
Atalanta 
Kleine vuurvlinder 
St. jacobsvlinder 
Kolibrievlinder 
Icarusblauwtje 
Bruin zandoogje 
Bruin blauwtje 
Gehakkelde aurelia 
Oranje zandoog 
Distelvlinder 
hooibeestje 

 

Libellen 2018 
Lantaarntje 
Viervlek 
Watersnuffel 
Azuurwaterjuffer 
Vroege glazenmaker 
Smaragdlibel 
Grote roodoogjuffer 
Kleine roodoogjuffer 
Gevlekte witsnuitlibel 
Keizerlibel 
Oeverlibel 
Vuurlibel 
Gaffelwaterjuffer 
Steenrode heidelibel 
Zuidelijke keizerlibel 
paardenbijter 

 

Winterkoning  
Merel 
heggemus 
Sijs 
Koolmees 
pimpelmees 
Wilde eend 
Gaai 
meerkoet 
Waterhoen 
Buizerd 
vink 
Zwarte kraai  
Kauw 
holenduif 
Houtduif 
Sperwer 
spreeuw 
Roodborst 
groene specht  
krakeend 
Aalscholver 
putter  
zilvermeeuw 
Kuifeend 
Nijlgans 
brandgans 
Kolgans 
 

 

Kruisbek 
zwartkopmeeuw 
Grauwe vliegenvanger 
Huiszwaluw 
kleine karekiet 
Boomleeuwerik 
zomertortel   
tuinfluiter 
Koekoek 
Bosrietzanger 
oeverloper 
Torenvalk 
gierzwaluw             
tureluur 
Scholekster 
grote stern 
visarend 
Witgatje 
Boompieper 
goudvink 
bladkoning 
rietgors 
regenwulp 
Oeverzwaluw  
gekraagde roodstaart  
vuurgoudhaan  
kleine mantelmeeuw 
Zwarte roodstaart 
ringmus 
Havik 

Vogels 2018 
Koperwiek 
Boomkruiper 
Barmsijs 
grauwe gans 
Appelvink 
ijsvogel 
Staartmees 
witte kwikstaart 
zwarte mees 
Goudhaan 
grote lijster 
graspieper 
Kramsvogel 
stormmeeuw  
slobeend 
Waterral 
Kievit 
watersnip 
Wintertaling 
Goudplevier 
kokmeeuw 
Veldleeuwerik 
Ooievaar 
boerenzwaluw 
Beflijster 
gele kwikstaart 
braamsluiper 
Kneu 
keep 
fazant 

Foto – boven: oranje zandoogje/ onder: icarusblauwtje 

Foto – boven: groenling / onder: pestvogel 
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Activiteiten algemeen publiek  in 2018 

 
 
Algemeen publiek - doelstelling 
De activiteiten die Terra Maris aanbied aan de 
bezoekers zijn breed variërend, om zo veel mogelijk  
bezoekers te kunnen interesseren.  
Het doel van de activiteiten is de bezoekers te 
interesseren, te verwonderen en te laten leren. ook 
stimuleren we met onze activiteiten de ouders en 
kinderen te laten samenwerken en ze bewust te 
laten worden van zoveel mogelijk aspecten van de 
natuur en de actuele onderwerpen hiervan. 
Met de aan het museum gerelateerde activiteiten en 
rondleidingen die we aanbieden wordt uitsluitend 
gestreefd naar een herhaling van een bezoek. 
 
 
 
Activiteiten 
Terra Maris bied een jaarlijks vernieuwd activiteitenprogramma geschikt voor alle leeftijden 
van +- 4 tot 99 jaar. In 2018 tellen we ruim 410 activiteiten voor het algemeen publiek.  
Deze activiteiten leggen een link naar de (wissel)tentoonstelling(en) in het museum. De 
activiteiten worden zowel in het museum aangeboden, als buiten het museum zoals o.a. op 
het strand en in de manteling.  
Deze activiteiten worden gegeven in de vorm van workshops of rondleidingen.  
De rondleidingen o.l.v. een gids zijn op inschrijving, de workshops zijn inloop activiteiten.  
 

  

Foto – boven: windobjecten maken  / onder: kunst en vliegwerk 
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Scharrelkidsclub 
In de zomerperiode werd in samenwerking met IVN via toprecreatie een extern team 
ingehuurd voor de Scharrelkids club, die dagelijks 2 natuurbelevingsactiviteiten draaiden.    
Bezoekers (kinderen) konden zo op en top de Zeeuwse natuur ontdekken bij Terra Maris. Weer 
of geen weer – er was iedere dag wat leuks te doen, net zoals we dat in 2019 ook weer gaan 
doen.  
IVN en Terra Maris zorgen d.m.v. de scharrelkidsclub voor bewustwording bij zowel kinderen als 
ouders van hoe fantastisch de natuur is, en ook hoe we er mee om moeten gaan. Er werd 
gewerkt met verschillende themadagen: de middeleeuwse dag, waterdag, bijendag, bomendag, 
strand en schelpen dag en de natuurlijke snackbar-dag. Aan ieder thema werden 2 (educatieve) 
activiteiten gekoppeld zoals o.a. strandjutten, bomenzoekkaarten maken, kruiden thee maken, 
waterdiertjes vissen, en ga zo maar door.  De enthousiaste medewerkers die via toprecreatie 
geworven werden  zijn tussen de 18 en 30 jaar oud en komen vanuit heel Nederland naar 
Zeeland. Stayokay Domburg zorgt voor kost en inwoning in Kasteel Westhove.  
Deze medewerkers kregen begeleiding vanuit medewerkers van Terra Maris.  
 

Middeleeuws festijn  
In juli en augustus is er 5 keer het ‘Middeleeuws Festijn, spelen en spijzen’.  
Bij dit evenement maken we gebruik van ongeveer 15 vrijwilligers per festijn. In totaal 
hebben we zo’n 35 vrijwilligers die zich hier voor inzetten.  
 
Activiteitenprogramma  
Evenals voorgaande jaren bestaan de activiteiten in en 
rond het museum uit (maandelijks) terugkerende 
activiteiten én een nieuw aanbod activiteiten gebonden 
aan het seizoen of een tentoonstelling.  
Maandelijks terugkerende activiteiten zijn o.a. kijkje achter 
de schermen van het zee aquarium, van pulp tot papier, 
bij-kletsen met de imker en zoldergeheimen.  
Hiermee streven we er naar dat de bezoeker buiten de 
schoolvakantie om ieder weekend deel kan nemen aan 
een activiteit. Ook is er elke 2e woensdag van de maand 
een natuurspreekuur met Betty Ras of Harry Raad. In de 
winter gespecialiseerd op botten en in de zomer op 
strandfossielen en vondsten.  
In de bijlage vind je een overzicht van de 56 verschillende 
publieksactiviteiten die het museum in 2018 heeft 
aangeboden.  
 
  

“Leerrijk en leuk voor onze 
kindjes tussen 4 en 8 jaar. 
Mooie tuin, idyllische 
omgeving met een mooi 
prinsessenkasteel en een 
ridderlijke toren. Een 
leuke interactieve dag!” 
Karen de Jaegher 

Foto: de bomendokter  
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aantal keren uitgevoerd in 2018  

winter wonderwandeling  2 

zoldergeheimen 147 

het vogelrestaurant 5 
kijkje achter de schermen van het 
zeeaquarium  13 

bijkletsen met de imker  24 

speeddaten 1 

van pulp tot papier 24 

zen op zondag 5 

de IVN winterspelen  1 

natuurspreekuur daar vraag je me wat  7 

natuurspreekuur strandfossielen  5 

ons natuurlijke restaurant- familiemiddag  2 

wandeling in de manteling  5 

prepareerweekend 2 

paasspeurtocht 2 

nestjes maken  1 

ontdek ons goud 2 

conservator op zaal 4 

laat het waaien 5 

kunst en vliegwerk  19 

KKaAT 4 

wonderwaterwereld  3 

windenergie: familiemiddag  1 

wandeling WoII 2 

laat maar waaien  3 

vroege vogelwandeling  1 

vlinders en libellen vertellen  7 

competitie vogelvlucht 4 

KKaAT: de wind geeft je vleugels  2 

middeleeuwen dag  1 

waterdag 12 

bomendag  12 

de natuurlijke snackbar  12 

strand en schelpendag  12 

Middeleeuws festijn 5 

KKaAT: stilte na de storm 2 

Middeleeuwen en magie natuurlijk 5 

wind dag  12 

wandeling: van zoet naar zout 3 

wandeling westhove: toen en nu  2 

KKaAT : zie de bomen waaien en zwaaien  2 

KKaAT: voel de wind  1 
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de reizende kok: wild  1 

de reizende kok: van het land  1 

de reizende kok: uit de zee  1 

korren en zeeschuimen  3 

windobjecten maken  1 

herfstwandeling door de manteling  2 

herfst knutselclub 1 

braakballen pluizen  2 

kinderworkshop van wilg tot mand  3 

strandjutten  4 

van muis tot mammoet  1 

van pulp tot papier: kerstkaarten 1 

middagje middeleeuwen  1 

totaal  410 
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Activiteitenplan voor 2019 
 
In 2019 zullen we hetzelfde activiteitenmodel gebruiken als voorgaand jaar.  
Dit houd in dat de vaste activiteiten zoals kijkje achter de schermen van het zeeaquarium, 
bijkletsen met de imker, zoldergeheimen en van pulp tot papier het hele jaar door 
maandelijks meerdere malen te beleven zal zijn op het museum.  
Dit zal zich in de vakantieperiodes van Duitsland, Nederland en België uitbreiden tot wel 3 
verschillende activiteiten per dag, waar verschillende onderwerpen aan bod komen zoals 
vlinders en libellen, bijen, vogels, plastic soep, recycling e.d.  
Er zullen nieuwe activiteiten bijkomen waarin de nieuwe tentoonstellingen ‘van potvis tot 
pretfles’, ‘daar komen de Vikingen’ en ‘t Raathuis  centraal staan. 
 
 
Promotie  
De website www.terramaris.nl met teksten en foto’s van de activiteiten speelt een grote rol. 
Ook worden er voorafgaand aan de vakanties flyers gedrukt en verspreid binnen en buiten 
het museum.  
Op de facebookpagina van Terra Maris wordt in de schoolvakantie dagelijks een update met 
foto’s geplaatst met een overzichtje van de afgelopen dag, en wat er de volgende dag te 
doen is op het museum. De inloggegevens voor deze pagina zijn naar alle medewerkers van 
het museum gestuurd zodat verschillende afdelingen hier gebruik van kunnen maken indien 
er iets gepromoot moet worden.  
Terra Maris heeft een standaard promotiepakken bestaande uit folders, posters, flyers en 
advertenties.De media wordt voorafgaand aan iedere activiteit, of in de vakanties 
voorafgaand aan meerdere activiteiten, geïnformeerd middels een persbericht met 
aansprekende foto.  In 2018 is er ook gebruikgemaakt vanb a) reclame, bioscoopreclame 
e.d.  
In de zomervakantie staan er driehoeksborden langs de weg en wordt er geflyerd in 
Domburg e.o. voor het middeleeuws festijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.terramaris.nl/
http://www.terramaris.nl/
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Rondleidingen, activiteiten  voor verjaardagsfeestjes en arrangementen op 
aanvraag 
 
Naast het aanbod op de activiteitenagenda, waarvoor 
individueel ingeschreven kan worden of zonder 
inschrijving aan deelgenomen kan worden, is het ook 
mogelijk een verjaardagsfeestje, een groepsrondleiding 
of een arrangement te reserveren. Voor de 
rondleidingen zijn 12 gecertificeerde IVN-gidsen 
beschikbaar. Ook medewerkers van het museum en de 
tuin zijn inzetbaar voor rondleidingen en activiteiten.  
 
Hieronder leest u de aantallen van 2018, daarnaast zijn 
in de bijlagen het aanbod verjaardagsfeestjes, 
groepsrondleidingen en arrangementen bijgevoegd. 
Totalen reserveringen groepen, verjaardagsfeestjes en 
scholen 2018 
 

Groepen Verjaardagsfeest Scharrellab 

115 groepen 
2409 personen 

26 verjaardagsfeest 
275 personen 

60 groepen 
1321 personen 

 
Totalen activiteiten zonder gids: 96 groepen-scholen  

Activiteit zonder gids Groepen Verj.feest 

Exp.Middeleeuwen 
personen 

-- -- 

Flessenpost 
personen 

1 x 
29  

2 x 
15 

Met de rugzak op pad 
personen 

4 x 
87  

5 x 
55 

Met Willy het bos in 
personen 

1 x 
20 

4 x 
45 

Middeleeuwse spelletjes 
personen 

-- -- 

Museum 
personen 

31 x 
1.010 

5 x 
58 

Museum Menu 
personen 

  

Museum+Drawing Trail 
personen 

--  

Museumreizigers+journaal 
personen 

-- -- 

Natuurkoningen-en -koninginnen 
personen 

-- -- 

Pannenkoeken feest 
personen 

-- 5 x 
55 

Rondje Motte 
personen 

--  

Stampertje het Duinkonijn 
personen 

-- -- 

Strand-LAB 
personen 

--  

Windekind -- -- 

Foto: Experiment energie  

https://www.facebook.com/terramaris/photos/a.1413966968849380.1073741828.1397385773840833/1944177539161651/?type=3
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personen 

Viking-Games 
personen 

--  

Vijfde huid 
personen 

  

 
Totalen rondleidingen en begeleide activiteiten: 
 
  

Rondleidingen/activiteiten met gids Groepen Verj.f. 

Arrangement I (rdl/kff/bls) 
personen 

--  

Arrangement I (rdl/kff/trt 2 x 
27 

 

Arrangement II (rdl lunch) 
personen 

2 x 
29 

 

Arrangement III (rdl/lunchkff/trt) 
personen 

1 x 
19 

 

Arrangement tuin v.herinnering 
personen 

1 x 
15 

 

Rondleiding Depot 
personen 

2 x 
34 

 

Rondleiding met de Fiets 
personen 

8 x 
80 

 

Rondleiding Stinzenplanten 
personen 

--  

Rondleiding Terra Maris 
personen 

7 x 
102 

 

Rondleiding Tuin 
personen 

-- 
 

 

Wandeling door de Manteling 
personen 

10 x 
167 

 

Rondleiding Westhove Toen en 
Nu 
personen 

2 x 
63 

 

Rondleiding Zoet naar Zout 
personen 

3 x 
37 

 

Rondleiding Imker 
personen 

2 x 
23 

 

Activiteit Strandjutten 
personen 

5 x 
69 

7 x 
72 

Activiteit Strand-Safari 
personen 

--  

Activiteit Binnenste Buiten 
personen 

--  

Activiteit Experiment Energie 
personen 

--  

Activiteit Geheimen vh Zeeuws 
landschap 
personen 

--  

Activiteit Wonderwaterwereld 
personen 

2 x 
30 

4 x 
38 

Activiteit Van pulp tot papier 
personen 

 1 x 
14 
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Aantal rondleidingen/bgl.activiteit per gids: 98 rondleidingen/bgl.activiteiten 

Annemarie: 1 x M-menu / 4 x ZZ / 5 x TM / 5 x STR / 6 x WdM / 1 x 
TN / 4 x Fiets 

26 

Annie 1 x ZZ / 3 x WdM / 2 x TM / 1 x tuin.v.h   7 

Hans 2 x WWW / 3 x ZZ / 2 x STR / 1 x WdM / 2 x TM 10 

Henk 1 x WdM      1 

Hilda 1 x STR / 1 x ZZ   2 

Mineke 8 x STR   8 

Wilma 1 x M-Menu / 3 x WWW   4 

Annet 2 x WWW / 2 x ZZ / 4 x STR / 2 x TM / 2 x TN / 4 x 
Fiets 

16 

Ine 1 x STR   1 

Linda 5 x WWW / 2 x STR   7 

Theo W 2 x STR   2 

Monique 2 x Imker   2 

Jan 1 x Tuin / 2 x O-Depot / 1 x WdM   4 

Carolien 1 x ZZ / 4 x TM   5 

Geert 1 x tuin   1 

Theo J 1 x Aq   1 

Wietske 1 x Pulp   1 

 
 
BB=Binnenste Buiten  
ZZ=van Zoet naar Zout  
STR=Strandjutten  
SAF=Strandsafari  
WdM=Wandeling door de Manteling 
TM=Terra Maris (museum+tuin) 
WWW=WonderWaterWereld 
GZL=Geheimen v/h Zeeuwse landschap 
Fiets= uitzondering staat niet in het aanbod 
TN=Westhove Toen en Nu 
M-Menu= Museum Menu 
Tuin= Rondleiding landschapstuin 
Aq=Aquarium 
 
  
  

Foto: strandjutten 
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Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn als begeleiding bij de activiteiten onmisbaar voor het museum. De IVN- 
natuurgidsen begeleiden voornamelijk de rondleidingen en het strandjutten. Sommige gidsen  
zijn ook beschikbaar voor een meer creatieve inzet en assisteren tijdens een workshop of 
anderszins. Achter de schermen werken 2 andere vrijwilligers mee aan het organiseren van 
de activiteiten, zoals het gereedmaken van het (uitleen)materiaal en het schoonmaken van 
het materiaal na afloop. 
Er is 2 maal een bijeenkomst voor gidsen georganiseerd, een combinatie van informatie over 
actuele zaken/ tentoonstellingen, bijscholing en ontmoeting. Jaarlijks is er een etentje voor 
alle vrijwilligers van het museum als dank voor de inzet. Daarnaast ontvangen vrijwilligers 
een onkostenvergoeding. Een aparte groep vrijwilligers is de groep figuranten die optreedt  
tijdens het middeleeuws festijn en figureren in middeleeuwse kledij bij de spelletjes en 
andere activiteiten. Ook dit is een loyale en onmisbare groep mensen. In 2017 is een start 
gemaakt met een vervingscampagne die ervoor moet zorgen dat er meer en jongere 
vrijwilligers bij het museum worden betrokken. 
 
 
Samenwerking 
Naast het natuurlijk partnerschap met Stichting Het Zeeuwse Landschap is er samenwerking 
met Staatsbosbeheer, beheerder van het omliggende gebied. Ook wordt samengewerkt met 
de VVV,  met name op het gebied van communicatie en een aantal campings in de 
omgeving. Er is een nauwe samenwerking met Stay okay Domburg, met Campings de 
Pekelinge, en Westhove en met Te Kust Hotels en Badhotel Domburg. Hierdoor wordt de 
entree voor alle gasten van dit hotel in 1 keer afgekocht en kan iedereen zonder te betalen 
het museum bezoeken. Ook werd de activiteit Strandjutten in samenwerking met de Stichting 
Strandexploitatie Veere en schone Schelde georganiseerd, waarbij met name aandacht was 
voor het schoonmaken van de stranden.  
Interne samenwerking en inzet met betrekking tot de publieksactiviteiten is er met het gehele 
team van Terra Maris. 
 
De Zeeuwse Natuur 
Vanuit Terra Maris is in 2018 het nieuwe samenwerkingsverband met de naam “De Zeeuwse 
Natuur” gecoordineerd. Hierin werken Het Zeeuwse Landschap, IVN, Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland, Nationaal park Oosterschelde en Terra Maris samen op het 
gebied van natuurbeleving. De directeur van Terra Maris heeft dit project gecoordineerd. Er 
is een jaarplan en een meerjarenvisie opgeleverd. In de toekomst zal Terra Maris een 
belangrijke rol blijven spelen bij het aanjagen van dit project. De activiteiten die in het kader 
van de Zeeuwse Natuur zijn uitgevoerd staan vermeld in het jaarplan 2018. Daarnaast geeft 
het financiele overzicht inzicht in de gemaakte kosten op dit onderwerp. 
 
  
Deelname aan landelijke en provinciale projecten 

• Museumweek 

• Nacht van de Nacht 

• Duurzaamheidsweken 

• Slootjesdag 

• Modderdag 

• Schoon Zeeland 
 
  
 
 
  

https://www.facebook.com/terramaris/photos/a.1580529452193130.1073741829.1397385773840833/2064192420493495/?type=3
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Foto’s: lancering digitale lespakket 

‘laat maar waaien’  

Educatie scholen 
In 2018 hebben 79 scholen Terra Maris bezocht, met een totaal aantal leerlingen van ruim 
2530. Dit is een daling van 10% t.o.v. het voorgaande jaar. De verdeling van profiel is licht 
verschoven: 
Bijna 87% komt uit het basisonderwijs, een lichte stijging van 4%. Ruim 78% van de scholen 
komt uit Zeeland. De regionale onderverdeling:  Walcheren 62% (was 66%), Noord- en Zuid-
Beveland 15% (was 11%), Zeeuws Vlaanderen 1% en geen scholen van Tholen of 
Schouwen Duiveland. Ruim 20% komt van buiten Zeeland; Zuid-Holland, België en Brabant, 
respectievelijk 10% - 8% - 3%. Leuk om te vermelden is dat er 4 scholen uit het Speciaal 
Onderwijs, dus een stijging van 1% naar 5%, een activiteit op Terra Maris hebben gedaan. 
Er is van 17 verschillende educatieve activiteiten uit het Programma Basisonderwijs gebruik 
gemaakt, waarbij voor een aantal scholen een aangepast programma is samengesteld.  
 
Duurzaam klassenuitje 

Een groot succes was het duurzame klassenuitje dat in 
samenwerking met Connexxion tot stand is gekomen. 19 
schoolgroepen/ 530 leerlingen uit Vlissingen hebben hiervan 
gebruik gemaakt. Dit klassenuitje bestond uit een introductie in de 
klas door een gastdocent van Connexxion over het openbaar 
vervoer, waarna de klas met het OV naar Terra Maris kwam voor 
een gastles op het strand over de plastic soep. Het uitje werd 
afgesloten met een museumbezoek. 
 
Digitaal lespakket 
 

Het digitale lespakket ‘Laat maar waaien’ is op 15 mei 
door wethouder Jaap Melse samen met Karel de Dreu 
van E-Connection met een gastles aan groep 6 van 
OBS De Golfslag in Domburg gelanceerd. Dit online 
lespakket bestaat uit 3 interactieve lessen en is voor 
alle basisscholen van Zeeland toegankelijk 
via www.laatmaarwaaienindeklas.nl Docent Frank 
Duden: “De kinderen vonden de gastles erg leuk. Ze 
gingen heel enthousiast op de vragen van de 
wethouder en Karel de Dreu in en hebben veel 
opgestoken van de filmpjes en de uitleg. Een praktisch 
en mooi lespakket waar ik zeker nog vaker uit zal 
putten. Want het is van belang, dat de nieuwe 
generatie leert dat duurzame energie ook voor hun 
eigen toekomst belangrijk is.”Waaruit bestaat het 
lespakket? Het lespakket is te gebruiken via het 
digibord en is bedoeld voor groep 6, 7 en 8. Het pakket 
bestaat uit 3 lessen. De eerste les gaat over wind. Wat 
is wind en waar komt de wind vandaan? Hoe werken 
de wind en de natuur samen? En welke 
vliegtechnieken gebruiken vogels? 

Les 2 gaat over duurzame energie. Wat is duurzame energie? Hoe kun je met wind energie 
opwekken? Welke voor- en nadelen zijn er bij windenergie en welke energiebronnen zijn er 
nog meer? De derde les gaat over Windpark Bouwdokken. Waarom is dit een bijzonder 
windpark? En waarom ligt Windpark Bouwdokken op deze plek? En hoe bouw je een 
windpark eigenlijk? Elke les is een combinatie van een filmpje, een informatieblad en een 
werkblad. Via de docentenhandleiding en de extra lessuggesties kunnen docenten hun eigen 
lessen samenstellen. 
 
 

“Want het is van 
belang, dat de nieuwe 
generatie leert dat 
duurzame energie ook 
voor hun eigen 
toekomst belangrijk is” 

http://www.laatmaarwaaienindeklas.nl/
http://www.laatmaarwaaienindeklas.nl/
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Foto’s:  Goed bekeken! 

Veerse week van de Zee   

 
Veerse week van de Zee 
De jaarlijkse Veerse Week van de Zee, een samenwerking met  Gemeente Veere en 
Strandexploitatie Veere, is wegens succes ook in 2018 in september georganiseerd. Het 
thema was ‘Goed bekeken!’, gebaseerd op de milieuvisie van kunstenaar Friedenreich 
Hundertwasser. Zoals elk jaar hebben 6 scholen, 117 leerlingen en 26 begeleiders  aan dit 
programma meegedaan. De nieuwe wethouder Marcel Steketee heeft het evenement in de 
stromende regen geopend. De leerlingen hebben een natuurkunstwerk gemaakt, plastic 
verzameld en onderzocht en natuurlijk met garnalennetjes het zeeleven ontdekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bezoek beroeps opleidingen 
Ook in 2018 heeft het Scalda Middelburg met studenten van de opleiding Leisure, Travel & 
Hospitality  een praktijkdag bij Terra Maris uitgevoerd. De studenten zijn na een algemene 
inleiding van de educatiemedewerker aan de slag gegaan in het museum zelf en met een 
Middeleeuwse activiteit. Het was een succesvolle dag, die voor volgend studiejaar weer in de 
planning van het Scalda zal worden opgenomen. 
Zowel de toerismeopleiding Spermalie uit België, als de opleiding voor Kinderopvang, 
hebben verschillende activiteiten bij terra Maris gedaan ter inspiratie voor educatieve natuur 
activiteiten. 
 
Werving basisscholen 
Voor het schooljaar 2018/2020 is het Programma Basis Onderwijs wederom professioneel 
vormgegeven en in een boekje op fsc-papier en bio-inkten gedrukt. De vormgeving is 
volgens het voorgaande format. In september is de gedrukte brochure naar alle Zeeuwse 
basisscholen verstuurd ter inspiratie voor het nieuwe schooljaar.  
In januari is via de mail een nieuwjaarswens verstuurd met de digitale versie samen met 
NME leskisten en de NME Bedrijvenlijst naar alle scholen van Walcheren.  
Via Kunst Educatie Walcheren zijn alle Walcherse scholen benaderd voor een 
museumbezoek en verschillende activiteiten. De Veerse scholen  konden via het 
Museummenu gratis deelnemen en konden eventueel gebruik maken van gratis busvervoer. 
Dit jaar hebben daar 8 scholen gebruik van gemaakt. 
 
*pdf van Programma Basisonderwijs, NME Leskisten, NME Bedrijvenlijst in bijlage) 
 
Op aanvraag heeft de medewerker educatie scholen verschillende aangepaste programma’s 
samengesteld. 
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Vrijwilligers educatie en expositie 

De medewerkers educatie worden bij de praktische uitvoering ondersteunt door zes vaste 
vrijwilligers. Daarnaast worden natuurgidsen ingezet bij ontvangsten van scholen voor 
specifieke activiteiten. 
 
NME Walcheren 
Natuur en Milieu educatie (NME) neemt bij Terra 

Maris een bijzondere plek in. Scholen kunnen een 

keuze maken uit ruim 20 verschillende activiteiten uit 

het Programma Basisonderwijs en ruim 30 

verschillende leskisten lenen uit het NME leskisten 

aanbod.  

Omdat de 3 Walcherse gemeenten NME hebben 

ondergebracht bij Terra Maris kunnen de Walcherse 

basisscholen gratis gebruik maken van de 

activiteiten uit het Programma Basisonderwijs en 

gratis NME leskisten lenen.  

Er is een vernieuwd programmaboekje basisonderwijs, zie bijlage. 

 

Vanwege een korting op de financiële bijdrage van de gemeente Middelburg gold dit gratis 

gebruik vanaf september (schooljaar 2017/2018) enkel nog voor basisscholen van de 

gemeenten Veere en Vlissingen. 

 

Via het mailchimp-programma is gemonitord hoe vaak de NME-nieuwsflits werd geopend en 
gelezen. Het is gebleken dat het veel effectiever is om de scholen rechtstreeks te mailen 
voor een specifiek programma als het Wintergroentepakket of de Warme truiendag. Ook zijn 
in het kader van het Zeeuwse Jaar van de Energie en de Dag van de Duurzaamheid de 
wethouders van de Walcherse gemeentes op pad gegaan naar de scholen en hebben daar 
met een klas een quiz gedaan en voorgelezen. 
 
In februari zijn alle Walcherse scholen weer aan de slag gegaan met het programma 
Wintergroente.Ook dit jaar heeft Bioduin uit Koudekerke de wintergroentepakketten geleverd.  
 
Sinds eind 2017 kunnen scholen via een digitaal reserveringssysteem leskisten en ander 
uitleenmateriaal aanvragen. Dit is onderdeel van de Landelijke NME-gids, een digitale 
catalogus en reserveringssysteem voor NME-centra, en werkt heel goed.  
NME wordt per schooljaar schriftelijk geëvalueerd met de Walcherse gemeenten. 
Er is ook een nieuw programmaboekje basisonderwijs, zie bijlage.  
 
Schoon zeeland 
Heel het jaar door wordt +/- 2 maal per maand de schoon zeeland activiteit ‘van pulp tot 
papier’ gegeven op Terra Maris, afwisselend de zaterdag met de zondag. Deze activiteit is 
toegankelijk voor het algemeen publiek, en er word tijdens de activiteit ingespeeld op de 
leeftijd van de bezoekers: de activiteit is leuk voor jong én oud. Tijdens schoolvakanties 
wordt deze activiteit vaker ingezet: er is blijvend veel animo voor.  
voor de Middelburgse scholen zijn in september 2018 de ‘keep it clean’ weken begonnen: er 
werden interactieve gastlessen gegeven op basisscholen waarbij zwerfvuil, plastic soup en 

recycling centraal stond. Hierna werd het gebied rondom de school schoongemaakt en 

nabesproken wat er allemaal gevonden werd. Hiervoor hadden 9 scholen zich 
aangemeld in 2018. Andere scholen wilden de gastles later in het schooljaar (jan-feb-maart 
2019)  inplannen. 
 
 

Foto: leskist 
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Bijlage 1 
 
 
Activiteiten 2018 – Terra Maris 
 
Januari 
Dinsdag -  2 januari -13:30 – 15:30 uur-Winter  wonderwandeling 
Woensdag  -  3 januari -13:00/ 14:00/ 15:00 uur-Zoldergeheimen 
Donderdag -  4 januari -13:30 – 15:30 uur-Vogelrestaurant 
Donderdag -  4 januari -13:00/ 14:00/ 15:00 uur-Zoldergeheimen 
Vrijdag -  5 januari -13:00 – 13:30 uur -Kijkje achter het zeeaquarium  
Vrijdag -  5 januari -13:30 – 15:30 uur-De imker en haar bijen  
Vrijdag -  5 januari -14:00/ 15:00 uur-Zoldergeheimen 
Zaterdag -  6 januari-15:00 – 16:30 uur-Speeddaten 
Woensdag - 17 januari -13:30 – 15:30 uur -Vogelrestaurant 
Vrijdag - 26 januari-13:30 – 15:30 uur-Van pulp tot papier 
Zondag - 28 januari-10:00 – 12:00 uur -Zen op zondag  
 
Februari 
woensdag 7 februari  tussen 13.30 en 15.30 uur - De IVN winterspelen 
zaterdag 10 februari tussen 13.30 en 15.30 uur - Van pulp tot papier 
woensdag 14 februari tussen 13.30 en 15.30 uur – Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’ 
zondag 18 februari van 10:00 tot 12:00 uur - Zen op Zondag 
maandag 19 februari om 13:00, 14:00 en 15:00 uur - Zoldergeheimen 
maandag 19 februari tussen 13.30 en 15.30 uur - Van pulp tot papier 
dinsdag 20 februari tussen 13.00 en 16.00 uur - Ons natuurlijke restaurant – familiemiddag 
woensdag 21 februari om 13:00, 14:00 en 15:00 uur - Zoldergeheimen 
woensdag  21 februari van 13:30 tot 15:30 uur - Wandeling in de Manteling 
donderdag 22 februari om 13:00, 14:00 en 15:00 uur - Zoldergeheimen 
donderdag 22 februari tussen 13.30 en 15.30 uur - Van pulp tot papier 
vrijdag  23 februari van 13:00 – 13.30 uur - Kijkje achter de schermen van het zeeaquarium 
vrijdag 23 februari tussen 13.30 en 15.30 uur - De imker en haar bijen  
zaterdag 24 februari om 13:00, 14:00 en 15:00 uur - Zoldergeheimen 
zondag 25 februari tussen 13.30 en 15.30 uur - Vogelrestaurant 
maandag 26 februari om 13:00, 14:00 en 15:00 uur - Zoldergeheimen 
maandag 26 februari tussen 13.30 en 15.30 uur - Van pulp tot papier 
dinsdag 27 februari tussen 13:00 en 16:00 uur - Ons natuurlijke restaurant - familiemiddag 
woensdag 28 februari 13:00, 14:00 en 15:00 uur - Zoldergeheimen 
woensdag 28 februari  van 13:30 tot 15:30 uur - Wandeling in de Manteling 
 
Maart 
Vrijdag 2 maart – 13.30-15.30 uur -Bij-kletsen met de imker 
Zaterdag 10 maart – 13.30-15.30 uur -Van pulp tot papier 
Woensdag 14 maart -13.30-15.30 uur -Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’ 
Zondag 18 maart – 10.12.00 uur -Zen op Zondag 
Zaterdag 24 maart – 12.00-16.00 uur -Prepareerweekend 
Zaterdag 24 maart – 13.00, 14.00 en 15.00 uur Zoldergeheimen 
Zondag 25 maart – 12.00-16.00 uur – Prepareerweekend 
Zondag 25 maart – 13.00, 14.00 en 15.00 uur Zoldergeheimen 
Vrijdag 30 maart – 13.00 – 13.30 uur Kijkje achter de schermen van het zeeaquarium 
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April 
Zondag 1 en maandag 2 april –  10.00 – 17.00 uur PAAS-speurtocht 
Woensdag 4 april -13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur - DZN Zoldergeheimen 
Donderdag 5 april -13:30 – 15:30 uur - Nestjes maken 
Vrijdag 6 april -13:30 – 15:30 uur - Imkergeheimen 
Woensdag 11 april - 13:30 – 15:30 uur - Natuurspreekuur ‘Schelpen en fossielen’ 
Vrijdag 13 april -13:30 – 15:30 uur - Imkergeheimen 
Woensdag 18 april -13:30 – 15:30 uur - Conservator op zaal 
Zondag 22 april  van 10.00 – 12.00 uur  Zen op Zondag  
Maandag 23 april – 13.30-15.30 uur – Kunst en vliegwerk  
Dinsdag 24 april 2018 - Opening nieuwe expositie ‘Laat maar waaien’ 
Woensdag 25 april – 13.30-15.30 uur Kunst en vliegwerk  
Donderdag 26 april – 13.30-15.30 uur Kunst en vliegwerk 
Zaterdag 28 april – 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Zondag 29 april van 13.30-15.30 uur – Van pulp tot papier  
Maandag 30 april -11:00 – 13:00 uur -Kinderkunst-atelier 
Maandag 30 april -13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur - DZN Zoldergeheimen 
 
Mei 
Dinsdag 1 mei  van 11:00 - 13:00 uur –Kinderkunst-atelier 
Dinsdag 1 mei om 13.00, 14.00 en 1500 uur -DZN  Zoldergeheimen  
Dinsdag 1 mei van 13:30 -15:30 uur -DZN  Wonderwaterwereld 
Woensdag 2 mei van 11:00 – 13:00 uur-Kinderkunst-atelier 
Woensdag 2 mei om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – DZN Zoldergeheimen 
Woensdag 2 mei van 13:30 – 15:30 uur -DZN Wonderwaterwereld 
Donderdag 3 mei van 13:00 – 15:30 uur -Familiemiddag windenergie 
Vrijdag 4 mei van 13:00 – 13.30 uur -Kijkje achter de schermen van het zeeaquarium 
Vrijdag 4 mei van 13:30 – 15:30 uur -Wandeling WOII 
Vrijdag 4 mei van 13:30 – 15:30 uur -Bij-kletsen met de imker  
Zaterdag 5 mei van 11:00 – 13:00 uur -DZN laat maar waaien 
Zaterdag 5 mei van 12:00 tot 14:00-DZN Strandjutten 
Zondag 6 mei van 10:30 – 12:00 uur -Wandeling WOII 
Maandag 7 mei van 11:30 – 13:30 uur -Kunst en vliegwerk  
Dinsdag 8 mei 11:30 – 13:30 uur -Kunst en vliegwerk  
Woensdag 9 mei van13:30 – 15:30 uur -Natuurspreekuur Strandfossielen  
Donderdag 10 mei  van 6.00 -7.30 uur -Vroege vogel wandeling 
Vrijdag 11 mei van 13:30 – 15:30 uur -Bij-kletsen met de imker 
Zaterdag 12 mei van13:30 – 15:30 uur -Wandeling in de Manteling 
Zondag 13 mei van 13:30 – 15:30 uur-Van pulp tot papier 
Woensdag 16 mei van 13:30 – 15:30 uur -Conservator op zaal 
Woensdag 23 mei-13:30 – 15:30 uur-Conservator op zaal 
Woensdag 23 mei -14.30-16.30 uur – Korren en zeeschuimen 
Woensdag 30 mei-13:30 – 15:30 uur -Conservator op zaal 
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Juni 
Zaterdag 2 juni  van 10:30 – 12:00 uur -DZN: Wandeling manteling  
Woensdag  6 juni  om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur – DZN Zoldergeheimen  
Zondag 10 juni van 13:30 – 15:30 uur – Van pulp tot papier 
Woensdag  13 juni-13:30 – 15:30 - Natuurspreekuur: Strandfossielen  
Vrijdag 15 juni  van 13:00 – 13:30  uur -Kijkje achter de schermen van het zeeaquarium  
Vrij 15 juni van 13:30 – 15:30 uur – Bij-kletsen met de imker 
Zaterdag 16 juni  om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur – Zoldergeheimen 
Woensdag 20 juni  van 13:00 -14:00uur en van 14:30 - 15:30 uur  -DZN: Vlinders en libellen 
vertellen  
Zaterdag 23 juni van 13:30 – 15:30 uur - Competitie: Vogelvlucht 
Zondag 24 Juni  van  9:30 – 12:30 uur -Zen op Zondag 
Woensdag 27 juni  van 14:30 – 15:30 uur  -DZN: Wonderwaterwereld 
Vrijdag 29 juni van 13:30 – 15:30 uur Bij-kletsen met de imker 
Zaterdag 30 juni van 13:30 – 15:30 uur – Van pulp tot papier 
  

 
 
Juli en augustus – Zomer 2018 op Terra Maris 
Bij Terra Maris is het elke maandag Wind-dag, dinsdag 
Middeleeuwen-dag, woensdag Water-dag, donderdag 
Bomen-dag, vrijdag Bijen & Vlinder-dag, zaterdag 
Natuurlijke Snackbar-dag en op zondag is het Strand en 
Schelpen-dag. Dus elke dag is er voor jong en oud iets 
leuks in en over de Zeeuwse natuur te beleven bij Terra 
Maris!  
KinderKunstaATelier met Jessica van Dierendonck 
Op verschillende dagen is de landschapstuin van Terra 
Maris het buitenatelier van KKaAT. Onder leiding van 
beeldend kunstenares Jessica van Dierendonck worden 
kunstwerken gemaakt die geïnspireerd zijn op de dag-
thema’s. KKaAT is er op: 9, 12, 16, 22 en 30 juli en op 2, 13 
en 16 augustus van 11.00–13.00 uur en 13.30-16.00 uur. 
Maandag 9 juli : 'De wind geeft je vleugels' 
Kon de mens maar vliegen.... Geïnspireerd op de vleugels 
van vogels en insecten maken we een ruimtelijk kunstwerk 
op een kleine sokkel. We werken met oa ijzerdraad en gips.   

 

Donderdag 12 juli: 'Zie de bomen waaien en zwaaien'. 
Wat gebeurt er als je de wind zijn gang laat gaan met verf en inkt: er ontstaan de mooiste 
(boom)schilderingen! 

Maandag 16 juli: 'Met de kop in de wind'. 
Met tegenwind fietsen door de duinen, op een stormachtige dag een strandwandeling 
maken... We gaan met klei een portret boetseren met tegenwind; met de kop in de wind!   

Zondag 22 juli: 'Stilte na de storm'. 
Struinen op het strand na een flinke storm.... Met vele strandvondsten als 
inspiratie  schilderen we eigentijdse stillevens! 
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Maandag 30 juli: 'De wind geeft je vleugels'. 
Kon de mens maar vliegen..... Geïnspireerd op de vleugels van vogels en insecten maken 
we een ruimtelijk kunstwerk op een kleine sokkel. We werken met oa ijzerdraad en gips.  

Donderdag 2 augustus: 'Zie de bomen waaien en zwaaien'. 
Wat gebeurt er als je de wind zijn gang laat gaan met verf en inkt: er ontstaan de mooiste 
(boom)schilderingen! 

Maandag 13 augustus: 'Voel de wind'. 
Hoe 'voelt' de wind voor jou? Maakt de wind je blij of word je er soms juist bang van? We 
gaan de wind vastleggen (2d/3d) in vorm, kleur, materiaal en gevoel!  

Donderdag 16 augustus:'Stilte na de storm' 
Een wandeling door het bos na een flinke zomerstorm.... De vele vondsten dienen als 
inspiratiebron voor het schilderen van eigentijdse stillevens!  

De Kunststudio met Margot van Dam  
Kunstenares Margot van Dam is onbewust milieubewust en verzameld natuurlijk en niet 
organisch materiaal waarvan kinderen toepasbare kunstwerken kunnen maken.  

Maandag 23 juli en 6 augustus:‘Kunst en vliegwerk’ 
Zo de wind waait zo bedenkt Margot het windkunstwerk van de dag dat je uiteraard daarna 
kan gebruiken! De Kunststudio is van 11.00–13.00 uur en 13.30-16.00 uur. 

 
Dinsdag 24, 31 juli en 7, 14 augustus:‘Middeleeuwen en magie natuurlijk’ 
De natuur had in de middeleeuwen al magische krachten en dat werd gebruikt bij het maken 
van een amulet, windhanger en andere geluksbrengers en beschermers. Maak je magische 
tool in de Kunststudio van Margot en neem het mee naar het Middeleeuws festijn! De 
kunststudio is van 11.00-14.00 uur. 
 
Scharrelkidsclub 
Tussen 8 juli en 12 augustus kunnen kinderen 6 dagen per week  voor een leuke 
natuurbeleving terecht bij de ScharrelKidsClub. De activiteiten starten in het ScharrelLAB en 
zijn gratis. Tijden: 11.00-13.00 uur en 14.00-16.00 uur. 

Middeleeuws festijn 
Hoogtepunt van de zomeractiviteiten is het middeleeuws festijn. Onder de naam Spijzen en 
Spelen worden er dit jaar maar liefst 5 gehouden. De festijnen staan bol van middeleeuwse 
activiteiten zoals: broodje bakken, speer gooien, Motte toren bestormen, paardrijden, 
waarzeggen, mosterd maken, zoutzieden, beenhammen, middeleeuwse spellen en muziek. 
Hoogtepunt van het festijn zijn de shows ‘Narrestreken uit de Hoogte’ en ‘Middeleeuwse 
Magie’ , een waar spektakel met rondvliegende bijlen en reuze bellen!  
De festijnen vinden deze zomer plaats op 17, 24 en 31 juli en op 7 en 14 augustus. De 
festijnen beginnen om 16.30 en duren tot 19.30uur. 
 
Nature Trail 
Elke Water-woensdag kun je met Nature Trail verschillende outdoor-activiteiten bij Terra 
Maris doen: natte voeten bij de touwbrug, boogschieten, bijlwerpen en meer spannends. 
Tijd: 11.00 -13 uur en 13.30-16.00 uur. 
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September 
Zaterdag 1 september van 12:30 – 14:30 uur - Korren en zeeschuimen 
Zondag 2 september van 12:00 – 13:30 uur - Wandeling door de Manteling 
Woensdag 5 september- om 13:00, 14:00 en 15:00 uur - Zoldergeheimen 
Vrijdag 7 september van 13:30 – 15:30 uur - Bijkletsen met de imker  
Zaterdag 8 september van 13:30 – 15:30 uur - Van pulp tot papier  
Zondag 9 september van 13:30 – 15:30 uur -Windobjecten maken  
Woensdag 12 september van 13:30 – 15:30 uur -Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’ 
Vrijdag 14 september van 13:30 – 15:30 uur - Van pulp tot papier  
Zaterdag 15 september om 13:00, 14:00 en 15:00 uur – Zoldergeheimen 
Zaterdag 22 september van 13:30 – 15:00 uur - Competitie vogelvlucht  
Zondag 23 september van 13:30 – 15:30 uur - Van pulp tot papier  
Zaterdag 29 september om 13:00, 14:00 en 15:00 uur – Zoldergeheimen 
Zondag 30 september van 12:00 – 14:00 uur - Wandeling van zoet naar zout 
Oktober 
Vrijdag 5 oktober van 13:30 – 15:30 uur -Van pulp tot papier 
Woensdag 10 oktober van 13:30 – 15:30 uur  -Natuur spreekuur: daar vraag je me wat 
Zaterdag 13 oktober van 13:30 – 15:30 uur -Van pulp tot papier 
Zondag 14 oktober van 14:00 – 15:30 uur -Wandeling WO2  
Maandag 15 oktober van 11:00 – 13:00 uur en 14:00 – 16:00-Kunst en vliegwerk met Margot 
van Dam 
Maandag 15 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Dinsdag 16 oktober van 11:00 – 13:00 uur en 14:00 – 16:00 uur -Kunst en vliegwerk met 
Margot van Dam 
Dinsdag 16 oktober van 14:00 – 15:30 uur -Herfstwandeling door de Manteling 
Woensdag 17 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Kinderworkshop: van wilg tot mand 
Woensdag 17 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Donderdag 18 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Donderdag 18 oktober van 13:30 – 15:30 uur -Het vogelrestaurant 
Vrijdag 19 oktober van 11:00 – 12:30 uur -Competitie vogelvlucht 
Vrijdag 19 oktober van 13:30 – 15:30 uur -Bijkletsen met de imker 
Vrijdag 19 oktober van 15:00 – 17:00 uur -Strandjutten 
Zaterdag 20 oktober van 11:00 – 12:30 uur -Herfst knutselclub  
Zaterdag  20 oktober van 13:30 – 15:30 uur -Van pulp tot papier  
Zondag 21 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Zondag 21 oktober van 13:30 - 15:30 uur Braakballen pluizen  
Maandag 22 oktober van 11:00 – 13:00 uur en van 14:00 – 16:00 uur -Kunst en vliegwerk 
met Margot van Kunstenares  
Maandag 22 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Dinsdag 23 oktober van 11:00 – 13:00 uur en van 14:00 – 16:00 uur -Kunst en vliegwerk met 
Margot van Dam 
Woensdag 24 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Woensdag 24 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Kinderworkshop: van wilg tot mand 
Woensdag 24 oktober  van 13:30 tot 15:30  uur – Van Muis tot Mammoet 
Donderdag 25 oktober van 11:00 – 13:00 uur -Kunst en vliegwerk met Margot van Dam 
Donderdag 25 oktober van 13:30 – 15:30 uur -Braakballen pluizen  
Vrijdag 26 oktober van 11:00 – 13:00 uur  -Van pulp tot papier  
Vrijdag 26 oktober  om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Vrijdag 26 oktober van 13:30 – 15:30 uur -Bijkletsen met de imker 
Zaterdag 27 oktober van 11:00 – 13:00 uur  en van 14:00 – 16:00 uur -Kunst en vliegwerk 
met Margot van Dam 
Zondag 28 oktober om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Zondag 28 oktober van 10:30 – 12:30 uur -Korren en zeeschuimen  
 
November 
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Vrijdag 9 november van 13:30 – 15:30 uur -Bijkletsen met de imker 
Zondag 11 november van 13:30 – 15:30 uur -Van pulp tot papier 
Woensdag 14 november van 13:30 – 15:30 uur  -Natuur spreekuur: daar vraag je me wat 
Vrijdag 16 november van 13:30 – 15:30 uur -Herfstwandeling door de Manteling 
Zondag 18 november om 13.00, 14.00 en 15.00 uur -Zoldergeheimen 
Vrijdag 23 november van 13:30 – 15:30 uur -Bijkletsen met de imker 
Zondag 25 november van 13:30 – 15:30 uur -Van pulp tot papier 
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December 
Zondag 9 december-13:30 – 15:30-Van pulp tot papier: Kerstkaarten maken 
Woensdag 12 december-13:30 – 15:30-Natuurspreekuur; daar vraag je me wat 
Vrijdag 21 december-13:30 – 15:30 -Bijkletsen met de imker  
Zondag 23 december-13:30 – 15:30-Van Pulp tot papier 
Maandag 24 december-13:00 – 16:00 -Kunst en vliegwerk  
Maandag 24 december 13:00, 14:00 en 15:00-Zoldergeheimen 
Woensdag 26 december-12:00 – 16:00 -Kinderkunstatelier - KKAaT 
Woensdag 26 december-13:00 – 15:00 -Wandeling van zoet naar zout 
Donderdag 27 december-13:30 – 15:30 -Het Vogelrestaurant   
Vrijdag 28 december-13:00 – 13:20 -Kijkje achter de schermen van het zeeaquarium 
Vrijdag 28 december-10:30 – 12:30-Strandjutten  
Vrijdag 28 december-13:30 – 15:30-Bij-kletsen met de imker 
Zaterdag 29 december-14:00 – 16:00-Winter wonderwandeling 
Zaterdag 29 december 13:00, 14:00 en 15:00- Kinder-Workshop van Wilg tot Mand  
Zondag 30 december-13:00 – 15:00-Middagje Middeleeuwen  
Maandag 31 december-13:30 – 15:30-Van pulp tot papier 
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Bijlage 2  

Beschrijving van de activiteiten 2018 – Terra Maris  
 
Winter wonderwandeling 
Een gids neemt de deelnemers mee voor een winterse verwonderwandeling door de 
Manteling, want ook in de winter is de natuur interessant. Hoe herken je een boom in de 
winter en waar zijn alle dieren gebleven? Ontdekkingen en verhalen van de gids.  
Deelname: € 3,50 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 
 
Zoldergeheimen 
Vandaag kun je tijdens een museumbezoek voor € 1 extra het ‘Open depot’ op de zolder van 
ons museum bezoeken. Duizenden collectie-objecten, zoals opgezette vogels en 
zoogdieren, fossiele botten etc. zijn jarenlang verborgen gebleven. Een groot deel is nu op 
ons ’Open depot’  te zien. Een gids  vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten 
vogels en zoogdieren.  
Deelname: entreeprijs museum + €1 
Reserveren: niet nodig  
 
Speeddaten 
Onder leiding van een gids in de schemering van een winternamiddag spieden en speuren 
naar reeën en damherten in de Manteling. Zien we ze wel of zien we ze niet? Sporen zijn er 
genoeg in de vorm van o.a. wissels, keutels, haren en knabbelsporen aan groene blaadjes! 
Spannend en ontspannend! Deelname: €3,50 p.p.. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 
0118-582620 
 
Vogelrestaurant 
Voor vogels is het in de winter moeilijk om eten te vinden. Open daarom je eigen 
Vogelrestaurant en maak een menu met verschillende smaken voor verschillende vogels. 
Natuurlijk gaan we de pinda-truc doen: rijg een ketting, plak een snoeprol en/of maak een 
‘high-tea’-vetbol! Dus stroop je mouwen op en kom naar de vogelkeuken in het ScharrelLAB.  
Deelname: entreeprijs museum + € 1 
Reserveren: niet nodig 
 
Van pulp tot papier 
Weet jij hoe papier wordt gemaakt? Met het activiteitenteam van Schoon Zeeland gaan we 
vandaag van oud papier zelf nieuw papier maken. We doen dat zoals ze dat al honderden 
jaren geleden deden.  
Deelname: entreeprijs museum  
Reserveren: niet nodig 
 
Zen op zondag  
Samen met anderen in stilte mediteren. 4 X 25 minuten zitmeditatie, afgewisseld met 3 X 5 
minuten loopmeditatie. De deur gaat open om 9.45 uur en om 10.00 uur start de meditatie. 
Let op! Deze groep is geschikt  voor mensen die al enige ervaring hebben met zen meditatie. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren en informatie: Jan Tuin 06-15517600 
 
De IVN winterspelen 
Ervaar samen met IVN vrijwilligers hoe tof de winter is!   
Ga jij lekker genieten van jezelf gepofte popcorn, of ontpop je je liever tot iemand die de 
vogels helpt met je zelf geknutselde vogelhuisje en voedselsilo? Het kan allemaal en er is 
genoeg te doen voor jong en oud. Eén ding staat vast je hebt een super leuke 

http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
tel:0118-582620
tel:0118-582620
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woensdagmiddag deze winter! 
Deelname: gratis (kinderen van 4 tot 12 jaar die deelnemen kunnen met ouders/verzorgers 
het museum en de landschapstuin van Terra Maris gratis bezoeken) 
Ook kan iedereen die deelneemt gebruik maken van het pannenkoekenarrangement voor 
€5,50 p.p. bij Terra Maris. 
 
Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’ 
Bezoekers kunnen hun vragen stellen aan biologe Betty Ras over eigen natuurvondsten 
en/of waarnemingen. 
Deelname: gratis (exclusief museumbezoek) 
Reserveren: niet nodig 
 
Ons natuurlijke restaurant – familiemiddag 
Het familierestaurant begint bij de vogelsnavelquiz in het open depot. Daarna gaan we aan 
de slag voor de vogels en kunnen de kinderen een vogelrestaurant maken. Maar niet alleen 
vogelbuikjes gaan gevuld worden tijdens deze familiemiddag! We gaan zelf broodjes bakken 
boven het vuur en maken ons eigen onkruidenboter. Natuurlijk pluk je zelf het (on)kruid! 
Deelname: entreeprijs museum + € 1 
Reserveren: niet nodig 
 
Wandeling in de Manteling 
Het bos van "De Manteling" heeft talrijke sporen van zijn geschiedenis. Deze zoeken we op. 
Bovendien vertelt het bos met zijn bomen, diersporen, geuren en geluiden zijn eigen 
verhalen. 
Deelname: € 3,50 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op onze website of via 0118-582620 
 
Kijkje achter de schermen van het zeeaquarium 
In het zeeaquarium leven vissen en andere zeedieren, die in de Oosterschelde en aan de 
Noordzeekust voorkomen. De dieren worden op het aangegeven tijdstip gevoerd en achter 
de schermen kijk je dan van bovenaf in het aquarium. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: noodzakelijk via www.terramaris.nl of via 0118-582620 
 
De imker en haar bijen / Imkergeheimen/ Bij-kletsen met de imker 
Onze huisimker neemt je mee in de fantastische wereld van de bijen. Hoe herken je een 
koningin, wat is een dar, hoe maakt een bij honing of hoeveel bijen telt een bijenvolk, je leert 
het allemaal van onze Imker. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
PAAS-speurtocht 
Op 1e en 2e paasdag is er voor kinderen een speciale paasspeurtocht in ons museum. Ga 
op zoek naar de papieren eieren in het museum en zoek de antwoorden in de 
tentoonstelling. Als je alles goed hebt, dan krijg je de oplossing op de vraag waarom een ei 
een ronde en een puntige kant heeft. 
Deelname: entree prijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
  

http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
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Nestjes maken 
Vogels hebben allemaal hun eigen manier van een nestje maken. Een nestje moet niet 
alleen warm maar natuurlijk ook stevig zijn! En dat valt niet mee, om van losse strootjes, 
veertjes en andere dingen uit de natuur zo’n bouwwerkje te maken. In ons ScharrelLAB kun 
je vandaag een eigen nestje maken. Al knutselend merk je dat het best knap is van de 
vogels dat ze elk jaar weer zo’n kunstig bouwwerkje maken. 
Deelname: entreeprijs museum + €1 
Reserveren niet nodig  
 
Natuurspreekuur ‘Schelpen en fossielen’ 
Als u op één van uw tochten struinend langs het strand schelpen heeft gevonden waarvan u 
de naam niet weet, kom dan het natuurspreekuur. Harry Raad, deskundige op het gebied 
van Nederlandse recente en fossiele schelpen, geeft informatie en beantwoordt vragen over 
uw vondst.  
Deelname: gratis exclusief museumbezoek 
Reserveren: niet nodig.  
Conservator op zaal 
Vanmiddag is de conservator van Terra Maris tussen 13.30 en 15.00 uur aan het werk 
midden in het museum. Benieuwd wat ze aan het onderzoeken is, kom dan langs. Om 15.30 
uur kun je met de conservator mee naar het Open Depot waar een groot deel van onze 
collectie te zien is. Hiervoor betaal je bovenop de entreeprijs € 1,-- extra.  
Deelname: entreeprijs museum; bezoek Open Depot + € 1 
Reserveren: ter plaatse aanmelden voor het bezoek Open Depot 
 
Kunst en vliegwerk  
Kunstenares Margot van Dam geeft workshops in het thema van onze nieuwe 
tentoonstelling. Het onderwerp ‘wind’ zal hier in centraal staan. met onder andere afval en 
recycle materiaal leer je  hoe je je eigen vlieger kunt maken, een windvaan, een vogelmobiel 
en nog veel meer.  
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
Kinderkunst-atelier 
Wat gebeurt er als je de de wind zijn gang laat gaan met oa verf en inkt?  En wat en 
wie komt er nog allemaal voorbij waaien? Vandaag maken we met z'n allen een grote 
schildering! 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
Wonderwaterwereld 
Doorlopende activiteit in het kader van het project ‘De Zeeuwse Natuur’. Speuren naar 
schaatsenrijders, ruggenzwemmertjes, kikkerdril en ander onderwaterleven in de watertuin 
van het museum. Gebruik een schepnet, verwonder je en teken en schrijf in je eigen 
(W)onderwaterpaspoort. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig  
 
Familiemiddag windenergie 
Tijdens deze middag kun je  met heel de familie allerlei verschillende windproefjes doen. We 
ontdekken onder andere hoe een windmolen werkt. Weet jij waarom windmolens meestal in 
weilanden staan? Dit en nog veel meer kom je te weten tijdens de familiedag! Bekijk ook 
onze nieuwe spannende expositie over wind 'Laat maar waaien'. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
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Wandeling WOII 
In de omgeving van Terra Maris zijn nog veel sporen uit de 2e wereldoorlog te zien. Tijdens 
de wandeling vertelt de gids verhalen bij de uitkijktoren, de loopgraven, bunkers en andere 
sporen van de gebeurtenissen in de oorlogstijd en vlak na de bevrijding. 
Deelname: €3,50 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via www.terramaris.nl of 0118 582620 
 
Laat maar waaien 
Activiteit in het kader van het project ‘De Zeeuwse Natuur’. Laat maar waaien is een 
bewegingsactiviteit waarbij we de landschapstuin en zijn geheimen ontdekken. Wat doet de 
wind met het landschap, met de dieren en met ons. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
Strandjutten 
Langs de vloedlijn worden veel geheimen prijsgegeven door de zee. Met de jutter van Terra 
Maris struinen langs het strand op zoek naar natuurlijke en niet-natuurlijke aanspoelsels. 
Maximaal 25 deelnemers.  
Deelname: € 3,50,- p.p..  
Reserveren: noodzakelijk via www.terramaris.nl  of via 0118-582620 
 
Vroege vogel wandeling 
Een wandeling voor en met vroege vogels. In de Manteling van Walcheren broeden vele 
tientallen soorten vogels en dat is hoorbaar! In de vroege morgen ontwaakt de omgeving van 
Terra Maris  dan ook met een jubelend gezang. Jan Tuin,  deskundig vogelaar,  laat u 
optimaal genieten van de verschillend gebekte vogels. 
Deelname: €3,50 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via www.terramaris.nl of 0118 582620 
 
Korren en zeeschuimen 
Ontdek het duistere zeedierenrijk op de grens van water en land, want er leeft daar meer dan 
je denkt! Met een sleepnet (kor) wordt het verborgen leven van tal van zeedieren, zoals 
visjes, krabben en garnalen zichtbaar gemaakt. Kinderen kunnen met een  klein netje actief 
deelnemen. Een handdoek en waterschoenen zijn nodig voor deze activiteit. Deelname: € 
3,50 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via www.terramaris.nl of via 0118-582620 
 
Vlinders en libellen vertellen  
In 2 groepen van ieder maximaal 15 personen gaan we door de tuin wandelen op zoek naar 
de verschillende vlinder -en libellensoorten. Tijdens deze wandeling  krijgt je te horen welke 
soorten er te zien zijn en wordt er stil gestaan bij de levenscyclus van vlinders en libellen. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: op de dag zelf aanmelden bij de balie van het museum 
 
Competitie: Vogelvlucht 
Met maximaal 30 kinderen gaan we zelf een vogel van papier vouwen die ook écht kan 
vliegen. Deze wordt natuurlijk ook mooi ingekleurd. Hierna gaan we met alle deelnemers 
naar de motte-toren en start de wedstrijd! We laten onze vogels vanaf de toren naar 
beneden vliegen, welke komt het verst?  
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: noodzakelijk via www.terramaris.nl of  0118-582620 
 
Wonderwaterwereld 
Doorlopende activiteit in het kader van het project ‘De Zeeuwse Natuur’. Speuren naar 
schaatsenrijders, ruggenzwemmertjes, kikkerdril en ander onderwaterleven in de watertuin 
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van het museum. Gebruik een schepnet, verwonder je en teken en schrijf in je eigen 
(W)onderwaterpaspoort. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig  
 
Windobjecten maken  
Tijdens deze activiteit kom je meer te weten over de wind en wat de wind met jou en met het 
landschap doet. Er wordt een mooie windvaan gemaakt. Hiermee kun zelf thuis zien uit 
welke richting de wind waait. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
Wandeling van zoet naar zout 
Activiteit in het kader van het project ‘De Zeeuwse Natuur'. Tijdens deze rondleiding is er 
veel aandacht voor de bijzondere omgeving van Terra Maris, het natuur- en cultuurhistorisch 
gebied de Manteling. Dit is een overgangsgebied van zoet naar zout met bos, duinen en 
strand. De nadruk ligt op de overgang in begroeiing en de daarbij behorende dieren. Zoals 
de titel al zegt, van zoet naar zout! 
Deelname: € 3,50 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 
582620 
 
Kinderworkshop van wilg tot mand 
In deze workshop leer je van alles over de wilg, waar men de wilg door de eeuwen heen voor 
heeft gebruikt en over het ambacht van de mandenmaker. Ook kun je een stukje oefenen 
met vlechten aan een ‘muurtje’ van wilgentenen en zelf een klein werkstukje maken dat je 
mee naar huis mag nemen. Per ronde kunnen 10 kinderen deelnemen.  
Deelname: entreeprijs museum  
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl  of via 0118 
582620 
 
Strandjutten 
Lekker struinen met de Jutter langs het strand op zoek naar natuurlijke en niet natuurlijke 
aanspoelsels. De Jutter geeft uitleg over de natuurlijke vindsels. Bijvoorbeeld over schelpen, 
doorboorde veenbrokken, eikapsels van de wulk. 
Deelname: € 3,50 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 
582620 
 
Herfst knutselclub  
Met natuurlijke materialen, zoals bladeren, kastanjes en andere materialen die je in de herfst 
in het bos op de grond vindt, mogen kinderen een dier knutselen. Ze leren ook meer over de 
natuurlijke materialen die gebruikt worden en de dieren die geknutseld kunnen worden. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
Braakballen pluizen  
Uilen en roofvogels eten hun prooi met huid en haar op. De moeilijk te verteren botjes en 
haren van bijvoorbeeld muizen braken ze uit als braakbal. Bezoekertjes van het museum 
kunnen met een pincet, vergrootglazen en skeletkaart braakballen uitpluizen. Wat stond er 
op het menu van bijvoorbeeld de mysterieuze kerkuil?  
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 

http://www.terramaris.nl/
http://www.terramaris.nl/
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Van Muis tot Mammoet 
Hoe weten we welk bot van wie of welk dier is geweest? onder  leiding van biologe en 
bottenspecialiste Betty Ras gaan we botten uit de museumcollectie bekijken, vergelijken en 
determineren. Elk bot wordt geordend en gesorteerd op skeletonderdeel en diersoort. Ook 
kun je je eigen bottenkaart inkleuren. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
Herfstwandeling door de Manteling 
Geen mooier licht dan op een herfstige middag. In het pal achter de duinen gelegen 
bosgebied hangt de melancholie met haar bijbehorende herfstgeuren. Geniet van het 
verkleurend blad, stilte en verre geluiden. De gids kent er ieder plekje! 
Deelname: € 3,50 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 
582620 
 
Middagje Middeleeuwen  
Tijdens deze middeleeuwse middag kun je met de hele familie genieten van middeleeuwse 
spelletjes in de tuin van Terra Maris. Om lekker op te warmen kun je ook je eigen broodje 
bakken rond het vuur, en luisteren naar een mooi winterverhaal. 
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
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Bijlage 3  
Groepsrondleidingen op aanvraag  
 
Rondleidingen Terra Maris 2018   
Rondleidingen op aanvraag in het natuurgebied de Manteling en op het strand zijn mogelijk 
voor groepen tot 25 personen. Voor de natuurwandeling door de landschapstuin geldt een 
maximum van 20 personen en voor de rondleiding Terra Maris en de Stiltewandeling geldt 
een maximum van 15 personen. De meeste gidsen zijn vrijwilligers; daarom adviseren wij om 
ruim van te voren te reserveren. Combinaties van rondleidingen, museumbezoek, 
consumpties e.d. zijn mogelijk. Hieronder een overzicht van de rondleidingen. Wil je een 
rondleiding aanvragen, vul dan het formulier op onze website in of neem contact op met 
0118 582620.  
 
Stiltewandeling 
Tijdens deze stiltewandeling, in het pal achter de zee en de duinen gelegen bosgebied in de 
omgeving van Terra Maris, zijn dichtregels, het geluid van de eigen voetstappen, stille 
plekjes, het ruisen van de zee en de wind door de bomen, de ingrediënten voor een 
ontspannen wandeling. De gids leidt je langs vele mooie momenten.  
Kosten € 35 per groep van maximaal 15 personen. Duur: 1,5 uur. 
 
Terra Maris 
Een bezoek aan Terra Maris wordt aantrekkelijker onder leiding van een gids. De gids neemt 
je mee voor een rondleiding in het museum en de landschapstuin. Tijdens de wandeling 
langs het zee-aquarium, prachtige maquettes over de vroege bewoning in het middeleeuwse 
Zeeland, vitrines met archeoloigsche voorwerpen, geprepareerde dieren en in de 
landschaptuin langs de thematuintjes, het mottekasteel en de zeeuwse 
landschapselementen, geeft de gids uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse 
landschap. Kosten € 35 per groep + entree museum groepstarief p.p. Duur: 1,5 uur. 
 
Westhove Toen en Nu 
Dit is een cultuurhistorische rondleiding. Tijdens deze rondleiding wordt veel aandacht 
besteed aan de cultuur-historie van het kasteel, de orangerie en de omgeving. De natuur 
wordt echter niet vergeten tijdens deze wandeling. Kosten € 35 per groep. Duur: 1,5 uur. 
 
Van zoet naar zout 
Tijdens deze rondleiding is veel aandacht voor de bijzondere omgeving van het museum. 
Het bos, de duinen, het strand, de zee, de paalhoofden. De nadruk ligt op de overgang in 
begroeiing en de daarbij behorende dieren. Zoals de titel al zegt, van zoet naar zout! 
Kosten € 35 per groep. Duur: 1,5 uur. 
 
Stinzeplanten 
Het voorjaar is overal merkbaar. Het gebied "De Manteling" is beroemd om zijn 
stinzeplanten; de vroegbloeiende bolgewassen. Ooit werden ze geplant bij de buitenhuizen 
en later verwilderden ze. Waan je in de tijd van weleer en geniet van al het fraais dat u 
gedurende de wandeling ontdekt. Kosten € 35 per groep; alleen mogelijk in het voorjaar. 
Duur: 1,5 uur. 
 
Strandjutten 
Langs de vloedlijn worden veel geheimen prijs gegeven door de zee. Met de jutter van het 
museum struinen langs het strand op zoek naar natuurlijke en niet-natuurlijke aanspoelsels. 
Strandjutten kan alleen plaatsvinden rondom het tijdstip van laag water, alleen dan zijn er 
aanspoelsels op het strand te vinden. 
Kosten € 35 per groep. Duur 1,5 uur. 
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Natuurwandeling door de landschapstuin 
Achter het museum ligt de landschapstuin met een oppervlakte van 2,5 ha. Zeeuwse 
landschapstypen met hun bijbehorende planten en insecten zijn in het klein te bewonderen. 
Ruik de planten, bespied de insecten en luister naar het verhaal van de tuinman. 
Kosten € 35 per groep + entreekosten museum; mogelijk vanaf april t/m september. Duur: 1 
uur. 
 
Wandeling door de Manteling 
Het bos van "De Manteling" heeft talrijke sporen van zijn geschiedenis. Deze zoeken we op. 
Bovendien vertelt het bos met zijn bomen, diersporen, geuren en geluiden zijn eigen 
verhalen. Kosten € 35 per groep. Duur: 1,5 uur. 
 
Wandeling met de boswachter 
De boswachter van Staatsbosbeheer neemt de deelnemers mee voor een wandeling door de 
Manteling. Het is niet alleen een prachtig natuurgebied, dat het achterland van Noord-West 
Walcheren beschermt tegen de zeewind, maar ook een gebied met een rijke cultuurhistorie. 
De boswachter kent alle geheimen van het gebied. 
Kosten € 62,50 per groep voor particulieren en € 125,00 voor bedrijven (incl. BSO). Duur: 
1,5 uur. 
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Bijlage 4 
Arrangementen  2018 
 
De arrangementen zijn voor groepen van minimaal 10 en maximaal 50 personen en kunnen 
alleen gereserveerd worden op maandag t/m zaterdag. Voor het arrangement ‘Langs het 
tuinpad van herinneringen’ geldt een minimum van 10 en een maximum van 15 personen. 
De rondleidingen kunnen alleen in het Nederlands verzorgd worden.  

Naast onderstaande arrangementen is het ook mogelijk een arrangement op maat te maken. 
Het museum, de landschapstuin, het brede aanbod van rondleidingen in het natuurgebied de 
Manteling en het museumcafé zijn prima ingrediënten om een aantrekkelijk arrangement 
samen te stellen. Neem telefonisch contact met ons.  

Terra Maris van nul tot nu - met koffie/ thee en huisgemaakte taart of bolus 
Een rondleiding met één van onze gidsen door het museum en de landschapstuin. De gids 
geeft uitleg bij het zeeaquarium, prachtige maquettes, die het Zeeuwse leven in de 
middeleeuwen verbeelden, archeologische vondsten en de meer dan honderd dorpen die in 
de loop van de tijd van de kaart zijn geveegd. U wordt uitgedaagd een stukje middeleeuwse 
tekst te lezen, een smaak uit die tijd te proeven, in de tuin praktisch kennis te maken met de 
kaardebol en bij de dijktuin te ondervinden hoe zwaar Zeeuwse klei nu eigenlijk is. Na een 
heerlijke wandeling door de tuin en haar landschapselementen is het beklimmen van het 
mottekasteel letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt, want helemaal bovenin deze 
middeleeuwse verdedigingstoren geniet u van een prachtige uitzicht over de hele tuin, op 
kasteel Westhove, een deel van de Manteling en het Walcherse platteland. Inclusief 
koffie/thee en een heerlijke Zeeuwse bolus of huisgemaakte taart in ons museumcafé. 
Duur: 2 uur 
Prijs € 11,25 (met bolus) voor volwassenen en € 8,75 voor kinderen 4 t/m 12 jaar 
Prijs € 12,50 (met taart) voor volwassenen en € 10,00 voor kinderen 4 t/m 12 jaar 
Minimaal 10 en maximaal 50 personen  

 
Terra Maris van nul tot nu -met een Zeeuwse Lunch 
Een rondleiding met van onze gidsen door het museum en de landschapstuin (zie de 
beschrijving hierboven) inclusief een Zeeuwse lunch met een heerlijke vissoep, diverse 
soorten broodjes met zoet en hartig beleg, een garnalenkroket, Zeeuwse bolus en koffie, 
thee of melk naar keuze. 
Duur: 3 uur 
Prijs € 23,00 voor volwassenen en € 17,00 voor kinderen 4 t/m 12 jaar  

 
Terra Maris van nul tot nu - met koffie/thee + huisgemaakte taart en een Zeeuwse 
lunch 
Een rondleiding met één van onze gidsen door het museum en de landschapstuin (zie de 
beschrijving hierboven) inclusief een Zeeuwse lunch met heerlijke vissoep, diverse soorten 
broodjes met zoet en hartig beleg, een garnalenkroket, Zeeuwse bolus en koffie, thee of 
melk naar keuze en een heerlijk kopje koffie met huisgemaakte taart.  
Afhankelijk van het tijdstip wordt u ontvangen met koffie en huisgemaakte taart, aansluitend 
de rondleiding en daarna een Zeeuwse lunch. Maar starten met de Zeeuwse lunch, 
aansluitend de rondleiding en ter afsluiting koffie en huisgemaakte taart is natuurlijk ook 
mogelijk. 
Duur: 3,5 uur 
Prijs € 28,50 voor volwassenen en € 22,00 voor kinderen 4 t/m 12 jaar 

 
Langs het tuinpad van herinneringen 
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Deze tuinwandeling onder leiding van één van onze gidsen is zeer geschikt als uitstapje voor 
ouderen. De meest geschikte tijd is van half juni tot half september. De Zeeuwse 
landschapstuin herbergt veel typisch Zeeuwse plekjes. Plekjes die je teugvoeren naar de tijd 
dat kinderen nog op straat speelden en konden vissen in een slootje achter het huis. Ook bij 
de ouderwetse fruitbomen in het weitje en bij de groentetuin, die doet denken aan het ‘lapje’ 
van de kerk, zullen herinneringen opborrelen. De wandeling duurt een uur en de tuin is 
toegankelijk voor rolstoelen en is ook goed te doen met een rollator. Na de wandeling is er 
koffie/thee en appeltaart of met een bolus in het museumcafé. 
Duur: 1,5 uur 
Prijs inclusief koffie/thee met bolus € 10,50 of koffie/thee met taart € 11,50   
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Kinderactiviteiten voor verjaardagspartijtjes of een andere gelegenheid!  
 
Terra Maris heeft voor kinderen vanaf 4 jaar een aantal activiteiten die geschikt zijn voor een 
geslaagd kinderfeestje of andere gelegenheid. Er is keuze uit de volgende activiteiten. Voor  
meer informatie kunt u bellen naar 0118 582620. Reserveren graag via de www.terramaris.nl 
onder kinderactiviteiten kunt u een aanvraagformulier invullen en versturen. 
 

Met de rugzak op pad 

Rugzak met onderzoeksinstrumenten, informatie en kijk- en speurideeën waarmee in bos, 
duin en strand kan worden gewerkt. Bedoeld voor: kinderen van 8 tot en met 12 
jaar. Begeleiding: ouders/verzorgers. Kosten: € 4 per rugzak; opdrachtenboekje € 0,50; 
borg € 20 of identiteitsbewijs; exclusief entree museum. Duur: 2 uur. Wanneer mogelijk: 
gehele jaar. 
 

Stampertje, het duinkonijn 

Opdrachten en spelletjes rondom het leven van duinkonijntjes. Het spel wordt gespeeld in 
het duingebied. 
Bedoeld voor: kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Begeleiding: ouders/verzorgers. Kosten: € 
27,50 per set (exclusief entree museum). Duur: 2 uur. Wanneer mogelijk: gehele jaar 
 

Flessenpost 

Set met flessen waarin opdrachten zijn verstopt, die op het strand zogenaamd zijn 
aangespoeld. 
Bedoeld voor: kinderen van 8 tot en met 11 jaar. Begeleiding: ouders/verzorgers. Kosten: 
€ 27,50 per set (exclusief entree museum). Duur: 2 uur. Wanneer mogelijk: gehele jaar 
 

Windekind 

Rondom een windscherm worden allerlei spelletjes met wind gedaan. Die komen het meest 
tot hun recht als ze op het strand worden uitgevoerd. 
Bedoeld voor: kinderen van 4 tot en met 8 jaar.Begeleiding: ouders/verzorgers. Kosten: € 
27,50 per set (exclusief entree museum). Duur: 2 uur. 
Wanneer mogelijk: gehele jaar. 
 

(W)onderwaterwereld 

Onder begeleiding van een museummedewerker trekken de kinderen gewapend met 
schepnetjes, loupes en zoekkaarten de tuin achter het museum in. Vanaf het bruggetje dat 
over de  vijver loopt, worden allerlei diertjes met een schepnetje opgevist. Samen met de 
museum-medewerker worden de vondsten met een loupe bekeken en met behulp van een 
speciale zoek-kaart voor waterdieren komen de kinderen uiteindelijk te weten welke diertjes 
ze hebben opgevist. In een eigen (W)onderwaterpaspoort mogen de kinderen hun vondsten 
beschrijven en tekenen. Bedoeld voor: kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Begeleiding: 
museummedewerker. Kosten: € 35 per groep + de entree per kind voor het museum: 
maximaal 15 deelnemers. Duur: 1,5 uur.Wanneer mogelijk: eind maart t/m september. 
  

http://www.terramaris.nl/
http://www.terramaris.nl/
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Strandjutten 

Langs de vloedlijn worden veel geheimen prijs gegeven door de zee. Met de jutter van het 
museum struinen langs het strand op zoek naar natuurlijke en niet-natuurlijke aanspoelsels. 
Strandjutten kan alleen plaatsvinden rondom het tijdstip van laag water, alleen dan zijn er 
aanspoelsels op het strand te vinden. Bedoeld voor: kinderen van 4 tot en met 12 
jaar. Begeleiding: jutter van het museum. Kosten: € 35 per groep van maximaal 25 
deelnemers. Duur: 1,5 uur. Wanneer mogelijk: afhankelijk van het getij. 
 

Natuurkoningen en -koninginnen 

Verkleed als natuurkoning of natuurkoningin verkennen kleuters d.m.v. opdrachten de wereld 
van bloemen en dieren in de landschapstuin van het museum. Deze activiteit kan alleen in 
combinatie met een bezoek aan het museum. Bedoeld voor: kinderen van 4 tot en met 6 
jaar. Begeleiding: museummedewerker en ouders/verzorgers. Kosten: € 35 per groep + 
entree museum p.p. Duur: 1,5 - 2 uur. Wanneer mogelijk: in de lente en de herfst. 
 

Met Willy het bos in 

Willy en 15 andere knuffelkonijntjes worden in een mand meegenomen naar het bos. Alle 
konijntjes hebben een opdracht. Kinderen ontdekken spelenderwijs het bos en zijn 
bewoners. Bedoeld voor: kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Begeleiding: 
ouders/verzorgers. Kosten: € 27,50 per set (exclusief entree museum). Duur: 2 
uur. Wanneer mogelijk: gehele jaar. 
 

Pannenkoeken aan een feestelijk versierde tafel 

Als afsluiting van een kinderfeestje kunt u in ons museumcafé pannenkoeken eten voor de 
speciale prijs van € 6,75 per kind. U krijgt hiervoor pannenkoeken met suiker/stroop/jam en 
een glaasje siroop aan een feestelijk versierde tafel. Natuurlijk is het ook mogelijk om 
frisdrank en gebak te bestellen van onze menukaart. De prijzen voor frisdrank vanaf € 2,30 
en wij serveren appelgebak en walnotentaart uit eigen keuken voor € 3,60 per stuk. 
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Balans per 31 december na resultaatbestemming 
 
                                                                                  toel.                          2018                        2017        
                                                                                                                 ________                  ________ 
ACTIVA      
    
Materiële vaste activa: 1 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen  127.861  139.144 
Inventaris  22.401  15.236 
  150.262  154.380 
     
Voorraden: 2   
Gereed product en handelsgoederen 13.494  11.694 
  13.494  11.694  
 
Vorderingen: 3 

Handelsdebiteuren 9.329  14.855 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 11.701  6.884 
Overige vorderingen en overlopende activa 26.237  27.621 
  47.267  49.360  
 
Liquide middelen 4 195.637  167.570 
   195.637  167.570  
 
 
   406.660  383.004 

 
PASSIVA 

 
Eigen vermogen: 5      

Algemene reserve  50.320  45.255  
   50.320  45.255 
Bestemmingsreserves: 6     

Projecten  0  0 
Beleeftuin  50.000   50.000 
Natuur- en Milieu Educatie  0  0 
 

   50.000  50.000 
 
   100.320  95.255 

Langlopende schulden: 7     

St. Buitenplaats Westhove  0  0  
   0  0 
Kortlopende schulden: 8 
Leveranciers en handelskredieten  40.554  18.947  
Belasting en premies sociale verzekeringen  30.030  24.692  
Schulden aan groepsmaatschappijen  2.949  4.019  
Overige schulden en overlopende passiva  232.807  240.091  
   306.340  287.749 
 
 
   406.660  383.004 
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Staat van baten en lasten over 2018 
 
 
 

Toel. 2018  begr 2018  2017 

 € €  € €  € € 
Opbrengsten         
Subsidies en donaties            9 432.676   430.710   426.188  
Doelsubsidies                        10 107.835   47.000   115.579  
Entreegelden                         11    132.636   130.200   111.509  
Overige inkomsten                      12 63.448   43.866   64.900  
Opbrengst balieverkoop        13 71.551   44.400   52.110  

Opbrengsten  808.146   696.176   770.286 
         
Personeelskosten                 14 417.633   414.681   375.028  
Huisvestingskosten               15 70.052   66.904   69.880  
Verkoopkosten                      16 3.753   2.800   3.000  
Promotiekosten                     17 18.383   25.000   23.615  
Kostprijs balieverkoop           18  39.966   19.400   27.633  
Kosten collectiebeheer          19 4.961   14.000   6.086  
Kosten heemtuin                   20 19.751   11.000   12.388  
Kosten educatieve act           21 34.220   28.000   36.747  
Uitgaven uit doelsubsidies    22 100.231   47.000   128.218  
Algemene kosten                  23 60.952   53.300   52.283  
Diverse lasten                       24 17.047   0   3.524  
Afschrijvingen op materiële   25               
vaste activa 

 
16.132 

   
14.735 

   
17.194 

 

Som der kosten  803.081   696.820   755.596 

         
Bedrijfsresultaat  5.065 -   - 644   14.690 

         
Rentebaten en soortgelijke         
opbrengsten 

 
0 

   
0 

   
0 

 

Rentelasten en soortgelijke          
kosten 

 
0 

   
0 

   
0 

 

  0   0   0   

         

Saldo  5.065   - 644   14.690 

         

 
 
 

Voorstel resultaatbestemming 2018 
 
Voorgesteld wordt het resultaat: 
Toe te voegen aan de algemene reserve    €   5.065 
Totaal         €   5.065 
 
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 

Algemeen 
 
Deze jaarrekening is de jaarrekening 2018 van de Stichting Terra Maris, 
statutair gevestigd te 4356 ND Oostkapelle, Duinvlietweg 6, ingeschreven onder nummer 
41113057 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
De stichting heeft als activiteit het exploiteren van een museum met heemtuin. 
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “organisaties 
zonder winststreven”. 
 
Verbonden partijen 

 
De Stichting Terra Maris is verbonden met de Stichting Het Zeeuwse landschap en de 
Stichting Lunchcafé Zeeuws Biologisch Museum. 
Het bestuur van genoemde stichtingen wordt gevormd door de leden van de Raad van 
Toezicht van de Stichting Het Zeeuwse Landschap te Wilhelminadorp. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. Ontvangen bijdragen/subsidies van derden worden 
gepassiveerd. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, 
rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
De collectie is gewaardeerd op nihil.  
De onderhoudslasten komen elk jaar ten laste van de exploitatie. 
 
Voorraden 
 
Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen of lagere marktwaarde onder aftrek van 
een eventuele voorziening wegens incourantheid. De voorziening wordt bepaald door 
individuele beoordeling van de voorraden. De waardering komt tot stand op basis van fifo. 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling. 
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Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden. 
 
Langlopende en kortlopende schulden 
 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De bestede subsidies in verband met de bouw van het educatielokaal (activa in aanbouw) 
worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig 
over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van 
baten en lasten gebracht. 

 
Voorziening voor personeelsbeloningen 
 
De pensioenen zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds ABP. De regeling wordt 
gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds ABP.  
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan 
de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder 
te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.  
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 
premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele 
verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de 
vennootschap en worden in de balans opgenomen in een voorziening.  
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld 
materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt 
plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.  
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste 
van de winst-en-verliesrekening.  
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de vennootschap 
beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering en het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen 
toekomen aan de vennootschap, en de pensioenvordering betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.  
 
ABP  
Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten 
aan de Stichting Pensioenfonds ABP. De Stichting Terra Maris is vrijwillig aangesloten bij het 
ABP. 
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar 
afgefinancierd door middel van (tenminste) kostendekkende premiebetalingen. De 
pensioenregeling is een middelloonregeling met – voor zowel actieve als inactieve 
deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De 
toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement. 
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken is in 2015 verlaagd en afhankelijk 
geworden van het inkomen.  
Het pensioengevend salaris is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise  
(ad € 13.350). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 
16,03% van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld 
door het bestuur van het pensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte 
rendementen.  
De beleidsdekkingsgraad van het ABP was eind maart 2019 volgens opgave van het fonds 
102,4%. 
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Omdat de financiële situatie onvoldoende is heeft ABP eind maart 2018 een nieuw 
herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank. Hierin laat het ABP zien dat de pensioenen 
in 2018 niet verlaagd worden. Er blijft een kans bestaan dat ABP in 2019 of de jaren daarna 
de pensioenen wel moet verlagen. 
Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige 
premies.  
 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Exploitatieresultaat 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten hiervan 
over het boekjaar, met inachtneming van de waarderingsgrondslagen zoals vermeld bij de 
toelichting op de balans. 
 
De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn 
geleverd c.q. verricht. De subsidies betreffen de rechten op de door de provincie Zeeland en 
derden toegezegde subsidies. De doelsubsidies worden als baten opgenomen voor zover de 
bijbehorende projecten zijn gerealiseerd.  
 
De algemene en directe kosten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen en 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
 
1) Materiële vaste activa 
 
Het verloop van deze post in 2018 is als volgt: 
 
  Bedrijfs-         Inventaris          Totaal 
  Gebouwen       
 en -terreinen    
 
Stand per 1 januari  139.144 15.236 154.380 
Investeringen  0 12.015 12.015 
  139.144 27.251 166.395 
Desinvesteringen  0 0 0 
Afschrijvingen  11.283 4.850 16.133 
 
Stand per 31 december  127.861 22.401 150.262 
 
 
 
Cumulatieve aanschafwaarde  258.232 79.834 338.066 
Cumulatieve afschrijvingen en overige 
waardeverminderingen per 31 december  130.371 57.433 187.804 
 
Stand per 31 december  127.861 22.401 150.262 
 
 
De jaarlijkse afschrijving van de gebouwen en de terreinen varieert van 5% tot 10% van de 
aanschafwaarde. 
De jaarlijkse afschrijving van de inventaris varieert van 10% tot 33% van de aanschafwaarde. 
 
De verzekerde waarde van de bedrijfsinventaris en zaken van het museum is € 552.000.  
De verzekerde waarde van de ingehuurde kostbaarheden bedraagt € 40.000. 
De verzekerde waarde van de glazen aanbouw bedraagt € 603.300. 
De verzekerde waarde van het Mottekasteel (incl. inventaris) bedraagt € 200.500. 
De verzekerde waarde van het educatielokaal (incl. inventaris) bedraagt € 241.300. 
 
 
 31.12.2018  31.12.2017 

 €  € 
2) Voorraden    
    
Gereed product en handelsgoederen:    
Balievoorraad 11.835  10.247 
Voorraad museumjaarkaarten 1.659  1.447 

Totaal voorraden 13.494  11.694 
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 31.12.2018  31.12.2017 

 €  € 
 

3) Vorderingen    
 

 
Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan een jaar. 

 
Handelsdebiteuren:    
Debiteuren 9.329  14.855 

    
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen: 

   

Omzetbelasting 4e kwartaal 11.701  6.884 

    
    
Overige vorderingen en overlopende 
activa: 

   

Rekening-courant Stichting Lunchcafé 
ZBM 

481  15.909 

Nog te ontvangen bedragen 12.428  1.535 
Vooruitbetaalde bedragen 13.328  10.177 

 26.237  27.621 

    
    
Nog te ontvangen bedragen    
Uitkering ziekengeld 778  1.535 
Subsidie De Zeeuwse Natuur 11.650  0 
Vergoeding Museumkaarten 0  0 
Diversen 0  0 

 12.428  1.535 

    
    
Vooruitbetaalde bedragen    
Vooruitbetaalde kosten 8.888  10.177 
Vooruitbetaalde projectuitgaven  4.440  0 

 13.228  10.177 

    
    
4) Liquide middelen    
Kas 770  670 
Kleine kas 529  427 
Rabobank rekening courant 98.224  99.515 
ABN/AMRO bank 94.867  65.956 
Gelden onderweg 1.247  1.002 

  195.637  167.570 

    

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
De stichting heeft de beschikking over een reguliere kredietfaciliteit in rekening-
courant van € 15.000 bij de Rabo Bank. Voor deze kredietfaciliteit zijn de verpanding 
van inventaris, voorraden en de vorderingen op het college van GS van de Provincie 
Zeeland uit hoofde van bestemmingssubsidies als zekerheid gesteld. 
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 31.12.2018  31.12.2017 

 €  € 
5) Eigen vermogen 
 
Algemene reserve: 

   

    
Het verloop van deze post is als volgt:    
Stand per 1 januari 45.255  67.926 
Mutatie uit resultaatverdeling  5.065  - 22.670 

Stand per 31 december 50.320  45.255 

    
6) Bestemmingsreserves    
    
Beleeftuin:    
Stand per 1 januari 50.000  0 
Mutatie uit resultaatverdeling 0  50.000 

Stand per 31 december 50.000 50 50.000 

    
    
Doorgeefluik:    
Stand per 1 januari 0   45 
Vrijval reserve 0  - 45 

Stand per 31 december 0  0 

    
Deze reserve is in 2017 afgeboekt omdat de werkzaamheden zijn beëindigd. 
  
Natuur- en Milieu Educatie:    
Stand per 1 januari 0  12.594 
Mutatie uit resultaatverdeling 0  -12.594 

Stand per 31 december  0  0 

 
Het bestuur heeft bepaald dat uit deze reserve alleen bestedingen voor de Natuur- en Milieu 
Educatie mogen worden gedaan. 

 
7) Langlopende schulden 
 
In 2014 is door de Stichting Buitenplaats Westhove een renteloze lening verstrekt van  
€ 21.000 in verband met een bijdrage in bovenmatige onderhoudskosten. 
Het deel van de lening dat langer loopt dan 5 jaar is nihil. 

   

    
Het verloop van de langlopende schuld in 2018 is als volgt: 

 
 Stand per 

 01-01-2018 
 Verkregen 

lening 
 Aflossing 

boekjaar 
 Aflossings-

verplichting 
 Stand per  

31-12-2018 

 €  €  €  €  € 
 

St. 
Buitenplaats 
Westhove 

3.497  0  3.497  0  0 

Totaal 3.497  0  3.497  0  0 
 

  

    
De beginstand van de lening is inclusief het kortlopende deel.    
De aflossingsverplichting is gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 
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 31.12.2018  31.12.2017 

 €  € 
 8) Kortlopende schulden 
 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten: 

   

Overige crediteuren 40.554  18.947 

    
Belastingen en premies sociale verzekeringen:    
Loonheffing 20.927  20.188 
Pensioenen 9.103  4.504 

 30.030  24.692 

    

Schulden aan groepsmaatschappijen:    
St. Het Zeeuwse Landschap 2.949  4.019 

 2.949  4.019 

    
Overige schulden en overlopende passiva:    
Netto lonen 4.842  3.995 
Vakantiegeldverplichting 13.269  13.060 
Aflossingsverplichting lening 0  3.497 
Accountantskosten 6.000  6.000 
Rente- en bankkosten 276  234 
Vooruitontvangen projectsubsidies 17.443  14.347 
Vooruitontvangen subsidie Beleeftuin 55.000  42.169 
Vooruitontvangen subsidie N.M.E. 530  6.336 
Vooruitontvangen investeringssubsidie educatielokaal 126.964  141.275 
Overige nog te betalen kosten 341  725 
Vooruitontvangen 1.360  363 
Onderhoudskosten gebouwen 6.782  8.090 

 232.807  240.091 

    
 
De vooruitontvangen investeringssubsidie voor het educatielokaal zal voor een bedrag van  
€ 176.489 in hetzelfde ritme ten gunste van de staat van baten en lasten worden gebracht 
als de afschrijvingen op het educatielokaal. 
 
Alle overige opgenomen schulden hebben een looptijd van < 1 jaar. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Per 1 januari 2006 is voor de onroerende zaken een nieuwe huurovereenkomst afgesloten 
met de Stichting Buitenplaats Westhove voor een periode van 20 jaar. 
De jaarlijkse huur volgens de overeenkomst bedraagt € 14.400 en zal jaarlijks worden 
geïndexeerd. Voor 2018 bedraagt de huur € 17.208. 
 
 
Transacties met verbonden partijen 
 
In 2018 zijn de volgende kosten doorberekend aan de Stichting Lunchcafé Zeeuws 
Biologisch Museum: 
 
 - administratiekosten    € 2.200 
 - energiekosten    € 2.000 
 - personeelskosten    € 9.600 
 
Voor het voeren van de financiële administratie heeft de Stichting Het Zeeuwse Landschap 
in 2018 € 12.000 bij Terra Maris in rekening gebracht. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 
 2018  begr 2018  2017 

 €  €  € 
9) Subsidies en donaties      
Provincie Zeeland 301.798  302.174  336.394 
IVN: De Zeeuwse Natuur 46.100  37.584  0 
Gemeente Veere 28.832  28.832  29.178 
Overige gemeenten 451  400  451 
Het Zeeuwse Landschap 30.000  37.000  37.000 
Jaarkaarten 25.495  24.720  23.165 

 432.676  430.710  426.188 

 
De subsidies van de Provincie Zeeland en de Gemeente Veere moeten elk jaar worden 
aangevraagd en worden telkens voor één jaar verstrekt. Op de integrale kosten subsidie van 
de Provincie Zeeland is het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 van toepassing. Op de 
subsidie van de Gemeente Veere is de Algemene Subsidieverordening Veere 2013 en de 
Subsidiewijzer 2015 van toepassing.  
Vanaf 2018 is de subsidie voor natuureducatie overgeheveld van de Provincie Zeeland naar 
het provinciale samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur. 
 
10) Doelsubsidies      
Gemeente Veere, Week van de Zee 3.000  0  3.000 
Gift Beleeftuin  0  0  890 
HZL, Beleeftuin 0  0  7.831 
HZL, banieren en standmateriaal 0  0  341 
Walcherse gemeenten, N.M.E. 46.539  47.000  50.064 
Gem. Terneuzen, Schoon Zeeland 26.882  0  23.808 
IVN, De Zeeuwse Natuur 17.279  0  29.321 
HZL, bijenstal 2.513  0  0 
Bijenvereniging, bijenstal 1.795  0  0 
Provincie, bijenstal 5.387  0  0 
Provincie, potvis 4.440  0  0 
Bijdragen deelnemers doorgeefluik 0  0  324 

 107.835  47.000  115.579 

      
Doelsubsidies zijn incidentele subsidies en worden niet begroot. 
De N.M.E. betreft een meerjarige bijdrage op basis van contractuele afspraken. 
      
11) Entreegelden      
Kinderen 22.339  28.800  19.910 
Volwassenen 63.673  60.700  51.650 
Groep kinderen 10.614  14.400  10.243 
Groep volwassenen 16.280  9.600  10.130 
Museum jaarkaarten 19.730  16.700  19.576 

 132.636  130.200  111.509 

      
De bezoekersaantallen en de entreegelden waren aanzienlijk hoger dan in 2017. 
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 2018  begr 2018  2017 

 €  €  € 
12) Overige inkomsten      
Postzegels 229  100  194 
Doorber. administratiekosten Lunchcafé 2.200  2.200  2.200 
Doorber. energiekosten Lunchcafé 2.000  2.000  2.000 
Doorber. personeelskosten Lunchcafé 9.600  9.600  9.600 
Terugontvangen energiebelasting 2.874  0  3.504 
Vrijval investeringssubsidie 13.484  10.966  13.341 
Overige inkomsten 33.061  19.000  34.061 

 63.448  43.866  64.900 

      
De terugontvangen energiebelasting alsmede de doorbelaste personeelskosten zijn niet 
begroot. 
 
 
13) Opbrengst balieverkoop 

     

Verkoop artikelen laag BTW tarief 16.373  18.000  12.052 
Verkoop artikelen hoog BTW tarief 55.178  26.400  40.058 

 71.551  44.400  52.110 

       
Er is in 2018 aanzienlijk meer uit de winkel verkocht. 
      
14) Personeelskosten      
Salarissen 334.914  320.063  318.540 
Restitutie ziekengeld - 17.171  0  - 10.075 
Dotatie vakantiegeldverplichting 18.925  23.308  18.177 

 336.668  343.371  326.642 

      
Terugontvangen ziekengelden worden niet begroot. 
      
Sociale lasten:      
Sociale lasten bedrijfsvereniging 57.596  55.640  54.427 
Pensioenpremies 46.192  42.145  40.907 
Opslag sociale lasten 
vakantiegeldvoorziening 

3.785  4.662  3.636 

 107.573  102.447  98.970 

      
      
Overige personeelskosten:      
Studiekosten 1.080  1.500  1.535 
Reiskostenvergoeding 6.548  7.500  6.934 
Kosten vrijwilligers 1.953  4.000  1.767 
Diverse personeelskosten 26.965  15.000  17.550 

 36.546  28.000  27.786 

      
      
 480.787  473.818  453.398 
Overboeking naar projecten: - 63.154  - 59.137  - 78.370 

 417.633  414.681  375.028 
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 2018  begr 2018  2017 

 €  €  € 
Specificatie overboeking naar projecten:      
Personeelskosten doorgeefluik 0  0  0 
Personeelskosten N.M.E. 43.018  52.660  57.675 
Personeelskosten Schoon Zeeland 12.087  6.477  11.875 
Personeelskosten De Zeeuwse Natuur 5.530  0  5.880 
Personeelskosten incidentele projecten 2.519  0  2.940 

 63.154  59.137  78.370 

      
Gemiddeld aantal werknemers      
Het gemiddeld aantal fte’s 8,8  8,5  8,4 

 
De aan het Lunchcafé doorbelaste personeelskosten (ad € 9.600) zijn opgenomen onder de 
“Overige inkomsten”. 
 
 

WNT-verantwoording 2018 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
volgende op Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Terra Maris van toepassing 
zijnde regelgeving. 
Het bezoldigingsmaximum in 2018 is € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 
omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 
ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, 
zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
 
Bedragen x € 1 S.C. van Rijswijk  
 
Functiegegevens directeur 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1–31/12 
Omvang dienstverband 2018 (in fte) 0,94 
Gewezen topfunctionaris? nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja 
 
Individueel WNT-maximum 2018 177.660 
 
Beloning 61.203 
Belastbare onkostenvergoedingen 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 9.361 
Subtotaal 70.564 
Onverschuldigd betaald bedrag 0 
Totaal bezoldiging 2018 70.564 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

Bedragen x € 1 S.C. van Rijswijk 

 
Gegevens 2017: 
 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1–31/12 
Omvang dienstverband 2017 (in fte) 0,96 
Gewezen topfunctionaris? nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja 
 
Individueel WNT-maximum 2017 173.760 
 
Beloning 60.092 
Belastbare onkostenvergoedingen 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 8.160 
Totaal bezoldiging 2017 68.252 
 
Toezichthoudende topfunctionarissen 
 
De hieronder genoemde leden van het bestuur van Terra Maris ontvangen alleen een netto 
vergoeding voor gemaakte onkosten, geen bezoldiging. Er worden hen geen leningen, 
voorschotten en garanties verstrekt. 
 
H. van Waveren, voorzitter 
J.H. Kousemaker, penningmeester 
J. Coosen, lid 
J.R. Heringa, lid  
N.A.A.M. Pötgens, lid  
J.J. Jacobse, lid  
 

 
 

 2018  begr 2018  2017 

 €  €  € 
15) Huisvestingskosten      
Huur onroerende zaken 17.208  16.954  16.971 
Onderhoud gebouwen 9.263  12.000  12.272 
Verzekeringen 7.736  7.800  7.341 
Grondlasten en belasting 3.240  3.400  3.363 
Schoonmaakkosten 9.957  9.000  9.203 
Gas, water en elektra 20.057  15.000  18.385 
Huur container 2.310  2.000  2.345 
Overige huisvestingskosten 281  750  0 

 70.052  66.904  69.880 

      
De energiekosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. 
      
16) Verkoopkosten      
Representatiekosten 1.972  800  924 
Voedsel en drank 1.577  1.500  1.885 
Reis- en verblijfkosten 204  500  190 
Diversen 0  0  1 

 3.753  2.800  3.000 
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 2018  begr 2018  2017 

 €  €  € 
17) Promotiekosten      
Advertenties 3.748  5.000  3.830 
Folders/route’s 2.438  7.500  10.139 
Affiches 856  1.500  1.748 
Borden 4.082  4.000  323 
Nieuwsbrieven 0  0  0 
Promotie diversen 7.259  7.000  7.575 

 18.383  25.000  23.615 

      
      
18) Kostprijs balieverkoop      
Inkoop artikelen 42.043  19.400  28.363 
Voorraadmutaties - 2.405  0  - 932 
Afboeking onverkoopbare artikelen 328  0  202 

 39.966  19.400  27.633 

      
Door hogere winkelverkoop is er ook meer ingekocht. 
      
19) Kosten collectiebeheer      
Onderhoud aquaria 2.303  3.000  3.476 
Collectiebeheer 2.658  11.000  2.610 

 4.961  14.000  6.086 

      
      
20) Kosten heemtuin      
Exploitatie heemtuin 18.225  10.000  11.563 
Ingehuurd personeel 0  0  0 
Vrijwilligers heemtuin 1.526  1.000  825 

 19.751  11.000  12.388 

      
De kosten van de heemtuin zijn fors hoger dan in 2017.  
 
21) Kosten educatieve activiteiten      
Rondleidingen 1.731  3.000  1.400 
Activiteiten algemeen publiek 17.850  12.000  19.180 
Kosten educatie expo 14.639  13.000  16.167 

 34.220  28.000  36.747 

      
      
22) Uitgaven uit doelsubsidies      
Week van de zee 3.028  0  3.000 
Beleeftuin 0  0  8.721 
Banieren en standmateriaal 0  0  341 
Natuur- en milieueducatie 46.539  47.000  62.658 
Schoon Zeeland 26.882  0  23.808 
De Zeeuwse Natuur 9.647  0  29.321 
Bijenstal 9.695  0  0 
Potvis 4.440  0  0 
Bestedingen doorgeefluik 0  0  369 

 100.231  47.000  128.218 

      
Hier dient hetzelfde te worden opgemerkt als bij de doelsubsidies. 
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 2018  begr 2018  2017 

 €  €  € 
23) Algemene kosten      
Porti 2.110  3.000  2.522 
Telecommunicatie 3.535  4.500  3.073 
Kantoorbenodigdheden 2.657  1.800  1.872 
Drukwerk 651  1.500  815 
Contributies en abonnementen 1.821  2.000  2.114 
Onderhoud kantoorinventaris 7.291  6.000  6.907 
Verzekeringen 526  700  386 
Accountantskosten 6.405  6.000  6.195 
Administratiekosten 12.431  8.600  10.126 
Kosten loonadministratie 4.375  3.500  3.758 
Kosten beveiliging 6.564  3.500  3.109 
Bankkosten 1.404  1.500  1.237 
Kosten automatisering 8.145  7.000  8.690 
Algemene kosten 1.877  2.700  861 
Materiaal/gereedschap 1.160  1.000  618 

 60.952  53.300  52.283 

      
Een deel van de verzekeringspremies is verantwoord onder de huisvestingskosten. 
      
      
24) Diverse lasten      
Oninbare vorderingen 1.043  0  405 
Afboeking kosten Beleeftuin 15.976  0  0 
Terugbetaling IKS 2016 0  0  3.119 
Overige kosten 28  0  0 

 17.047  0  3.524 

      
      
25) Afschrijvingen materiële vaste 
activa 
Materiële vaste activa:  

     

Afschrijving boekjaar 16.132  14.735  17.194 
Doorbelast St. Lunchcafé ZBM 0  0  0 

 16.132  14.735  17.194 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum. 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
Wilhelminadorp, 29 augustus 2019 
 
 
 
 
 
Was getekend: Drs. H. van Waveren, 
Voorzitter. 
 
 
 
 
 
Was getekend: J.H. Kousemaker RA, 
Penningmeester. 
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Bijlagen 
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