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BESTUURSVERSLAG 

 

Inleiding en missie van Terra Maris 
 

Terra Maris is hét museum voor natuur en landschap van de provincie Zeeland. Terra Maris is een aparte 

stichting, maar functioneert onder verantwoordelijkheid van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Terra Maris 

opende in mei 2006 haar deuren. Het museum kwam onder andere tot stand dankzij de bestuurlijke en 

financiële steun van de Provincie Zeeland. Terra Maris, wat letterlijk “Land van de zee” betekent, gaat over de 

Provincie Zeeland, en haar bijzondere natuur. 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.” 

Sinds november 2007 heeft Museum Terra Maris de status van erkend geregistreerd museum en is daarmee 

opgenomen in de groep van landelijk erkende geregistreerde musea.     

 

Dit verslag geeft een beeld van de activiteiten van de Museum Terra Maris over het jaar 2020. 

 

  

achtergrondfoto: Landschapstuin Hortus Zelandiae 
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2020, een uitzonderlijk jaar 

 

In maart 2020 is museum Terra Maris voor het eerst geconfronteerd met de gevolgen van Covid-19, de 

pandemie die overheden wereldwijd ertoe dwong om allerlei beperkende maatregelen te nemen. In 

Nederland gingen alle musea dicht vanaf half maart tot begin juni, waarna het museum onder bepaalde 

restricties weer open mocht. Dit met een beperking in het aantal bezoekers, aanpassen van routes, 

activiteiten, programma’s en werkzaamheden voor het personeel. Schoolprogramma’s werden soms 

meermalen aangepast, verzet of geannuleerd. Online-programma’s werden ontwikkeld als alternatief, van live 

streamen tot moestuinfilmpjes op social media. Thuis werken werd de norm voorzover de werkzaamheden dit 

toelieten en de bezoekers kwamen steeds minder. Scholen annuleerden geplande bezoeken, buitenlandse 

toeristen mochten regelmatig niet reizen, kwetsbare groepen vermeden contact. 

 

Na de eerste sluiting in maart volgden er nog 2, in oktober en vanaf half december. 

Hierdoor is Terra Maris in 2020 op 270 dagen open geweest voor bezoekers en hebben in totaal 22.347 

bezoekers museum Terra Maris bezocht. 

  

achtergrondfoto: Gezondheidscheck vooraf aan museumbezoek 
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Exposities  
 

In heel 2020 zijn de 4 exposities die in 2019 geplaatst zijn, te zien geweest: het Beweegbomenpad in de 

landschapstuin, Bijenstal ’t Raathuis, ‘Vikingen op Walcheren? Vondsten, verhalen, feiten en fabels’ en ‘Van 

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

Bijenstal ’t Raathuis is onderdeel van de vaste expositie en wordt druk bezocht door jong en oud. Om de 

teksten voor alle bezoekers toegankelijk te maken, zijn de vertalingen in 2020 als hand-outs in de bijenstal 

gehangen. 

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. 

Onze huisimker Monique Jankowski verzorgt educatieve programma’s en activiteiten gedurende het jaar. 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. Ook hebben we deze activiteit d.m.v. live streaming breed beschikbaar gemaakt tijdens de 

coronaperiode. 

Naast educatie over de honingbij (in de bijenstal) zijn er 29 educatieve bordjes over de wilde/ solitaire bijen 

verspreid over de hele landschapstuin. 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. 

Naast deze vaste educatievorm kunnen bezoekertjes (gratis) de Wilde Bijenspeurtocht doen. 

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. 

  

 

foto: Bijenstal ‘t Raathuis 

achtergrondfoto: Bijenstal ‘t Raathuis 
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‘Van potvis tot petfles…. Wat spoelt er aan in Zeeland?’.   

Het potvisskelet van Pieter is drie jaar in bruikleen van 

Naturalis verkregen. Deze wisseltentoonstelling zal tot en 

met voorjaar 2022 te zien zijn. De impact van zo’n zeereus 

en het achterliggende verhaal van wat er allemaal aanspoelt 

op het strand bieden goede aanknopingspunten voor 

scholen-educatie en kinder-vakantie-activiteiten. De Potvis-

pas, waarmee inwoners van Veere tegen betaling van 1x vol 

entree een jaar lang naar Potvis Pieter konden komen kijken, 

is verlengd t/m oktober 2020. 

De wisselexpositie ‘Vikingen op Walcheren? Vondsten, 

verhalen, feiten en fabels’ toont een archeologische 

collectie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der 

Wetenschappen. Aanleiding van deze tentoonstelling was 

het 250-jarig bestaan van dit genootschap. De verzameling 

vondsten van Walichrum zijn zó bijzonder dat er nog steeds 

ontdekkingen over worden gedaan. Zo is in 2020 een tor-

hamertje toegevoegd aan de tentoonstelling. De belangstelling 

vanuit binnen- en buitenlandse archeologische hoek neemt 

nog steeds toe. Mede daarom is besloten deze 

wisseltentoonstelling te verlengen tot voorjaar 2022. Uiteraard 

speelt de gedeeltelijke sluiting van het museum hierin ook een 

rol.  

Het gereserveerde budget voor vernieuwing van de 

wisseltentoonstelling is met toestemming gereserveerd voor 

de nieuwe exhibit in de vaste tentoonstelling met 360 °-films 

van 3 Zeeuwse natuurgebieden. De Virtual Reality-brillen 

worden begin 2021 in gebruik genomen. 

Ter verbreding van de educatie over de collectie is de 

verzameling Block Birds aangeschaft. Dit zijn pixel-

afbeeldingen van vogels. Bezoekers van het Open Depot 

kunnen hiermee oefenen, welke specifieke kleurkenmerken 

bij een aantal vogelsoorten horen.  

 

 

  

foto: schoolklas bij expo Van Potvis tot Petfles 

foto: Vikingen op Walcheren? Vondsten, 

verhalen, feiten en fabels 

achtergrondfoto: Sleutels uit Walichrum 

foto: Block Birds 
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Collectiebeheer  
 

Collectie 
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)insecten weerder. 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. 
Veel collectiewerk in 2020 is verricht door onze vaste collectievrijwilliger Baukje Bosdijk i.s.m. Erik Speksnijder, 
die binnen Terra Maris het aanspreekpunt voor de collectie is. Vanwege Corona kon Baukje een groot deel 
van het jaar niet op het museum terecht. Zo goed als mogelijk heeft zij er toch voor gezorgd dat de meest 
noodzakelijke onderhoudsklussen gedaan werden. 
 

In 2020 is naast dit basisonderhoud het volgende gebeurd: 

• Het collectieplan is geüpdatet. 

• Eind 2019 was een start gemaakt met het registreren van de collectie m.b.v. het collectie-

registratieprogramma Axiell Collections Cloud. Hierbij liepen we tegen de nodige problemen aan. Het 

programma bleek niet erg gebruiksvriendelijk en weinig intuïtief. In 2020 hebben we daarom besloten 

om met Erfgoed Zeeland gezamenlijk de collecties te registreren met behulp van het programma 

Atlantis van DEVENTit. In een zoektocht naar een vervanger voor Adlib waren zij hierop uitgekomen 

vanwege het gebruiksgemak, de service en de goede ontsluitingsmogelijkheden. De bedoeling is dat 

zoveel mogelijk Zeeuwse musea meedoen, omdat we dan gezamenlijk de kosten kunnen delen en een 

gezamenlijk platform kunnen maken.  

Wij zullen in het gezamenlijk platform mee gaan draaien met een eigen natuurhistorische module, 

genaamd Bio XL. Deze module is voor ons in de maak. In juni 2021 zal deze module en de daarbij 

behorende training afgerond zijn. 

In 2020 werden een in Praag geringde lepelaar binnengebracht en een steenmarter (mannetje). Beide soorten 

worden geprepareerd en zullen hopelijk in 2021 in de collectie worden opgenomen. Ook krijgen we mogelijk 

een eikelmuis die dood in Serooskerke werd gevonden. 

 

 

 

 

  

  achtergrondfoto: Collectie in het Open Depot  
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Landschapstuin Hortus Zelandiae 
 

Werkzaamheden in de tuin 

Het jaar 2020 was een apart jaar. Vanwege Corona was de tuin een deel van het jaar niet toegankelijk voor 

bezoek. En in de periode dat bezoek (aangepast) wel was toegestaan, was het bezoek aan de tuin beperkter 

dan in andere jaren. Veel van de geplande activiteiten moesten helaas worden afgelast. 

De reguliere onderhoudswerkzaamheden in de tuin gingen wel gewoon door, maar in de periode van de 

lockdown zonder de hulp van de tuinvrijwilligers. 

De huisimker van Terra Maris verzorgt samen met andere leden van de Bijenvereniging Walcheren de 

honingbijen en de bijenstal. 

Veranderingen  

Grote investeringen zijn i.v.m. onzekere financiële consequenties door Corona 

uitgesteld. Wel is er een opkweekkasje aangeschaft voor het opkweken van 

planten voor de akkertuin en boerderijtuin.  

Publieksfunctie 

Terra Maris fungeert als belangrijk informatiepunt op het gebied van 

landschap en natuur. Ook in 2020 kwamen wekelijks mailtjes binnen met 

vragen over de natuur, over vondsten en andere waarnemingen. De meeste 

publieksactiviteiten (lezingen, rondleidingen e.a.) gingen i.v.m. Corona niet 

door. Wel is er nog een uitwisseling geweest met het Archeologisch Erf 

Vlaardingen. Zij hebben van ons o.a. meekrapstekjes meegekregen en zaden 

van oude akkeronkruiden.  

Daarnaast hebben we een les verzorgd op het Ostrea Lyceum in Goes over 
wilde bijen. De leerlingen zouden met voor ons o.a nestblokken gaan maken, 
maar vanwege uitval van lessen is dit helaas niet meer doorgegaan. 
 

 
 

 

  

foto: Opkweekkas  

achtergrondfoto: Terras en speelplek landschapsdtuin 
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achtergrondfoto: Tuinman in de insectentuin 

Thematuinen 

 

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 
waterinsecten, 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.  
 
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 en de oogst kon door de bezoekers 
tegen een kleine vergoeding worden meegenomen. 
 

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 nat 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.  

 

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. 

 
Insectentuin  
De insectentuin is in het afgelopen jaar flink aangepakt. De randen dreigden wat te verruigen. Deze zijn 
opgeschoond en voorzien van nieuwe planten. In deze tuin groeien allerlei insectenlokkers. 
  

foto: Vijvertuin 

foto: Krekentuin 
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Duintuin 

De duintuin is in het afgelopen jaar flink uitgedund. De duindoorns zijn 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.  
 
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.  

 
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. 
  

foto: Boerderijtuin 

foto: Insectenmuur 

achtergrondfoto: Lindelaan 
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Waarnemingen  
Vogels, vlinders en libellen in en rond de landschapstuin  

Elk seizoen in elk jaar is de landschapstuin anders. Dat 

geldt ook voor de waarnemingen van de vogels, vlinders 

en libellen. Het aantal waargenomen soorten van de 

verschillende beesten zijn jaarlijks wel ongeveer 

hetzelfde, maar elk jaar zitten er wel andere pareltjes 

tussen. Het aantal soorten vogels was dit jaar 88, het 

aantal libellen 13 en het aantal vlinders 18. 

Bij de libellen zijn er niet echt grote bijzonderheden 

waargenomen. Ook al blijft het geweldig om de 

smaragdlibel, de vroege glazenmaker en de vuurlibel te 

zien vliegen boven de vijvers, zeldzaam zijn deze 3 

inmiddels in de landschapstuin niet meer te noemen. 

Opvallend op vlindergebied waren de hoge aantallen van de citroen vlinder, al vroeg in het voorjaar vlogen de 

eerste exemplaren rond in de tuin. De afgelopen jaren waren dat enkelingen, maar ditmaal zijn er op 

meerdere plekken, meerdere ‘citroentjes' gezien. In 2020 zijn diverse kolibrievlinders waargenomen, die hun 

eitjes afzetten op de meekrap in de tuin. De oude naam voor deze vlinder was ‘meekrapvlinder’, omdat ze 

vroeger hun eitjes op deze plant afzetten. 

Naast de hoornaarvlinder is ook 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 boven vleugel, 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. 

Het absolute hoogtepunt op vlindergebied was de waarneming van een koninginnenpage. Deze vlinder 

verbleef minstens 2 weken in de tuin, want is door meerdere mensen op verschillende dagen gezien in die 

weken. In de hoop dat we eitjes of zelfs rupsen konden vinden is er in die tijd intensief gezocht op de 

waardplant (venkel, wilde peen) van deze schitterende vlinder. Helaas hebben we niets aangetroffen, maar 

wie weet zien we haar weer vliegen dit jaar. 

Bij de vogels konden we genieten van een aantal bijzonderheden. De visarend vloog in het voorjaar traag over 

de tuin naar het noorden. In het late najaar vloog een Europese kanarie luid roepend een paar rondjes rond 

de Mottetoren om vervolgens uit het zicht te verdwijnen. Twee bladkoningen 

deden traditiegetrouw de tuin weer aan in september. Zelfs weer eens een 

bosrietzanger heeft een ochtend lang zijn zang, bestaande uit talloze imitaties 

van andere vogels laten horen. Maar het hoogtepunt van het jaar werd in de laatste dagen van december 

waargenomen in de Mottetoren. Nadat er al eerder in het jaar een braakbal van een uil was gevonden in de 

toren, werd er aan het eind van het jaar een handvol braakballen opgeraapt. Na enkele dagen achter elkaar 

de toren goed in de gaten te houden werd de producent van de ballen gezien: een kerkuil. Het vermoeden is 

dat door de sluiting van het museum de toren voor de kerkuil een rustige plek is geworden om de dagen daar 

slapend door te brengen.  

foto: Koninginnenpage 

achtergrondfoto: Kneu 
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Tuintellingen Terra Maris 

 

 

  

  

Vogels    

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 Grauwe vliegenvanger 

Kwak   Kruisbek Waterral Bonte vliegenvanger 

Boompieper Bladkoning Boomklever Barmsijs 

    

Vlinders    

Kleine vos Klein koolwitje Groot koolwitje Klein geaderd witje 

Citroenvlinder Dagpauwoog Boomblauwtje Bont zandoogje 

Oranje tipje Atalanta Kolibrievlinder Kleine vuurvlinder 

Zwartsprietdikkopje Icarusblauwtje St Jacobsblauwtje Bruin zandoogje 

Bruin blauwtje Gehakkelde aurelia Oranje zandoogje Distelvlinder 

Grotevos    

    

Libellen    

Smaragdlibel Viervlek Azuurwaterjuffer Vuurjuffer 

Vroege glazenmaker Keizerlibel Oeverlibel Vuurlibel 

Kleine roodoogjuffer Bruinrode heidelibel Lantaarntje Platbuik 

Paardebijter    

achtergrondfoto: Bruinrode heidelibel 
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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.  

Iedere activiteit die wordt georganiseerd moet 
voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Dit 
geldt voor zowel de doe activiteiten voor 
kinderen als de rondleidingen die worden 
georganiseerd voor (voornamelijk) volwassenen.  
Zo moeten de activiteiten een link leggen met 
De Zeeuwse Natuur, en/of de (wissel) 
tentoonstellingen en de visie van het museum.  

 
De hoofddoelgroep is gezinnen met 

(klein)kinderen, de activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden van 4 tot 99 jaar. Het doel van de activiteiten is 

de bezoekers te informeren, te verwonderen en op een actieve manier te laten leren. We stimuleren tijdens 

onze activiteiten om de (groot)ouders en kinderen te laten samenwerken en zo veel over/van de natuur te 

ontdekken. Materiaalkeuze, duurzaamheid en 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 ook herhalingsbezoeken beoogd.  

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 activiteiten worden gegeven in de vorm van workshops of rondleidingen. De rondleidingen 

o.l.v. een gids gaan op inschrijving, de workshops geven we als inloopactiviteit.  

In 2020 zijn 276 activiteiten voor het algemeen publiek georganiseerd. Hiervan zijn er 203 doorgegaan. 

Vanwege de RIVM-richtlijnen hebben we bij het organiseren van onze activiteiten rekening gehouden met 

verspreiding over en een maximumaantal bezoekers in één (activiteiten) ruimte. Om groepsvorming te 

voorkomen hebben wij in 2020 1 á 2 activiteiten per dag georganiseerd i.p.v. 2 á 3, zoals in voorgaande jaren. 

  

Foto: (W)onderwaterlab 

achtergrondfoto: Kinder- kunstatelier KKaAT 
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Scharrelkidsclub  

Wegens succes van voorgaande jaren is in de zomervakantie via Toprecreatie een extern team ingehuurd voor 

de Scharrelkidsclub. Dit team ontwikkelde en draaide dagelijks 2 verschillende natuurbelevingsactiviteiten. 

Deze activiteiten waren opgedeeld in themadagen passend bij wat het museum te bieden had: dinsdag – daar 

komen de Vikingen, woensdag – van potvis tot petfles, vrijdag – luchtacrobaten, zaterdag – groeiers en 

bloeiers, zondag – zoet en zout water. Het team van dit jaar bestond uit 3 begeleiders van toprecreatie en een 

stagiair.  

De activiteiten zijn zo veel mogelijk buiten en in een ‘doordraai systeem’ georganiseerd om zo te kunnen 

voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Bij de binnen activiteiten zijn de activiteiten aangepast om de 1,5 m te 

kunnen waarborgen en om niet over het maximaal aantal deelnemers in één ruimte te gaan. Er was extra 

aandacht voor de hygiëne maatregelen.  Door deze aanpassingen konden bezoekers (kinderen) deze zomer 

toch op en top de Zeeuwse natuur ontdekken bij Terra Maris. We kregen veel positieve reacties en goede 

feedback van onze bezoekers. 

Middeleeuws festijn  
Vanwege de coronacrisis was het helaas niet mogelijk om in 2020 de middeleeuwse festijnen te organiseren.  
 

  

Aantal georganiseerde activiteiten 276 

Geannuleerd wegens corona 73 

Aantal uitgevoerde activiteiten 203 

Achtergrondfoto: Van zoet naar zout 
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Achtergrondfoto: Scharrelkidsclub 

Activiteiten 2020 aantal  
Kinderkunstatelier (KKaAT) 12 

Middagje middeleeuwen   4 

Zoldergeheimen  60 

Winter wonderwandeling  2 

Van pulp tot papier   13 

Van pulp tot papier: Kerstkaarten maken   3 

Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’   6 

Natuurspreekuur: strandfossielen  6 

Spreekuur Archeologie: Vondsten vertellen  1 

Speurneuzen   8 

Paasspeurtocht Kieken Kijken  2 

Paaswandeling door de Manteling met Staatsbosbeheer  1 

Wandeling door de Manteling met Staatsbosbeheer  10 

Het vogelrestaurant  5 

Westhove: Toen en nu  1 

Spieddaten: Reeën en damherten  4 

Onderwaterlab  2 

Kinderworkshop: van wilg tot mand  4 

Bij-kletsen met de imker  15 

Klönschnack mit der Imkerin.  2 

Bij-zondere lichtjes   1 

Kijkje achter de schermen van het zeeaquarium  2 

Braakballen pluizen   5 

Stinzenwandeling   2 

Van Potvis tot Petfles   1 

Vlinders en libellen vertellen    3 

Vroege vogelwandeling  3 

Strandjutten  4 

Kruip onder de bast van de wilg  8 

Wandeling Van Zoet naar Zout   5 

Aan de slinger met onze imker  1 

Korren en zeeschuimen   3 

Vreemde vogels 1 

Herfstwandeling door de Manteling  2 

Maak je eigen herfstbingo  1 

Wintergasten  1 

Scharrelkidsclub 60 

Prepareerweekend 2 

Triskell 2 

Moestuinieren 2 

Manteling in de 2e wereldoorlog 2 

Stinzenwandeling   2 
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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 2020, daarnaast zijn in de bijlagen het aanbod verjaardagsfeestjes, 
groepsrondleidingen en arrangementen bijgevoegd.  

 
Totalen reserveringen groepen, verjaardagsfeestjes en scholen 2020. 
 
85 groepen gereserveerd, waarvan 35 geannuleerd wegens Covid-19. 
12 feestjes gereserveerd, waarvan 2 geannuleerd wegens Covid-19. 
 

Activiteit zonder gids Groepen Verjaardagsfeestjes 
Met de rugzak op pad  4 

Museum 1 2 

Stampertje het duinkonijn  2 

Horeca  11  

   

Rondleiding/activiteit met gids Groepen Verjaardagsfeestjes  
Rondleiding Terra Maris 2  

Wandeling door de manteling 3  

Rondleiding van zoet naar zout 9  

Rondleiding met de imker 1  

Strandjutten 25 2 

Wonderwaterwereld  1 

   

Totaal 50 groepen, 763 
personen 

10 kinderfeestjes, 93 personen  

 

  

achtergrondfoto: Met de rugzak op pad 
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Educatie aan schoolgroepen 
 
2020 was het jaar van reserveren, verzetten en annuleren. 
In 2020 hebben 64 scholen/1915 leerlingen/ 446 begeleiders een activiteit bij Terra Maris gereserveerd, 
waarvan 30 schoolgroepen/ 840 leerlingen/323 begeleiders ook daadwerkelijk hebben kunnen komen. Deze 
daling heeft niet alleen te maken met annuleringen van gereserveerde activiteiten in de periode dat het 
museum dicht was, maar ook met het feit dat juist in het voorjaar de meeste schoolreisjes worden 
aangevraagd en normaal gesproken plaats vinden.   
Hieronder een totaaloverzicht vanaf 2010; de rode cijfers zijn de aantallen incl. de corona-annuleringen, de 
zwarte cijfers geven de aantallen weer die daadwerkelijk Terra Maris hebben kunnen bezoeken. 

 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal leerlingen 840 
1915 

2.963 2.350 3.015 2.540 2.335 2.047 1.750 2.560 2.400 2.535 

Aantal scholen 30 
64 

88 79 88 88 81 63 49 65 62 76 

  

Basis onderwijs 85% 90% 87% 83% 86% 83% 87% 77% 81% 69% 74% 

Voortgezet 
onderwijs 

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

Speciaal onderwijs 2% 5% 2% - 3% 7% - 8% 3% 8% 3% 

  

Walcheren 89% 69% 62% 66% 54% 51% 52% 47% 39% 61% - 

NZ Beveland 3% 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 8% 11% 22% 20% 26% 22% 24% 18% 22% 20% - 

 

 
Er is van 18 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 Strandjutten waren het populairst. 
 
Opvallend is het gestegen aantal aanvragen door groepen uit het voortgezet onderwijs en studenten van 
verschillende universiteiten. Helaas waren die bijna allemaal ingepland voor 1 juni.  

 
Veerse Week van de Zee 
De jaarlijkse Veerse Week van de Zee, een samenwerking met Gemeente Veere en Strandexploitatie Veere, is 
in de maand september georganiseerd. Het thema was ‘Het Grote StrandLAB’. Omdat vervoer per auto een 
probleem was i.v.m. RIVM-richtlijnen is het programma op 2 locaties aangeboden: strand Zoutelande en 
strand Oostkapelle. Uiteindelijk is het programma op strand Zoutelande doorgegaan met 6 groepen 5/6 van 5 
scholen, 108 leerlingen en 21 begeleiders. Als introductie kregen alle groepen een flessenpost van de 
wethouder, die helaas vanwege collegevergadering niet op dinsdagochtend aanwezig kon zijn. Het 
programma bestond uit 6 verschillende opdrachten inclusief een Plastic-soep-gastles. Vol enthousiasme 
onderzochten de leerlingen dit jaar het zand, zeepokken, het zoutgehalte van zeewater, het effect van 
verzuring op zeedieren en uiteraard gingen ze met garnalennetten het water in.  
 
 achtergrondfoto: (W)onderwaterwereld 
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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 22 scholen via KEW bij Terra Maris een activiteit 
gereserveerd, hiervan zijn er 9 door gegaan.  
 
Op aanvraag heeft de medewerker educatie scholen verschillende aangepaste programma’s samengesteld. 
Bekijk het Programma Basisonderwijs via onderstaande link:  
 
Programmaboekje Basisonderwijs 
 
En verder in corona-tijd: 
Om de scholen/leerlingen toch van (extra) informatie/educatie te voorzien zijn een aantal filmpjes gemaakt en 
via facebook verspreid: 
 
11x moestuinlessen van Ko, de moestuinman, 
5x Bij-kletsen met de Imker 
Diverse biodiversiteitfilmpjes als bosbingo, zonnebloem zaaien, waterdiertjes, poepsporen, vlinders 
ontdekken, etc. 
 

  

achtergrondfoto: Rondje motte  

file:///C:/Users/SandravanderWesten/Stichting%20Terra%20Maris/Stichting%20Terra%20Maris%20-%20Algemeen%20Terra%20Maris/Educatie/carolien/basis%20onderwijs/folder%20basisonderwijs/prgrmm%20BO%202018-2020/TM%20-%20Programmaboekje%202018-20%20-%20back.pdf
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NME Walcheren 

 

Natuur en Milieu Educatie (NME) neemt bij Terra Maris een bijzondere plek in. 
Scholen kunnen een keuze maken uit 19 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 natuuractiviteiten 

uit het Programma Basisonderwijs en gratis NME-leskisten lenen.  

Vanwege een korting op de financiële bijdrage van de gemeente Middelburg geldt 

dit gratis gebruik alleen voor de leskisten.  

 

Ook de uitleen van leskisten laat in 2020 een forse daling zien t.o.v. 2019. Aan het leskistenaanbod is dit jaar 
toegevoegd: Voedselverspilling, Champignonpakket en het lespakket Kruiden. De leskisten over Bijen en 
zwerfaval, Pieter de Pier, hebben een upgrade ondergaan. Met de Vlinder-leskist is een start gemaakt voor 
een moderniseringsslag. 
 

In 2020 hebben 41 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 hebben voor alle drie de Walcherse gemeentes een wethouder bij één school 
de Muts op-Muts af-quiz gedaan. Op de Dag van de Duurzaamheid zijn alleen de Vlissingse wethouders op 
pad gegaan naar de scholen en hebben daar voorgelezen.  

 
Vanaf eind 2020 is de samenwerking met de overige Zeeuwse NME-centra geïntensiveerd, wat heeft geleid 
tot NME Zeeland. Doelstelling hiervan is samen optrekken in grote projecten en uitwisselen van communicatie 
tools en upgrades in lesmateriaal.  
 
De Groene Revolutie is een initiatief van IVN, waarbij scholen een bijdrage van de IVN en de gemeente 
kunnen aanvragen om hun schoolpleinen te kunnen vergroenen. Terra Maris heeft samen met Natuur&Zo bij 
de kick-off van 2020 een workshop ‘Natuurbeleving” verzorgd aan de deelnemende schooldirecteuren. 
 

Project Schoon Zeeland 

In het bijzondere jaar 2020 is Schoon Zeeland actief geweest met allerlei activiteiten. In totaal zijn er aan 23 
groepen van het basisonderwijs op Walcheren de gastles over zwerfafval gegeven. De gastles start met een 
powerpointpresentatie over zwerfafval/ plastic soep in de klas, waarna de leerlingen naar buiten gaan met de 
grijpers en duurzame jutzakken om de omgeving schoon te maken. De leerlingen en leerkrachten deden hier 
heel fanatiek aan mee. Door corona werden later in het jaar veel lessen afgezegd of uitgesteld. Sommige 
scholen lieten geen gastdocenten toe en werd de uitleg over zwerfafval buiten gegeven met daaropvolgend 
de schoonmaak. Er zijn in totaal 8 lessen uitgevallen of uitgesteld.   

Op Walcheren wordt afvalscheiding op de scholen aangepakt. Middelburg heeft hier dit jaar een begin mee 
gemaakt en de bedoeling is dit op alle scholen op Walcheren in te voeren. Dit heeft wat tijd nodig. 

achtergrondfoto: Opslag leskisten  
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De activiteit ‘Van Pulp tot Papier’ is ook in 2020 in het  
Scharrellab aangeboden, waarvan een aantal keren is  
geannuleerd. De workshop is in totaal 20 keer gegeven. 
Deze activiteit blijft heel leuk om te doen met het gezin 
of een ander groepje. Dat je papier op een makkelijke, 
creatieve manier opnieuw kan gebruiken en dat je zo ook 
aandacht voor bomen hebt, is voor veel mensen een 
eye-opener. Regelmatig geven ouders  aan deze activiteit 
vaker te willen doen in de thuissituatie of op school.  

Alternatieve werkzaamheden: Door creatief te kijken 
naar de tijd en werkzaamheden zijn diverse leskisten van 
Terra Maris bekeken op actualiteit. Enkele leskisten zijn 
al veranderd en/of aangevuld. De leskist Pieter de Pier 
waarin op een speelse manier voor de allerkleinsten 
uitleg over afval wordt gegeven, heeft een nieuw jasje 
gekregen. Om scholen en inwoners van Walcheren op de hoogte te 
houden van de activiteiten rondom SchoonZeeland zijn er diverse 
filmpjes over afval gemaakt en geplaatst op Facebook.   

Schoon Zeeland is medeondertekenaar van het convenant Schone 
Schelde. Hiervoor zijn overleggen van werkgroepen bijgewoond en 
verschillende schoonmaakacties georganiseerd. Vanwege corona is 
de vorm van schoonmaakacties aangepast.  

 
 
 
 
 
  

foto: Van Pulp tot Papier – Schoon Zeeland 

foto: Leskist Pieter de Pier 

achtergrondfoto: Materiaal Van Pulp tot Papier 
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In totaal zijn er ondanks corona in 2020 aan 23 groepen gastlessen gegeven, waarvan 20 in basisonderwijs. 
 

     
  

Gemeente 2020 2019 2018 2017 

Middelburg 16 groepen BO 
2 groepen BSO  
2 VO -Nehalennia 
3 gastlessen 
waarvan 6 x BO 
geannuleerd 
corona 
 

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 6 groepen BO 
waarvan 2 x BO 
geannuleerd 
corona 
 

10 groepen, 
6 scholen 
*Frans Naerebout – 

hele school 

20x BO Duurzaam 
Klassenuitje/ 
Connexxion 

6x gastles BO 

3x BO 

Veere Geen reacties op 
uitnodigingen. 
 
 

12 groepen,  
10 scholen* 

9x gastles BO 
1x Gastles tijdens 

Plogging- Kon Tiki 
 

7x BO 
 
 

6 groepen 
BO  plastic soep les 
/ Veerse week van 
de Zee. 

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

  

20 x Workshops 
van pulp tot papier 
waarvan 6 x 
workshop 
geannuleerd 
corona 

20 Workshops Van 
pulp tot Papier/ 
TM 

13 x workshop Van 
Pulp tot papier/ 
TM 

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

18x workshop TM 

achtergrondfoto: Gastles zwerfafval  
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Promotie  
 

In 2020 heeft Studio Zint voor Terra Maris (na 16 jaar) een nieuw logo 

en een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Kernbegrippen voor het ontwerp 

waren:  

Terra Maris is leuk, leerzaam en heel veelzijdig,  

Karakter is gezellig, actief, nieuwsgierig, stoere natuur, 

Kleurstelling is fris en stoer. 

De nieuwe huisstijl is doorgevoerd in alle communicatiemiddelen: 

folder, briefpapier, visitekaartjes, banieren, beachflags, 

activiteitenborden, advertenties, belettering voordeur en de website. 

Ook op alle educatieve pakketten is/wordt de nieuwe huisstijl 

doorgevoerd. 

 
Website 
Alleen de vormgeving van de website is aangepast aan de nieuwe 
huisstijl. Het CMS-systeem is niet vernieuwd, dit staat in de planning voor 2021/2022. De website 
terramaris.nl is belangrijk voor het informeren en het aantrekken van bezoekers. De activiteitenagenda speelt 
hierin een belangrijke rol. De PR-medewerker houdt wekelijks deze activiteitenagenda bij. 
Een vaste vrijwilliger voert maandelijks de activiteiten in op de agenda’s van de website van VVV Zeeland (nu 
Zeelandvisit.com) en Zeelandnet.nl.  
 
Drukwerk en overige reclamedragers 
In 2020 bestond het promotiepakket uit folders, posters en 
advertenties. De nadruk ligt bij de laatste op media met een regionale 
funktie, zoals de Badkoerier en welkomstboekjes van de Roompot-
parken. 
 
Het Middeleeuws Festijn is vanwege corona niet doorgegaan, er zijn 
daarom geen flyers gedrukt. De voor het Middeleeuwse Festijn 
gereserveerde driehoeksborden konden gelukkig kosteloos worden 
geannuleerd.  
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.  
 
Wekelijks zijn naar alle regionale media persberichten inclusief een 
aansprekende foto over de komende activiteiten verstuurd.  
Voor de zomervakantie is een poster met de verschillende activiteiten 
geprint en verspreid binnen en buiten het museum op campings, 
hotels en bungalowparken op Walcheren.  
 
Social media 
Op de facebookpagina van Terra Maris wordt regelmatig, in de schoolvakantie dagelijks, een bericht met 
foto’s over de activiteiten geplaatst met een overzichtje van de afgelopen dag, en wat er de volgende dag te 
doen is in het museum. Facebook wordt ingezet voor actualiteit en 
voor de doelgroep jonge gezinnen.  

Foto: Nieuwe folder Terra Maris 

foto: Nieuwe Stoepborden  

achtergrondfoto: Social media  

http://www.terramaris.nl/


 
 
 
 
 

23 
 

Museumwinkel 
 

Onze museumwinkel bevindt zich, samen met het museumcafé ‘ de orangerie’ in de glazen ontvangstruimte 
op het voorplein van de historische orangerie van kasteel Westhove. Hoewel de winkel ook zonder 
museumbezoek toegankelijk is, fungeert de winkel toch vooral als aanvulling op het museumbezoek, een 
tastbare herinnering aan een fijn dagje uit.   
De winkel is een belangrijk middel voor Terra Maris om eigen inkomsten te vergroten. 
 
Ons assortiment sluit aan bij de visie en missie van 
Terra Maris en richt zich vooral op ‘de groene 
bezoeker’ met veel duurzame en lokale producten. 
Denk hierbij aan een assortiment met groot aantal 
boeken voor volwassenen en kinderen, 
natuurgidsen, natuurzoekkaarten, loeppotjes, 
bloemzaden, insectenhotels, nestkastjes, 
voedersilo's, manden en vogelhuisjes gemaakt van 
wilgentenen, wenskaarten met originele foto's uit 
het Zeeuwse landschap, ansichtkaarten, etc. Ook 
hebben we voor de toeristische bezoeker een 
assortiment Zeeuwse- en overige cadeau artikelen.  

Daarnaast richten we ons steeds meer op eigen 
producten uit de tuin en hebben we een kast 
speciaal ingericht met producten in relatie met de 
honingbij, zoals mede, honing, zeep, kaarsen, 
honinglepels, etc.  

  

achtergrondfoto: Museumwinkel 

foto: Museumwinkel  entree 
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Samenwerking 

Naast het natuurlijk partnerschap met Stichting Het Zeeuwse Landschap is er samenwerking met 
Staatsbosbeheer (beheerder van het omliggende gebied), Geopark Schelde Delta, NME-centra in Zeeland, IVN 
en de Walcherse gemeenten. Ook wordt deelgenomen aan Natuurbranding, met name op het gebied van 
communicatie en campagnes. 
 

De Zeeuwse Natuur 

Vanuit Terra Maris is in 2020 opnieuw het 
samenwerkingsverband met de naam “De Zeeuwse Natuur” 
samen met het IVN gecoördineerd. Hierin werken Het 
Zeeuwse Landschap, IVN, Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland, Nationaal park Oosterschelde en Terra Maris samen 
op het gebied van natuurbeleving. In de toekomst zal Terra 
Maris een belangrijke rol blijven spelen in dit project. De 
activiteiten die in het kader van de Zeeuwse Natuur zijn 
uitgevoerd staan vermeld in het jaarplan 2020. Daarnaast 
geeft het financiële overzicht inzicht in de gemaakte kosten 
op dit onderwerp. 

 

Geopark Schelde Delta 

Terra Maris neemt deel aan de Geopark Schelde Delta en 
maakt in de vaste tentoonstelling de relatie tussen 
landschap, natuur en cultuurhistorie in de Zeeuwse erfgoedlijnen zichtbaar. 

 
 

 
 
  
 
  

achtergrondfoto: Activiteiten De Zeeuwse Natuur 

foto: Activiteit  Schelpen en Strand 
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Financiële informatie 
 
2020 was een bijzonder jaar voor Terra Maris. Door de coronacrisis is het museum meermalen een tijd 
gesloten geweest en heeft het tijdens de heropening te maken gehad met beperkingen op het gebied van het 
toe te laten aantal bezoekers. Het bezoekersaantal is in vergelijking met de jaren ervoor dan ook bijna 
gehalveerd.  
 
Het museum heeft een beroep gedaan op de steunmaatregelen van de overheid en heeft een 
compensatiebijdrage mogen ontvangen van het Mondriaanfonds. Nieuwe exposities en investeringen werden 
waar mogelijk uitgesteld om zoveel mogelijk te bezuinigen. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van 
subsidies, tegemoetkomingen en fondsen is de financiële schade beperkt gebleven tot EUR 43.971, - negatief. 
De algemene reserve van Terra Maris biedt niet voldoende ruimte om dit resultaat op te vangen.  
 

Toekomstige risico’s en visie 
 
Ook in 2021 heeft Terra Maris nog veel last van de beperkende maatregelen die de overheid oplegt i.v.m. 
Covid-19. Zo is het museum de eerste maanden al verplicht gesloten geweest, waardoor inkomsten vanuit 
bezoekers zijn uitgebleven in deze periode, terwijl de vaste kosten (voor personeel, collectie- en 
tuinonderhoud, huisvesting, e.d.) wel gewoon doorlopen. Dit zal een negatief effect hebben op het resultaat 
in 2021. 
 
Terra Maris is in belangrijke mate afhankelijk van subsidies. Dit vormt samen met het negatieve 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.  
De verwachting is echter wel dat 2021 met een verlies zal worden afgesloten. 

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

achtergrondfoto: Museumcafé 
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Terra Maris begroting 2021 (aangepast ivm Corona sluiting januari - maart) 

 
 

  

Opbrengsten € € 
Subsidies en donaties             460.263  

Doelsubsidies                         188.200  

Entreegelden                             135.108  

Overige inkomsten                       26.000  

Brutowinst winkelverkoop         39.056  

Diverse baten en lasten 74.131 + 

Opbrengsten totaal  922.758 

   

Kosten € € 
Personeelskosten                   495.678  

Huisvestingskosten                83.735  

Promotiekosten                      24.000  

Kosten exposities 7.500  

Kosten collectiebeheer           6.000  

Kosten heemtuin                    18.000  

Kosten educatieve act            30.000  

Uitgaven uit doelsubsidies     188.200  

Algemene kosten                   62.450  

Diverse lasten                        0  

Afschrijvingen op materiële  vaste activa 23.234 + 

Som der kosten  938.797 

   

Opbrengsten totaal – som der kosten  -16.039 

Bedrijfsresultaat € € 
Rentebaten en soortgelijke  opbrengsten 0  

Rentelasten en soortgelijke  kosten 0  

  0 

   

Saldo €  -16.039 

achtergrondfoto: Kinderen in de Vijvertuin 
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Personeel 
 

Terra Maris heeft een stabiel aantal vaste medewerkers. Nadat Sven van Rijswijk in november 2019 is gestopt 

als directeur bij Terra Maris, heeft Alexander Bolomey 11 maanden als interim-directeur waargenomen. Vanaf 

1 oktober 2020 heeft Terra Maris weer een directeur: Sandra van der Westen.  

 

Personeelsbestand per 1-1-2020 

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

E. Speksnijder, beheerder landschapstuin 0,2 fte  

J. Tuin, hovenier 0,82 fte  

G.J. Piksen, hovenier 1 fte  

R.J. Koppejan, hovenier 0,33 fte 

M.P. Jansen, conciërge 1 fte  

C.E.A. Schaap, hoofd exposities, educatie en PR 0,83 fte  

W. Verschragen, algemeen medewerker activiteiten en balie 0,89 fte 

I.A. van de Broeke-Suijk, baliemedewerkster en inkoper museumwinkel 0,5 fte  

J.T. van Rijswijk-Soethoudt, baliemedewerkster, reserveringen groepsbezoeken 0,81 fte  

N.M. Vermorken,  managementassistente 0,89 fte  

 

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

A.  Bolomey, directeur 0,33 fte t/m 30-9-2020 
A. van der Westen, directeur 0,67 fte m.i.v. 1-10-2020 
  

Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een variabel aantal uren per week  

A.M. van de Graaf, baliemedewerkster variabel 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 vrijwilligers mee aan het organiseren van de schoolactiviteiten, zoals het 

gereedmaken van het (uitleen)materiaal en het schoonmaken van het materiaal na afloop. 

Verder werken er meerdere vrijwilligers in de tuin en aan de collectie. 

Als dank voor de inzet organiseren wij jaarlijks voor alle vrijwilligers van het museum een etentje en een leuke 

workshop. In 2020 kon dit helaas niet doorgaan en hebben de vrijwilligers als alternatief een 

vogelvoederpakket en VVV-bon ontvangen. Hier heeft het personeel van Terra Maris een leuke pakketjes van 

gemaakt en deze zijn persoonlijk bij de vrijwilligers afgegeven. Daarnaast ontvangen vrijwilligers een 

onkostenvergoeding. 

  achtergrondfoto: Vrijwilligers begeleiden Veerse week van de Zee 
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Vrijwilligers per 1-1-2020 

Gidsen en begeleiding educatieve activiteiten algemeen publiek en scholen  

A. de Bruyne  
J.L. Crucq-Jongepier  
M. Jankowski-van Veen 
C. Klootwijk-van Dis m.i.v. 1-10-2020 
C. Labruijère  
H.A. van Langevelde  
B. W. Maas-Koster  
I. Maréchal- van der Voort  
H. Mols  
A.M. Neve-Ghuijs  
L. Pieterse  
H. Raad  
A. Ras-Willems  
K.J. Schroevers m.i.v. 1-2-2020 
A.P. Simonse t/m juni 2020 
A. Stern-Jasperse  
Th. Willemstein  
 
Collectie  

B. Bosdijk-van Os  

 

Landschapstuin  

J.L. Joosse  

J.F. van der Maas  

W. Kil  

A. van der Pols-Verhey  

J.W. Spapé  

J. de Waijer-de Bruijn t/m januari 2020 

 

Algemene werkzaamheden t.b.v. educatieve activiteiten en overige  

J. Riemens  

R.C. van de Sande  

 

Bestuur 2020 
De bestuurssamenstelling van Stichting Terra Maris is gelijk aan die van de Raad van Toezicht van Stichting Het 

Zeeuwse Landschap. Per 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Dhr. H. Van Waveren (voorzitter) / Dhr. J. Kousemaker (penningmeester) / Dhr. J.J. Jacobse / 

Mw. N. Pőtgens / Dhr. J.R. Heringa / Dhr. J. Coosen / Dhr. P.B. Visscher. 
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JAARREKENING 
 

Balans per 31 december 2020 na resultaatbestemming 
 

                                                                                                                 toel.                 31-12-2020                        31-12-2019        
ACTIVA      
    
Materiële vaste activa: 1 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen  105.295  116.578 
Inventaris  40.501  48.575 
  145.796  165.153 
     
Voorraden: 2   
Gereed product en handelsgoederen 16.215  12.982 
  16.215  12.982  
 
Vorderingen: 3 
Handelsdebiteuren 31.023  9.170 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 11.511  10.065 
Overige vorderingen en overlopende activa 21.771  46.790 
  64.305  66.025  
 
Liquide middelen 4 97.988  81.703 
   97.988  81.703  
 
 
   324.304  325.863 

 
PASSIVA 

 
Eigen vermogen: 5      
Algemene reserve  - 30.844  13.127  
   - 30.844  13.127 
Bestemmingsreserves: 6     
Beleeftuin  50.000   50.000 
 

   50.000  50.000 
 
   19.156  63.127 

Voorzieningen: 
Jubileumvoorziening 7  1.872  1.566 
 
Kortlopende schulden: 8 
Leveranciers en handelskredieten  25.766  18.332  
Belasting en premies sociale verzekeringen  29.727  25.235  
Schulden aan groepsmaatschappijen  2.870  2.686  
Overige schulden en overlopende passiva  244.913  214.917  
   303.276  261.170 
 
 
   324.304  325.863 
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Staat van baten en lasten over 2020 

 

 Toel. 2020  begr 2020  2019 

  € €  € €  € € 

Opbrengsten          

Subsidies en 

donaties 

9 452.720   454.238   437.641  

Doelsubsidies 10 61.442   40.000   180.882  

Entreegelden 11 112.362   150.206   150.702  

Overige inkomsten 12 118.294   66.222   69.541  

Opbrengst 

balieverkoop  

13 62.173   51.914   76.604  

Opbrengsten   806.991   762.580   915.370 

          

Personeelskosten  14 481.880   448.729   455.100  

Huisvestingskosten 15 70.987   70.947   85.487  

Verkoopkosten 16 4.867   2.856   4.116  

Promotiekosten  17 16.930   25.250   18.955  

Kostprijs 

balieverkoop 

18 32.535   21.614   40.421  

Kosten 

collectiebeheer   

19 6.871   9.151   6.224  

Kosten heemtuin  20 9.868   19.200   17.918  

Kosten educatieve 

act. 

21 47.398   48.402   28.940  

Uitgaven uit 

doelsubsidies   

22 61.509   40.000   192.678  

Algemene kosten 23 86.552   60.747   80.871  

Diverse lasten 24 7.337   0   234  

Afschrijvingen op 

materiële                

vaste activa 

25  

24.228 

   

21.028 

   

21.619 
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Som der kosten   850.962   767.924   952.563 

          

Bedrijfsresultaat   - 43.971   - 5.344   - 37.193 

          

Rentebaten en 

soortgelijke         

opbrengsten 

  

0 

   

0 

   

0 

 

Rentelasten en 

soortgelijke          

kosten 

  

0 

   

0 

   

0 

 

   0   0   0   

          

Saldo   - 43.971   - 5.344   - 37.193 
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Toelichting 
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

Algemeen 

Deze jaarrekening is de jaarrekening 2020 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. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
De stichting Terra Maris heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het ‘Corona-virus’. 
Driemaal over een aanzienlijke periode heeft het museum de deuren moeten sluiten. Dit heeft voor de 
stichting geresulteerd in een omzetdaling en een negatief resultaat over het boekjaar 2020, met als gevolg dat 
sprake is van een negatieve algemene reserve ultimo 2020.  
Hierdoor bestaat er een situatie op grond waarvan twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het 
geheel van de werkzaamheden van de stichting. Het is uiteraard nog niet in te schatten hoelang deze terugval 
zal duren noch wat uiteindelijke de gevolgen ervan zullen zijn op de continuïteit van de stichting.  
 
Door stichting Het Zeeuwse Landschap is op 10 juni 2021 een garantstelling aan stichting Terra Maris 
afgegeven voor een bedrag van € 100.000 voor een periode van 1 jaar en is er een kredietfaciliteit bij de bank 
van € 15.000. Terra Maris kan van deze garantstelling gebruik maken in de situatie dat onverhoopt niet aan de 
betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Verder vindt overleg plaats met diverse subsidiegevers voor het 
verstrekken van aanvullende subsidiebijdragen. In verband hiermee is steun aangevraagd bij de Gemeente 
Veere, de Provincie Zeeland, het Mondriaanfonds en Stichting Het Zeeuwse Landschap. Verwacht wordt dat 
zij in totaliteit voor het einde van het jaar een bedrag van tussen de € 100.000 en € 125.000 aan steun zullen 
uitbetalen. Dit is voldoende tijdig om een mogelijk liquiditeitstekort te voorkomen en daarmee zal het 
aansprakelijk vermogen voldoende aangevuld zijn. Mocht onverhoopt geen sprake zijn van aanvullende steun 
kan stichting Terra Maris beroep doen op een door de stichting Het Zeeuwse Landschap afgegeven 
garantstelling voor een bedrag van € 100.000 voor een periode van 1 jaar en is er een kredietfaciliteit bij de 
bank van € 15.000. 
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Al met al verwachten wij dat de stichting nog minimaal een jaar aan haar betalingsverplichtingen kan blijven 
voldoen en dat de continuiteit van de Stichting uiteindelijk niet in gevaar zal komen. De in de onderhavige 
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de 
veronderstelling van continuïteit van de Stichting. 
 
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 € 14.200). 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 februari 2021 volgens opgave van het fonds 97,5%. 
De beleidsdekkingsgraad van het ABP was eind februari 2021 volgens opgave van het fonds 88,3%. 
Omdat de actuele dekkingsgraad boven de kritische dekkingsgraad van 90% blijft zullen de pensioenen in 
2021 niet verlaagd worden. 
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Wel dient een herstelplan te worden opgesteld waarin wordt aangetoond dat de beleidsdekkingsgraad in 12 
jaar tijd weer minimaal uitkomt op de vereiste dekkingsgraad van 126%. Als dit volgens de voorgeschreven 
rekenregels niet in 12 jaar lukt, dan moeten de pensioenaanspraken worden verlaagd. 
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. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
 
1) Materiële vaste activa 
 
Het verloop van deze post in 2020 is als volgt: 

 Bedrijfsgebouwen 
en - terreinen 

Inventaris Totaal 

Stand per 1 januari 116.578 48.575 165.153 
Investeringen                                                           0 4.871 4.871 

 116.578 53.446 170.024 
Desinvesteringen                                                     0 0 0 
Afschrijvingen                                                           - 11.283 - 12.945 - 24.228 

Stand per 31 december 105.295 40.501 145.796 
    
    
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december  258.232 119.571 377.803 
Cumulatieve afschrijvingen en overige               
waardeverminderingen per 31 december 

 
152.937 

 
79.070  

 
232.007 

Stand per 31 december  105.295 40.501 145.796 
    

 
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. 
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 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 
2) Voorraden    
Gereed product en handelsgoederen:    
Balievoorraad 14.117  12.765 
Voorraad museumjaarkaarten 2.098  217 

Totaal voorraden 16.215  12.982 

    
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 
 

3) Vorderingen    
 

Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan een jaar. 
 
Handelsdebiteuren:    
Debiteuren 31.023  9.170 

    
Belastingen en premies sociale verzekeringen:    
Omzetbelasting 4e kwartaal 11.511  10.065 

 11.511  10.065 

    
Overige vorderingen en overlopende activa:    
Rekening-courant Stichting Lunchcafé ZBM 18.506  25.704 
Nog te ontvangen bedragen 0  0 
Vooruitbetaalde bedragen 3.265  21.086 

 21.771  46.790 

    
Nog te ontvangen bedragen    
Uitkering ziekengeld 0  0 
Vergoeding Museumkaarten 0  0 
Diversen 0  0 

 0  0 

    
Vooruitbetaalde bedragen    
Vooruitbetaalde kosten 3.265  3.586 
Vooruitbetaalde projectuitgaven  0  17.500 

 3.265  21.086 

    
4) Liquide middelen    
Kas 597  483 
Kleine kas 476  209 
Rabobank rekening courant 76.758  73.220 
ABN/AMRO bank 20.157  6.990 
Gelden onderweg 0  801 

 97.988  81.703 
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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. 
 
 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 
5) Eigen vermogen 
 
Algemene reserve: 

   

    
Het verloop van deze post is als volgt:    
Stand per 1 januari 13.127  50.320 
Mutatie uit resultaatverdeling -  43.971  - 37.193 

Stand per 31 december - 30.844  13.127 

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

Stand per 31 december 50.000  50.000 

    
7) Voorzieningen    
    
Jubileumvoorziening:    
Stand per 1 januari 1.566  0 
Toevoeging 306  1.566 

Stand per 31 december 1.872  1.566 

 
 8) Kortlopende schulden 
 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten: 

   

Overige crediteuren 25.766  18.332 

    
Belastingen en premies sociale verzekeringen:    
Loonheffing 24.149  20.847 
Pensioenen 5.578  4.388 

 29.727  25.235 

    
Schulden aan groepsmaatschappijen:    
St. Het Zeeuwse Landschap 2.870  2.686 

 2.870  2.686 

    
Overige schulden en overlopende passiva:    
Netto lonen 0  3.662 
Vakantiegeldverplichting 13.257  11.844 
Accountantskosten 14.896  7.900 
Rente- en bankkosten 77  283 
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Vooruitontvangen projectsubsidies 12.586  9.769 
Vooruitontvangen subsidie Beleeftuin 50.939  50.939 
Vooruitontvangen subsidie N.M.E. 15.301  902 
Vooruitontvangen investeringssubsidie educatielokaal 100.234  113.188 
Overige nog te betalen kosten 1.856  547 

 
Terug te betalen NOW looncompensatie 35.767  0 
Onderhoudskosten gebouwen 0  15.883 

 244.913  214.917 

    
 
De vooruitontvangen investeringssubsidie voor het educatielokaal zal voor een bedrag van  
€ 177.953 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. 
 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en 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 2020 
bedraagt de huur € 17.991. 
 
Door stichting Het Zeeuwse Landschap is op 10 juni 2021 een garantstelling aan stichting Terra Maris 
afgegeven voor een bedrag van € 100.000 voor een periode van 1 jaar. Terra Maris kan van deze 
garantstelling gebruik maken in de situatie dat onverhoopt niet aan de betalingsverplichtingen kan worden 
voldaan. 
 
Transacties met verbonden partijen 
In 2020 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 2020 € 12.000 
bij Terra Maris in rekening gebracht. 
 
In 2020 is een bijdrage ontvangen van Het Zeeuwse Landschap (€ 37.000). 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 
 2020  begr 2020  2019 

 €  €  € 
9) Subsidies en donaties      
Provincie Zeeland 316.149  311.910  309.343 
IVN: De Zeeuwse Natuur 48.366  46.561  47.510 
Gemeente Veere 29.236  29.706  29.236 
Overige gemeenten 456  412  451 
Het Zeeuwse Landschap 37.000  37.370  30.000 
Jaarkaarten 21.513  28.280  21.101 

 452.720  454.239  437.641 

 
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 3.500  0  3.200 
Walcherse gemeenten, N.M.E. 35.147  40.000  41.583 
Gem. Terneuzen, Schoon Zeeland 20.313  0  19.892 
Gem. Veere, Operatie Steenbreek 1.806  0  0 
HZL, bijenstal 0  0  - 2.513 
Bijenvereniging, bijenstal 135  0  1.473 
Provincie, bijenstal 541  0  7.687 
Kon. Zeeuws Genootschap, vikingen 0  0  5.000 
Provincie, potvis 0  0  65.560 
Gemeente Veere, potvis 0  0  15.000 
HZL, potvis 0  0  24.000 

 61.442  40.000  180.882 

      
Doelsubsidies zijn incidentele subsidies en worden niet begroot. 
De N.M.E. betreft een meerjarige bijdrage op basis van contractuele afspraken. 
      
11) Entreegelden      
Kinderen 22.233  33.211  28.802 
Volwassenen 58.868  70.065  75.111 
Groep kinderen 2.686  16.606  8.943 
Groep volwassenen 2.660  11.036  16.358 
Museum jaarkaarten 25.915  19.288  21.488 

 112.362  150.206  150.702 

      
Door de verplichte sluiting als gevolg van de coronacrisis waren de entreegelden aanzienlijk lager dan 
in 2019. 
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 2020  begr 2020  2019 

 €  €  € 
12) Overige inkomsten      
Postzegels 241  103  203 
Doorber. administratiekosten Lunchcafé 2.200  2.244  2.200 
Doorber. energiekosten Lunchcafé 2.000  2.061  2.000 
Doorber. personeelskosten Lunchcafé 9.600  9.600  9.600 
Exploitatiebijdrage Lunchcafé 0  0  15.000 
Terugontvangen energiebelasting 3.505  0  4.872 
Vrijval investeringssubsidie 12.954  12.954  13.776 
Compensatieregelingen Covid-19 68.452  0  0 
Overige inkomsten 19.342  39.260  21.890 

 118.294  66.222  69.541 

      

  
In 2020 is voor looncompensatie als gevolg van de coronacrisis een bedrag van 49.452 aan NOW 1 en 
NOW 3.1 bijdragen ontvangen welke niet zijn begroot. Daarenboven zijn niet begrote bijdragen van 
het Mondriaanfonds (€ 15.000) en TOGS (€ 4.000) ontvangen. 
In de jaarrekening 2020 is een bate verantwoord voor NOW 1 en NOW 3.1 van in totaal € 49.452. Wij 
merken op dat deze subsidie nog niet definitief is vastgesteld door het UWV en dat de 
accountantscontrole op de definitieve aanvragen tot vaststelling nog afgerond dient te worden. De in 
de jaarrekening opgenomen NOW-baten zijn gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijke schatting op 
basis van de huidige interpretatie van de NOW-regelgeving. Eventuele financiële consequenties inzake 
de definitieve vaststelling zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2021. 

 

 
13) Opbrengst winkelverkoop 

     

Verkoop artikelen laag BTW tarief 13.465  23.230  16.204 
Verkoop artikelen hoog BTW tarief 48.708  28.684  60.400 

 62.173  51.914  76.604 

       
Door de coronacrisis is in vergelijking met 2019 minder uit de winkel verkocht. 
      
14) Personeelskosten      
Salarissen 318.040  322.461  332.694 
Restitutie ziekengeld - 5.372  0  - 705 
Dotatie vakantiegeldverplichting 21.856  23.415  19.757 

 334.524  345.876  351.746 

      
Terugontvangen ziekengelden worden niet begroot. 
      
Sociale lasten:      
Sociale lasten bedrijfsvereniging 54.715  60.890  59.767 
Pensioenpremies 46.272  47.494  47.859 
Opslag sociale lasten 
vakantiegeldvoorziening 

4.371  4.683  3.906 

 105.358  113.067  111.532 

      
      
      



 
 
 
 
 

42 
 

Overige personeelskosten: 
Studiekosten 1.479  1.530  2.445 
Reiskostenvergoeding 4.183  7.651  7.622 
Kosten vrijwilligers 1.765  4.080  2.978 
Personeel niet in loondienst 39.900  0  6.743 
Diverse personeelskosten 26.894  25.302  19.473 

 74.221  38.563  39.261 

      
 514.103  497.506  502.539 
Overboeking naar projecten: 32.223  48.778  - 47.439 
 481.880  448.728  455.100 
      
 2020  begr 2020  2019 
 €  €  € 
Specificatie overboeking naar projecten:      
Personeelskosten N.M.E. 23.967  35.420  39.448 
Personeelskosten Schoon Zeeland 6.476  13.358  6.486 
Personeelskosten incidentele projecten 1.780  0  1.505 
 32.223  48.778  47.439 
      
Gemiddeld aantal werknemers      
Het gemiddeld aantal fte’s 8,2  8,8  8,6 
 
De aan het Lunchcafé doorbelaste personeelskosten (ad € 9.600) zijn opgenomen onder de “Overige 
inkomsten”. 
 
 
WNT-verantwoording 2020 
 
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 2020 is € 201.000. 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. van Rijswijk A. Bolomey S. vd Westen 
Functiegegevens directeur directeur directeur 
Aanvang en einde functievervulling in 2020  1/1-30/9 1/10-31/12 
Omvang dienstverband 2020 (in fte)  0,33 0,67 
Gewezen topfunctionaris?  Nee Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking?  Ja Ja 
Individueel WNT-maximum 2020  50.250 33.851 
Beloning  17.884 12.295 
Belastbare onkostenvergoedingen  0 0 
Beloningen betaalbaar op termijn  2.897 2.053 
Subtotaal  20.781 14.348 
Onverschuldigd betaald bedrag  0 0 
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Totaal bezoldiging 2020  20.781 14.348 
  
De heer Bolomey was tot 1 oktober 2020 werkzaam in dienstbetrekking bij de volgende andere WNT 
plichtige instelling als topfunctionaris niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris: Stichting Het 
Zeeuwse Landschap, waar de bezoldiging in 2020 € 156.291 (incl. transitievergoeding) bedroeg. 
 
 
 
Gegevens 2019: 
 

Bedragen x € 1                                                            S. van Rijswijk        A. Bolomey        S. vd Westen 
    
Aanvang en einde functievervulling in 1/1–31/102019 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  
Totaal bezoldiging 2019 43.181 6.672     
    

 
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  
 2020  begr 2020  2019 

 €  €  € 
15) Huisvestingskosten      
Huur onroerende zaken 17.991  17.295  17.551 
Onderhoud gebouwen 730  12.241  20.511 
Verzekeringen 9.521  7.957  8.700 
Grondlasten en belasting 3.905  3.468  3.120 
Schoonmaakkosten 11.380  9.181  10.844 
Gas, water en elektra 22.965  18.000  20.557 
Huur container 1.579  2.040  1.977 
Overige huisvestingskosten 2.916  765  2.227 

 70.987  70.947  85.487 

      
De onderhoudskosten gebouwen zijn aanzienlijk lager dan begroot. 
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16) Verkoopkosten      
Representatiekosten 1.506  816  1.476 
Voedsel en drank 1.730  1.530  2.640 
Reis- en verblijfkosten 1.631  510  0 
Diversen 0  0  0 

 4.867  2.856  4.116 

 2020  begr 2020  2019 

 €  €  € 
17) Promotiekosten      
Advertenties 2.905  5.050  3.860 
Folders/route’s 5.523  7.575  4.040 
Affiches 362  1.515  1.437 
Borden 130  4.040  4.825 
Nieuwsbrieven 0  0  0 
Promotie diversen 8.010  7.070  4.793 

 16.930  25.250  18.955 

      
      
18) Kostprijs winkelverkoop      
Inkoop artikelen 34.209  21.614  41.996 
Voorraadmutaties 1.799  0  1.850 
Afboeking onverkoopbare artikelen 125  0  275 

 32.535  21.614  40.421 

      
De inkopen zijn door de coronasluiting aanzienlijk lager dan 2019. 
      
19) Kosten collectiebeheer      
Onderhoud aquaria 1.819  3.091  2.703 
Collectiebeheer 5.052  6.060  3.521 

 6.871  9.151  6.224 

      
      
20) Kosten heemtuin      
Exploitatie heemtuin 8.761  18.180  16.452 
Ingehuurd personeel 0  0  0 
Vrijwilligers heemtuin 1.107  1.020  1.466 

 9.868  19.200  17.918 

      
De kosten van de heemtuin zijn aanzienlijk lager dan begroot, investeringen zijn uitgesteld i.v.m. 
Corona.  
 
21) Kosten educatieve activiteiten      
Rondleidingen 1.318  3.091  2.580 
Activiteiten algemeen publiek 13.849  12.120  24.838 
Kosten educatie expo 32.231  33.191  1.522 

 47.398  48.402  28.940 
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22) Uitgaven uit doelsubsidies      
Week van de zee 3.567  0  3.200 
Natuur- en milieueducatie 35.147  40.000  41.584 
Schoon Zeeland 20.313  0  19.892 
Operatie Steenbreek 1.806  0  0 
Bijenstal 676  0  6.647 
Vikingen 0  0  1.850 
Potvis 0  0  119.505 

 61.509  40.000  192.678 

 
Het tekort op de potvis expo is in 2019 ten laste van de exploitatie gebracht. 
 
 2020  begr 2020  2019 

 €  €  € 
23) Algemene kosten      
Porti 689  3.060  1.585 
Telecommunicatie 4.432  4.590  4.432 
Kantoorbenodigdheden 1.250  1.836  2.268 
Drukwerk 1.711  1.530  833 
Contributies en abonnementen 2.795  2.040  2.319 
Onderhoud kantoorinventaris 6.004  6.121  7.179 
Verzekeringen 642  714  564 
Bestuurskosten 0  0  235 
Accountantskosten 22.028  6.121  8.633 
Administratiekosten 12.526  10.100  12.731 
Kosten loonadministratie 3.056  3.570  4.127 
Advieskosten 0  5.050  4.440 
Kosten beveiliging 8.698  3.570  4.869 
Bankkosten 1.559  1.530  1.489 
Kosten automatisering 13.767  7.141  15.058 
Algemene kosten 5.763  2.754  6.866 
Materiaal/gereedschap 1.632  1.020  3.243 

 86.552  60.747  80.871 

      
 
      
      
24) Diverse lasten      
Oninbare vorderingen 337  0  0 
Eigen bijdrage N.M.E. 7.000  0  0 
Overige kosten 0  0  234 

 7.337  0  234 

      
      
25) Afschrijvingen materiële vaste activa 
Materiële vaste activa:  

     

Afschrijving boekjaar 24.228  21.028  21.619 

 24.228  21.028  21.619 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
Wilhelminadorp, 24 juni 2021. 
 
 
 
 
 
Was getekend: Drs. H. van Waveren, 
Voorzitter. 
 
 
 
 
 
Was getekend: J.H. Kousemaker RA, 
Penningmeester. 
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BIJLAGEN  

Bijlage 1:  Activiteiten 2020 
 

Kinderkunstatelier (KKaAT)   

De natuur is helemaal in rust. Saai? Juist niet! De vormen in de Manteling zijn nu spectaculair. Laat je 

inspireren en maak onder leiding van beeldend kunstenaar Jessica van Dierendonck een winter 

kunstwerk. Geschikt voor alle leeftijden.   

KKaAT : IN  KANNEN  EN KRUIKEN    

In de tijd dat de Vikingen neerstreken in Walichrum gebeurde het koken en bakken binnenshuis. Handig 

waren de zelfgemaakte potten voor in het vuur en de verschillende voorraadpotten en schenkkannen. Ook wij 

gaan vandaag in het buitenatelier van KinderKunstaATelier (KKaAT), o.l.v. beeldend kunstenares Jessica 

van Dierendonck, potten, kannen en kruiken maken. Alleen doen we dat op een 'iets wat ongebruikelijke 

manier' en met andere materialen dan je zou verwachten. En wellicht ontstaan er zo wel heel bijzondere 

ruimtelijke stillevens. Geschikt voor alle leeftijden.   

KKaAT : BOTJE  VOOR  BOTJE  

Olv beeldend kunstenares Jessica van Dierendonck, van het KinderKunstaATelier KKaAT, kan iedereen van jong 

tot oud vandaag in het buitenatelier kennismaken met beeldhouwen.  

In de tentoonstelling ‘van Potvis tot Petfles’ is de indrukwekkende potvis Pieter te zien. Heb je het dier al ECHT 

goed gezien? Want we laten ons opnieuw inspireren door zijn mooie vormen. En maken ieder een mini 

beeldhouwwerk van speksteen op een kleine sokkel. Dus kom vijlen, schuren en polijsten! Geschikt voor alle 

leeftijden. 

KKaAT : ALLE  KLEUREN VAN DE ZEE   

Vanuit het Noorden kwamen de Vikingen over zee richting West-Europa. Over stille wateren en door woeste 

golven. Uitkijkend over een glinsterende vriendelijke blauwe zee en over diep donker dreigend water. Stel je 

voor hoe dat moet zijn geweest. En schilder vandaag in het buitenatelier, o.l.v. beeldend kunstenares Jessica 

van Dierendonck van KKaAT, jouw versie van deze zee! Geschikt voor alle leeftijden.  

KKaAT : SLEUTELDRAGERS  

In de Vikingtijd werd alles in grote en kleine kisten bewaard: van sieraden tot aan eten en drinken. Men droeg 

de sleutels van deze kisten altijd bij zich. De sleutels hingen aan grote ringen en schijven samen met allerlei 

andere handige voorwerpen zoals oorlepels, spelden en priemen. O.l.v. Jessica 

van Dierendonck van KKaAT het KinderKunstaATelier  laten we ons inspireren, ontwerpen we en maken 

allerlei bijzondere vormen voor aan een eigen sleutelring. We werken o.a. met ijzerdraad, papier en 

lijm. Geschikt voor alle leeftijden 

Middagje middeleeuwen   
In de middeleeuwen waren er ook Vikingen op Walcheren, wat toen nog Walichrum werd genoemd. Als we 
de verhalen moeten geloven waren het koelbloedige rovers die altijd maar op zee waren of plunderden. Maar 
hoe was het leven in Walichrum? Hoe woonden de Walichrummers en wat aten ze? Welke spelletjes speelden 
ze? Dit vind je allemaal in onze tentoonstelling, aansluitend kun je rond het Mottekasteel middeleeuwse 
spelletjes spelen, broodjes bakken en meer!  
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Zoldergeheimen  

Vandaag kun je 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.  

Winter wonderwandeling  

Een gids neemt de deelnemers mee voor een winterse verwonderwandeling door de Manteling, want ook in 

de winter is de natuur interessant. Hoe herken je een boom in de winter en waar zijn alle dieren gebleven?  

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. 

Van pulp tot papier: Kerstkaarten maken   

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. Speciaal omdat 

het bijna kerst is kun je vandaag je eigen kerstkaart maken.   

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?   

Natuurspreekuur ‘Daar vraag je me wat’   

Bezoekers kunnen hun vragen stellen aan biologe Betty Ras en andere specialisten over eigen natuurvondsten 

en/of waarnemingen. 

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. 

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!   

Het spreekuur wordt georganiseerd In het kader van de tentoonstelling ‘Vikingen op Walcheren? - vondsten, 

verhalen, feiten en fabels’  

Speurneuzen   

Op avontuur als natuuronderzoeker! Ben je ook altijd zo nieuwsgierig naar dingen uit de natuur? Heb je altijd 

al willen weten hoe hoog of oud een boom is en wat er allemaal rondscharrelt op de bodem? Als 

natuuronderzoeker ga je zelf aan de slag en maak je (samen met je ouders) een heus logboek. 

Paasspeurtocht Kieken Kijken  

Zoek de eieren en doe de opdrachten. Alles gevonden en gedaan? Dan verdien je natuurlijk een lekker 

paaseitje!  
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Paaswandeling 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. 

Nog steeds ademen de statige lanen en geheimzinnige kronkelpaadjes de sfeer van die tijd uit. Bijzondere 

bomen en planten kleuren en geuren de buitenplaatsen en overal hoor je op de achtergrond de branding aan 

het Noordzeestrand… Een kuiertocht door de eeuwen heen.  

Wandeling 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. 

Nog steeds ademen de statige lanen en geheimzinnige kronkelpaadjes de sfeer van die tijd uit. Bijzondere 

bomen en planten kleuren en geuren de buitenplaatsen en overal hoor je op de achtergrond de branding aan 

het Noordzeestrand… Een kuiertocht door de eeuwen heen.  

Deelname: volwassene € 5,- euro, kind € 2,50 

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.  
 
Westhove: Toen en nu  

Tijdens deze cultuurhistorische 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.  

Spieddaten: Reeën en damherten  
Onder leiding van een gids in de schemering van een winternamiddag spieden en speuren naar reeën en 
damherten in de Manteling. Zien we ze wel of zien we ze niet? Sporen zijn er genoeg in de vorm van o.a. 
wissels, keutels, haren en knabbelsporen aan groene blaadjes! Spannend en ontspannend!   
 
Conservator op zaal   

Vandaag is onze conservator Betty Ras weer aan het werk midden in het museum, en jij mag haar meehelpen. 

Ben jij benieuwd wat ze aan het onderzoeken is en wil je alles weten over deze fantastische schatten? Kom 

dan langs! Om 14.00 en 15.00 uur is kun je met haar mee naar het Open Depot waar een groot deel van onze 

collectie te zien is.   

Onderwaterlab  

Tijdens deze activiteit duik je in het leven onder water. Welke kriebeldiertjes vind je in de sloot?  En wie kan er 

bijvoorbeeld over het water lopen?  Maar ook het verschil tussen zoet en zout water, schoon en vervuild 

water komt aan bod.  Zie jij het? Door middel van proefjes en leuke weetjes kom je erachter!   

Kinderworkshop: van wilg tot mand  

In deze workshop leer je van alles over de wilg, waar men de wilg door de eeuwen heen voor heeft gebruikt 

en over het ambacht van de mandenmaker. Ook kun je een stukje oefenen met vlechten aan een ‘muurtje’ 

van wilgentenen en zelf een klein werkstukje maken dat je mee naar huis mag nemen. Per ronde kunnen 10 

kinderen deelnemen.   
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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.  

Bij-zondere lichtjes   
Bijen zijn harde werkers, ze zorgen niet alleen voor honing maar ze maken ook bijenwas. Van deze was kun je 
hele mooie dingen maken! Samen met de imker maken we vandaag kaarsjes voor het nieuwe jaar.   
 
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.  

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?   

Stinzenwandeling   

De wandeling gaat langs de Stinzenplanten in het gebied rondom Terra Maris, de Manteling van 

Walcheren. Stinzenplanten zijn oorspronkelijk niet-inheemse plantensoorten, die zich in de loop van de 

tijd hebben aangepast aan de milieuomstandigheden en zoals 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. 

Van Potvis tot Petfles   

Tijdens deze activiteit ga je samen met een museummedewerker door de tentoonstelling ‘van potvis tot 

petfles’. Hierdoor leer je alle ins en outs over pieter! Hoe oud is hij eigenlijk, hoe is hij bij ons terecht 

gekomen?  Ook een stukje bewustwording komt aan bod: Sta jij wel eens stil bij al het plastic wat op straat 

ligt? En wat denk je dat hiermee gebeurt?  Hierna gaan we met zoekkaarten naar het strand om zowel 

natuurlijke en niet- natuurlijke materialen te zoeken en te bekijken, en natuurlijk mag je je 

bijzondere vindsels mee naar huis nemen!  

Vlinders en libellen vertellen    

Met maximaal 8 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.   

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.  

Strandjutten   

Ga met onze strandjutter mee en ontdek welke schatten er langs de vloedlijn en tussen de strandpalen te 

vinden zijn. Schelpen, eikapsels van een rog, hondshaai of wulk, wieren, maar ook niet-natuurlijke vondsten 

vertellen een verhaal…  
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Kruip onder de bast van de wilg  
Ga op speurtocht door de tuin van Terra Maris en leer, wat een mand, roodgatje, griend, steenuiltje, aspirine, 
klomp en wilgenhaantje met elkaar gemeen hebben. Op verschillende plekken in de tuin kun je bekijken wat 
er allemaal van de wilg gemaakt kan worden en bij de mandenmaakster kun je zelf proberen om met 
wilgenteen aan een “muurtje” te vlechten. Geschikt voor alle leeftijden en aanmelden is niet nodig.  
  
Wandeling Van Zoet naar Zout   

Tijdens deze rondleiding is er veel aandacht voor de bijzondere omgeving van Terra Maris, het natuur- en 

cultuurhistorisch gebied de Manteling. Dit is een overgangsgebied van zoet naar zout met bos, duinen en 

strand. De nadruk ligt op de overgang in begroeiing en de daarbij behorende dieren. Zoals de titel al zegt, van 

zoet naar zout!  

Aan de slinger met onze imker  

Honing! Altijd lekker….maar hoe komt het nu in potjes? De bijen hebben heel hard gewerkt om van nectar en 

stuifmeel lekkere honing te maken. De huisimker van Terra Maris laat zien hoe zij de honing uit de bijenkast 

haalt en verwerkt tot eerlijke honing.   

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.   

Vreemde vogels 
Vandaag staat het museum van 11.00 tot 15.30 uur in het teken van vreemde vogels! ‘s Ochtends tussen 
11.00 en12.00 uur kun je tijdens de vogelsnavelquiz te weten komen welke vogel wat eet, dit kun je aan de 
snavel vaak al raden! Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur kun je met een deskundige gids mee naar de zolder van 
het museum, naar ons ‘open depot’. Hier staan vele collectie-objecten, waaronder opgezette vogels, 
zoogdieren, fossiele botten etc. Onze gids vertelt graag over de bijzonderheden van één of meerdere soorten! 
Ook kunnen bezoekertjes tussen 13.30 en 15.30 uur met een pincet, vergrootglazen en skeletkaart 
braakballen uitpluizen. Wat stond er op het menu van bijvoorbeeld de mysterieuze kerkuil? 
 
Herfstwandeling door de Manteling  

Geen mooier licht dan op een herfstige ochtend. 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!  

Maak je eigen herfstbingo  

Soms schijnt het herfstzonnetje prachtig door de bomen heen, een andere keer regent het pijpenstelen. Door 

de herfstwind vind je overal om je heen prachtige gekleurde bladeren, eikels, dennenappels. Met 

een herkenningskaart ga je op zoek naar je eigen schatten uit de natuur, en leer je wat voor blad of vrucht bij 

welke boom hoort. Hier maken we zelf een bingo van die je mee naar huis mag nemen, zodat je deze nog 

vaker met je vriendjes en vriendinnetjes kunt spelen!   

Wintergasten  
Vandaag staat het museum in het teken van onze wintergasten. Dit zijn de vogels die in de winter noordelijk 
gelegen streken waarin ze hebben gebroed, verlaten om in zuidelijker gelegen streken met een warmer 
klimaat te overwinteren. Zo krijgen we in Nederland allerlei vogels uit Scandinavië en Rusland te gast! Om 
13.00, 14.00, 15.00 en 16:00 uur kun je met een deskundige gids mee naar de zolder van het 
museum, naar ons ‘open depot’. Deze gids vertelt je vandaag alles over deze bijzondere gasten.  In de winter 
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zoeken ook uilen elkaar op, ze groeperen zich overdag gezellig samen in een boom om een uiltje te 
knappen. Bezoekertjes kunnen tussen 13.30 en 15.30 uur met een pincet, vergrootglazen en skeletkaart 
braakballen uitpluizen en meer over dit speciale wintergedrag van uilen te weten komen!  
 

Scharrelkidsclub 
Wegens succes van voorgaande jaren is in de zomervakantie (half juli – eind augustus) 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 – lucht 
acrobaten , zaterdag – groeiers en bloeiers, zondag – zoet en zout water. Het team bestaat uit 3 Toppers, 
waarvan 1 à 2 voorgaande jaren ook al mee heeft gedraaid. We zien nu al een aantal jaren dat dezelfde 
begeleiding terug wil komen voor een zomer op Terra Maris.  Hierdoor kon de kwaliteit van de activiteiten 
naar een hoger level gebracht worden. Bezoekers (kinderen) kunnen zo op en top de Zeeuwse natuur 
ontdekken bij Terra Maris. Dit is in 2020 goed gelukt; we kregen veel positieve feedback én terugkerende 
bezoekers.  
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Bijlage 2 Groepsrondleidingen 
 
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. Combinaties van rondleidingen, museumbezoek, consumpties e.d. zijn mogelijk. Hieronder een 
overzicht van de rondleidingen.  
 
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 prijsgegeven door de zee. Met de jutter van het museum struinen 
langs het strand op zoek naar natuurlijke en niet-natuurlijke aanspoelsels. Strandjutten kan alleen 
plaatsvinden rondom het tijdstip van laag water, alleen dan zijn er aanspoelsels op het strand te vinden. 
Kosten € 35 per groep. Duur 1,5 uur. 
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Natuurwandeling door de landschapstuin 
Achter het museum ligt de landschapstuin met een oppervlakte van 2,5 ha. Zeeuwse landschapstypen met 
hun bijbehorende planten en insecten zijn in het klein te bewonderen. Ruik de planten, bespied de insecten 
en luister naar het verhaal van de tuinman. 
Kosten € 35 per groep + entreekosten museum; mogelijk vanaf april t/m september. Duur: 1 uur. 
 
Wandeling door de Manteling 
Het bos van "De Manteling" heeft talrijke sporen van zijn geschiedenis. Deze zoeken we op. Bovendien vertelt 
het bos met zijn bomen, diersporen, geuren en geluiden zijn eigen verhalen. Kosten € 35 per groep. Duur: 1,5 
uur. 
 
Wandeling met de boswachter 
De boswachter van Staatsbosbeheer neemt de deelnemers mee voor een wandeling door de Manteling. Het 
is niet alleen een prachtig natuurgebied, dat het achterland van 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. 
 
 
  



 
 
 
 
 

57 
 

Bijlage 3 Arrangementen 2020 

 
Arrangementen 2020 
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.  

 

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 boven in 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 
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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 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. 
 
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. 
 
Strandjutten 
Langs de vloedlijn worden veel geheimen prijsgegeven 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. 
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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. 

 
 


