
 

 
 
 
 
 
 
 
Stichting Het Zeeuwse Landschap beschermt al ruim 85 jaar natuur, landschap en erfgoed in 
de provincie Zeeland. Dit doen we voor de bijna 10.000 hectare natuurgebieden en diverse 
cultuurhistorisch waardevolle objecten die bij ons in beheer zijn. Wij verzorgen daarnaast 
natuureducatie en natuurbeleving door het aanbieden van excursies en ontvangst in onze 
bezoekerscentra.  
 
In Emmadorp bevindt zich het bezoekerscentrum van Het Verdronken Land van Saeftinghe. In 
dit grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa worden van vanuit deze locatie 
jaarlijks meer dan tienduizend bezoekers rondgeleid door een team van ca. 50 goed opgeleide 
en enthousiaste vrijwillige gidsen. Daarnaast is er een expositie over landschap, historie, flora 
en fauna en een winkel met benodigdheden voor excursies, educatieve materialen en 
streekproducten te vinden. 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het visitekaartje willen zijn in de rol van 

Gastheren en gastvrouwen 
(ca. 4 uur per dienst, ca. 2 - 4 x per maand,                                                                
standplaats Bezoekerscentrum Saeftinghe) 

 
 

Jouw rol:  
Als vrijwillige gastheer/vrouw ben je aan de balie het eerste aanspreekpunt voor onze bezoekers. 

Samen met de gids ben je de stem en het gezicht van dit bijzondere gebied en Het Zeeuwse 

Landschap. De werkzaamheden zijn afwisselend en bestaan onder meer uit:  

 

• Ontvangst van de bezoekers (individuen, groepen en scholen) 

• Verzorgen van de opstart en begeleiding bij de terugkeer van de excursies 

• Verstrekken van algemene informatie over Saeftinghe en de excursiemogelijkheden 

• Verhuren en beheren van kinderrugzakjes met speurtochten  

• Uitleg geven over wat er in de expositie te zien is 

• Winkelverkopen en aanvullen van voorraad 

• Allerhande andere ondersteunende werkzaamheden 
 
Je werkt binnen een vrijwilligerspool van 5 tot 10 gastheren en -vrouwen. Na een inwerkperiode draai 

je zelfstandig diensten. Deze diensten zijn tijdens de excursies, duren gemiddeld 4 uur en worden in 

overleg ingepland volgens een maandelijks rooster. Tijdens de excursies is er altijd een vaste 

medewerkster aanwezig, die op dat moment andere werkzaamheden heeft, maar als back up kan 

dienen.  

 

Excursies vinden voornamelijk plaats in de maanden maart t/m november en wanneer het getij dit 

toelaat. 

 

Wat jij ons te bieden hebt: 

• klantvriendelijke instelling: je ontvangt en informeert gasten en gidsen met plezier  

• affiniteit met natuur, landschap of erfgoed en het Saeftinghe gebied 

• flexibele houding: je kan meebewegen met soorten mensen, situaties en werktijden 

• beschikbaar voor diensten van ca. 4 uur; inzetbaar vanaf 2 maal per maand 

• zelfstandigheid en verantwoordelijk gevoel 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Wat wij jou te bieden hebben:     

• je komt terecht in een professionele organisatie met vrijwilligersbeleid voor ruim 220 
verschillende soorten vrijwilligers  

• binnen het bezoekerscentrum Saeftinghe werk je samen met een kleiner team: twee vaste 
medewerksters, een coördinator die je vaste aanspreekpunt is, het gidsen- en 
gastheren/vrouwenteam 

• afwisselend werk en veel leuke contacten 

• kilometervergoeding per dienst 

• diverse voordelen zoals 4x per jaar magazine ZEEUWS LANDSCHAP en een speciale pas 
waarmee je gratis aan excursies van Het Zeeuwse Landschap kunt deelnemen en profiteert 
van andere voordelen 

• passende werkkleding 

• mogelijkheden voor (bij)scholing 

• jaarlijks vrijwilligersuitje 
 

Heb je interesse? 
Neem voor aanmelden of vragen contact op met Carla van Dueren den Hollander, coördinator 

Bezoekerscentrum Saeftinghe, c.van.dueren@hetzeeuwselandschap.nl. 

https://www.hetzeeuwselandschap.nl/sites/default/files/2023-01/Leidraad%20voor%20vrijwilligers%20%281%29.pdf
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