
LEADER in transitie 
Donderdagmiddag 21 oktober 2021 (fysiek in Zeeland) 

 
 

 
 
 
Locatie 1 | Watersnoodmuseum Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland) 

• Excursie A | Zeeuwse roots voor nieuwe zilte teelten  
Proef twee nieuw geteelde Zeeuwse gewassen: zeevenkel en zeebanaan. 

• Excursie B | Groen Verbindt 
Bezoek Stadsboerderij De Punt waar Groen in de breedste zin van het woord centraal staat (omgeving, 
klimaat, voeding)..  

 
Locatie 2 | De Meestoof in Sint-Annaland (Tholen) 

• Excursie C | De Speelkrael 
Een prachtig voorbeeld van een geslaagd bottom-up project om de sociale cohesie en leefbaarheid te 
verbeteren dat gerealiseerd wordt op een groene leer- natuur- speel- en ontmoetingsplaats. 

• Excursie D | De Meestoof – Streekproductenveiling 
Beleef de streekproductenveiling in de authentieke mijnzaal en raak geïnspireerd door streekmuseum 
De Meestoof. 

• Excursie E | Buutvrij Tholen 
Ontdek, op het terrein van de centrale natuurspeelvoorziening en ontmoetingsplek, het paviljoen waar 
Tholen bloeit voor inwoners, dagrecreanten en de toerist! 

• Excursie F | Wandelnetwerk Tholen 
Wandel mee op een deel van het gebiedsdekkende wandelnetwerk van Tholen! 

 
 

Locatie 3 | Oude veergebouw Breskens (Zeeuws-Vlaanderen)  
 
Deze locatie vervalt  
 



Locatie 4 | Cultureel Centrum Den Dullaert Hulst (Zeeuws Vlaanderen) 
• Excursie G | Zeeuwse Zilte Teelten  

Neem kennis van zilte teelttechnieken van traditionele en exclusieve gewassen als oplossing voor de 
verziltingsproblematiek in Zeeland. 

• Excursie H | Educatief voedselbos Graauw 
Een unieke plek waar gewerkt wordt aan de veranderende vraag in voedsel en waar 
bezoekers leren én zelf kunnen beleven. 

• Excursie I | Versterk de Vesting 
De rijke geschiedenis en met name de 80-jarige oorlog met de Spaanse bezettingen komen tot leven in 
dit unieke project. 

• Excursie J | Versterk de Scheldekust 
Neem een kijkje bij de 3 sub projecten die samen Versterk de Scheldekust vormen waarbij dorpen, 
polders en bewoners verbonden worden met de Schelde en het Verdronken Land van Saeftinghe. 

 


