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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 in nauwe samenwerking met 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 2019.  
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Exposities  
 
In 2019 zijn er maar liefst 4 nieuwe exposities geopend en is het BeweegBomenPad in gebruik 
genomen. Dit heeft naast veel extra bezoekers ook gezorgd voor veel free publicity. 
Bij Terra Maris heeft 1 vaste kracht, Carolien Schaap, de (wissel)exposities in haar 
takenpakkBeweegBomenPad voor ouderen 

 

Op donderdag 28 maart 2019 heeft gedeputeerde Carla 
Schönknecht samen met 15 leerlingen van groep 3 van de 
Eben Haëzerschool uit Oostkapelle en 15 senioren uit 
omgeving Goes en Oostkapelle het BeweegBomenPad voor 
ouderen geopend. Het thema van deze samenwerking met 
het Cios Goes is ‘Jong & Oud, samen Goud!’. O.l.v. Nicole 
Jansen, docent aan het CIOS is er gedanst als spreeuwen, 
gelopen als een eend en getrappeld als een meeuw!  

 

Langs de Lindelanen van het museum zijn 12 leuke, speelse 
en sportieve oefeningen te doen die speciaal voor senioren 
zijn ontwikkeld. Kruip in de huid van de aalscholver of de uil 
en geniet in de buitenlucht van deze natuur-workout! 
Samen doen maakt alles leuker. Daarom is bij elk dier ook 
een oefening die je samen met anderen kan uitvoeren.  

 

 

Het BeweegBomenPad is in samenwerking met Gezond in Zeeland, Sport Zeeland, CIOS Goes tot 
stand gekomen. De borden zijn van duurzaam materiaal gemaakt en bevestigd met hergebruikte 
fietsbanden. Het ontwerp is van Pien Jeltes en de illustraties zijn van Scott Partridge. 
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Achtergrond foto: senioren en kinderen doen samen de 
oefeningen van het beweegbomenpad  
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1. Bijenstal ’t Raathuis 

In 2018 is de samenwerking met de Walcherse imkersvereniging gestart/geïntensiveerd. Dankzij 
bijdragen van de Provincie, de Walcherse Imkervereniging en een aantal particuliere sponsoren is 
begin 2019 Bijenstal ’t Raathuis op de fundamenten van de oude kas gebouwd.  

Bijenstal ’t Raathuis bestaat uit 2 delen: het 
voorste gedeelte is het museumdeel, waar 
alle bezoekers welkom zijn. Hier wordt het 
leven van de honingbij op verschillende 
manieren toegelicht: van ei-tot-bij, een 
bijenpuzzel, taken van een honingbij/dar en 
de koningin, hoe help je de bij etc. Ook 
kunnen bezoekers hier (lege) bijenkasten 
bekijken. Het 2e gedeelte is voor de Imker-
opleiding, hier staan o.a. de bijenkasten met 
bijenvolken. Dit deel is met gaas van het 
eerste deel afgesloten, voor rust en 
veiligheid van de bijen én de bezoekers. 

De officiële opening van ’t Raathuis was op dinsdag 30 april met ‘Terra Maris viert de lente, en nog 
één keer Koninginnedag’. Hierbij stond de bijenkoningin in het zonnetje stond. Voor deze 
gelegenheid heeft gedeputeerde Carla Schönknecht samen met de huisimker van Terra Maris, 
Monique Jankowski, de vliegplank van één van de bijenkasten geopend. Daarna konden de bezoekers 
o.a. honing proeven, Bij-kletsen met de imker, de rondleiding ‘Vlinders en Libellen vertellen’ volgen 
en voor de allerkleinsten was het natuurhalfuurtje Gezoem op een bloem. 

Naast educatie over de honingbij (in de bijenstal) 
zijn er 29 educatieve bordjes over de wilde/ 
solitaire bijen verspreid over de hele 
landschapstuin. Verspreid door de tuin zijn bordjes 
geplaatst met informatie over de honingbij en wilde 
bijen. Zo staat er o.a. bij verschillende planten 
aangegeven wat de waarde is voor wilde bijen of 
welke andere relatie een bij met deze plant heeft. 
Soms is een plant een belangrijke nectar- of 
stuifmeelbron, maar soms dient een plant 
bijvoorbeeld alleen als bouwmateriaal voor het 
nest. 
Zie in de bijlagen een voorbeeld van deze bordjes. 
Alle bordjes zijn ontworpen door Studio Zint en de 
illustraties zijn van Jasper de Ruiter. Vanwege het 
educatieve belang van deze informatie zijn alle 
teksten vertaald in het Duits, Engels en Frans. De 
vertalingen zijn toegevoegd aan de hand-outs. 
Naast deze vaste educatievorm kunnen 
bezoekertjes (gratis) de Wilde Bijenspeurtocht doen 
(in Nederlands en Duits); zie bijlage. 

Foto: gedebuteerde Carla Schönknecht knipt het rode 
lint door  

Foto: bezoekers in het museumdeel van de bijenstal 
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De familie-activiteit ‘Bij-kletsen met de imker’ is een heel groot succes. Huisimker Monique neemt nu 
bezoekers in kleine groepjes mee naar de bijenstal en legt daar van alles uit over de fascinerende 
wereld van de honingbij. In 2019 is deze activiteit ruim 30 keer voor algemeen publiek georganiseerd 
met gemiddeld 5-8 groepjes per middag. Deze rondleiding is in 3 talen. 

Daarnaast hebben 10 
scholen uit het 
basisonderwijs en 1 
school uit het voortgezet 
onderwijs een bijenles 
van de huisimker 
gekregen. Los van Terra 
Maris zijn er ongeveer 15 
gastlessen door imkers op 
Walcherse basisscholen 
verzorgd; dit loopt via de 
imkersvereniging. 

 
 
 
Wat betreft volwassen educatie heeft huisimker Monique:   

• in 2 verzorgingstehuizen een (uitgebreide) bijen-presentatie gegeven.  

• een deel van de train-de-trainer-IVN middag met het thema Bijen-educatie verzorgd. 

• actief deelgenomen aan workshop “Samen op weg naar de meest BIJvriendelijke provincie 
van Nederland”, georganiseerd door het platform BIJvriendelijk Zeeland ism de ZLTO. 

 
De combinatie van bijenstal ’t Raathuis, de landschapstuin en het ScharrelLAB maakt dat Terra Maris 
de perfecte locatie is voor de deskundigheidsbevordering van imkers in opleiding. Door verbreding 
van kennis van alleen honingbijen naar ook wilde bijen en de noodzaak van biodiversiteit worden de 
nieuwe imkers completere/betere bijen-ambassadeurs. 
De educatieve inhoud van de bijenstal en de wilde bijenbordjes is i.s.m. Erik Speksnijder en Monique 
Jankowski tot stand gekomen.  

  

Foto: huisimker Monique Jankowski geeft uitleg in de bijenstal 

Achtergrond foto: Gedeputeerde Karla Schönknecht en leden 
imkervereniging Walcheren tijdens opening van ‘t Raathuis 
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2. Vikingen op Walcheren? Vondsten, verhalen, feiten en fabels 

 
 
In 2017 is Terra Maris benaderd voor een 
tentoonstelling in het kader van 250 jaar 
Koninklijk Zeeuws Genootschap der 
Wetenschappen, jubileumjaar 2019.  

 
Het KZGW heeft een indrukwekkende 
collectie met unieke objecten van 
Walichrum, een belangrijk middeleeuws 
handelscentrum voor de kust van het huidige 
Domburg. Met de expositie betreed je de 
vroegmiddeleeuwse wereld van hakzilver tot 
fibula en van oorlepeltje tot riemtong. Grote 
verhalen achter kleine strandvondsten en 
feiten en fabels over Vikingen.  
De objecten zijn in bruikleen genomen van 
het RMO Leiden, Erfgoed Zeeland en het 
Zeeuws Museum.  

 
 
Deze wisselexpositie is op 24 mei na een kort woordje van 
Hugo Schorer, voorzitter KZGW, geopend door oberjarl Sven 
van Rijswijk samen met groep 4 van de Vrije School Zeeland.  
 
Aansluitende activiteiten bij deze wisselexpositie waren in 
2019:  In kannen en kruiken/ KinderKunstATelier, Daar komen 
de Vikingen/ Scharrelkidsclub, fibula’s maken tijdens de 
Middeleeuwse Festijnen en Spreekuur Archeologie: Vondsten 
vertellen. 
 
De tentoonstelling is in nauwe samenwerking met KZGW-
conservator Aagje Feldbrugge, illustratrice Lucy de Graaf en 
ontwerper/tentoonstellingsbouwer Dog Design tot stand 
gekomen. 
 

 
 
  

Foto: krantenartikel over vikingtentoonstelling 

Foto: vikingvitrine 

Achtergrond foto: illustratie viking tentoonstelling 
van Lucie de Graaff 
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Foto: vitrine  tentoonstelling ‘van potvis tot petfles’ 

 
3. Van potvis tot petfles…. Wat spoelt er aan in Zeeland? 

Op 1 december 2017 spoelde een 7 jaar jonge potvis aan bij 
Domburg… 
Om deze zeereus, die al snel de naam Pieter Zeeman kreeg, 
voor Zeeland te behouden hebben de Provincie Zeeland, 
Gemeente Veere, Naturalis en Terra Maris de handen 
ineengeslagen en bij elkaar de middelen en ruimte verkregen.  
Na een prepareer-proces van ruim een half jaar is het 12,5 
meter lange skelet door preparateur Bas Perdijk en Niek 
Lieshout uit elkaar gehaald en in Terra Maris weer helemaal 
opgebouwd. Met name de 600 kilo wegende schedel baarde 
kopzorgen voor de verhuizers en de tentoonstellingsbouwers 
van Dog Design!  

De titel ‘Van Potvis tot Petfles, wat spoelt er aan in Zeeland’ 
geeft aan dat deze expositie een brede educatieve lading 
heeft. Het imposante skelet functioneert niet alleen als 
eyecatcher, maar is ook kapstok voor veel biologische feiten 
en verhalen: fysieke kenmerken, waarom potvissen kampioen 
diepzeeduiken zijn, hoe sonar werkt, waarom zulke dieren 
hier aanspoelen, wat er zo bijzonder is aan hun hersenen, 
waarom potvis-poep goud waard is en nog veel meer. Ook 
andere strandvondsten komen aan bod. 
Met de indrukwekkende verhalen van Jaap van der Hiele, 
coördinator bij Redding Team Zeedieren, wordt in kaart 
gebracht welke dode en/of zieke zeedieren in Zeeland 
stranden. Hij heeft in de afgelopen 25 jaar meer dan 4000 
zeedieren aangetroffen. Zijn verhalen gaan ook over de 
gevolgen voor zeedieren van wat mensen de natuur aan 
doen... plastic, heel veel plastic! Dit aspect komt in de 
expositie duidelijk in beeld (4.800.000 tot 12.700.000 kilo 
plastic afval per jaar in zee!). 
 

 

Om alle inwoners van de gemeente Veere in de gelegenheid te stellen zo vaak mogelijk potvis Pieter 
te bezoeken, konden zij de gratis potvispas aanvragen bij de museumbalie. Bij aankoop van een 
toegangskaartje vol tarief, kreeg elk persoon een eigen potvispas. De eerste potvispas is tijdens de 
opening van de expositie uitgereikt aan de burgemeester van Veere én aan de aanwezige leerlingen 
van OBS de Golfslag. In totaal zijn er 177 potvispassen uitgegeven. Zie hieronder de verdeling over de 
dorpen van de gemeente Veere. 

 
 

 



 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze educatieve expositie was in 2019 start en/of inspiratiepunt voor:   

• Kleuterrondleiding Binnenste Buiten; 14 groepen/ 246 leerlingen groep 1 t/m 3 

• Veerse Week van de Zee thema ‘Van Potvis tot Petfles; 7 groepen/ 117 leerlingen groep 5/6 

• Scharrelkidsclub ‘Van potvis tot Petfles’; 12x activiteit met gemiddeld 30 kinderen 4-12 jaar 

• Kinder kunst atelier KKaAT ‘botje voor botje’ 3x; totaal 290 deelnemers/alle leeftijden 

• Kinder kunst atelier KKaAT ‘aangespoeld’1x; 110 deelnemers/alle leeftijden. 
 

 

 

 
  

plaats aantal 

Aagtekerke 3 

Biggekerke 4 

Domburg (8+ 42 schoolklas) 50 

Koudekerke 22 

Meliskerke 11 

Oostkapelle 36 

Serooskerke 18 

Veere 13 

Vrouwenpolder 4 

Westkapelle 10 

Zoutelande 6 

Totaal aantal potvispassen 177 

Achtergrond foto: Skelet van Pieter de potvis   

Achtergrond foto: kinder kunstatelier 
KKaAT –  Botje voor Botje 

Achtergrond foto: potvis Pieter in het 
museum  
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Collectiebeheer  
 
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. Eénmaal 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 tenminste één week ingevroren wordt in een grote diepvrieskast. Hierna mag het object 
één week acclimatiseren in een quarantainekast, waarna het vervolgens weer één 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. 
Erik Speksnijder is binnen Terra Maris het aanspreekpunt voor de collectie. Er is één vaste vrijwilliger 
die deze afdeling ondersteunt.  
In 2019 is naast dit basisonderhoud het volgende aan de collectie gebeurd: 
 
Registratie 
Er is in 2019 vooral ingezet op het registreren van de collectie. Door het crashen van het eigen 

programma Mantis was de hele museumregistratie verloren gegaan. Inmiddels zijn alle opgezette 

vogels weer geregistreerd. Dit is vooral te danken aan de inzet van een trouwe vrijwilliger (Baukje).  

In de komend periode zullen alle recente en fossiele botten, schelpen e.a. geregistreerd worden. In 

een latere fase zal aan de registratie ook aanvullende informatie en een foto van het object worden 

toegevoegd. 

Klimatisering 

In 2019 heeft het museum het potvisskelet (van de aangespoelde potvis bij Domburg in 2017) in 

bruikleen gekregen van Naturalis. Rond deze potvis is een expositie over de potvis en andere 

aanspoelsels gemaakt. De zaal waarin de potvis tentoongesteld is, is voorzien van een 

klimaatinstallatie, die de zaal op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid houdt. 

 

Collectie 

In 2019 is de vogelcollectie van het museum uitgebreid met een uiterst zeldzame vale gierzwaluw. 

Het is vermoedelijk het eerste exemplaar dat ooit gevonden is op Nederlandse bodem; het dier is in 

het najaar van 2018 verzwakt gevonden bij Vrouwenpolder en bij opvang de Mikke binnengebracht 

en hier doodgegaan. 

 

Verder is de vogelcollectie uitgebreid met een ruigpootbuizerd uit de privécollectie van Wim Phaff, 

een groenpootruiter en een grote zilverreiger. De beschadigde goudhaantjes die we hadden, zijn 

vervangen door twee nieuwe exemplaren.  

De collectie schedels is uitgebreid met een schedel van een grijze zeehond. Het betreft een zeer 

grote schedel van een grijze zeehond man. 

 

Verder kregen we een schenking van een geprepareerde boomvalk, een wervel van een dwergvinvis 

en een balein van een gewone vinvis. 

 
Veel collectiewerk in 2019 is verricht door onze vaste collectievrijwilliger, Baukje Bosdijk.  
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Landschapstuin 
 
Personeel en vrijwilligers 
In 2019 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 één of meerdere dagen in de week 
of een dagdeel, enkele vrijwilligers (o.a. een cliënt van Arduin, één 
WAO’er, vier gepensioneerden) en een stagiair mee aan het 
onderhoud van de tuin.  
Ook is er een vrijwillige imker die de honingbijen verzorgt, samen 
met andere leden van de Bijenvereniging Walcheren en een leraar 
bijenteelt. En er is een vrijwilliger die al jaren onderzoek verricht 
naar nachtvlinders. En in het afgelopen jaar is er een nieuwe 
tuingids bij gekomen.  
 
Reguliere werkzaamheden in de tuin 
Het merendeel van de werkzaamheden in de tuin bestaat uit terugkerend groenonderhoud, zoals: 
maaien, hooien en afvoeren, wieden, vervanging/inzaai/snoei van planten en bomen en het 
onderhoud en vernieuwen van tuinmeubilair, bebording, speeltoestellen, nestkastjes en de 
verzorging van de dieren (kippen, bijen en schapen).  
Daarnaast zijn in het afgelopen jaar alle vlonders in de tuin voorzien van gaas, zodat deze in natte 
tijden minder glibberig zijn. Een deel van de palen rond de motte is vervangen en het bruggetje naar 
de motte is vervangen. Rond de akkertuin is nieuw gaas geplaatst, zodat de konijnen wat minder 
mee kunnen eten van de geteelde gewassen.  
Tussen de lindes aan het voorplein is in het voorjaar van 2019 door Naturetrail een klouterparcours 
uitgezet. 
 
 
 
Educatieve activiteiten over/ 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 begeleid, waaronder een vroege 
vogelwandeling, een insectenmiddag, de rondleiding van zoet naar zout, het klaar zetten/ opruimen 
van de schoolactiviteit Rondje Motte etcetera. Daarnaast leverden zij een belangrijke bijdrage aan de 
opbouw/ uitvoering en opruimen van de vijf Middeleeuwse festijnen in de zomervakantie. 
 
Twee tuinmedewerkers hebben, in samenwerking met SBB, een deel van de opleiding verzorgd van 
nieuwe gidsen/gastheren en -vrouwen voor de Manteling.  
Ook worden door de tuinmedewerkers ieder kwartaal een aantal artikelen geschreven voor het 
tijdschrift van Het Zeeuwse Landschap over de tuin en de collectie van het museum. En verder 
plaatst één van de tuinmedewerkers regelmatig wetenswaardige nieuwtjes op de Facebook-pagina 
van Terra Maris. 
 
 

“De vijvertuin is zeer in trek 
bij allerlei juffers en 
libellen. De laatste jaren 
zien we vele soorten, 
waaronder soms zeer 
zeldzame” 
 

Achtergrond foto: speelplek 
landschapstuin Terra Maris  
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Foto: bijenstal ‘t Raathuis 

Zoals eerder in dit verslag te lezen is, is in het 
afgelopen jaar de nieuwe bijenstal in gebruik 
genomen. De stal is opgedeeld in een 
bezoekersdeel en een imkerdeel. In het 
bezoekersdeel kan de bezoeker veilig beschermd 
tegen steken kennis maken met de honingbij. Hier 
is informatie te vinden over honingbij en hier ligt 
kastmateriaal (zonder bijenvolk) dat uit elkaar 
genomen kan worden. In het imkerdeel zijn een 
aantal kasten met bijenvolken geplaatst en deze 
zijn in 2019 gebruikt om een aantal nieuwe imkers 
op te leiden.  
 
 
 
 
Verspreid door de tuin zijn bordjes geplaatst met informatie over de honingbij en wilde bijen. Zo 
staat er o.a. bij verschillende planten aangegeven wat de waarde is voor wilde bijen of welke andere 
relatie een bij met deze plant heeft. Soms is een plant een belangrijke nectar- of stuifmeelbron, maar 
soms dient een plant bijvoorbeeld alleen als bouwmateriaal voor het nest. 
 
 
 
Bebording 
In ieder thematuintje staat een bord dat verwijst naar het betreffende landschapstype in Zeeland. Op 
dit bord wordt beschreven wat de kenmerkende waarden zijn van dit landschapstype. 
Verspreid door de tuin staan verschillende bordjes met weetjes over honingbijen en wilde bijen.  
In de kruidentuin staan bij de verschillende kruiden bordjes die iets vertellen over het gebruik van 
het kruid, medicinaal, culinair en/of huishoudelijke toepassing. 
Langs de vijver en in de insectentuin hangen zoekkaarten waarmee de bezoeker kan uitzoeken welke 
vlinder, hommel of waterdiertje hij gezien heeft. 
In het hooiland worden elk jaar bij de vele verschillende wilde planten naambordjes geplaatst. 
 

  

Achtergrond foto: akkertuin 
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Thematuintjes  
 
Vijvertuin 
In de vijvertuin hangen schepnetjes waarmee bezoekers 
kunnen vissen in het water en kunnen opzoeken wat ze 
gevangen hebben. De bezoekers worden hier bewust 
gemaakt dat er in een vijver meer leeft dan vis. Er leven 
ook w  aterinsecten, salamanders, kikkers e.a.  
De vijvertuin is zeer in trek bij allerlei juffers en libellen. 
De laatste jaren zien we vele soorten, waaronder soms 
zeer zeldzame. In 2019 werden de volgende soorten 
waargenomen: smaragdlibel, viervlek, 
azuurwaterjuffer, vuurjuffer, vroege glazenmaker, 
keizerlibel, oeverlibel, vuurlibel, kleine roodoogjuffer, 
bruinrode heidelibel, lantaarntje, platbuik en de 
paardenbijter. 
 
Akkertuin 
In het akkertuintje maken bezoekers kennis met een 
aantal algemene en bijzondere (vergeten) akkerplanten.  
Zo groeien hier jaarlijks uien en aardappels, maar ook 
vlas, blauw maanzaad, meekrap en wede. Bij elk gewas is 
een bordje met naam, foto van het gewas en een QR-
code geplaatst, waarmee bezoekers meer informatie 
kunnen opzoeken. 
Sinds een paar jaar hebben we een vrijwilliger met groene  
vingers die dit tuintje intensief onderhoudt en  
de bijbehorende tekstbordjes maakt en plaatst.  
Het hele jaar door is er wel iets te zien. 
 
Dijktuin 
De dijktuin is opgedeeld in een zeezijde en een landzijde. 
De zeezijde is voorzien van harde dijkbekleding, 
bestaande uit Vilvoordse zandsteen en Doornikse 
breuksteen. Tussen deze stenen groeien zeealsem en 
laksteeltje. Laksteeltje werd in het afgelopen jaar 
ontdekt. Deze zeldzame plant is hier spontaan gekomen.  
Op het dijktalud groeien verder blaassilene, dubbelkelk 
en pijlkruidkers. Dit zijn kenmerkende soorten voor 
dijkglooiingen.  
Aan de voorzijde van de dijk is in het verleden een deel 
ontgraven en voorzien van vijverfolie. Op de vijverfolie is 
een kleilaag aangebracht, waardoor een natte slibrijk 
deel is ontstaan; dit deel verbeeldt een slikrijke 
buitendijkse vooroever. In dit deel groeien o.a. gewoon 
kweldergras en zilte schijnspurrie.  
De landzijde van de dijk is nog redelijk voedselrijk. Deze 
hooien we twee keer per jaar om te verschralen.  
  

Foto: vijvertuin 

Foto: dijktuin 
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Moerneringstuin 
De moerneringstuin is een zilt veenontgravingstuintje. In de lage natte delen ligt zout veen aan het 
oppervlakte en de hoge delen worden gevormd door kleiruggetjes op veen. Het tuintje wordt zout 
gehouden door er periodiek wat strooizout in aan te brengen. In de moerneringstuin groeien 
hierdoor melkkruid, schorrenzoutgras, lamsoor, zulte, zilte rus en andere zilte soorten.  
 
Duintuin 
De duintuin is in het afgelopen jaar flink uitgedund. De duindoorns zijn flink teruggezet en een deel 
van de tuin is gehooid. De noordelijke helft gaan we periodiek hooien, zodat hier droog 
schraalgrasland ontstaat. De zuidelijke helft willen we in stand houden als helmduin. 
 

 
Krekentuin  
De krekentuin vereist weinig onderhoud. Periodiek 
wordt de oprukkende beplanting teruggezet en in 
perioden van droogte wordt er water in gepompt. De 
tuin is het leefgebied van groene kikkers en kleine 
watersalamanders. 
 
Boerderijtuin 
De boerderijtuin bestaat uit vakken omringd door 
buxus, die met elkaar een kruismotief vormen. De 
boerderijtuin is een kopie van een Zeeuwse Roomse 
boeren voortuin. In de grote vakken worden vergeten 
groenten en klein fruit geteeld en langs het pad zijn 
vakken met verschillende keukenkruiden aangebracht.  
 
 
 
 
 
Insectenmuur 
De insectenmuur is in het najaar van 2019 voorzien van een aantal nieuwe nestblokken voor wilde 
bijen en wespen.  
Op de in 2018 opgehangen kleibak voor gewone sachembijen werd in het voorjaar van 2019 een 
bruine rouwbij waargenomen. Dit is de zeldzame koekoeksbij van de gewone sachembij. In het 
najaar van 2019 is daarom nog een nieuwe kleibak opgehangen. 
In de nestblokken nestelen o.a. de tronkenbij, de blauwe metselbij, de rosse metselbij, de gehoornde 
metselbij, de lathyrusbij en de grote klokjesbij.  
Insectentuin  
De insectentuin is in het afgelopen jaar flink aangepakt. De randen dreigden wat te verruigen en deze 
zijn opgeschoond en voorzien van nieuwe planten. In deze tuin groeien allerlei insectenlokkers. 
 
   

Foto: kippen bij de akkertuin 

Achtergrondfoto: aarbijen en bloemenstroken  
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Vlindertuin  
De vlindertuin bestaat uit een groot vak met buddleja’s, een vak met vaste planten en een vak dat 
jaarlijks ingezaaid wordt met een eenjarig vlinderbloemenmengsel. Het tuintje is erg in trek bij 
fotografen. Vooral de laatste droge jaren zijn er soms leuke vlinders te zien die uitwijken naar de tuin 
omdat hier nog wel nectar te vinden is. 
In 2019 werden in de vlindertuin (en het hooiland) de volgende vlinders gezien: dagpauwoog, kleine 
vos, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, atalanta, citroenvlinder, oranjetipje, 
boomblauwtje, bont zandoogje, bruin zandoogje, kleine vuurvlinder, icarusblauwtje, distelvlinder, 
oranje zandoogje, gehakkelde aurelia, zwartsprietdikkopje en bruin blauwtje. Ook werd de zeldzame 
grote vos waargenomen. Deze vlinder is een landelijke zeldzaamheid. Hij is te verwarren met de 
kleine vos, overigens ook in de tuin te bewonderen. Er zijn een aantal verschillen, de grootte. Maar 
ook het vlekkenpatroon op de bovenvleugel, de grote vos heeft er 4 zwarte vlekken waar de kleine 
vos er 3 heeft. En bij de grote vos ontbreken de blauwe maantjes op de onderrand van de vleugel. 
 
 

 
Hooiland 
Het hooiland in de tuin wordt twee keer per jaar gehooid. Eén keer hooien is te weinig. Er ontstaan 
dan plekken waar riet en duinriet gaan domineren. Door eind april/begin mei een eerste keer te 
maaien proberen we dit wat terug te dringen. 
Ieder jaar worden weer nieuwe soorten ontdekt in het hooiland. In het najaar van 2019 werden 
papegaaizwammetje en een (vermoedelijke) grauwe wasplaat gevonden in het hooiland. Beide 
soorten zijn kenmerkend voor langdurig ongestoorde (onbemest, met een vast maairegime) 
graslanden; wasplaten zijn de orchideeën onder de graslandpaddenstoelen. 
Daarnaast vonden we dit najaar een aantal rozetten van de bijenorchis in het hooiland. Al een aantal 
keren was zaad hiervan aangebracht en ook enkele plaggen uit een terrein met bijenorchissen. Dit 
blijkt succesvol te zijn geweest. 
 
  

Achtergrondfoto: klein geaderd witje 
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Waarnemingen vogels, vlinders en libellen in en rond de landschapstuin door tuinman Jan Tuin 
Elk jaar wordt een lijstje bijgehouden van welke vogels, vlinders en libellen er in de landschapstuin 
van Terra Maris gezien zijn. Het vogeljaar was in de tuin erg afwisselend met een aantal verassingen. 
In totaal zijn 96 vogelsoorten waargenomen, met leuke soorten als vuurgoudhaan, ijsvogel, ooievaar, 
beflijster. Onze jaarlijkse zeldzaamheid; de bladkoning staat ook weer op de lijst. Voor onze tuin was 
de zingende nachtegaal erg mooi en de eerste keer dat deze soort de tuin aandeed. In de manteling 
of bijvoorbeeld Oranjezon vaker te bewonderen. Helemaal bijzonder waren de waarnemingen van de 
boomklever en de juveniele kwak. De boomklever zat luid roepend in de kastanjeboom, die op de 
parkeerplaats voor het personeel staat.  Voor onze provincie een bijzondere waarneming, want met 
uitzondering van een paar plekken op Zeeuws-Vlaanderen niet heel vaak te bewonderen. 
 
 
Tuintellingen Terra Maris 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlinders 2019  
Kleine vos  
Klein koolwitje 
Groot koolwitje 
Klein geaderd witje 
Citroenvlinder 
Dagpauwoog 
Boomblauwtje 
Bont zandoogje 
Oranjetipje 
Atalanta 
Kolibrievlinder 
Kleine vuurvlinder 
Zwartsprietdikkopje 
Icarusblauwtje 
St. Jacobsvlinder 
Bruin zandoogje 
Bruin blauwtje 
Gehakkelde aurelia 
Oranje zandoogje 
Distelvlinder 
Grote vos 

 

 
Waterhoen Meerkoet Wilde eend                 Kuifeend 
Roodborst Merel Boomkruiper Buizerd 
Pimpelmees Koolmees Groene specht           Kauw 
Gaai Houtduif Goudhaan Grote bonte 

specht 
Blauwe reiger                   Aalscholver   Heggemus Grauwe gans 
Winterkoning Ekster Sijs                              Putter 
Zwarte kraai                     Zanglijster Zilvermeeuw Vink 
Mandarijneend   Sperwer Keep Spreeuw 
Groenling Zwarte mees              Koperwiek Goudvink 
Smient Krakeend Grote lijster              Grote gele 

kwikstaart 
Scholekster Kokmeeuw Kramsvogel Kleine 

manteleeuw 
Tortel Stormmeeuw Boomleeuwerik       Kolgans 
Veldleeuwerik   Rietgans Staartmees Vuurgoudhaan 
Holenduif Brandgans   Witte 

kwikstaart      
Slobeend 

Ooievaar IJsvogel Havik Grote 

Libellen 2019 
Smaragdlibel 
Viervlek 
Azuurwaterjuffer 
Vuurjuffer 
Vroege glazenmaker 
Keizerlibel 
Oeverlibel 
Vuurlibel 
Kleine roodoogjuffer 
Bruinrode heidelibel 
Lantaarntje 
Platbuik 
Paardebijter 

 

 
Libellen 2019 
Smaragdlibel 
Viervlek 
Azuurwaterjuffer 
Vuurjuffer 
Vroege glazenmaker 
Keizerlibel 
Oeverlibel 
Vuurlibel 
Kleine roodoogjuffer 
Bruinrode heidelibel 
Lantaarntje 
Platbuik 
Paardebijter 

 

Foto: bruinrode heidelibel 

Foto: dagpauwoog 
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Vogels 2019 

 

Waterhoen Meerkoet Wilde eend                 Kuifeend 
Roodborst Merel Boomkruiper Buizerd 
Pimpelmees Koolmees Groene specht           Kauw 
Gaai Houtduif Goudhaan Grote bonte specht 
Blauwe reiger                   Aalscholver   Heggemus Grauwe gans 
Winterkoning Ekster Sijs                              Putter 
Zwarte kraai                     Zanglijster Zilvermeeuw Vink 
Mandarijneend   Sperwer Keep Spreeuw 
Groenling Zwarte mees              Koperwiek Goudvink 
Smient Krakeend Grote lijster              Grote gele kwikstaart 
Scholekster Kokmeeuw Kramsvogel Kleine manteleeuw 
Tortel Stormmeeuw Boomleeuwerik       Kolgans 
Veldleeuwerik   Rietgans Staartmees Vuurgoudhaan 
Holenduif Brandgans   Witte kwikstaart      Slobeend 
Ooievaar IJsvogel Havik Grote mantelmeeuw 
Zwarte roodstaart           Zwartkop Boerenzwaluw Kneu 
Canadese gans                  Tuinfluiter Knobbelzwaan Witgat 
Fitis Gele kwikstaart          Beflijster Gekraagde roodstaart 
Slechtvalk Boomvalk Oeverzwaluw Nachtegaal 
Grasmus Koekoek Braamsluiper Huiszwaluw 
Zomertortel Kleine karekiet           Gierzwaluw Grote stern 
Bruine kiekendief              Europese kanarie     Oeverloper Grauwevliegenvanger 
Kwak   Kruisbek Waterral Bonte vliegenvanger 
Boompieper Bladkoning Boomklever Barmsijs 

Foto:kramsvogel 

Achtergrondfoto: Kolgans 
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Activiteiten algemeen publiek  
De activiteiten die Terra Maris aanbiedt aan de bezoekers zijn breed variërend, om zo veel 
mogelijk bezoekers aan te trekken. De hoofddoelgroep is gezinnen met kinderen. 
Het doel van de activiteiten is de bezoekers te informeren, te verwonderen en op een leuke 
manier te laten leren. We stimuleren tijdens onze activiteiten om de (groot)ouders en 
kinderen te laten samenwerken en zo leuke weetjes over/van de natuur te ontdekken. 
Materiaalkeuze, duurzaamheid en de jaargetijden met de verandering die we per seizoen 
om ons heen zien spelen hierin een belangrijke rol. De activiteiten hebben ook als doel de 
bezoekers te enthousiasmeren om naar buiten en de natuur in te gaan, ofwel met de natuur 
bezig te zijn.   
Met de aan het museum- en tentoonstellings-gerelateerde activiteiten en rondleidingen, 
wordt vooral herhalingsbezoeken beoogd.  
 
Activiteiten 
Terra Maris biedt jaarlijks een afwisselend/vernieuwd activiteitenprogramma, geschikt voor 
alle leeftijden van 4 tot 99 jaar. In 2019 zijn 340 activiteiten voor het algemeen publiek 
georganiseerd. De activiteiten zijn zowel in het museum als buiten het museum uitgevoerd, 
o.a. op het strand en in de Manteling. De meeste activiteiten vinden plaats in de 
schoolvakanties i.v.m. het te verwachten aantal bezoekers.  
De voorjaars-, mei-, zomer- en herfstvakantie zijn de drukst bezochte periodes in het 
museum. Dan worden meerdere activiteiten per dag gepland om een zo divers mogelijk 
aanbod te creëren voor de bezoekers. We zien bij deze vakanties dan ook vaak dat mensen 
terugkomen voor verschillende activiteiten. De kerstvakantie is relatief iets minder druk dan 
in het hoogseizoen.  
De 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.  
 

Buiten de schoolvakanties, is dit jaar voor het 10e achtereenvolgende jaar bijna maandelijks 

een Natuurspreekuur georganiseerd. Hierbij kunnen bezoekers hun vondsten laten 

determineren door o.a. biologe Betty Ras en bevriende natuurkenners.  

 
Scharrelkidsclub 
Wegens succes van voorgaande jaren is in de 
zomerperiode, wederom in samenwerking 
met IVN, via Toprecreatie een extern team 
ingehuurd voor de Scharrelkids club. Dit team 
ontwikkelde en draaide dagelijks 2 
verschillende natuurbelevingsactiviteiten. 
Deze activiteiten waren opgedeeld in nieuwe 
themadagen passend bij wat het museum te 
bieden had: 
dinsdag – daar komen de Vikingen,  
woensdag – van potvis tot petfles,  
vrijdag – luchtacrobaten ,  
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zaterdag – groeiers en bloeiers,  
zondag – zoet en zout water. 
 
Het team van dit jaar bestond uit dames, die 
al eerder natuurbelevingsactiviteiten hadden gedraaid op Terra Maris. Hierdoor kon de 
kwaliteit van de activiteiten naar een hoger ‘level’ gebracht worden. Bezoekers (kinderen) 
konden zo op en top de Zeeuwse natuur ontdekken bij Terra Maris. Dit is in 2019 goed 
gelukt; we kregen veel positieve feedback én terugkerende bezoekers.  
 
Middeleeuws festijn  
In juli en augustus heeft het ‘Middeleeuws Festijn, spelen en spijzen’ 5x plaats gevonden.  
Bij dit evenement maken we gebruik van ongeveer 15 vrijwilligers per festijn. In totaal 
hebben we zo’n 35 vrijwilligers die zich, naast bijna al het vaste personeel, hiervoor inzetten.  
De Middeleeuwse Festijnen zijn een jaarlijks terugkerend evenement, dat plaatsvindt in de 
landschapstuin. Het mottekasteel vormt het decor voor middeleeuwse spelletjes, 
ambachten, ridderparcours, waarzeggerij, kwakzalverij, vrolijke muziek en natuurlijk de 
heerlijk spijzen van het vuur. Dit jaar zijn de Middeleeuwse Festijnen door ruim 4.300 
mensen bezocht. Vanwege het erg warme weer ligt dit aantal ca 15% lager dan het jaar 
ervoor; maar het totaal is nog steeds meer dan de jaren voor 2017. 
 
De coördinatie van alle algemene publieksactiviteiten is in handen van Wietske Verschragen. 
 
 

Foto: activiteit scharrelkids ‘daar komen de vikingen’ 

Achtergrondfoto: hoofdact middeleeuws festijn 
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Fotos: activiteiten het 
jaar rond 

 
 

 

Activiteit Aantal  Jaargetijde  

 
Kinder Kunst Atelier (KKaAT) 

 
13 

 
hele jaar door  

Braakballen pluizen 6 najaar/ winter 

Vogels ringen 1 voorjaar 

Prepareerweekend 1 voorjaar 

Van muis tot mammoet 2 winter 

Kijkje achter de schermen van het aquarium 7 hele jaar door  

Bijkletsen met de imker 25 hele jaar door  

Van wilg tot mand 24 voorjaar/ najaar/ winter 

Natuurspreekuur: daar vraag je me wat  6 najaar/ winter 

Natuurspreekuur: strandfossielen  6 voorjaar / zomer 

Kunst en vliegwerk 1 voorjaar 

Van pulp tot papier  20 hele jaar door 

Droge voeten in de stad 3 voorjaar 

Competitie vogelvlucht 2 voorjaar 

Stinzenwandeling 2 voorjaar  

Het vogelrestaurant 5 najaar/ winter 

Een B(L)IJhotel 2 voorjaar 

De Speurneustocht  4 voorjaar 

Fietsexcursie Vroon  2 voorjaar 

Terra Maris viert de lente 1 voorjaar 

Paasspeurtocht 2 voorjaar 

De manteling in de 2e wereldoorlog 1 voorjaar 

Pappa wat vliegt daar? 1 voorjaar (vaderdag) 

Vlinders en libellen vertellen  4 zomer 

Zoldergeheimen  96 hele jaar door 

(W)onderwaterlab  2 voorjaar 

Bomen onderzoekertjes   1 voorjaar 

De natuurlijke snackbar  1 voorjaar 

De Zeeuwse natuur met de knapzak 3 hele jaar door 

Korren en Zeeschuimen 6 voorjaar/ zomer/ najaar  

Keltische muziekmiddag 1 zomer 

Vroege vogelwandeling 2 voorjaar  

Vlieg je vogel 1 voorjaar  

Spreekuur archeologie 4 zomer/ najaar  

Strandjutten  2 zomer/ najaar  

Herfstwandeling 2 najaar  

Winter wonderwandeling 2 winter 

De reizende chef  4 zomer/ winter  

Met een gastvrouw door de manteling 8 zomer 

Middeleeuws festijn 5 zomer 

Wandeling door de manteling 4 hele jaar door 

Scharrelkids 55 zomer  

 
TOTAAL  

  

42 verschillende activiteiten  340 28 voorjaarsactiviteiten 
17 zomeractiviteiten 
15 najaarsactiviteiten 
13 winteractiviteiten 
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Promotie  
Dankzij de drie nieuwe tentoonstellingen en de 
opening van het BeweegBomenpad is Terra Maris veel in de lokale pers aanwezig geweest. 
Zowel in de PZC, de weekbladen en de huis-aan-huisbladen is veel free publicity 
gegenereerd. Omroep Zeeland heeft ook een aantal keren filmopnames en en/of 
geluidsopnames gemaakt. 
 
Website 
Daarnaast speelt de website www.terramaris.nl met teksten en foto’s van de activiteiten een 
grote rol. De PR-medewerker houdt wekelijks de activiteiten agenda bij. 
Een vaste vrijwilliger voert maandelijks de activiteiten in op de agenda’s van de website van 
VVV Zeeland en Zeelandnet.nl. 
 
Social media 
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 in het museum. De inloggegevens voor deze pagina zijn naar een aantal 
medewerkers verstuurd zodat de verschillende afdelingen hier gebruik van kunnen maken, 
als er iets gepromoot moet worden. 
 
Drukwerk en overige reclamedragers 
Terra Maris heeft een promotiepakket bestaande uit folders, posters, flyers en advertenties. 
De nadruk ligt bij de laatste op regionale media, zoals de Badkoerier. In het 
kwartaaltijdschrift van Het Zeeuwse Landschap heeft Terra Maris 3 vaste pagina’s waarin 
informatie wordt gegeven over de collectie, de landschapstuin, exposities en de activiteiten. 
De betreffende medewerkers leveren hiervoor de teksten en foto’s aan. 
 
De regionale media wordt voorafgaand aan iedere activiteit, of in de vakanties voorafgaand 
aan meerdere activiteiten, geïnformeerd middels een persbericht met aansprekende foto.   
 
Ook worden er voorafgaand aan de vakanties posters gedrukt met een overzicht van 
activiteiten en verspreid binnen en buiten het museum op campings, hotels en 
bungalowparken op Walcheren.  
 
In 2019 is er ook gebruikgemaakt van bioscoopreclame e.d.  
In de zomervakantie staan er Driehoeks borden langs de weg en wordt er geflyerd in 
Domburg e.o. voor het Middeleeuws Festijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrondfoto: kinderworkshop van wilg tot mand  

http://www.terramaris.nl/
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Rondleidingen, 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 2019, daarnaast zijn in de 
bijlagen het aanbod verjaardagsfeestjes, groepsrondleidingen en 
arrangementen bijgevoegd.  
 

 
 
Totalen reserveringen groepen en verjaardagsfeestjes 2019 
 
Groepen Verjaardagsfeest Scharrellab 
129 groepen 
3030 personen 

19 verjaardagsfeestjes 
202 personen 

44 groepen 
1129 personen 

 
Totalen activiteiten zonder gids: groepen  

 

 
 

 
 

  

Activiteit zonder gids Groepen Verj.feest 

Flessenpost 
personen 

 2 x 
25 

Met de rugzak op pad 
personen 

 7 x 
64 

Met Willy het bos in 
personen 

 5 x 
52 

Museum 
personen 

12 x 
352 

4 x 
48 

Pannenkoeken feest 
personen 

 2 x 
18 

Lunch 
personen 

22 x 
421 

 

Horeca 
personen 

29 x 
791 

2 x 
17 

Foto: Experiment energie  

 
Foto: Experiment energie  

Foto: flessepost 

 
Foto: Experiment energie  

https://www.facebook.com/terramaris/photos/a.1413966968849380.1073741828.1397385773840833/1944177539161651/?type=3
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Totalen rondleidingen en begeleide activiteiten: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
   

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 StayOkay 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. 
 

Rondleidingen/activiteiten met gids Groepen Verj.feest 

Arrangement I (rdl/kff/bls) 
personen 

3 x 
74 

 

Arrangement I (rdl/kff/trt 
personen 

1 x 
20 

 

Arrangement II (rdl lunch) 
personen 

3 x 
87 

 

Arrangement III (rdl/lunchkff/trt) 
personen 

4 x 
85 

 

Stiltewandeling 
personen 

2 x 
31 

 

Rondleiding Stinzenplanten 
personen 

4 x 
58 

 

Rondleiding Terra Maris 
personen 

13 x 
279 

 

Rondleiding Tuin 
personen 

7 x 
200 

 

Wandeling door de Manteling 
personen 

6 x 
108 

 

Rondleiding Westhove Toen en Nu 
personen 

1 x 
13 

 

Rondleiding Zoet naar Zout 
personen 

14 x 
255 

 

Rondleiding Imker 
personen 

3 x 
42 

 

Activiteit Strandjutten 
personen 

17 x 
260 

1 x 
13 

Activiteit Wonderwaterwereld 
personen 

2 x 
30 

4 x 
48 

“Interne samenwerking en 
inzet met betrekking tot 
de publieksactiviteiten is 
er met het gehele team 
van Terra Maris.” 
 

 

Foto: rondleiding imker 

Foto: activiteit wonderwaterwereld 



 25 

  



 26 

De Zeeuwse Natuur 
Vanuit Terra Maris is in 2019 opnieuw het samenwerkingsverband met de naam “De Zeeuwse 
Natuur” gecoördineerd. 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 gecoördineerd. 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 2019. Daarnaast geeft het financiële overzicht inzicht in de gemaakte kosten op dit 
onderwerp. 
 
  
Deelname aan landelijke en provinciale projecten 

• Duurzaamheidsweken 

• Slootjesdag 

• Modderdag 

• Schoon Zeeland 
 
  
 
 

 
  

Achtergrondfoto: scholen doen mee aan 
opschoonacties Schoon Zeeland 
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Scholen 
In 2019 hebben 88 scholen Terra Maris bezocht, met in totaal 2963 leerlingen en 552 
begeleiders. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van 2018! Opvallend is de stijging van 
het aantal scholen uit Zeeland. Hieronder een totaal overzicht vanaf 2010. 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal leerlingen 2.963 2.350 3.015 2.540 2.335 2.047 1.750 2.560 2.400 2.535 

Aantal scholen 88 79 88 88 81 63 49 65 62 76 

 

Basis onderwijs 90% 87% 83% 86% 83% 87% 77% 81% 69% 74% 

Voortgezet 
onderwijs 

5% 11% 11% 11% 10% 13% 14% 15% 23% 23% 

Speciaal 
onderwijs 

5% 2% - 3% 7% - 8% 3% 8% 3% 

 

Walcheren 69% 62% 66% 54% 51% 52% 47% 39% 61% - 

NZ Beveland 15% 15% 11% 16% 22% 13% 23% 31% 8% - 

Schouwen 
Duiveland 

1% - - 2% 2% 1% 4% 5% 5% - 

Zeeuws 
Vlaanderen 

3% 1% 1% 1% - 7% 4% 3% 5% - 

Tholen 1% - 2% 1% 1% 3% 2% - 1% - 

elders 11% 22% 20% 26% 22% 24% 18% 22% 20% - 

 
 
Er is van 20 verschillende educatieve activiteiten uit het Programma Basisonderwijs gebruik 
gemaakt, waarbij voor een aantal scholen een aangepast programma is samengesteld. De 
activiteiten Rondje Motte, (W)onderWaterWereld en Museumreizigers waren het 
populairst. 
 
Veerse Week van de Zee 
De jaarlijkse Veerse Week van de Zee, een samenwerking met gemeente Veere en 
Strandexploitatie Veere, is ook in 2019 in de maand september georganiseerd. Het thema 
was ‘Van potvis tot Petfles’, aansluitend bij de potvis-tentoonstelling. Dit jaar hebben 7 
scholen, 109 leerlingen en 24 begeleiders aan dit programma meegedaan. Wethouder 
Marcel Steketee heeft het evenement in landschapstuin van Terra Maris geopend. Het 
programma bestond uit Strandjutten (natuur), Plastic soep- strandles (milieu) en een bezoek 
aan de Potvis-expo met daaraan gekoppeld de potvis-kwis. Dit jaar bestond de traktatie uit 
een lekkere appel, die ook door de leerlingen zeer gewaardeerd werd! 
 
Bezoek beroeps opleidingen 
Dit jaar heeft een Belgische beroepsopleiding voor natuurgidsen Terra Maris bezocht.  
Derdejaars studenten van Scalda Techniek hebben eind 2018 de expositie ‘Laat maar 
waaien’ bezocht en zijn daarna met de Windenergie-leskisten op hun (oude) basisscholen 
aan de slag gegaan. Zij hebben een gastles over Windenergie verzorgd in het kader van 
energietransitie.  
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De praktijkdag van Scalda Hospitality & Leisure is helaas niet door gegaan. Wel heeft de 
medewerkster Activiteiten een presentatie gegeven aan deze studenten over 
Risicomanagement in de toeristische sector. 
 

Werving basisscholen 
Het Programma Basis Onderwijs 2018/2020 is in september weer naar alle Zeeuwse scholen 
verstuurd, ter inspiratie voor het verse schooljaar.  Voor NME-activiteiten zijn verschillende 
mails verstuurd naar de Walcherse scholen. 
Via Kunst Educatie Walcheren zijn alle Walcherse scholen benaderd voor een 
museumbezoek en verschillende activiteiten. De Veerse scholen kunnen via het 
Museummenu gratis deelnemen en kunnen eventueel gebruik maken van gratis busvervoer. 
Dit jaar hebben in totaal maar liefst 27 scholen Terra Maris bezocht via KEW; vorig jaar 
waren dat er 8! 
 
(pdf van Programma Basisonderwijs zie bijlage )  
 
Op aanvraag heeft de medewerker educatie scholen verschillende aangepaste programma’s 
samengesteld. 
 
Vrijwilligers educatie en expositie 
De afdeling educatie wordt bij de praktische uitvoering ondersteund door twee 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.  

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

gebruik vanaf september (schooljaar 2017/2018/2019) enkel nog voor basisscholen van de 

gemeenten Veere en Vlissingen.  

 

Foto: NME activiteiten 
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In 2019 hebben 30 scholen gebruik gemaakt 
van het gratis Wintergroentepakket en/of het 
gratis groentezadenpakket. Ook dit jaar heeft 
Bioduin uit Koudekerke de 
wintergroentepakketten geleverd. In het kader 
van de Warme truiendag en de Dag van de 
Duurzaamheid zijn de wethouders van de 
Walcherse gemeentes op pad gegaan naar de 
scholen en hebben daar met een klas een quiz 
gedaan en voorgelezen. 
 
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. Dit betekent ook in 2019 een 
tijdsbesparing in uren administratie en een 
betere monitoring welke scholen en hoeveel 
leerlingen er van de leskisten gebruik hebben 
gemaakt. 
  
Technasium Nehalennia 

Vier vierdejaars leerlingen van het Nehalennia Technasium hebben als meesterproef de 
leskist Zonne-energie herzien. Deze leskist is onderdeel van de lab-les ‘Experiment Energie!’ 
en wordt ook uitgeleend aan het basisonderwijs. 
 

Schoon zeeland 
Heel het jaar door wordt gemiddeld 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 wordt 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.  
Daarnaast zijn er in totaal in 2019 aan 42 groepen in het basisonderwijs gastlessen gegeven. Na de 

Plastic soep-gastles in de klas gingen de leerlingen op pad met grijpers en speciale 

afvalverzameltassen om de buurt van de school of het strand zwerfafval-vrij te maken. 

Monique Jankowski heeft vanaf februari 2019 de uitvoerende taken van Carolien Schaap 
overgenomen.  
  

Foto: NME wintergroenten 

Achtergrondfoto: Veerse week van de Zee  
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Gastlessen 2019 in cijfers 

Gemeente 2019 2018 2017 

Middelburg 20 groepen,  
10 scholen 

11x Keep it clean weken 
BO 

1x gastles BO 
1x gastles tijdens 

Lenterondjes/HZL 
1x VO 

3x BO  
1x VO 

Vlissingen 10 groepen, 
6 scholen 
*Frans Naerebout – 

hele school 

20x BO Duurzaam 
Klassenuitje/ 
Connexxion 

6x gastles BO 

3x BO 

Veere 12 groepen,  
10 scholen* 

9x gastles BO 
1x Gastles tijdens 

Plogging- Kon Tiki 
 

7x BO 
 
 

* 7 groepen, 6 scholen 
hebben de 
plasticsoep-gastles 
op het strand 
gekregen tijdens de 
Veerse week van de 
Zee.  

  

 20 Workshops Van pulp 
tot Papier/ TM 

28 x workshop Van Pulp 
tot papier/ TM 

18x workshop Kunst en 
Vliegwerk/ TM (niet 
doorbelast) 

18x workshop TM 

 
 
 
 
Financiële informatie 
2019 was een bijzonder jaar voor Terra Maris. Het bezoekersaantal stabiliseerde zich rond de 40.000 
Het financiële resultaat was  EUR 37.193,- negatief. Dit had met name te maken met het realiseren 
van maarliefst 4 nieuwe tentoonstellingen met als hoogtepunt de komst van Potvis 
Pieter.Tentoonstellingen die allen meerdere jaren in het museum kunnen blijven en zich op deze 
wijze vanzelf terugverdienen. De algemene reserve van Terra Maris biedt voldoende ruimte om dit 
resultaat op te vangen. Daarnaast is er veel geinvesteerd in de kwaliteit én het toekomstbestendig 
maken van het museum. Een voorbeeld hiervan is het klimatologisch geschikt maken en het 
bouwkundig aanpassen van 2 van de tentoonstellingszalen. Door alle investeringen staat Terra Maris 
er qua voorzieningen niveau, tentoonstellingen en hardware erg goed voor. 
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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 de coronacrisis is het museum een tijd gesloten geweest en heeft het met de heropening te 

maken gehad met beperkingen op het gebied van toelaten bezoekers. Het museum heeft wel een 

beroep gedaan op de steunmaatregelen van de overheid en heeft een compensatiebijdage mogen 

ontvangen van de Museumvereniging. De verwachting is echter wel dat 2020 met een verlies zal 

worden afgesloten. 

Gezien de onzekere financiële situatie zal er bij TM een extra inspanning worden verricht t.a.v. de 
eigen fondsenwerving en zullen geplande investeringen voor zover niet reeds contractueel 
vastgelegd worden heroverwogen dan wel worden uitgesteld. 
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Terra Maris begroting 2020 

    begr 2020  

     € €  
Opbrengsten        
Subsidies en donaties                 454.238   
Doelsubsidies                             40.000   
Entreegelden                                 150.206   
Overige inkomsten                           56.622   
Brutowinst balieverkoop             30.300   

Opbrengsten      731.366  
        
Personeelskosten                       439.128   
Huisvestingskosten                    70.947   
Verkoopkosten                           2.856   
Promotiekosten                          25.250   
Kosten collectiebeheer               9.151   
Kosten heemtuin                        19.200   
Kosten educatieve act                48.402   
Uitgaven uit doelsubsidies         40.000   
Algemene kosten                       60.743   
Diverse lasten                            0   
Afschrijvingen op materiële                  
vaste activa 

  
 

   
21.028 

  

Som der kosten      736.710  

      -5.344  
Bedrijfsresultaat    -   -   

        
Rentebaten en soortgelijke         
opbrengsten 

  
 

   
0 

  

Rentelasten en soortgelijke          
kosten 

  
 

   
0 

  

      0  

        

Saldo       -5.344  
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Personeel en vrijwilligers 
 
Personeel 
Terra Maris heeft een stabiel aantal vaste medewerkers. Na ruim 28 jaar is Marleen Walhout, 
management assistent, uit dienst getreden. Deze functie is ingevuld door Nicole Vermorken, die 
hiervoor medewerker NME en administratie was. 
Per 1 oktober is baliemedewerkster Greetje Venema na bijna 20 jaar uit dienst getreden. Haar 
functie is ingevuld door Angelica van der Graaf. 

Personeelsbestand per 1-1-2019  

Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren per week.  

S.C. van Rijswijk directeur      0,70 fte  
M. Walhout   managementassistente    0,38 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     0,83 fte  
W. Verschragen medewerker activiteiten en balie 0.82 fte 
 
Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en variabel aantal uren per week.  
 
I.A. van de Broeke-Suijk  baliemedewerker en   variabel fte  

inkoper museumwinkel   variabel fte  
J.T. van Rijswijk   baliemedewerker en   variabel fte  

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  

R.J. Koppejan    hovenier     0,33 fte.  

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 schoolactiviteiten, zoals het 
gereedmaken van het (uitleen)materiaal en het schoonmaken van het materiaal na afloop. 
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 wervingscampagne die ervoor moet zorgen dat er meer en jongere vrijwilligers bij het 
museum worden betrokken. In 2019 zijn er drie nieuwe vrijwilligers bijgekomen. 
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Vrijwilligers per 1-1-2019 
Gidsen en begeleiding educatieve activiteiten algemeen publiek en scholen  
A. de Bruyne  
J.L. Crucq-Jongepier  
M. Jankowski-van Veen 
H. Labruyere (per 1 november 2019) 
H.A. van Langevelde  
B. W. Maas-Koster  
I. Maréchal- van der Voort (per 1 december 2019) 
H. Mols  
A.M. Neve-Ghuijs  
L. Pieterse  
H. Raad  
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  

Landschapstuin  
J.L. Joosse  
J.F. van der Maas  
W. Kil  
A. van der Pols (per 1 juli 2019) 
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 (vertaler Engels) 
 

 
Bestuur 2019 
De bestuurssamenstelling van Stichting Terra Maris is gelijk aan die van de Raad van Toezicht van 
Stichting Het Zeeuwse Landschap. Per 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur als 
volgt: 
Dhr. H. Van Waveren (voorzitter) * Drs. J. Kousemaker (penningmeester)* Mr. J.J. Jacobse * Mw. N. 
Potgens * Drs. J.R. Heringa * Drs. J. Coosen * Dhr. P.B. Visscher. 
 
 

 
 
 

  

Achtergrondfoto: vrijwilligers Terra Maris   



 35 

Bijlage 1 
 

Activiteiten 2019 
Deelname is entree museum en reserveren is niet nodig, tenzij anders vermeld. 
 
Woensdag 2 januari-12:00 – 16:00-KKaAT: Winter in de Manteling 
De Manteling zit het hele jaar vol prachtige vormen. In de winter worden er vormen in de natuur 
zichtbaar die in andere seizoenen 'verstopt' zijn. We laten ons inspireren door deze vormen. Onder 
leiding van Jessica van Dierendonck van KKaAT, het (Kinder)KunstaATelier, maken we meerdere 
kleine eigentijdse schilderingen met diverse technieken. 
 
Donderdag 3 jananuari-13:30 – 15:30-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?  
 
Donderdag 3 januari-13:30 – 15:30-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. 
 
Vrijdag 4 januari-13:00 – 13:20-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. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Vrijdag 4 januari-13:30 – 15:30 -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. 
 
Zaterdag 5 januari-13:00, 14:00 en 15:00-Kinder-Workshop 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.  
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Zondag 6 januari -13:00 – 16:00 -Kunst- en vliegwerk  
Tijdens de kerstvakantie komt kunstenares Margot van Dam bij Terra Maris kunstworkshops geven.  
Bij de kunstworkshops van Margot gebruiken we materialen uit de natuur en afvalmaterialen. 
Kinderen kunnen winterkunstwerkjes komen maken, wat ze zelf zullen ontwikkelen. Daarnaast 
maken ze op een leuke manier kennis met natuur en vervuiling. De natuur is heel mooi en we laten 
ons daardoor inspireren. Kom allemaal langs! 
 
Woensdag 9 januari-13:30 – 15:30-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) 
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Woensdag 23 januari -13:30 – 15:30-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. 
 
Zondag 10 februari van 13:30 – 15:30 uur -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. 
 
Woensdag 13 februari van 13.30 – 15.30 uur – 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) 
 
Zondag 17 februari van 13:30 – 15:30 uur - 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. 
 
Maandag -18 februari van 13:30 – 15:30 uur –‘Droge voeten in de stad’ 
Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen‘. Hoe houden we 
droge voeten als er weer eens een hoosbui is? Zelf een regenbui veroorzaken en daarna oplossingen 
bedenken: want waar laten we het vele water? Experimenteer met de materialen bij de Klimaat 
Watertafel. Verwissel bijvoorbeeld de betonnen oprit voor waterdoorlatende bestrating en zie wat er 
gebeurt! 
 
Maandag 18 februari om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Dinsdag 19 februari van 13:30 – 15:30 uur - 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. 
 
Dinsdag 19 februari van 13:30 – 15:00 uur - Stinzenwandeling 
De wandeling gaat langs de Stinzenplanten in het gebied rondom Terra Maris,  de Manteling van 
Walcheren, waar rondom een aantal buitenplaatsen ooit stinzenplanten werden geplant. 
Stinzenplanten zijn oorspronkelijk niet-inheemse plantensoorten, die zich in de loop van de tijd 
hebben aangepast aan de milieuomstandigheden en zo als het ware zijn verwilderd. |In de Manteling 
van Walcheren vinden we onder andere het sneeuwklokje, de stengelloze sleutelbloem,  de narcis, 
de voorjaarshelmbloem, de sterhyacint en nog vele andere soorten vinden. 
Deelname: € 4,00 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118-582620 

Woensdag 20 februari om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – (Kinder-) workshop 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 

http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
tel:0118-582620
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aan een ‘muurtje’ van wilgentenen en zelf een klein werkstukje maken dat je mee naar huis mag 
nemen. Per ronde kunnen 10 kinderen deelnemen.  
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Donderdag 21 februari om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Vrijdag 22 februari van 13:00 – 13:30 uur - Kijkje achter de scherm en 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. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Vrijdag 22 februari van 13:30 – 15:30 uur - Bijkletsen 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. 
 
Zondag 24 februari van 13:00 – 16:00 uur - KKaAT: De Manteling ontwaakt! 
De bossen, de duinen, langzaamaan ontwaakt in deze tijd van het jaar de Manteling weer. 
De natuur komt zichtbaar tot leven. We laten ons hierdoor inspireren. Want wat zie jij allemaal, 
dichtbij of in de verte? Onder leiding van beeldend kunstenares Jessica van Dierendonck van KKaAT, 
het KinderKunstaATelier, maken we vandaag meerdere kleine, bijzondere landschapsschilderingen. 
En leer je wellicht ook nog iets over dieptewerking. Geschikt voor alle leeftijden. 
 
Maandag 25 februari van 13:30 – 15:30 uur - Het 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.  
 
Dinsdag 26 februari van 13:30 – 15:00 uur – Stinzenwandeling 
De wandeling gaat langs de Stinzeplanten in het gebied rondom Terra Maris,  de Manteling van 
Walcheren, waar rondom een aantal buitenplaatsen ooit stinzeplanten werden geplant. 
Stinzeplanten zijn oorspronkelijk niet-inheemse plantensoorten, die zich in de loop van de tijd 
hebben aangepast aan de milieuomstandigheden en zo als het ware zijn verwilderd. |In de Manteling 
van Walcheren vinden we onder andere het sneeuwklokje, de stengelloze sleutelbloem,  de narcis, 
de voorjaarshelmbloem, de sterhyacint en nog vele andere soorten vinden. 
Deelname: € 4,00 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118-582620 
 
Dinsdag 26 februari van 13:30 – 15:30 uur -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?  
 
Woensdag 27 februari om 13.00, 14.00 en 15.00 uur  (Kinder-) workshop Van wilg tot mand 
In deze workshop leer je van alles over de wilg, waar men de wilg door de eeuwen heen voor heeft 

http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
tel:0118-582620


 38 

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.  
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Donderdag 28 februari van 13:30 – 15:30 uur - 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. 
 
Donderdag 28 februari om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Vrijdag 1 maart van 13:00 – 13:30 uur -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. 
 
Vrijdag 1 maart van 13:30 – 15:00 uur Competitie vogelvlucht 
Kinderen (maximaal 30) leren welke vogel welke soort vleugel heeft en hoe ze daarmee vliegen. 
Daarna gaan ze zelf een vogel van papier vouwen die ook écht kan vliegen. Deze wordt  
vervolgens ingekleurd. Daarna gaan alle deelnemers naar het mottekasteel en start de wedstrijd. We 
laten de vogels vanaf de toren naar beneden vliegen, welke komt het verst?  
 
Vrijdag 1 maart van 13:30 – 15:30 uur - 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. 
 
Zaterdag 2 maart van 13:30 – 15:30 - 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?  
 
Zondag 3 maart van 12.00 - 13.30 uur - 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. 
 
Zondag 3 maart van 13:30 – 15:30 uur - Een b(L)IJhotel 
Tijdens deze activiteit gaan we een echt B(L)IJhotel maken. Een bijenhotel is een plek waar de wilde 
bijen hun eitjes kunnen leggen. Door (o.a.) holle stengels te bundelen en deze op een zonnige plek te 
hangen, kunnen verschillende bijensoorten getrokken worden. Al snel zullen metselbijen, 
behangersbijen en maskerbijen jouw hotel weten te vinden.  
 
 
Maandag 4 maart van 11:00 – 13:00 uur en van 13:30 – 16:00 uur - KKaAT 
Het kinderkunst atelier is weer geopend! Onder leiding van beeldend kunstenares Jessica Van 
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Dierendonck laten we ons vandaag inspireren door alles wat we in de lente zien bloeien om ons 
heen. Geschikt voor alle leeftijden. 
 
Maandag 4 maart van 13:00 – 14:00 uur en van 14:30 – 15:30 uur - De speurneus-tocht 
Samen met onze superspeurneus Gijsje ga je vanuit Terra Maris het bos in. Alle bosbewoners laten 
hun sporen achter, kun jij er achter komen wie dit zijn? Neem al je zintuigen mee en ontdek het bos 
van onder tot boven.  
 
Dinsdag 5 maart van 14:00 – 16:00 uur - Wonderwaterlab 
Wat leeft er allemaal onder water? Speuren naar schaatsenrijders, ruggenzwemmertjes, kikkerdril en 
ander onderwaterleven in de watertuin van het museum. ook leer je wat meer over de 
(w)onderwaterwereld! 
 
Dinsdag 5 maart om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Woensdag 6 maart om 13.00, 14.00 en 15.00 uur - (kinder)Workshop 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. De workshop is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 6/7 jaar. Jongere kinderen kunnen 
eventueel met behulp van hun begeleider ook een takkenbezempje maken. Maximaal 8 kinderen per 
keer. 
 
Woensdag 6 maart om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Woensdag 6 maart van 13:00 – 15:00 uur - Bomenonderzoekertjes 
Er zijn heel veel verschillende soorten bomen. Waar kun je ze aan herkennen? Maak je eigen 
bomenpaspoort! 
 
Vrijdag 8 maart van 13:00 – 13:30 uur -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. 
 
Vrijdag 8 maart van 13:30 – 15:30 uur - 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. 
 
Vrijdag 8 maart van 13:30 – 15:30 uur – De natuurlijke snackbar 
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.  
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Zaterdag 9 maart van 12.00 - 13.30 uur - 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. 
Zaterdag 9 maart om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Woensdag 13 maart van 13.30 – 15.30 uur – Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’ 
Bezoekers kunnen hun vragen stellen aan biologe Betty Ras over eigen natuurvondsten en/of 
waarnemingen. 
 
Zondag 17 maart van 12.00 - 13.30 uur - 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. 
 
Zaterdag 23 en zondag 24 maart 12:00 – 16:00 uur Prepareerweekend  
Tijdens dit weekeinde zijn een aantal preparateurs uit het hele land werkzaam op Terra Maris. Het 
publiek kan bij deze demonstraties aanwezig zijn en aan de daar werkende preparateurs vragen 
stellen over de getoonde technieken, o.a. het prepareren en opzetten van vissen, vogels en 
zoogdieren, het in elkaar zetten van skeletten, het maken van kunstlichamen en postamenten, het 
schilderen en afwerken van preparaten. Ook wordt uitleg gegeven over het gereedschap en de 
materialen die gebruikt worden door een preparateur. 
 
Zondag 31 maart van 13:00 – 15.30 – KKaAT  De wind geeft je vleugels  
Het kinderkunst atelier is weer geopend! Onder leiding van beeldend kunstenares Jessica Van 
Dierendonck maak je je eigen drie dimensionaal windkunstwerk. Geschikt voor alle leeftijden.  
 
Zondag 7 april van 12:00 – 15:00 uur – De Zeeuwse natuur met de knapzak 
Met een knapzak over je schouder de landschapstuin in.  Een speciale dobbelsteen stuurt je door de 
Zeeuwse Natuur, van een dijk naar een duin en van een drinkput naar een vliedberg. Of moet je eerst 
weer terug naar af?  
 
Woensdag 10 april van 13:30 – 15:30 uur - Natuurspreekuur: strandfossielen 
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.  
 
Zaterdag 13 april van 13:00 – 15:00 uur - Korren en zeeschuimen  
Ontdek het 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 
eventueel waterschoenen zijn nodig voor deze activiteit.  
Deelname: € 4,00 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Woensdag 17 april om 13.00, 14.00 en 15.00 uur - (kinder)Workshop van wilg tot mand 
In deze workshop leer je van alles over de wilg, waar men de wilg door de eeuwen heen voor heeft 
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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. De workshop is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 6/7 jaar. Jongere kinderen kunnen 
eventueel met behulp van hun begeleider ook een takkenbezempje maken. Maximaal 8 kinderen per 
keer. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Vrijdag 19 april van 13:30 – 15:30 uur - 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. 
 
Zaterdag 20 april van 06:00 – 08:00 uur - Vroege vogelwandeling 
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: € 4,00 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Zondag 21 april van 10.00-17.00 uur – Paasspeurtocht 
Zoek alle letter-eieren die verstopt zijn in het hele museum en de tuin. Heb je de oplossing 
gevonden? Dan verdien je natuurlijk een lekker paaseitje! 
 
Maandag 22 april van 10.00-17.00 uur – Paasspeurtocht 
Zoek alle letter-eieren die verstopt zijn in het hele museum en de tuin. Heb je de oplossing 
gevonden? Dan verdien je natuurlijk een lekker paaseitje! 
 
Maandag 22 april van 13:30 – 15:30 uur - 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. 
 
Dinsdag 23 april van 13:30 – 15:30 uur - Een b(L)IJhotel 
Tijdens deze activiteit gaan we een echt B(L)IJhotel maken. Een bijenhotel is een plek waar de wilde 
bijen hun eitjes kunnen leggen. Door (o.a.) holle stengels te bundelen en deze op een zonnige plek te 
hangen, kunnen verschillende bijensoorten getrokken worden. Al snel zullen metselbijen, 
behangersbijen en maskerbijen jouw hotel weten te vinden.  
 
Dinsdag 23 april om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Woensdag 24 april om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Woensdag 24 april van 13:30 – 15:30 uur - Droge voeten in de stad  
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Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen‘. Hoe houden we 
droge voeten als er weer eens een hoosbui is? Zelf een regenbui veroorzaken en daarna oplossingen 
bedenken: want waar laten we het vele water? Experimenteer met de materialen bij de Klimaat 
Watertafel. Verwissel bijvoorbeeld de betonnen oprit voor waterdoorlatende bestrating en zie wat er 
gebeurt! 
 
Donderdag 25 april - 13:30 – 15:00 uur Competitie vogelvlucht 
Kinderen (maximaal 30) leren welke vogel welke soort vleugel heeft en hoe ze daarmee vliegen. 
Daarna gaan ze zelf een vogel van papier vouwen die ook écht kan vliegen. Deze wordt vervolgens 
ingekleurd. Daarna gaan alle deelnemers naar het mottekasteel en start de wedstrijd. We laten de 
vogels vanaf de toren naar beneden vliegen, welke komt het verst?  
 
Donderdag 25 april om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Vrijdag 26 april van 13:30 – 15:30 uur - Bijkletsen 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. 
 
Vrijdag 26 april om13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Vrijdag 26 april van 3:00 – 13:30 uur - Kijkje achter de schermen van het zee aquarium 
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. 
 
Zondag 28 april van 11:00 – 13:00 uur en van 13:30 – 16:00 uur - KKaAT 
Het kinderkunst atelier is weer geopend! Onder leiding van beeldend kunstenares Jessica Van 
Dierendonck laten we ons vandaag inspireren door alles wat we in de lente zien bloeien om ons 
heen. Geschikt voor alle leeftijden.  
 
Maandag 29 april van 9.30 tot 12.30 uur Fietsexcursie het Vroon met aansluitend een lunch 
Onder leiding van een ervaren vogelaar gaat u op de fiets richting het vroon van Westkapelle. Daar is 
het in deze tijd van het jaar een komen en gaan van diverse vogelsoorten waaronder meeuwen, 
steltlopers, eenden. Ook de zangvogels zullen onderweg aan bod komen.   
 
Maandag 29 april om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Dinsdag 30 april 12.00.-16.00 uur - Terra Maris viert de lente, en nog één keer Koninginnedag 
Op 30 april staat de bijenkoningin in het zonnetje bij de officiële opening van de nieuwe Bijenstal in 
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Terra Maris. Dit feest wordt uitgebreid gevierd met álle dieren in en rond de museumtuin! Op 
verschillende tijdstippen nemen onze specialisten je mee: Kom Bij-kletsen met de imker, luister naar 
Vlinders en Libellen vertellen, ontdek de Zoldergeheimen of vis en ontdek de (W)onderwaterwereld. 
Proef het lekkers van de kruidentuin, maak een mooi lentekunstwerk bij KKaAT en ontdek de do’s en 
dont’s van moestuinieren. En voor de allerkleinsten is het natuurhalfuurtje Gezoem op een bloem. 
 
Woensdag 1 mei om 13.00, 14.00 en 15.00 uur - (kinder)workshop 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. De workshop is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 6/7 jaar. Jongere kinderen kunnen 
eventueel met behulp van hun begeleider ook een takkenbezempje maken. Maximaal 8 kinderen per 
keer. 
 
Woensdag 1 mei om 13.00, 14.00 en 15.00 uur - 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren. 
 
Woensdag 1 mei van 11:00 – 12:00 en 12.00-13.00 uur -De speurneus- tocht  
Samen met onze superspeurneus Gijsje ga je vanuit Terra Maris het bos in. Alle bosbewoners laten 
hun sporen achter, kun jij er achter komen wie dit zijn? Neem al je zintuigen mee en ontdek het bos 
van onder tot boven.  
 
Donderdag 2 mei van 13:30 – 15:30 uur -Droge voeten in de stad  
Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen‘. Hoe houden we 
droge voeten als er weer eens een hoosbui is? Zelf een regenbui veroorzaken en daarna oplossingen 
bedenken: want waar laten we het vele water? Experimenteer met de materialen bij de Klimaat 
Watertafel. Verwissel bijvoorbeeld de betonnen oprit voor waterdoorlatende bestrating en zie wat er 
gebeurt! 
 
Donderdag 2 mei van 13:30 – 15:30 uur - Vlieg je vogel 
Steltlopers hebben vaak langere poten waarmee ze goed door het water kunnen lopen. Leer over de 
verschillende steltlopers en maak daarna je eigen marionetsteltvogel. Kan jij hem ook laten vliegen? 
 
Vrijdag 3 mei van 13:00 – 13:30 uur -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. 
 
Vrijdag 3 mei van 13:30 – 15:30 uur – 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. 
 
Vrijdag 3 mei van 14:00 – 16:00 uur -Wonderwaterlab 
Wat leeft er allemaal onder water? Speuren naar schaatsenrijders, ruggenzwemmertjes, kikkerdril en 
ander onderwaterleven in de watertuin van het museum. ook leer je wat meer over de 
(w)onderwaterwereld! 
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Zaterdag 4 mei van 11:00 – 12:00 uur en van 14:00 – 15:00 uur -De speurneus-tocht 
Samen met onze superspeurneus Gijsje ga je vanuit Terra Maris het bos in. Alle bosbewoners laten 
hun sporen achter, kun jij er achter komen wie dit zijn? Neem al je zintuigen mee en ontdek het bos 
van onder tot boven.  
 
Zaterdag 4 mei van 13:30 – 15:00 uur -Wandeling: manteling in de 2e wereldoorlog 
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. 
 
Zondag 05 mei van 12:00 – 15:00 uur-De Zeeuwse natuur met de knapzak 
Met een knapzak over je schouder de landschapstuin in.  Een speciale dobbelsteen stuurt je door de 
Zeeuwse Natuur, van een dijk naar een duin en van een drinkput naar een vliedberg. Of moet eerst 
weer terug naar af?  
 
Woensdag 8 mei van 13:30 – 15:30 uur -Natuur spreekuur: strand 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.  
 
Zaterdag 11 mei van 13:00 – 15:00 uur -Korren en zee schuimen  
Ontdek het 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 
eventueel waterschoenen zijn nodig voor deze activiteit.  
 
Zondag 19 mei van 13:30 – 15:30 uur -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. 
 
Zaterdag 25 mei van 13:00 – 15:00 uur -Korren en zeeschuimen  
Ontdek het 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 
eventueel waterschoenen zijn nodig voor deze activiteit.  
 
Donderdag 30 mei van 06:00 – 08:00 uur -Vroege vogelwandeling (hemelvaart) 
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. 
 
Vrijdag 31 mei van 13:30 – 15:30 uur -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. 
 
 
Vrijdag 7 juni om 14.00 en 15.00 uur – 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 krijg je te horen welke soorten er te 
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zien zijn en wordt er stil gestaan bij de levenscyclus van vlinders en libellen.  
 
 
Woensdag 12 juni van 13:30 tot 15:30 uur -Natuur spreekuur: strand 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. 
 
Vrijdag 14 juni van 13:30 – 15:30 uur – 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. 
 
Zondag 16 juni van 13:00 tot ongeveer 13.45 uur - Papa wat vliegt daar? 
In de 2.5 ha grote landschapstuin achter het museum wemelt het van de insecten. Ze zoemen, 
fladderen, kruipen en springen dat het een lieve lust is. Papa’s kunnen niet alles weten, ga daarom 
samen op onderzoek uit met onze alles-wat-vliegt-specialist. Griezelig of mooi? Je bepaalt het zelf 
door de dieren ook eens onder de loep te bekijken. Leuke familieactiviteit op deze Vaderdag!  
 
Vrijdag 21 juni om 14.00 en 15.00 uur – 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 krijg je te horen welke soorten er te 
zien zijn en wordt er stil gestaan bij de levenscyclus van vlinders en libellen.  
 
Zaterdag 22 juni van 13:30 tot 15:30 uur -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. 
 
Vrijdag 28 juni van 13:30 tot 15:30 uur – 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. 
 
Maandag 8 & 22 juli & donderdag 25 juli om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – Zoldergeheimen  
Duizenden collectie-objecten, zoals opgezette vogels en zoogdieren, fossiele botten etc. zijn jarenlang 
verborgen gebleven. Bezoek ons Open Depot o.l.v. een deskundige gids, die je alle de bijzonderheden 
over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren kan vertellen. Deelname: entreeprijs museum + 
€1,- 
 
Maandag 8 & 15 & 22 & 29 juli om 10.00 uur – Door de manteling met Staatsbosbeheer 
Wandel mee met een gastvrouw- of heer van Staatsbosbeheer en ontdek de Manteling van 
Walcheren. Deze streek was in de Gouden Eeuw het vakantieadres van de rijke VOC-kooplieden uit 
Middelburg en Vlissingen. … Een kuiertocht door de eeuwen heen. Deelname: volwassene € 5,- euro, 
kind € 2,50 
Reserveren: via Staatsbosbeheer https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-de-
manteling-van-walcheren 
 
Op dinsdag – woensdag – vrijdag – zaterdag – zondag organiseert de Scharrelkidsclub leuke 
activiteiten tussen 11.00 en 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Luchtacrobaten, Vikingen, 
Groeiers & Bloeiers, van Potvis tot Petfles of Zoet & Zout water, elke dag is er een ander thema! 
  

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-de-manteling-van-walcheren
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-de-manteling-van-walcheren
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Woensdag 10 juli van 13.30 tot 15.30 uur – Natuurspreekuur: Strandfossielen  
Een bijzonder schelp gevonden waarvan u niet achter de naam kan komen? Harry Raad, deskundige 
op het gebied van Nederlandse recente en fossiele schelpen, geeft informatie en beantwoordt 
vragen over uw vondst! Deelname: gratis exclusief museumbezoek 
 
Donderdag 11 juli van 13.30 tot 15.30 uur - 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.  
 
Vrijdag 12 & 19 & 26 juli van 13.30 tot 15.30 uur – Bij-kletsen met de imker 
Onze huisimker neemt je mee in de fantastische wereld van de bijen.  
 
Zaterdag 13 & 27 juli van 13.00 tot 15.00 - Wandeling Van Zoet naar Zout  
De Manteling 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. Deelname: € 4,- p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118-582620       
 
Maandag 15 & 22 & 29 & donderdag 18 juli van 11.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.00 uur - KKaAT  
Vikingen en de Potvis… genoeg inspiratie voor Jessica van Dierendonck om een kunstwerk te 
bedenken. Kom naar het Kinder KunstaATelier in de landschapstuin van Terra Maris en ga lekker zelf 
aan de slag!  
 
Dinsdag 16 + 23 + 30 juli van 16.30 tot 19.30 uur - Middeleeuws festijn: Spelen en Spijzen!  
Hoogtepunt van de zomeractiviteiten is het middeleeuws festijn met de Viking show ‘‘Klunzige Knud 
uit Walichrum’: een waar hilarisch spektakel met jongleren, grappen, grollen en zelfs zakken die 
gerold worden. Dit festijn staat bol van middeleeuwse activiteiten zoals: broodje bakken, speer 
gooien, het Mottekasteel bestormen, mosterd maken, zoutzieden, beenhammen, middeleeuwse 
spellen en muziek. Kosten: volwassenen € 9,00 en kinderen € 6,50 
Kortingspassen of kortingsbonnen voor Terra Maris zijn ook geldig op de 5 dagen van het festijn. 
Het eten en drinken is NIET bij de prijs inbegrepen. Een bezoek aan het museum is wel bij de prijs 
inbegrepen dus kom ruim voordat het festijn begint naar Terra Maris! 
 
Zaterdag 20 juli van 13.30 tot 15.30 uur - Spreekuur Archeologie: Vondsten vertellen 
Heb jij archeologische vondsten van het strand van Domburg-Oostkapelle en omgeving en wil je wel 
eens weten wat het is en hoe oud ze zouden kunnen zijn? Kom langs en schuif aan bij de conservator 
van de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap, Aagje Feldbrugge. Wie weet wat voor 
bijzonders je gevonden hebt! Deelname: gratis exclusief museumbezoek.  
 
Op 1 / 5 / 15 augustus van 11.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.00 uur - KKaAT  
Vikingen en de Potvis… genoeg inspiratie voor Jessica van Dierendonck om een kunstwerk te 
bedenken. Kom naar het Kinder KunstaATelier in de landschapstuin en ga lekker zelf aan de slag met 
(on)verwachte materialen!  
 
Op 1 / 7 / 8 / 15 / 19 / 22 augustus om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – Zoldergeheimen  
Duizenden collectie-objecten, zoals opgezette vogels en zoogdieren, fossiele botten etc. zijn 
jarenlang verborgen gebleven. Bezoek ons Open Depot o.l.v. een deskundige gids, die je alle de 
bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren kan vertellen. Deelname: 
entreeprijs museum + €1,- 
 
Maandag 5 / 12 / 19 / 26 augustus om 10.00 uur – Door de manteling met Staatsbosbeheer 
Wandel mee met een gastvrouw- of heer van Staatsbosbeheer en ontdek de Manteling van 
Walcheren. … Een kuiertocht door de eeuwen heen. Deelname: volwassene € 5,- euro, kind € 2,50 

http://www.terramaris.nl/
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Reserveren: via Staatsbosbeheer https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-de-
manteling-van-walcheren 
 
Op dinsdag – woensdag – vrijdag – zaterdag – zondag organiseert de Scharrelkidsclub leuke 
activiteiten tussen 11.00 en 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Luchtacrobaten, Vikingen, 
Groeiers & Bloeiers, van Potvis tot Petfles of Zoet & Zout water, elke dag is er een ander thema! 
  
Dinsdag 6 & 13 augustus van 16.30 tot 19.30 uur - Middeleeuws festijn: Spelen en Spijzen!  
Met de Viking show ‘‘Klunzige Knud uit Walichrum’: een waar hilarisch spektakel met jongleren en 
vuur, grappen, magische vissen en zelfs zakken die gerold worden. Dit festijn staat bol van 
middeleeuwse activiteiten zoals: broodje bakken, speer gooien, het Mottekasteel bestormen, 
mosterd maken, zoutzieden, beenhammen, middeleeuwse spellen en muziek. Kosten: volwassenen € 
9,00 en kinderen € 6,50 Het eten en drinken is NIET bij de prijs inbegrepen. Kortingspassen 
of kortingsbonnen voor Terra Maris zijn ook geldig op de 5 dagen van het festijn. Een bezoek aan het 
museum is wel bij de prijs inbegrepen!  
 
Zaterdag 10 & 24 augustus van 13.00 tot 15.00 - Wandeling Van Zoet naar Zout  
De Manteling 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. Deelname: € 4,- p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118-582620 
 
Op Zondag 11 augustus is er van 13.00 tot 16.00 uur - Keltische muziek 
De sfeer van Walichrum in muziekvorm. Kom naar Terra Maris en geniet van de levendige klanken! 
 
Woensdag 14 augustus van 13.30 tot 15.30 uur – Natuurspreekuur: Strandfossielen  
Een bijzonder schelp gevonden waarvan u niet achter de naam kan komen? Harry Raad, deskundige 
op het gebied van Nederlandse recente en fossiele schelpen, geeft informatie en beantwoordt 
vragen over uw vondst! Deelname: gratis exclusief museumbezoek 
 
Vrijdag 2 / 9 / 16 / 23 augustus van 13.30 tot 15.30 uur – Bij-kletsen met de imker 
Onze huisimker neemt je mee in de fantastische wereld van de bijen.  
 
Maandag 12 & dinsdag 20 augustus van 13.30 tot 15.30 uur - 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.  
 
Woensdag 21 augustus van 12:00 tot 16:00 uur – De reizende kok 
De Zilte Academie Zeeland (ZAZ) organiseert deze kookworkshop op Terra Maris. Je leert heerlijke 
dingen van het Zeeuwse land te bereiden. Hoe maak je bijvoorbeeld een koekje van eigen deeg? En 
heb je wel eens gevulde zoete bloemen gegeten? Of Zeeuwse Lassie gemaakt? Zowel voor jong als 
oud! 
 
Zondag 1 september tussen 12:00 tot 15:00 uur – De Zeeuwse natuur met de knapzak 
Met een knapzak over je schouder de landschapstuin in.  Een speciale dobbelsteen stuurt je door de 
Zeeuwse Natuur, van een dijk naar een duin en van een drinkput naar een vliedberg. Of moet je eerst 
weer terug naar af?  
Deelname: entreeprijs museum 
Reserveren: niet nodig 
 
Vrijdag 6 + zondag 22 september om 13.00, 14.00 en 15.00 uur – Zoldergeheimen 
Duizenden collectie-objecten, zoals opgezette vogels en zoogdieren, fossiele botten etc. zijn 
jarenlang verborgen gebleven. Bezoek ons Open Depot o.l.v. een deskundige gids, die je alle de 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-de-manteling-van-walcheren
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-de-manteling-van-walcheren
http://www.terramaris.nl/
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bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren kan vertellen. Deelname: 
entreeprijs museum + €1,- 
 
Zaterdag 7 + 21 september van 13:30 tot 15:30 uur - Korren en zeeschuimen  
Ontdek het 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 
eventueel waterschoenen zijn nodig voor deze activiteit.  
Deelname: € 4,00 p.p. en Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op 
www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Zaterdag 7 september van 13.30 tot 15.30 uur - Spreekuur Archeologie: Vondsten vertellen 
Heb jij archeologische vondsten van het strand van Domburg-Oostkapelle en omgeving en wil je wel 
eens weten wat het is en hoe oud ze zouden kunnen zijn? Kom langs en schuif aan bij de conservator 
van de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap, Aagje Feldbrugge. Wie weet wat voor 
bijzonders je gevonden hebt! Deelname: gratis exclusief museumbezoek.  
 
Zondag 8 september van 13:30 tot 15:30 uur - Bij-kletsen met de imker 
Onze huisimker neemt je mee in de fantastische wereld van de bijen.  
 
Woensdag 11 september tussen 13.30 en 15.30 uur – Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’ 
Bezoekers kunnen hun vragen stellen aan biologe Betty Ras en andere specialisten over eigen 
natuurvondsten en/of waarnemingen. Deelname: gratis (exclusief museumbezoek) 
 
Zaterdag 14 september van 9.30 tot 12.30 uur - Fietsexcursie het Vroon met een lunch 
Olv een ervaren vogelaar gaat u op de fiets richting het vroon van Westkapelle. Daar is het in deze 
tijd van het jaar een komen en gaan van diverse vogelsoorten waaronder meeuwen, steltlopers, 
eenden. Heeft u zelf geen fiets, dan kunt u er 1 huren voor € 10,- per fiets (uiterlijk 17.00 uur weer 
inleveren) Deelname: Deelname: € 9,75 p.p. excl. huur fiets.  
Reserveren: is noodzakelijk voor deelname aan de excursie en eventuele huur van een fiets en kan 
via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620.  
 
Zondag 15 september van 13:30 tot 15:30 uur - 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.  
 
Vrijdag 27 september van 13:00 tot 13:30 uur - Kijkje achter de schermen van het zee aquarium 
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. Reserveren: noodzakelijk via het 
reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
 
Zondag 29 september van 12:00 tot 15:00 uur – De Zeeuwse natuur met de knapzak 
Met een knapzak over je schouder de landschapstuin in.  Een speciale dobbelsteen stuurt je door de 
Zeeuwse Natuur, van een dijk naar een duin en van een drinkput naar een vliedberg. Of moet je eerst 
weer terug naar af?  
 
Woensdag 9 oktober tussen 13.30 en 15.30 uur – Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’ 
Bezoekers kunnen hun vragen stellen aan biologe Betty Ras en andere specialisten over eigen 
natuurvondsten en/of waarnemingen. Deelname: gratis (exclusief museumbezoek) 
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Zaterdag 12 oktober van 13.30 tot 15.30 uur - Spreekuur Archeologie: Vondsten vertellen 
Heb jij archeologische vondsten van het strand van Domburg-Oostkapelle en omgeving en wil je wel 
eens weten wat het is en hoe oud ze zouden kunnen zijn? Kom langs en schuif aan bij de conservator 
van de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap, Aagje Feldbrugge. Wie weet wat voor 
bijzonders je gevonden hebt! Deelname: gratis exclusief museumbezoek.  
 
Maandag 14 & donderdag 24 oktober van 13:30 tot 15:30 uur - Het 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. Dus stroop je mouwen op en 
kom naar de vogelkeuken in het ScharrelLAB.  
 
Op 14 / 15 / 18 / 21 / 23 en 25 oktober om 13:00/14:00/15:00 uur – Zoldergeheimen 
Duizenden collectie-objecten, zoals opgezette vogels en zoogdieren, fossiele botten etc. zijn 
jarenlang verborgen gebleven. Bezoek ons Open Depot o.l.v. een deskundige gids, die je alle de 
bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren kan vertellen. Deelname: 
entreeprijs museum + €1,- 
 
Dinsdag 15 & 22 oktober van 13:30 tot 15:30 uur - Braakballen pluizen  
Uilen en roofvogels eten hun prooi met huid en haar op. De moeilijk te verteren botjes en haren van 
bijv. muizen braken ze uit als braakbal. Kinderen kunnen met een prikker, vergrootglas en skeletkaart 
‘n braakbal uitpluizen. Wat stond er op het menu van bijvoorbeeld de kerkuil? 
 
Woensdag 16 & 23 oktober om 13:00/14:00/15:00 uur - 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. Je oefent een stukje en maakt een klein 
werkstukje dat je mee naar huis mag nemen. Per ronde kunnen 8 kinderen deelnemen, vanaf 6 jaar. 
Deelname: entreeprijs museum en reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op 
www.terramaris.nl of via 0118 582620 

Donderdag 17 oktober van 12:00 tot 16:00 uur KKaAT  
Kom naar het kinderkunstatelier van Jessica van Dierendonck en ontdek de kunstenaar in jezelf. Over 
potvissen of Walichrum, waar laat Jessica zich vandaag door inspireren? 
Geschikt voor alle leeftijden. 
 
Vrijdag 18 & 25 oktober van 13:30 tot 15:30 uur - Bij-kletsen met de imker 
Onze huisimker neemt je mee in de fantastische wereld van de bijen.  
 
Zaterdag 19 oktober van 13:30 tot 15:30 uur - Korren en zeeschuimen  
Ontdek het zeedierenrijk op de grens van water en land! Met een sleepnet (kor) wordt het verborgen 
leven van o.a. visjes, krabben en garnalen zichtbaar gemaakt. Een handdoek en eventueel 
waterschoenen zijn nodig voor deze activiteit. Deelname: € 4,00 p.p. en reserveren: noodzakelijk via 
www.terramaris.nl/reserveringsformulier of via 0118 582620 
 
Maandag 21 oktober van 13:30 tot 15:30 uur - 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.  
 
Zondag 20 oktober van 14:00 tot 16:00 uur - 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: € 4,- p.p. en reserveren noodzakelijk via het 
reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118 582620 
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Zaterdag 9 november van 13.30 tot 15.30 uur - Spreekuur Archeologie: Vondsten vertellen  
Heb jij archeologische vondsten van het strand van Domburg-Oostkapelle en omgeving en wil je wel 
eens weten wat het is en hoe oud ze zouden kunnen zijn? Kom langs en schuif aan bij de conservator 
van de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap, Aagje Feldbrugge. Wie weet wat voor 
bijzonders je gevonden hebt! Deelname: gratis exclusief museumbezoek.  
 
Woensdag 13 november van 13.30 tot 15.30 uur – Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’  
Bezoekers kunnen hun vragen stellen aan biologe Betty Ras en andere specialisten over eigen 
natuurvondsten en/of waarnemingen.  
Deelname: gratis (exclusief museumbezoek)  
Reserveren: niet nodig  
 
Vrijdag 15 november van 13:30 tot 15:30 uur – 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.  
 
Zondag 17 november om 13.00, 14.00 en 15.00 uur - 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 
deskundige gids vertelt alle bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren.  
Deelname: entreeprijs museum + €1  
Reserveren: niet nodig  
 
Zondag 24 november   van 13:30 tot 15:30 uur – Westhove: Toen en nu 
Tijdens deze cultuur historische rondleiding wordt veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van 
het kasteel, de orangerie en de omgeving door de jaren heen.  De natuur wordt echter niet vergeten 
tijdens deze wandeling. 
Deelname: 4,00 p.p. 
Reserveren: noodzakelijk via het reserveringsformulier op de website www.terramaris.nl of 0118-
582620 of loop even binnen en meld je aan bij de balie 
 
Vrijdag 29 november van 13:30 tot 15:30 uur - 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.  
 
Zaterdag 30 november van 13:30 tot 15:30 uur - 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.  
 
Zondag 29 december & 5 januari van 14:00 tot 16:00 uur - Winter wonderwandeling 
Hoe herken je een boom in de winter en waar zijn alle dieren gebleven? Laat je verwonderen door 
ontdekkingen en verhalen van onze gids tijdens deze Winter Wonderwandeling. Deelname: € 4,- p.p. 
en reserveren noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118-
582620. 
 
Zaterdag 14 december & 4 januari om 13.00, 14.00 en 15.00 uur - Zoldergeheimen 
Duizenden collectie-objecten, zoals opgezette vogels en zoogdieren, fossiele botten etc. zijn 

http://www.terramaris.nl/
http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
tel:0118-582620
tel:0118-582620
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jarenlang verborgen gebleven. Bezoek ons Open Depot o.l.v. een deskundige gids, die je alle de 
bijzonderheden over één of meerdere soorten vogels en zoogdieren kan vertellen. Deelname: 
entreeprijs museum + €1,- 
 
Zondag 15 december & 5 januari van 13:30 tot 15:30 uur - Van pulp tot papier  
Weet jij hoe papier wordt gemaakt? Met het activiteitenteam van Schoon Zeeland gaan we van oud 
papier zelf nieuw papier maken; met of zonder kerstmotieven!  
 
Zaterdag 21 & dinsdag 31 december van 13:30 tot 15:30 uur - Het 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. Dus stroop je mouwen op en 
kom naar de vogelkeuken in het ScharrelLAB.  
 
Zaterdag 28 & maandag 30 december van 15:00 tot 16:30 uur - Spieddaten 
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! Deelname: €4,- p.p. en 
reserveren is noodzakelijk via het reserveringsformulier op www.terramaris.nl of via 0118-582620.  
 
Maandag 23 december van 13:30 tot 15:30 uur - 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. Kinderen kunnen met een prikker, vergrootglas en 
skeletkaart ‘n braakbal uitpluizen. Wat stond er op het menu van bijvoorbeeld de kerkuil?  
 
Dinsdag 24 en maandag 30 december van 12:00 tot 16:00 uur – De Reizende Chef 
De Zilte Academie Zeeland (ZAZ) organiseert deze kookworkshop op Terra Maris. Het thema van deze 
workshop is ‘Wintergroen’. Tijdens deze workshops leer je heerlijke dingen van het Zeeuwse land te 
bereiden. Deze workshop is voor iedereen toegankelijk, zowel voor jong als voor oud.  
 
Vrijdag 27 december van 13:30 tot 15:30 uur – 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. 
 
Zaterdag 28 december en donderdag 2 januari van 12:00 tot 16:00 uur - Kinderkunstatelier KKAaT 
Laat je inspireren door de mooie winter in de Manteling en maak o.l.v. kunstenares Jessica van 
Dierendonk een mooi, gek of bijzonder kunstwerk voor aan de muur!   
 
 
 
 
 
 

  

http://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten-agenda/
tel:0118-582620
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Bijlage 2 

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 
zeeaquarium, prachtige maquettes over de vroege bewoning in het middeleeuwse Zeeland, vitrines 
met archeologische voorwerpen, geprepareerde dieren en in de landschapstuin 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 cultuurhistorie 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. 
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Kosten € 35 per groep. Duur 1,5 uur. 
 
 
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 Noordwest 
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 3 

Arrangementen 2019 
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 
worden alleen in het Nederlands verzorgd.  
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 hiervoor telefonisch contact met ons op.  
 
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 kaardenbol 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 prachtig 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 € 13,75 (met bolus) voor volwassenen en € 11,00 voor kinderen 4 t/m 12 jaar 
Prijs € 14,75 (met taart) voor volwassenen en € 12,25 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 één 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 € 25,75 voor volwassenen en € 19,50 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 € 31,75 voor volwassenen en € 25,00 voor kinderen 4 t/m 12 jaar 
 
Langs het tuinpad van herinneringen 
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 terugvoeren 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 
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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 een bolus in het 
museumcafé. 
Duur: 1,5 uur 
Prijs inclusief koffie/thee met bolus € 12,50 of koffie/thee met taart € 13,25     
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Bijlage 4 
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 museummedewerker worden 
de vondsten met een loep 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/
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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 2019 na resultaatbestemming 
 
                                                                                  toel.                    31-12-2019              31-12-2018        
                                                                                                                 ________                  ________ 
ACTIVA      
    
Materiële vaste activa: 1 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen  116.578  127.861 
Inventaris  48.575  22.401 
  165.153  150.262 
     
Voorraden: 2   
Gereed product en handelsgoederen 12.982  13.494 
  12.982  13.494  
 
Vorderingen: 3 

Handelsdebiteuren 9.170  9.329 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.065  11.701 
Overige vorderingen en overlopende activa 46.790  26.237 
  66.025  47.267  
 
Liquide middelen 4 81.703  195.637 
   81.703  195.637  
 
 
   325.863  406.660 

 
PASSIVA 

 
Eigen vermogen: 5      

Algemene reserve  13.127  50.320  
   13.127  50.320 
Bestemmingsreserves: 6     

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

   50.000  50.000 
 
   63.127  100.320 

Voorzieningen: 
Jubileumvoorziening 7  1.566  0 
 
Kortlopende schulden: 8 
Leveranciers en handelskredieten  18.332  40.554  
Belasting en premies sociale verzekeringen  25.235  30.030  
Schulden aan groepsmaatschappijen  2.686  2.949  
Overige schulden en overlopende passiva  214.917  232.807  
   261.170  306.430 
 
 
   325.863  406.660 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 
 
 

Toel. 2019  begr 2019  2018 

 € €  € €  € € 
Opbrengsten         
Subsidies en donaties            9 437.641   446.015   432.676  
Doelsubsidies                        10 180.882   115.000   107.835  
Entreegelden                         11    150.702   140.204   132.636  
Overige inkomsten                      12 69.541   63.960   63.448  
Opbrengst balieverkoop        13 76.604   51.400   71.551  

Opbrengsten  915.370   816.579   808.146 
         
Personeelskosten                 14 455.100   442.493   417.633  
Huisvestingskosten               15 85.487   67.574   70.052  
Verkoopkosten                      16 4.116   2.828   3.753  
Promotiekosten                     17 18.955   25.000   18.383  
Kostprijs balieverkoop           18  40.421   21.400   39.966  
Kosten collectiebeheer          19 6.224   9.060   4.961  
Kosten heemtuin                   20 17.918   11.110   19.751  
Kosten educatieve act           21 28.940   18.120   34.220  
Uitgaven uit doelsubsidies    22 192.678   150.000   100.231  
Algemene kosten                  23 80.871   60.147   60.952  
Diverse lasten                       24 234   0   17.047  
Afschrijvingen op materiële   25               
vaste activa 

 
21.619 

   
14.735 

   
16.132 

 

Som der kosten  952.563   822.467   803.081 

         
Bedrijfsresultaat  - 37.193 -   - 5.888   5.065 

         
Rentebaten en soortgelijke         
opbrengsten 

 
0 

   
0 

   
0 

 

Rentelasten en soortgelijke          
kosten 

 
0 

   
0 

   
0 

 

  0   0   0   

         

Saldo  - 37.193   - 5.888   5.065 

         

 
 
 

Voorstel resultaatbestemming 2019 
 
Voorgesteld wordt het resultaat: 
Te onttrekken aan de algemene reserve    €   37.193 
Totaal         €   37.193 
 
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 2019 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 Terra Maris en het Lunchcafé 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 € 13.800). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 
17,43% 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 actuele dekkingsgraad van het ABP bedraagt eind maart 2020 volgens opgave van het 
fonds 82,0%. 
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De beleidsdekkingsgraad van het ABP was eind maart 2020 volgens opgave van het fonds 
93,0%. 
Omdat de beleidsdekkingsgraad boven de kritische dekkingsgraad van 90% blijft zullen de 
pensioenen in 2020 niet worden verlaagd. Er blijft een kans bestaan dat ABP in 2021 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.  
 
Jubileumvoorziening: 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en 
leeftijd. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
 
1) Materiële vaste activa 
 
Het verloop van deze post in 2019 is als volgt: 
 
  Bedrijfs-         Inventaris          Totaal 
  Gebouwen       
 en -terreinen    
 
Stand per 1 januari  127.861 22.401 150.262 
Investeringen  0 36.511 36.511 
  127.861 58.912 186.773 
Desinvesteringen  0 225 225 
Afschrijvingen  11.283 10.112 21.395 
 
Stand per 31 december  116.578 48.575 165.153 
 
 
 
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 258.232 115.895 374.127 
Cumulatieve afschrijvingen en overige 
waardeverminderingen per 31 december  141.654 67.320 208.974 
 
Stand per 31 december  116.578 48.575 165.153 
 
 
De jaarlijkse afschrijving van de gebouwen en de terreinen varieert van 0% 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 € 640.400. 
De verzekerde waarde van het Mottekasteel (incl. inventaris) bedraagt € 252.000. 
De verzekerde waarde van het educatielokaal (incl. inventaris) bedraagt € 241.300. 
 
 
 31.12.2019  31.12.2018 

 €  € 
2) Voorraden    
    
Gereed product en handelsgoederen:    
Balievoorraad 12.765  11.835 
Voorraad museumjaarkaarten 217  1.659 

Totaal voorraden 12.982  13.494 
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 31.12.2019  31.12.2018 

 €  € 
 

3) Vorderingen    
 

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

 
Handelsdebiteuren:    
Debiteuren 9.170  9.329 

    
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen: 

   

Omzetbelasting 4e kwartaal 10.065  11.701 

 10.065  11.701 

    
    
Overige vorderingen en overlopende 
activa: 

   

Rekening-courant Stichting Lunchcafé 
ZBM 

25.704  481 

Nog te ontvangen bedragen 0  12.428 
Vooruitbetaalde bedragen 21.086  13.328 

 46.790  26.237 

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

 0  12.428 

    
    
Vooruitbetaalde bedragen    
Vooruitbetaalde kosten 3.586  8.888 
Vooruitbetaalde projectuitgaven  17.500  4.440 

 21.086  13.228 

    
    
4) Liquide middelen    
Kas 483  770 
Kleine kas 209  529 
Rabobank rekening courant 73.220  98.224 
ABN/AMRO bank 6.990  94.867 
Gelden onderweg 801  1.247 

  81.703  195.637 

    

 
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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 31.12.2019  31.12.2018 

 €  € 
5) Eigen vermogen 
 
Algemene reserve: 

   

    
Het verloop van deze post is als volgt:    
Stand per 1 januari 50.320  45.255 
Mutatie uit resultaatverdeling -  37.193  5.065 

Stand per 31 december 13.127  50.320 

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

Stand per 31 december 50.000 50 50.000 

    
7) Voorzieningen    
    
Jubileumvoorziening:    
Stand per 1 januari 0  0 
Toevoeging 1.566  0 

Stand per 31 december 1.566  0 

 
 8) Kortlopende schulden 
 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten: 

   

Overige crediteuren 18.332  40.554 

    
Belastingen en premies sociale verzekeringen:    
Loonheffing 20.847  20.927 
Pensioenen 4.388  9.103 

 25.235  30.030 

    

Schulden aan groepsmaatschappijen:    
St. Het Zeeuwse Landschap 2.686  2.949 

 2.686  2.949 

    
Overige schulden en overlopende passiva:    
Netto lonen 3.662  4.842 
Vakantiegeldverplichting 11.844  13.269 
Accountantskosten 7.900  6.000 
Rente- en bankkosten 283  276 
Vooruitontvangen projectsubsidies 9.769  17.443 
Vooruitontvangen subsidie Beleeftuin 50.939  55.000 
Vooruitontvangen subsidie N.M.E. 902  530 
Vooruitontvangen investeringssubsidie educatielokaal 113.188  126.964 
Overige nog te betalen kosten 547  341 
Vooruitontvangen 0  1.360 
Onderhoudskosten gebouwen 15.883  6.782 

 214.917  232.807 
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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 2019 bedraagt de huur € 17.551. 
 
 
Transacties met verbonden partijen 
 
In 2019 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 2019 € 12.000 bij Terra Maris in rekening gebracht. 
 
In 2019 zijn bijdragen ontvangen van Het Zeeuwse Landschap (€ 30.000) en het Lunchcafé 
Zeeuws Biologisch Museum (€ 15.000). 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 
 2019  begr 2019  2018 

 €  €  € 
9) Subsidies en donaties      
Provincie Zeeland 309.343  305.196  301.798 
IVN: De Zeeuwse Natuur 47.510  46.000  46.100 
Gemeente Veere 29.236  29.411  28.832 
Overige gemeenten 451  408  451 
Het Zeeuwse Landschap 30.000  37.000  30.000 
Jaarkaarten 21.101  28.000  25.495 

 437.641  446.015  432.676 

 
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 3.200  0  3.000 
Walcherse gemeenten, N.M.E. 41.583  40.000  46.539 
Gem. Terneuzen, Schoon Zeeland 19.892  0  26.882 
IVN, De Zeeuwse Natuur 0  0  17.279 
HZL, bijenstal - 2.513  0  2.513 
Bijenvereniging, bijenstal 1.473  0  1.795 
Provincie, bijenstal 7.687  0  5.387 
Kon. Zeeuws Genootschap, vikingen 5.000  0  0 
Provincie, potvis 65.560  75.000  4.440 
Gemeente Veere, potvis 15.000  0  0 
HZL, potvis 24.000  0  0 

 180.882  115.000  107.835 

      
Doelsubsidies zijn incidentele subsidies en worden niet begroot. 
De N.M.E. betreft een meerjarige bijdrage op basis van contractuele afspraken. 
      
11) Entreegelden      
Kinderen 28.802  31.000  22.339 
Volwassenen 75.111  65.400  63.673 
Groep kinderen 8.943  15.500  10.614 
Groep volwassenen 16.358  10.300  16.280 
Museum jaarkaarten 21.488  18.004  19.730 

 150.702  140.204  132.636 

      
Ondanks lagere bezoekersaantallen waren de entreegelden hoger dan in 2018. 
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 2019  begr 2019  2018 

 €  €  € 
12) Overige inkomsten      
Postzegels 203  102  229 
Doorber. administratiekosten Lunchcafé 2.200  2.222  2.200 
Doorber. energiekosten Lunchcafé 2.000  2.040  2.000 
Doorber. personeelskosten Lunchcafé 9.600  9.600  9.600 
Exploitatiebijdrage Lunchcafé 15.000  0  0 
Terugontvangen energiebelasting 4.872  0  2.874 
Vrijval investeringssubsidie 13.776  10.966  13.484 
Overige inkomsten 21.890  39.030  33.061 

 69.541  63.960  63.448 

      
De terugontvangen energiebelasting alsmede de exploitatiebijdrage van het Lunchcafé zijn 
niet begroot. 
 
 
13) Opbrengst balieverkoop 

     

Verkoop artikelen laag BTW tarief 16.204  23.000  16.373 
Verkoop artikelen hoog BTW tarief 60.400  28.400  55.178 

 76.604  51.400  71.551 

       
Er is in 2019 meer uit de winkel verkocht. 
      
14) Personeelskosten      
Salarissen 332.694  329.943  334.914 
Restitutie ziekengeld - 705  0  - 17.171 
Dotatie vakantiegeldverplichting 19.757  23.882  18.925 

 351.746  353.825  336.668 

      
Terugontvangen ziekengelden worden niet begroot. 
      
Sociale lasten:      
Sociale lasten bedrijfsvereniging 59.767  58.280  57.596 
Pensioenpremies 47.859  45.532  46.192 
Opslag sociale lasten 
vakantiegeldvoorziening 

3.906  4.776  3.785 

 111.532  108.588  107.573 

      
      
Overige personeelskosten:      
Studiekosten 2.445  1.515  1.080 
Reiskostenvergoeding 7.622  7.575  6.548 
Kosten vrijwilligers 2.978  4.040  1.953 
Diverse personeelskosten 26.216  15.150  26.965 

 39.261  28.280  36.546 

      
      
 502.539  490.693  480.787 
Overboeking naar projecten: - 47.439  - 48.200  - 63.154 

 455.100  442.493  417.633 
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 2019  begr 2019  2018 

 €  €  € 
Specificatie overboeking naar projecten:      
Personeelskosten doorgeefluik 0  0  0 
Personeelskosten N.M.E. 39.448  35.000  43.018 
Personeelskosten Schoon Zeeland 6.486  13.200  12.087 
Personeelskosten De Zeeuwse Natuur 0  0  5.530 
Personeelskosten incidentele projecten 1.505  0  2.519 

 47.439  48.200  63.154 

      
Gemiddeld aantal werknemers      
Het gemiddeld aantal fte’s 8,6  8,8  8,8 

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

WNT-verantwoording 2019 
 
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 2019 is € 194.000. 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 A. Bolomey 

 
Functiegegevens directeur directeur 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1–31/10 1/10-31/12 
Omvang dienstverband 2019 (in fte) 0,56 0,33 
Gewezen topfunctionaris? Nee Nee  
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja 
 
Individueel WNT-maximum 2019 108.640 16.300 
 
Beloning 36.954 5.732 
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 6.227 940 
Subtotaal 43.181 6.672 
Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 
Totaal bezoldiging 2019 43.181 6.672 
 
 
De heer Bolomey is werkzaam in dienstbetrekking bij de volgende andere WNT plichtige 
instelling als topfunctionmaris niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris: Stichting Het 
Zeeuwse Landschap, waar de bezoldiging in 2019 € 84.852 bedroeg. 
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Bedragen x € 1 S.C. van Rijswijk A. Bolomey 

 
Gegevens 2018: 
 
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 - 
Totaal bezoldiging 2018 70.564 - 
 
 
 
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 
P.B. Visscher, lid  
 

 
 

 2019  begr 2019  2018 

 €  €  € 
15) Huisvestingskosten      
Huur onroerende zaken 17.551  17.124  17.208 
Onderhoud gebouwen 20.511  12.120  9.263 
Verzekeringen 8.700  7.878  7.736 
Grondlasten en belasting 3.120  3.434  3.240 
Schoonmaakkosten 10.844  9.090  9.957 
Gas, water en elektra 20.557  15.150  20.057 
Huur container 1.977  2.020  2.310 
Overige huisvestingskosten 2.227  758  281 

 85.487  67.574  70.052 

      
De onderhoudskosten gebouwen zijn aanzienlijk hoger dan begroot. 
      
16) Verkoopkosten      
Representatiekosten 1.476  808  1.972 
Voedsel en drank 2.640  1.515  1.577 
Reis- en verblijfkosten 0  505  204 
Diversen 0  0  0 

 4.116  2.828  3.753 
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 2019  begr 2019  2018 

 €  €  € 
17) Promotiekosten      
Advertenties 3.860  5.000  3.748 
Folders/route’s 4.040  7.500  2.438 
Affiches 1.437  1.500  856 
Borden 4.825  4.000  4.082 
Nieuwsbrieven 0  0  0 
Promotie diversen 4.793  7.000  7.259 

 18.955  25.000  18.383 

      
      
18) Kostprijs balieverkoop      
Inkoop artikelen 41.996  21.400  42.043 
Voorraadmutaties - 1.850  0  - 2.405 
Afboeking onverkoopbare artikelen 275  0  328 

 40.421  21.400  39.966 

      
De inkopen zijn te laag begroot. 
      
19) Kosten collectiebeheer      
Onderhoud aquaria 2.703  3.060  2.303 
Collectiebeheer 3.521  6.000  2.658 

 6.224  9.060  4.961 

      
      
20) Kosten heemtuin      
Exploitatie heemtuin 16.452  10.100  18.225 
Ingehuurd personeel 0  0  0 
Vrijwilligers heemtuin 1.466  1.010  1.526 

 17.918  11.110  19.751 

      
De kosten van de heemtuin zijn fors hoger dan begroot.  
 
21) Kosten educatieve activiteiten      
Rondleidingen 2.580  3.060  1.731 
Activiteiten algemeen publiek 24.838  12.000  17.850 
Kosten educatie expo 1.522  3.060  14.639 

 28.940  18.120  34.220 

      
      
22) Uitgaven uit doelsubsidies      
Week van de zee 3.200  0  3.028 
Natuur- en milieueducatie 41.584  40.000  46.539 
Schoon Zeeland 19.892  0  26.882 
De Zeeuwse Natuur 0  0  9.647 
Bijenstal 6.647  0  9.695 
Vikingen 1.850  0  0 
Potvis 119.505  110.000  4.440 

 192.678  150.000  100.231 

 
Het tekort op de potvis expo bedraagt € 14.945 en is ten laste van de exploitatie gebracht. 
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 2019  begr 2019  2018 

 €  €  € 
23) Algemene kosten      
Porti 1.585  3.030  2.110 
Telecommunicatie 4.432  4.545  3.535 
Kantoorbenodigdheden 2.268  1.818  2.657 
Drukwerk 833  1.515  651 
Contributies en abonnementen 2.319  2.020  1.821 
Onderhoud kantoorinventaris 7.179  6.060  7.291 
Verzekeringen 564  707  526 
Bestuurskosten 235  0  0 
Accountantskosten 8.633  6.060  6.405 
Administratiekosten 12.731  10.000  12.431 
Kosten loonadministratie 4.127  3.535  4.375 
Advieskosten 4.440  5.000  0 
Kosten beveiliging 4.869  3.535  6.564 
Bankkosten 1.489  1.515  1.404 
Kosten automatisering 15.058  7.070  8.145 
Algemene kosten 6.866  2.727  1.877 
Materiaal/gereedschap 3.243  1.010  1.160 

 80.871  60.147  60.952 

      
De kosten van automatisering zijn enorm gestegen als gevolg van maatregelen op het 
gebied van toegenomen beveiligingseisen en de AVG. 
      
      
24) Diverse lasten      
Oninbare vorderingen 0  0  1.043 
Afboeking kosten Beleeftuin 0  0  15.976 
Overige kosten 234  0  28 

 234  0  17.047 

      
      
25) Afschrijvingen materiële vaste 
activa 
Materiële vaste activa:  

     

Afschrijving boekjaar 21.619  14.735  16.132 

 21.619  14.735  16.132 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Effecten Covid-19 
 
Het Coronavirus heeft een grote invloed gehad op Terra Maris. Het virus heeft vanaf maart 
2020 geleid tot een sluiting van het museum tot medio juni 2020. Hierdoor zijn de inkomsten 
gedaald, terwijl de uitgaven voor een belangrijk gedeelte door gegaan zijn. Wij verwachten 
dat de resultaten de komende maanden zullen verbeteren als gevolg van versoepeling van 
de maatregelen.  
 
Voor het personeel is looncompensatie aangevraagd (opgenomen in de NOW regeling) en er 
is een uitkering ontvangen van € 4.000 via de TOGS regeling. Op basis van de opgestelde 
prognoses verwachten wij dat deze maatregelen voldoende zijn om de continuïteit van de 
organisatie te garanderen, maar beseffen dat op dit moment sprake is van een onzekere 
periode als gevolg van het Coronavirus.  
 
Indien de liquiditeitsprognose voor 2020 niet gehaald wordt en er onverhoopt een tekort 
ontstaat dat het eigen vermogen uitput, heeft Het Zeeuwse Landschap zich tot een maximum 
van € 75.000,00 garantgesteld voor het eventueel ontstane tekort.  
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
Wilhelminadorp, 20 augustus 2020. 
 
 
 
 
 
Was getekend: Drs. H. van Waveren, 
Voorzitter. 
 
 
 
 
 
Was getekend: J.H. Kousemaker RA, 
Penningmeester. 
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