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Dit seizoen worden de populaire rondvaar-
ten op het Zuidlaardermeer gemaakt met 
de Raidomp, de nieuwe fluisterboot die de 
Doeker na vele jaren trouwe dienst heeft 
vervangen. Het belangrijkste verschil tussen 
de Raidomp en de Doeker is het materiaal 
waar het schip van is gemaakt. De houten 
Doeker vergde veel onderhoud, had te kam-
pen met lekkages en had problemen met de 
elektronica. De Raidomp is van het onder-
houdsvriendelijke aluminium gemaakt. 
Half mei is de Raidomp in gebruik genomen. 
Vanaf 1 juni worden de eerste tochten 
gemaakt. In juni éénmaal per week, op don-
derdagavond en vanaf eind juli twee maal 
per week, op woensdagmiddag en donder-
dagavond. Naast de reguliere rondvaarten, 
wordt er ook een aantal themaexcursies 
georganiseerd. Kijk op www.groningerland-
schap.nl voor de actuele agenda.

Het Waddenfonds stelt ruim 645.000 euro 
beschikbaar om de verhalen op de Punt 
van Reide ‘tot leven te brengen’. Onder 
de noemer “Strijdtoneel Dollard” worden 
de verhalen verteld over strijd tegen het 
water, de militaire strijd en de strijd om te 
overleven in de natuur. De bijdrage maakt 
deel uit van het project Atlantikwall in het 
Waddengebied. Het Groninger Landschap is 
verantwoordelijk voor het tot leven brenen 
van de verhalen en koppelt die aan het 
bezoekerscentrum, de activiteiten die daar 
georganiseerd worden en aan de bunkers.

De Europese kustlijn vanaf de grens tussen 
Frankrijk en Spanje tot de Noordkaap in 
Noorwegen maakte ooit deel uit van de 
Atlantikwall in WOII. Langs de kust zijn nog 
veel verdedigingswerken uit die tijd te vin-
den. Het project ‘Atlantikwall in het Wad-
dengebied richt zich op de Nederlandse 
Waddenkust en wil de laatste verhalen van 
ooggetuigen vastleggen en fysieke restan-

ten bewaren. Zo moet een samenhangend 
erfgoedprogramma in de Waddenregio 
ontstaan. In dit project werkt Het Gronin-
ger Landschap samen met It Fryske Gea, 
Steunpunt Monumentenzorg Fryslan, het 
luchtvaart- en oorlogsmuseum Texel, cul-
tuurcompagnie Noord-Holland, De Nieuwe 
Afsluitdijk (Den Oever en Kornwerderzand) 
LKCA/CAL-XL en Zeestad BV. 

KoRt NIeuws

De Dollard vormt al vele eeuwen een strijdtoneel. Vanaf de late 
Middeleeuwen speelde de strijd tegen het water. In 1509 was de 
genadeklap toen een enorm gebied bij stormvloed onder water liep, 
waarbij vele dorpen, kerken en kloosters verdronken. In de eeuwen 
die volgden werd een groot deel van het verloren land, polder 
voor polder, weer terugveroverd op de zee. Door de strategische 
ligging kreeg de Dollard ook te maken met militaire strijd. Rond 
de Dollard werd slag geleverd door Spanjaarden, Fransen en 
Duitsers. Zichtbaar restant van de Tweede Wereldoorlog zijn de 
bunkers en luchtafweergeschut van Batterie Fiemel bij de Punt 
van Reide, onderdeel van de Atlantikwall. Van latere datum is de 
politieke strijd over de toekomst van de Dollard. De plannen voor 
een buitendijks kanaal leidden niet alleen tot een bijna-crisis 
in het kabinet Den Uyl, maar ook tot een bestuurscrisis bij Het 
Groninger Landschap. De toenmalige voorzitter had volgens zijn 
medebestuursleden wel erg veel begrip voor de landbouwbelangen. 
Uiteindelijk werd de aankoop van de Dollard, samen met 
Natuurmonumenten, een van de grootste wapenfeiten in de 80 jaar 
historie van Het Groninger Landschap. Van een klein natuurclubje 
werden we in één keer een speler van formaat! Actueel is de strijd 
tussen economie en ecologie. De havens en vaargeulen aan beide 
oevers van de Eems hebben grote impact op de natuur van het 
estuarium. Een confrontatie lost het probleem niet op, dus deze 
strijd proberen we in goed overleg op te lossen.

De verhalen over strijdtoneel Dollard kunnen we dankzij een 
bijdrage van het Waddenfonds straks op een fantastische manier 
vertellen aan de bezoekers van de Punt van Reide. Er is geen betere 
plek denkbaar dan Batterie Fiemel, die de gehele Eems overziet. 

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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paar jaar wel. Dat verwacht Ingo Janssen van 
de Adderwerkgroep Nederland, onderdeel van 

“Adder vestigt zich op termijn rond Bourtange”

KoRt NIeuws
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Luchtwachttoren 7O1 warfhuizen 
overgedragen 

De Luchtwachttoren 7O1 in Warfhuizen is op donderdag 12 mei over-
gedragen aan stichting Het Groninger Landschap. De toren, waarvan 
op dit moment alleen het casco resteert, was in handen van een 
particuliere eigenaar, Pek van Andel.
Het Groninger Landschap start in het najaar met de restauratie van 
de markante Luchtwachttoren. De toren wordt weer in oude staat 
hersteld en uiteindelijk wordt de toren opengesteld voor het publiek 
en krijgt men straks inzicht in het verhaal van de toren en het eeu-
wenoude landschap rondom de toren.
Dat de toren voor de toekomst behouden is gebeleven is te danken 
aan de oude eigenaar Pek van Andel. Als student kocht hij de toren 
met het idee om er te wonen en er een zelfvoorzienende woning van 
te maken. Nadat bleek dat dit niet haalbaar was, heeft Pek van Andel 
zich ten doel gesteld om de toren te behouden voor de toekomst. 
Daarin werkte hij samen met stichting Luchtwachttoren 7O1 te 
Warfhuizen. 

Het gebied rond Bourtange is nog niet ge-
schikt voor adders, maar wordt dat over een 

de reptielen- en amfibieënvereniging RAVON. 
Recentelijk werd rond Bourtange een paar 
keer een adder gezien. De slangenspecialisten 
kamden daarop samen met vrijwilligers en 
een aantal Duitse collega’s het gebied rond 
Bourtange uit naar Nederlands enige gifslang. 
In het gebied rond de vesting vonden ze geen 
slangen maar dichtbij, 600 meter over de 
Duitse grens vonden de onderzoekers moei-
teloos zeven adders en een aantal levendba-
rende hagedissen. 

De slang die vorig jaar werd gespot, lijkt 
volgens Janssen dus een eenzaam zwervend 
exemplaar. Toch is hij hoopvol: “Het gebied 
rond Bourtange is nog te open en wordt 
bovendien begraasd. Wel groeit er steeds meer 
ruigte en pitrus en dat is voor slangen prettig. 
Ik schat dat er nog tien jaar nodig is om het 
gebied te laten ontwikkelen tot een ideale rep-
tielenbiotoop. Dan is de slang, na vele jaren 
van afwezigheid, weer terug in Groningen.”

 

De gemeente Noordenveld heeft twee stuk-
ken oeverland aan de noordzijde van het 
Leekstermeer voor een symbolisch bedrag 
overgedragen aan Het Groninger Landschap. 
Het gaat om de gronden aan de oever van 
het Leekstermeer net binnen de provin-
ciegrens van Groningen. Maar die gronden 
waren tot voor kort in Drentse handen. Door 
de overdracht komt dit kleine stukje weer 
terug bij Groningen.
Deze aankopen sluiten aan op de bestaande 
eigendommen van Het Groninger Landschap 
en vallen binnen de grenzen van de Natuur-
netwerk Nederland &  Natura 2000 Leekster-
meergebied. Het is een belangrijk gebied 
voor onder meer de otter, die de rietlanden 
gebruikt om te jagen en te rusten. Bij een 
aaneengesloten gebied kan Het Groninger 
Landschap het beheer en monitoringswerk 
efficiënt uitvoeren. wethouder Henk Kos-
ters: “Deze twee stukken oeverland liggen 
buiten het grondgebied van Noordenveld, 
dus is het logisch dat ze overgedragen 
worden. Het beheer is bij Het Groninger 
Landschap in goede handen.”

Boerderij Klein Garnwerd van Het Gronin-
ger Landschap tussen Winsum en Garnwerd 
wordt gerenoveerd. Het woonhuisgedeelte 
van de boerderij wordt aangepast aan de 
huidige wooneisen, en in de schuur worden 
twee vakantiewoningen gebouwd. Daar-
naast wordt het boerenerf in ere hersteld.
Architect Kouwen uit Tolbert is verantwoor-
delijk voor het herstelplan en het ontwerp 
van de twee vakantie-units. Aannemer 
Blokzijl voert het renovatieplan uit. Land-
schapsbeheer Groningen heeft het plan 

gemaakt voor herstel van het boerenerf. 
Een onderdeel hiervan is het aanleggen van 
een boomgaard.
De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels 
begonnen en het is de bedoeling dat de 
renovatie van boerderij Klein Garnwerd op 
1 april 2017 klaar is.
De boerderij is al 20 jaar in het bezit van 
Het Groninger Landschap. Het is geen rijks-
monument, maar grenst aan de weidevo-
gelgebieden. Een ondernemer uit de buurt 
gaat de boerderij huren en exploiteren.

KoRt NIeuws

Klein Garnwerd wordt gerenoveerd  

Groninger Landschap 
blij met overdracht 
oeverlanden aan het 
Leekstermeer

uitgerekend op moederdag 
kwamen 9 biggetjes ter 
wereld bij bezoekerscen-
trum Buitenplaats Reitdiep. 
Bij het bezoekerscentrum 
lopen al jaren één of twee 
Bonte Bentheimer-varkens 
rond. Het is een zeldzaam 
varkensras, een middel-
groot landvarken dat goed 
gedijt als het rustig en 
sober kan leven. Moeder en 
kinderen maken het goed.
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landbouw belangen en ecologie. De Gro-
ningse  boerenstand drukte destijds in de 
hele provincie, dus ook binnen de stichting, 
een zware stempel. Het kanaal bracht de 
tweestrijd tot een uitbarsting. Sommige 
bestuursleden vonden dat het kanaal niet 
schadelijk was voor de kluten. Het bestuur 
koos uiteindelijk onvoorwaardelijk voor 
de Dollardnatuur. Natuurbelangen gingen 
voor.” Het Dollardkanaal werd afgeblazen, de 
reeds gebouwde sluis bij de Punt van Reide 

afgebroken.
De keuze zette Het Groninger Landschap op 
de natuurkaart. In nauwe samenwerking en 
met hulp van Natuurmonumenten kwamen 
de Dollardkwelders en -slikken, meer dan 
vierduizend hectare in beheer, bijna een 
vervijfvoudiging van het areaal. Dat de 
natuurwereld weer op één lijn zat, bewees 
even later de Dollardhaven, een ‘onzalig’ 
plan om bij het Duitse Emden een grote 
haven te bouwen. “Daarvoor moest de Ems 
richting de Dollard worden verlegd. Dat 
plan is met eendrachtige samenwerking, 
ook met Duitse natuurorganisaties, van 
tafel geveegd”, vertelt Van Hoorn. 

Natuur populair
Eindjaren tachtig trad Van Hoorn in het 
bestuur. Hij bleef er zestien jaar, de laatste 
vijf als voorzitter. Het waren jaren van 
groei. Beschermers, medewerkers, vrij-

willigers, bezit: allemaal maakten ze een 
enorme groei door. “Toen ik begon, hadden 
we twaalfhonderd Beschermers. Toen 
ik afscheid nam, stond de teller op der-
tieneneenhalf duizend. Onderwijl professi-
onaliseerde de stichting: het bestuur werd 
kleiner, de slagkracht van het bureau nam 
toe”, zegt Van Hoorn. 
Natuur kreeg de wind in de rug, stelt 
 Sterkenburg. Hij vindt dat niet verwonder-
lijk. “Natuur werd populair, maar wat wil je 
met de verstedelijking. Stadsmensen heb-
ben natuur nodig. Om buiten te zijn, om te 
wandelen en te fietsen. De bevolking kreeg 
ook meer vrije tijd en welvaart om op stap 
te gaan.” Het Groninger Landschap greep de 
kansen. Door Groningers welkom te heten 
en wandel- en fietspaden, informatie-
borden en kijkhutten aan te leggen. Niet 
voor niets luidde het motto destijds: dicht-
bij de natuur, dichtbij de mensen. 

Dollardnatuur

Restant sluis met sluiskom
bij Punt van Reide

Het Groninger Landschap viert dit jaar haar 80-jarig 
bestaan. Al die jaren zet de stichting zich met hart en 
ziel in voor natuur, cultuur en landschap in de provincie 
Groningen. In vier edities vertellen we in de Golden Raand 
het levensverhaal van de stichting. Tweede aflevering: 
jaren van groei.
   

80 jaar Het Groninger Landschap:  
jaren van groei 

Een grote aankoop, liefst een landgoed 
met grandeur. Die vurige wens prijkte na 
de oprichting decennialang bovenaan 
de bestuursagenda. Het lukte, maar niet 
zonder kleerscheuren. De miljoenenlening 
voor de Ennemaborgh was lang een zware 
financiële last. En hoe zo’n landgoed te be-
heren? In 1972 stelde het bestuur de eerste 
beheerder aan: Gerard Sterkenburg. Hij zou 
eenendertig jaar in dienst blijven, later als 
directeur. “Ik werd beheerder, maar het was 
onduidelijk wat dat precies inhield”, blikt 
hij terug. Pionieren dus, en roeien met de 
riemen die hij had. Bij zijn aantreden lag 
landgoed de Ennemaborgh er beroerd bij. 
Het bos was verdroogd, veel lanen, bomen 
en gagelstruweel gekapt en de gebouwen 
verwaarloosd. Eenvormigheid alom, terwijl 
Het Groninger Landschap juist afwisseling 
wilde: een natuurbos met rijke ondergroei, 
bosranden, oude en jonge bomen en open 
plekken. 

Konikpaarden
Hulp kwam uit onverwachte hoek: een 
zware storm in 1972, die huishield in het 
bos. Overal lagen ontwortelde bomen. 
Sterkenburg: “Het eikenhout konden we 
verkopen, zodat er geld in het laatje kwam. 
De stormschade bracht ook de discussie op 
gang over een meer natuurlijk bosbeheer. 
Bewust hebben we toen niet alle storm-
gaten opnieuw ingeplant en hout laten 
liggen.”

Op weg naar een natuurlijker bos boekte de 
stichting een landelijke primeur: jaarrond 
bosbegrazing door grote grazers. Maart 1982 
arriveerden drie konikpaarden uit Polen. 

Nager, Jota en Ozanka heetten ze. Groot 
nieuws. Ze haalden zelfs het achtuurjour-
naal. Hun taak: het bos openhouden en 
zorgen voor variatie. “Zo nieuw was het 
ook weer niet. Tot de oorlog werd het bos 
volop als veeweide gebruikt. ‘Jullie zijn te 
laat’, hoorde ik van oudere omwonenden. 
‘Vroeger stond het nog vol met gagel.’ Dat 
wilden we weer terug.” Grote grazers zijn 
inmiddels niet meer weg te denken in de 
Nederlandse natuur. Overal lopen Schotse 
Hooglanders, Galloway-runderen, Shet-
landpony’s en sinds kort zelfs Wisenten. De 
nazaten van Nager, Jota en Ozanka gaat het 
goed. In de Ennemaborgh graast nog steeds 
een gezonde kudde.

Tweestrijd 
Minder plezierig kijkt Sterkenburg terug 
op de Dollardkwestie. De plannen be-
ginjaren zeventig voor een buitendijks 
 Dollardkanaal spleet het bestuur uiteen. 
“Een benauwde tijd. De discussie zat 
zo vast als een huis”, zegt Sterkenburg. 
Martinus van Hoorn, lange tijd bestuurs-
lid, zocht de kwestie tot op de bodem 
uit. “Terwijl andere organisaties, zoals 
de Waddenvereniging, zich fel keerden 
tegen het  Dollardkanaal, nam Het Gronin-
ger Landschap lange tijd geen standpunt 
in. Intern speelde een discussie tussen 

Konikpaarden bij Ennemaborgh

Gerard Sterkenburg

Konikpaard bij Ennemaborgh



Het is misschien wel het meest fascinerende en geheimzinnige vo-
gelgeluid in Nederland. En als het aan rayonbeheerder Michel Krol 
ligt, gaan we het doordringende ‘hoemp hoemp’ van de roerdomp 
steeds meer horen langs het Zuidlaardermeer. Op dit moment is 
Het Groninger Landschap bezig met het uitwerken van een ambi-
tieus plan om van dertig hectare oever van het meer nat rietland-
schap te maken. “Een natte rietoever is een geweldige biotoop voor 
veel vogel- en andere diersoorten die afhankelijk zijn van de wis-
selwerking tussen water en land”, zegt Krol. “De roerdomp is een 
icoonsoort voor ons project. Maar er zijn zoveel meer soorten die 
voordeel hebben bij de aanpassingen; het is een uitgelezen biotoop 
voor vogels als de snor en waterral; maar ook de otter heeft baat bij 

een natte rietoever, aangetrokken door de vissoorten die in het riet 
schuil-, foerageer- en paaiplaatsen vinden.”
De oever van het Zuidlaardermeer heeft sinds mensenheugenis 
agrarische bedrijvigheid aangetrokken. Aan de waterhuishouding 
werd niet gedacht. “Dat veranderde rond de helft van de vorige 
eeuw”, vertelt Krol. “Vanaf dat moment werd het waterpeil steeds 
strakker afgeregeld en verlaagd. Het peil zakte nog meer door de 
rottende plantenmassa die de bodem verhoogde. Hierdoor missen 
we het natte rietland, dat zo goed bij het Zuidlaardermeer past.”

Verborgen poeltjes
Om dertig hectare natte rietoever te realiseren moet de toplaag 

Ruim baan voor de roerdomp
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NATTe RIeTOeveRs AAN HeT ZuIDLAARDeRmeeR

Natuuraankopen
Ook het natuurareaal zat in de lift, vooral 
door de landelijke ambitie om een Ecologi-
sche Hoofdstructuur - inmiddels omge-
doopt tot Natuurnetwerk Nederland - te 
realiseren. Grote arealen landbouwgrond 
moesten natuur worden. Sterkenburg: “We 
waren heel actief op de grondmarkt. Kwam 
een perceel te koop, dan moesten we alert 
reageren.” Snel verliep het aankopen niet. 
Perceel voor perceel, postzegel voor post-
zegel, breidde Het Groninger Landschap 
het bezit uit. Hét doel: een aaneengesloten 
natuurgebied vormen. “Pas dan konden 
we écht beheren, bijvoorbeeld zorgen voor 
een betere waterhuishouding. In de tus-
sentijd bleef het beheer schipperen. Her 
en der kregen we losse snippers, die we 
door pachters lieten beheren.” Die snippers 
goed beheren, bleek geen sinecure. Goede 

natuurpachters werden schaars door de 
schaalvergroting en de mechanisering van 
de landbouw. “Aan natuurbeheer viel voor 
boeren geen cent te verdienen. Wij wilden 
extensieve begrazing. Maar de moderne 
landbouw stond daar haaks op.”

Lange adem
Aankopen was een zaak van lange adem. 
Gronden verwerven in bijvoorbeeld het 
Reitdiepgebied speelde zoals in de meeste 
gebieden al voor Sterkenburgs tijd. “Een 
aaneengesloten terrein aankopen, duurde 
daar meer dan een halve eeuw. Pas recent 
is het speciaal voor weidevogels ingericht.” 

Het wrange is: onderwijl stortte de popu-
latie weidevogels in. Grutto’s, tureluurs, 
baltsende kemphanen: het barstte er vroe-
ger van volgens Sterkenburg. “Een buiten-
gewoon rijk weidevogelgebied. Echt een 
feest”, zegt hij. Toch blijft hij positief. “Die 
vogels komen wel weer, nu Het Groninger 
Landschap de juiste randvoorwaarden kan 
scheppen.”
Sterkenburg trekt een verrassende eind-
conclusie. “Eigenlijk is er in essentie niets 
veranderd”, stelt hij vast. “We zijn gegroeid, 
we leven in een andere tijd, er is meer 
geld te besteden, maar nog steeds roeit de 
stichting met de riemen die ze heeft. Dat 
is vandaag de dag net zo complex als toen 
ik in 1972 begon. Het Groninger Landschap 
komt op voor natuur en cultuur, zaken die 
niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is al 
die jaren gelijk gebleven.” 

Kemphanen
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Het is een vogel die je sneller zult horen dan zien. De roerdomp is een  mysterieuze 
moerasbewoner die een goede biotoop verdient aan het Zuidlaardermeer. Om die 
reden wordt aan de oostzijde van het meer hard gewerkt aan het vervaardigen van 
natte rietoevers en poelen, waar niet alleen deze vogel maar ook een groot aantal 
andere rietbewoners zich gaan thuis voelen.

Gerard sterkenburg:

“Perceel voor perceel,
postzegel voor postzegel,

breidde Het Groninger 
Landschap het bezit uit.”

Boven: Roerdomp

Links: een ideaal leefgebied voor  

de roerdomp kent een hoge biodiversiteit.

Er vindt rietbeheer plaats waarbij er altijd 

grote delen met overjarig riet aanwezig 

zijn. Infografic: Kees Klaver

ZONe 1

Fuut, kuifeend, dodaars,

otter, snoek, baars, meer-

vleermuis.

ZONe 3

Roerdomp, woudaap, kleine

karekiet, baardman, water-

ral, purperreiger, paling, 

groene kikker, ringslang, 

libellen, ruisvoorn, zeelt, 

grote modderkruiper.

ZONe 2

Grote karekiet, woud-

aap, kleine karekiet,

paling, ruisvoorn,

groene kikker.

ZONe 4

Rietzanger, blauwborst, 

waterral, watersnip, purper-

reiger, noordse woelmuis, 

waterspitsmuis, zwarte 

stern.
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worden afgeplagd. Dat afplaggen is na een lange periode van plan-
nen maken, afgelopen januari van start gegaan. Door graafmachi-
nes die zijn toegerust op het werken op een drassige ondergrond, 
wordt van de dertig hectare oeverlandschap 25 centimeter afge-
schraapt. Zo krijgt de natte ondergrond vrij spel. Krol: “Net zo be-
langrijk als goede apparatuur, zijn machinisten die snappen waar 
we mee bezig zijn. Met het team dat hier aan het werk is hebben we 
zeker geluk gehad. Zij zijn niet van het botte afgraven zonder na te 
denken. Ze begrijpen dat dit een klus is die met beleid en oog voor 
de omgeving moet worden uitgevoerd. Ze denken mee in de lijn 
van het project.”
De roerdomp als icoonsoort is belangrijk voor het vormgeven 
van de oever. In het rietland verscholen voor watersporters en 
recreanten, wordt een aantal flinke poelen aangelegd van ongeveer 
25 meter doorsnede. “Die poelen zijn maximaal één meter diep”, 
zegt Krol. “We graven tot we bij de zandbodem komen. Op de 
poelen kunnen de roerdompen zich terugtrekken. Ze kunnen er 

vissen en nestelen. Afgaand van de ruimte die we hebben, zouden 
er hier vijf paartjes kunnen broeden. Maar in de praktijk is het in 
soortgelijke gebieden wel voorgekomen dat de beschikbare ruimte 
door meer paartjes werd gebruikt. Dat is niet onrealistisch als de 
rest van het meer zowel boven als onder water gezond is.”

Eén ecologisch geheel
De natte rietoever van het Zuidlaardermeer wordt geen op zichzelf 
staand natuurgebied. Het gebied zal zeker inwerken op het hele 
meer en omstreken, weet Krol. “De interactie tussen land en water 
is niet alleen belangrijk voor de roerdomp en andere vogelsoorten. 
Ook het leven onder water heeft er voordeel van.” Maar de werking 
van het natte riet gaat nóg verder. Krol: “Het riet vangt slib op. 
Een analyse van het waterschap wees uit dat wanneer 17% van de 
oever van het Zuidlaardermeer nat rietland is, de filterwerking van 
het riet zo groot is dat het de waterkwaliteit in het meer merkbaar 
verbetert. En dat heeft natuurlijk weer een positieve werking op 

dat straks een groot aantal andere soorten garen zullen spinnen bij 
de natte rietoever. Zo is het een uitstekend broed- en jachtgebied 
voor bruine kiekendieven. En ook de waterral vind er een rustig 
gebied om te foerageren en te nestelen. Vanuit het riet hoor je niet 
alleen het spookachtige geluid van de roerdomp, maar ook het 
geratel van de snor en de zang van andere rietvogels.
Een rijk insectenleven in de rietoever lokt weer vissen als de 
ruisvoorn, blankvoorn en brasem, die schuilen en paaien tussen 
de rietstengels, waartegen ook kuit wordt afgezet. De voorns en 
brasem zijn een prooi voor snoek en baars, die het riet als jacht-
gebied gebruiken. 
De vissen trekken weer een andere welkome gast aan. Want ook 
de otters op het Zuidlaardermeer voelen zich thuis in de natte 
rietzone. Tussen het riet bij Leinwijk en Wolfsbarge zijn al verschil-
lende otterspraints (uitwerpselen) gevonden. 

snoek

De snoek is een echte zichtjager. een 

typische soort ook voor schoon, helder 

water, liefst met plantenrijke oeverzones. 

tussen waterplaneten paait de snoek, en 

zoeken de jonge snoekjes bescherming. 

Vanaf 5 centimeter lengte eet de snoek al 

vis, waaronder ook jonge snoekjes maar 

ze eten ook wel kikkers, kleine knaag-

dieren en jonge watervogels. snoeken 

groeien snel, in het eerste jaar groeien ze 

tot wel 30 centimeter. Mannetjes worden 

tot ongeveer een meter groot, maar de 

vrouwtjes kunnen ruim langer worden 

dan een meter. Ze worden ongeveer 15 

jaar oud. 

Bruine kiekendief

Van de drie soorten kiekendieven is de 

bruine de meest voorkomend soort. Dat 

komt doordat in Nederland altijd veel 

moeras- en rietland te vinden is geweest 

en dat is juist de omgeving waar deze 

vogel het best tot zijn recht komt. Met de 

smalle, lange vleugels in karakteristieke 

V-vorm, ‘wiekelt’ de bruine kiekendief 

op twee tot vijf meter hoogte over de 

velden. Ze jagen vooral op kleine vogels 

en hun kuikens, maar ook kleine zoog-

dieren, zoals muizen. Daarvoor zoekt de 

vogel, in een goed muizen jaar, ook wel 

de akkerlanden op. De bruine kiekendief 

is vooral in het zomerhalfjaar in ons land 

te zien. Hij is slanker dan de buizerd met 

een langere staart en langere vleugels. 

De mannetjes hebben opvallende zwarte 

vleugelpunten en geelwitte kop en borst. 

Vrouwtjes zijn donkerbruin met een 

roomwitte kruin en keel.

De snor

De snor staat op de rode lijst van bedreig-

de vogels. Het is een schaarse broedvogel 

in ons land en zoekt daarvoor de dichtbe-

groeide oevcers van moerassen, meren en 

kreekjes op, liefst met veel riet en zegge. 

De snor is moeilijk te zien. Het vogeltje 

beweegt vrij onopvallend door het riet en 

áls je ‘m ziet, denk je eerder dat het een 

kleine karekiet is, met zijn egaal bruin, 

en vuilwitte veren. Als je’m hoort, is de 

roep onmiskenbaar: een snorrend geluid 

dat lijkt op het geluid van een laag zacht 

kookwekkertje. De snor is een trekvogel. 

In de wintermaanden vliegt hij naar 

Afrika, ten zuiden van de sahara.

Baardmannetje

Het baardmannetje is echt een vogel 

van moeras en rietlanden. Het mannetje 

heeft zwarte karakteristieke bakkebaar-

den. Het vrouwtje heeft die strepen niet. 

Het geluid is dat van een fietsbelletje. In 

de winter zwerven groepen baardman-

netjes wat rond, en komen dan ook in 

kleinere rietvelden, waar ze al buitelend 

tussen de rietstengels insecten vangt. Bij 

strenge winters leggen veel baardman-

netjes het af tegen de kou. Dat compen-

seren ze dan weer tijdens de broedtijd. In 

één jaar brengt de baardman tot wel 20 

jongen groot.

waterral

De waterral is in Nederland een schaarse 

broedvogel. Het is een echte moerasvogel 

en zoekt het riet en de drassige plekken 

op. De waterral blijft het hele jaar in ons 

land en ’s winters zoekt hij nog wel eens 

afwateringskanalen en andere plaatsen 

met licht stromend water op. Het is een 

alleseter, dat betekent dat hij soms ook 

andere vogels en dieren aanvalt. Meestal 

vanuit hinderlaag in het riet. De waterral 

laat zich zelden zien, dat is echt geluk 

hebben. Langs bevroren rietoevers zie je 

hem soms scharrelen, met zijn opvallend 

rode, lange, lichtgebogen snavel. Hij laat 

zich daarentegen wel goed horen. Als 

je door moerassig gebied wandelt en je 

hoort een krijsend geluid, dat volgens 

sommigen lijkt op het gekrijs van een ma-

ger speenvarken, dan is dat de waterral.

het leven in en rond het water. Zo worden water en oever één 
ecologisch geheel.”
Krol is enthousiast over het idee dat het Zuidlaardermeer een 
ideale plek is voor de roerdomp. Deze vogel heeft toch een 
bijzondere aantrekkingskracht op hem. “Dat was al zo toen ik als 
jongen wandeltochten maakte in gebieden waar de roerdomp 
voorkomt. De roep is het meest intrigerende vogelgeluid dat ik ken. 
Je hoort ze dan ook wel, maar zien is een ander verhaal. Ze kunnen 
zich als geen andere vogel verbergen tussen het riet. Ik herinner me 
een keer dat we er eentje ontdekten tussen het riet. Het woei nogal 
en het riet wiegde heen en weer. De roerdomp stond er tussen met 
uitgestrekte nek, met het riet meewiegend. Zoiets vergeet je nooit 
meer.”

Niet alleen roerdompen
De roerdomp is de icoonsoort van dit project en de aanleiding voor 
de manier waarop de oever wordt vormgegeven. Dit neemt niet weg 
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De rivier de Lauwers stroomt op de grens 

van Groningen en Friesland. Ter hoogte van 

het dorp Pieterzijl bezit Het Groninger Land-

schap zes hectare van de oostoever. “sinds 

2008, dus dit is ons eerste beheerplan”, legt 

rayonbeheerder Arjan Hendriks uit. De rivier 

vormt een ecologische verbinding vanaf het 

Lauwersmeer naar het zuiden. “een deel 

van ons gebied is ingericht met natuurvrien-

delijke oevers, waar zich een moeraszone 

heeft ontwikkeld. Het zijn stapstenen voor 

otters, waterspitsmuizen en andere dieren 

die de Lauwers gebruiken om te migreren.” 

met het concept van zijn beheerplan onder 

de arm ging Hendriks afgelopen maart het 

gesprek aan met mensen uit de omgeving. 

De avond in Pieterzijl trok meer dan dertig 

belangstellenden. Twee wensen kwamen 

bovendrijven: een recreatieve route langs 

de rivier en meer aandacht voor opslag 

van distels. Hendriks: “We gaan ons er hard 

voor maken, al zijn we voor een recreatieve 

invulling afhankelijk van medewerking van 

derden.”

oude Lauwers: meer stapstenen voor otters
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Foto links: polder 

boven Uithuizen. 

Rechts: Spijk

Aan een goed beheer gaan keuzes vooraf  

Deze zomer rondt Het Groninger Landschap zeven beheerplannen af. De plannen 
stippelen de koers uit voor de lange termijn. ‘Natuur, landschap en beleving: in 
de beheerplannen schetsen we de keuzes die we maken’, vertelt Jelle Brandsma, 
hoofd natuur van Het Groninger Landschap.
   

Toegevoegde waarde 
Een goed beheer betekent keuzes maken. De 
zeven beheerplannen vergden veel stu-
die, overleg en discussie. Een inspirerend 
proces, blikt Brandsma terug. “De herijking 
geeft nieuwe energie omdat de manier 
waarop natuur, landschap en beleving met 
elkaar worden gecombineerd de bijzondere 
kwaliteit van een gebied bepalen. Soms 
lijken keuzes tegenstrijdig. Het omgaan met 
zo’n spanningsveld maakte het interes-
sant; kiezen tussen weide- of moerasvogels, 
tussen cultuurhistorie of oernatuur, tussen 
de natuur openstellen of juist met rust 
laten.” Vaak is de keuze niet zwartwit, stelt 
Brandsma, maar liggen er in ruimtelijke 
zin mogelijkheden voor meerdere opties. 
“In het Zuidlaardermeergebied kiezen we 
ten westen van het Drents Diep voor het 
cultuurlandschap en weidevogels, terwijl 
we aan de noordoostzijde voor moerasont-
wikkeling met moerasvogels kiezen. Talloze 
factoren bepaalden onze keuze, zoals de 
planten en dieren die er voorkomen, de 
landschappelijke kenmerken, de waterhuis-
houding en de recreatieve mogelijkheden. 
Al die ‘kaartlagen’ legden we op elkaar. Ook 
schaarste speelde een rol. Ten zuiden van 
het Leekstermeer liggen bijvoorbeeld al 
veel moerassen. Door te kiezen voor een 
kleinschalig cultuurlandschap bieden onze 
terreinen ten noorden van het Leekstermeer 
een toegevoegde waarde.” 

Meedenken
Met de concepten trokken de beheerders de 

Het is een forse stapel, de bijna twin-
tig beheerplannen van Het Groninger 
Landschap. Elk natuurterrein heeft een 
eigen boekwerk, waarin de beheerinspan-
ningen staan beschreven. Zeven daarvan 
zijn vers van de pers. Ze verschijnen deze 
zomer. Brandsma somt ze op: Hunze-
zone, Leekstermeergebied, ’t Hemrik, 
de Dollard, Oude Lauwers, Zuidlaarder-
meergebied en Bourtange. “Deze plannen 
hebben we in één keer herzien. Voor een 
deel van de terreinen bouwen we voort 
op bestaande beheerplannen. We hebben 
kritisch gekeken of de doelen bijstelling 
behoeven”, legt hij uit. Beheerplannen 
worden opgesteld voor de lange termijn. 
Achttien jaar kijken ze vooruit, met om de 
zes jaar een evaluatie. Over het resultaat 
is Brandsma ronduit tevreden. “Met dit 

beheer krijgt elk terrein haar eigen identi-
teit.”

Blikveld verruimd
Het blikveld van de beheerplannen is ver-
ruimd. Waar eerdere edities veelal draaiden 
om de natuur, gaan de nieuwe over het hele 
landschap. Als treffend voorbeeld noemt 
Brandsma de historische verkaveling en de 
aardkundige waarden, thema’s die vroeger 
zijdelings aandacht kregen. “In sommige 
terreinen houden we het slotenpatroon 
nadrukkelijk in stand. Dat betekent: de 
sloten goed onderhouden. In andere ter-
reinen, zoals de Kropswolderbuitenpolder, 
laten we het patroon los. Daar ontwikkelen 
we een grootschalig moeraslandschap. De 
sloten zullen er langzaam dichtgroeien.” 
De nieuwe plannen zijn ook concreter. “We 

stellen zoveel mogelijk concrete doelen, die 
later controleerbaar zijn. Streefden we in 
een eerder beheerplan naar een natuurlijk 
waterpeil, dan vertalen we dat nu in hoog-
tecijfers voor zomer- en winterpeil.”

Beheerplan Het Hemrik was aan herziening 

toe. De vorige editie stamt uit 1976, toen Het 

Groninger Landschap het kleine reservaat 

in eigendom kreeg. “Dat plan was sterk ver-

ouderd, al gaan we grotendeels op dezelfde 

voet door, namelijk behoud van het unieke 

hooiland”, vertelt rayonbeheer michel Krol. 

Hij spreekt lyrisch over het gebied. een 

openluchtmuseum, noemt hij het. “De beste 

aankoop ooit. vroeger was Nederland rijk 

aan onbemeste hooilanden. De biodiversi-

teit is gigantisch, vergelijkbaar met die van 

tropische regenwouden. van die immense 

rijkdom resteren nu enkele kleine snippers. 

Het Hemrik is zo’n snipper. Bovendien is het 

de enige Groningse groeiplaats van paar-

denhaarzegge.” Het nieuwe plan is volgens 

Krol vooral concreter. “We beschrijven exac-

ter wat we gaan doen om de natuurkwali-

teit nóg verder te verbeteren. Zo willen we 

enkele bomen kappen, omdat de bladeren 

het hooiland bemesten. Ook bekijken we of 

de oude draaikolk weer zichtbaar gemaakt 

kan worden.” Tijdens de informatieavond 

trof Krol veel belangstelling. “Buren voelen 

zich betrokken bij het gebied, ook al is het 

terrein afgesloten voor publiek. sommigen 

gaven zelfs aan dat ze graag willen meehel-

pen met het beheer.”

Het Hemrik: openluchtmuseum behouden

Beheerplannen inzien
Geïnteresseerden die de beheerplannen 

willen inzien, kunnen terecht op de web-

site van Het Groninger Landschap. surf 

naar www.groningerlandschap.nl en klik 

op het natuurgebied. “mensen mogen 

ook altijd bij de natuurbeheerder of bij 

mij aankloppen. Wij lichten de inhoud 

graag toe”, nodigt Jelle Brandsma van 

Het Groninger Landschap uit.
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Het grootste Natuur-doe Spectakel voor kinderen in Nederland!
zaterdag 18 en zondag 19 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Midzomerfestival
Stoer, avontuur en actie. Dat heeft het 
Midzomerfestival te bieden. Overle-
ven in de natuur door je eigen brood 
te bakken, over touwbruggen te 
lopen en door dieren in het donker te 
herkennen? Tijdens dit festival maak 
je het allemaal mee. In het bezoekers-
centrum werken we aan de Hunze, de 
oude rivier die vanuit Drenthe via de 
stad uitkomt in het Waddengebied. 
We bouwen een beverburcht en 
maken dieren. Allemaal komen dus, 
op zaterdag 18 en zondag 19 juni.

Een greep uit de vele natuur-activi-
teiten tijdens het Midzomerfestival:
• vis waterbeesten uit de sloot 
• uilenballen uitpluizen en zie wat 

de uil gegeten heeft
• vind de fossiele haaientanden
• bak je eigen brood
• melk de nepkoe
• struin over de culturele markt met 

streekproducten
• zie een imker aan het werk met 

zijn bijenvolk
• ontdek de nachtdierentent
• kijk mee met een schilder
• rijd op een pony 
• bewonder de biggetjes
• hang aan de kabelbaan en ga 

slootje springen met  Scouting
 (neem droge kleren mee!)
• en nog veel meer …

Meer informatie
Buitenplaats Reitdiep ligt aan de 
Wolddijk 103 in Noorderhooge-
brug, vlakbij de stad Groningen. 
Kijk voor meer informatie over 
Het Groninger Landschap op 
www.groningerlandschap.nl.
Honden zijn i.v.m. het aanwezig 
vee niet toegestaan

Haaientanden zoeken, braakballen 
pluizen, waterbeestjes vangen en 
insectenhotels maken: er is weer van 
alles te doen tijdens het Midzomerfes-
tival op zaterdag 18 en zondag 19 juni, 
bij Buitenplaats Reitdiep in Noorder-
hoogebrug. Een weekend met veel 
natuurplezier en spannende activitei-
ten. Jullie komen toch ook?! En neem je 
vrienden en ouders mee.

Kom naar Het Groninger Landschap

Het Midzomerfestival is mede mogelijk gemaakt door

15 GOLDEN RAAND 01HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 02 14 15

Dat een landschap niet statisch is, laat 

het Leekstermeer zien. De Onlanden, een 

immens nieuw waterbergingsgebied op de 

grens van Drenthe en Groningen, maakte 

een herziening van het oude beheerplan 

nodig. “De herinrichting van De Onlanden 

startte in 2009, terwijl ons oude plan uit 

1999 was”, vertelt rayonbeheerder René 

Oosterhuis. De zuidzijde van het meer, maar 

ook de Peizer- en eeldermaden, bestaan nu 

uit grote moerassen en rietlanden. Als toe-

voeging kiest Het Groninger Landschap voor 

haar terreinen aan de noordzijde voor het 

cultuurhistorisch landschap. “We willen het 

verhaal van turfwinning zichtbaar maken 

in het landschap. Door het slotenpatroon 

intact te laten, nieuwe petgaten te graven 

en extensief te maaien en te bemesten.” 

Dat het eerdere moerasdoel overboord 

gaat, heeft ook een andere oorzaak. “Rond 

de eeuwwisseling wilden we het waterpeil 

fors verhogen. Dat is nu niet meer mogelijk, 

omdat we niet alle vereiste gronden in bezit 

hebben gekregen.” Naast cultuurhistorie 

spitst Oosterhuis het beheer toe op zeldza-

me soorten, zoals de zeggekorfslak, de kwar-

telkoning, de waterspitsmuis en de groene 

glazenmaker. Per soort nemen wij speci-

fieke beheermaatregelen. “voor de groene 

glazenmaker richten we het slotenbeheer 

op krabbenscheer, een waterplant waar de 

libel afhankelijk van is. meer krabbenscheer 

betekent: meer groene glazenmakers.”

Leekstermeer: keuze voor cultuurlandschap

voor het Dollardgebied stonden bij 

rayon beheerder silvan Puijman meerdere 

beheerplannen in de kast: één voor de 

Dollardkwelders, één voor de Punt van 

Reide en één voor Polder Breebaart. Het 

nieuwe plan beslaat de gehele Dollardge-

bied, inclusief de slikken. “Het open wad 

kwam eerder slechts sporadisch aan bod”, 

erkent Puijman. Het veelomvattende plan 

past naadloos in het gezamenlijke streven 

naar een schone eems-Dollard. “samen met 

andere organisaties, het bedrijfsleven en de 

overheid werken we aan systeemherstel. 

De eems-Dollard vraagt om een integrale 

benadering, waarbij ecologie en economie 

hand in hand gaan.” Grootste probleem: de 

overmaat aan slib, veroorzaakt door het da-

gelijks baggeren van de eems. Puijman wil 

met zijn terreinen graag bijdragen aan een 

oplossing. “Nu storten ze het gebaggerde 

slib in het systeem. Beter is om er iets nut-

tigs mee te doen. Bijvoorbeeld door Polder 

Breebaart te benutten als slibvang en een 

Groene Dollardijk te realiseren met slib als 

grondstof.”

Dollard: bundeling van beheerplannen

provincie in. Omwonenden, gebruikers en 
partijen als waterschappen en overheden 
dachten mee en gaven advies. Speciaal voor 
de streek organiseerden de beheerders in-
formatieavonden en excursies. Brandsma: 
“De belangstelling was groot. De avond 
over Het Hemrik, een klein afgesloten ter-
rein, bracht twintig mensen op de been. 
De bijeenkomst over De Oude Lauwers in 
Pieterzijl trok meer dan dertig mensen.” De 
beheerders informeerden de bezoekers niet 
alleen, ze luisterden ook naar hun wen-
sen. “We hebben onder meer de wens in 
Pieterzijl voor een recreatieve route in het 
beheerplan opgenomen.”

Monitoren
Monitoren is cruciaal. Zonder veldwaar-
nemingen blijft het onduidelijk of Het 
Groninger Landschap daadwerkelijk de 
gestelde doelen behalen. “De beheerplan-
nen worden gekoppeld aan ons bestaande 
monitoringsprogramma. Voor het moni-
toren zijn we grotendeels afhankelijk van 
onze vrijwilligers. Zij nemen waterstanden 
op en voeren inventarisaties uit van vogels, 
vlinders en zoogdieren. Echt geweldig, wat 
zij aan data verzamelen.” Daarnaast krijgt 
Het Groninger Landschap gegevens binnen 
van andere organisaties. Zo worden vogel-
gegevens uitgewisseld met SOVON en ver-
schaft de provincie Groningen informatie 
uit hun eigen monitoringsprogramma. “Om 
de zes jaar evalueren we. Deze continue 
cyclus is belangrijk. Het houdt ons scherp. 
Dan beoordelen we hoe de vlag er bijhangt. 
Mocht het nodig zijn, dan stellen we het 
beheerplan bij.” te
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eRIK VAN oMMeN RIetLANDeN ZuIDLAARDeRMeeR

Dol op jong rietland
De schutkleur van roerdompen spreekt 

boek delen: de vogels houden van rietland. 

Kieskeurig zijn ze wel. verdroogd oud riet 

laten ze links liggen. Het rietland moet vitaal 

De kluut, de grote zilverreiger, de grauwe 
kiekendief: sommige vogels houden van 
Groningen. Beeldend kunstenaar Erik van 
Ommen brengt ze in deze serie in beeld. Deze 
zesde aflevering: de roerdomp, de stokstijve 
verschijning aan de rietoever die een luid 
gehoemp laat horen. Het Groninger Landschap 
richt de rietlanden van het Zuidlaardermeer 
speciaal in voor roerdompen. 

Russisch roulette 
Nederland ligt op de koudegrens. Roer-

dompen ten noorden en oosten van ons land 

trekken in de herfst zuidwaarts, richting 

het warme Zuid-europa en Afrika. Zuidelijke 

roerdompen zijn standvogels, ze blijven er het 

hele jaar. Onze roerdompen maken elke herfst 

een afweging: blijven of weggaan. De helft 

blijft, de helft trekt naar het zuiden. Thuis-

blijvers spelen Russisch roulette. Roerdompen 

kunnen niet tegen lange en strenge vorst. Na 

de strenge winter van 1978-79 bleef slechts 

een kwart van de Nederlandse populatie over. 

maar met een zachte winter zijn de thuis-

blijvers spekkoper. volgend voorjaar krijgen 

zij de eerste keuze.

Verjongingskuur 
Plan Roerdomp, zo heet het herstelproject van Het Groninger 

Landschap, waarmee de rietlanden langs het Zuidlaardermeer 

op de schop gaan. Oud verdroogd riet wijkt er voor vitaal water-

riet. Begin dit jaar plagden kraanmachinisten grote arealen oud 

rietland. Ook legden ze slenken aan, zodat het meerwater diep 

de rietlanden instroomt. Niet alleen roerdompen, ook andere 

riet- en moerasvogels, zoals het baardmannetje, de waterral 

en de porseleinhoen, zullen van het waterriet profiteren. Na 

het broedseizoen start het plaggen weer. maart 2017 wordt het 

project afgerond. 
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zijn, waarbij de rietstengels met hun voeten in 

het water staan. Waterriet biedt bescherming, 

zowel voor de roerdompen als hun nesten. 

Het water onder de nesten houdt predatoren 

tegen. Waterriet barst ook van het roerdomp-

voedsel, zoals vissen en kikkers. 

toekijken bij werk
In Nederland broeden zo’n driehonderd paar 

roerdompen, waarvan de afgelopen jaren één 

tot twee paar aan de rand van het Zuidlaar-

dermeer. Dankzij het werk van Het Groninger 

Landschap neemt het aantal broedparen 

hopelijk toe. Tijdens de werkzaamheden zag 

rayonbeheerder michel Krol een roerdomp. 

“In het riet stond hij rustig toe te kijken hoe de 

machinisten aan het werk waren”, vertelt hij.



 
    

CoLuMNHANNeKe KAPPeN

Een nieuwe ambtswoning

De Coendersborch in Nuis staat te huur én de verhuurder is Stichting Het Groninger 

Landschap. Nou, dan is één en één toch echt twee lijkt mij! 

Ten eerste: ik ben al jaren gewend om in een Coendersborg te wonen. En al is dat in ons 

geval geen borg, maar een wijk, het begin is er. Ten tweede: zou een levensechte borg niet 

veel geschikter zijn als ambtswoning voor een ambassadeur dan de zes-onder-één-kap-

doorzonwoning waar vanuit ik momenteel mijn belangwekkende werk doe? Ons huis is 

fijn, dat heus wel, maar het is geen indrukwekkend monument (zal het wel nooit worden 

ook....)   

Eerst maar eens poolshoogte nemen bij die andere bewoonde borg van Het Groninger 

Landschap, de Ennemaborgh in Midwolda. Een van de pronkjewails van de stichting. 

Het pronte huis, de lanen, de prachtige soms eeuwenoude bomen, de stinseplanten, of 

börgbloumkes zoals wij ze in Grunn’n liever noemen. Wolken van kleur waren er eerder dit 

voorjaar weer te bewonderen op het veld voor de borg. Sneeuwklokjes, winterakonieten, 

krokussen, kievitsbloemen, bosgeelsterren, scilla’s.

Maar het alderaldermooiste börgbloumke bloeit natuurlijk in de Ennemaborgh zelf. Het 

is kunstenares Maya Wildevuur. Voordat zij en haar man Jan in 1992 op uitnodiging van 

Het Groninger Landschap hun intrek namen in de borg, was het in gebruik als kantoor. 

Maya toverde het in de afgelopen jaren om tot de kleurrijke schatkamer die het nu is. De 

blauwe kamer, de roze kamer, het atelier, de kelders, je mag het allemaal zomaar bekijken 

en je komt werkelijk ogen tekort. De mooie meubels, soms bijna verstopt onder de bonte 

verzameling wonderlijke spullen afkomstig uit de gehele wereld, de bloemen, echte en 

neppe, die overal in grote vazen staan, de grimmige tijger op de grond. Zo hier en daar is 

de oorspronkelijke bescheiden kleur groen op het houtwerk nog te ontwaren tussen de 

stralende schilderijen van Maya. Grote doeken maakt ze met bloemen, tuinen, clowns, 

hanen en kleurige herinneringen aan de reizen die ze maakten. En door de ramen is steeds 

weer ander prachtig uitzicht op het landgoed eromheen te bewonderen. 

Om een lang verhaal kort te maken: het lijkt me wel wat.

Nu alleen nog even bedenken wat wij zullen gaan doen daar in de Coendersborch in Nuis, 

straks als wij daar wonen. 
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ets van een roerdomp Varen langs de rietoevers 

In de zomermaanden organiseert Het Groninger Landschap vaartochten op het Zuidlaarder-

meer. De nieuwe boot heet toepasselijk ‘Raidomp’, Gronings voor roerdomp. Tijdens de tocht ver-

tellen gidsen over de geschiedenis en de ontwikkeling van het Zuidlaardermeer. met een beetje 

geluk ziet u onderweg een roerdomp. Kijk op de website www.groningerlandschap.nl onder ‘er 

op uit’ voor meer informatie over deze tochten. 

speciaal voor lezers van 

de Golden Raand maakte 

erik van Ommen een ets 

van een roerdomp. De 

ets is te koop via de site 

www.erikvanommen.nl. Onder de knop 

goldenraand is meer te zien over de achter-

gronden en de making-off. Over het maken 

van de ets maakte hij een video. 

scheepshoorn 
Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Dit vers 

uit het bekende sinterklaasliedje lijkt de 

roerdomp op het lijf geschreven. Roerdompen 

laten zich weinig zien. Perfect gecamoufleerd 

staan ze roerloos en stokstijf in het riet. Alsof 

ze een rietstengel imiteren. vrouwtjes blijven 

muisstil, alleen de mannetjes laten zich in het 

voorjaar horen. Hun gehoemp rijkt ver. Het 

klinkt alsof iemand in een leeg flesje blaast. Of 

harder nog: een scheepshoorn. 



Onder grote belangstelling werd de Coendersborch in Nuis 
onlangs heropend voor het publiek. De borg heeft een fraaie 
facelift gekregen en is eigenlijk een permanente expositie. 
Bezoekers kunnen zich in het voorhuis informeren over het 
leven in de borg en de vroegere bewoners, terwijl zij in de 
monumentale schuur alles te weten komen over planten 
en dieren op het landgoed. Vrijwillig medewerker Iemie 
Oldenbeuving: “Voorin geschiedenis, achterin natuur, maar het 
landschap is overal.”

Het verhaal van de Coendersborch
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onlangs liep ik met leerlingen van de Jan 

Ligthartschool uit westerbroek en hun 

ouders mee voor water. Dit was onderdeel 

van een lesprogramma  van het water-

schap Hunze en Aa’s, waarbij leerlingen 

geld inzamelden voor een waterproject in 

ethiopië. om zelf te ervaren hoe het is om 

te moeten lopen met water, wilden ze zes 

kilometer lopen met water op hun rug. Dat 

deden ze in ons Zuidlaardermeergebied. 

Voordat we gingen lopen vertelde ik op 

school over het gebied. Daartoe had ik een 

opgezette bever, slechtvalk en roerdomp 

meegenomen. Het blijft fantastisch om te 

zien hoe leerlingen, maar ook volwassenen 

onder de indruk zijn van zo’n bever van ruim 

een meter. De achtjarige thomas luisterde 

geconcentreerd. tijdens de looptocht 

kwamen al zijn natuuravonturen naar 

boven. Ik had hem mijn kijker omgehangen 

en toen we een zeearend zagen, die belaagd 

werd door kokmeeuwen, kon zijn dag niet 

meer stuk. wat mij in dit soort situaties 

telkens weer opvalt is dat leerlingen en 

hun ouders het gebied totaal niet kennen, 

terwijl ze er vlakbij wonen. Menig ouder 

riep verwonderd dat het gebied toch best 

mooi was. Dat deed me denken aan het boek 

‘Het laatste kind in het bos’, dat ik laatst 

las. Vroeger was het normaal dat je als kind 

de natuur in je directe omgeving verkende, 

daar hutten bouwde en vissen ving. Nu weet 

iedereen wat op heel de wereld gebeurt, 

maar het bos of weiland bij je om de hoek 

kent bijna niemand meer. terwijl toch 

bewezen is dat kinderen die veel de natuur 

ingaan gezonder en gelukkiger zijn. Als we 

terug zijn op school vraagt thomas me: 

wanneer kom je weer? Ik heb beloofd dat ik 

terugkom; en ik heb hem uitgenodigd voor 

het Midzomerfestival op 18 en 19 juni. want 

daar horen kinderen als 

thomas thuis!                           

CoLuMN: MiCheL vAn ROOn 

HeROPeNDe BORG BIeDT vOOR IeDeR WAT WILs
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De Coendersborch is sinds 1956 één van de 
kroonjuwelen van Het Groninger Land-
schap. Omdat het interieur en de tuinen 
aan groot onderhoud toe waren, is de borg 
enige tijd gesloten geweest voor publiek. 
Tot zondag 10 april, toen werd de borg 
voor het eerst sinds de restauratie voor 
het publiek open gesteld. Iemie Oldenbeu-
ving hoort bijna tot het inventaris van de 

Coendersborch. Als vrijwilliger leidt zij 
bezoekers rond in en om de gebouwen. “Ik 
ben een natuurliefhebber en ik laat mensen 
graag zien wat er rond de borg te beleven 
is. Het is mooi om te zien dat er ook in de 
borg aandacht is voor de natuur.” Vanuit de 
nieuwe glazen vergaderruimte in de schuur 
wijst ze naar het plafond. “We hebben een 
kerkuilenkast met een webcam, zodat je op 

een scherm in de schuur kunt volgen wat er 
gaande is. En tussen de balken en de stenen 
slapen en overwinteren vleermuizen.”

Anekdotes
De schoonheid van de borg is toch wel de 
rijke geschiedenis, die het landgoed en dus 
het landschap heeft gevormd. Volgens vrij-
williger Hanneke van Midlum hoef je alleen 
maar om je heen te kijken om te ontdekken 
hoe de geschiedenis de omgeving heeft 
gevormd. “De tuin staat vol met börgbloem-
kes, waarvan een aantal een naam krijgt op 
fraaie, antieke platen in de schuur. De tuin 
heeft een traditionele padenstructuur en 
natuurlijk rododendrons. Er is een mooie 
fruitmuur en de beukenlaan heeft een ei-
gen verhaal.” Iemie knikt. “Het pad werd als 
korte route gebruikt door de boeren. Die op 
weg waren naar de plek waar zij laadden en 
losten. Voor het gebruik van het pad moes-
ten ze echter tol betalen aan de borg.”
Een rondleiding door de borg vertelt het 
verhaal van de Coendersborch. Met foto’s, 
platen, kaarten en bewegende beelden 
wordt de bezoeker getrakteerd op histori-
sche feitjes en interessante anekdotes. Een 
groot aantal van die verhalen werd geleverd 
door de 88-jarige mevrouw Betty Rozema 
– Früchnicht. Haar oom en tante bewoon-
den destijds als beheerders de begane 
grond van de borg. Hanneke: “Ik sprak een 
vrouw die als kind met Sint Maarten een 
appel mocht halen bij de borg. De kinderen 

De opgeknapte Coendersborch is klaar 

om bezoekers te ontvangen. “Zoals het 

er nu naar uitziet kunnen we één dagdeel 

per week open gaan voor het publiek”, 

zegt vrijwilliger Iemie oldenbeuving. “we 

zijn met een team van tien vrijwilligers. 

willen we vaker open zijn, dan hebben we 

meer mensen nodig om excursies te leiden 

en om het landgoed en de borg netjes te 

houden.” Het team kan dus zeker uitbrei-

ding gebruiken. Het liefst mensen met een 

speciale interesse in de natuur en in het 

culturele erfgoed van dit gebied, die zich 

voor langere tijd aan het Coendersborch-

team willen verbinden.

Neem voor informatie of om aan te melden, 

contact op met siemie Zandvliet,  

Coördinator Vrijwilligers van Het Groninger 

Landschap op 050 3135901.

Meer vrijwilligers, meer excursies

moesten dan achterwaarts naar buiten.” 
Met Koninginnedag brachten de kinderen 
uit de buurt de jonkvrouw van de borg een 
aubade. Jonkvrouw Wichers, de op één na 
laatste laatste eigenaar van de borg voor 
deze in het bezit kwam van Het Groninger 
Landschap, hoorde het gezang vanaf het 
balkon toe.

National Trust in Groningen
Het interieur van de borg is fraai, maar 
sober ingericht. Historicus Jet Spits heeft 
de opdracht gekregen het verhaal van de 
Coendersborch te vertellen in een aantal 
exposities in de verschillende kamers. Zo 
vertelt de hal de oudste geschiedenis van 
de borg, met resten van de drie heerden 
Fossema, Harckema en Heringa. Deze 
boerderijen kwamen in 1668 in het bezit 
van Ludolf Coenders, de naamgever van de 
Coendersborch. Het volgende vertrek heeft 
een antieke kaart uit de 17e eeuw aan de 
muur, met daarop het landgoed. Ernaast 
hangt een tijdlijn waarop verschillende 
belangrijke momenten zijn aangegeven. Op 
een tv-scherm wordt het leven op en rond 
de borg verteld door kleurrijke personages, 
gespeeld door acteurs van de Nuister to-
neelvereniging Spek om om Spinnen. Ook 
rayonbeheerder René Oosterhuis vertelt 
over de waarde en het beheer van de natuur 
rondom het landgoed. 
Met bedsteden als expositieruimten en een 
mix van oude en moderne communicatie-
middelen, is Jet tevreden met het resultaat. 
“Je kunt zeggen dat cultureel erfgoed, land-
schap en natuur hier in hun samenhang 
worden getoond. Het Groninger Landschap 
gaat daarmee de kant op van The National 
Trust in Groot Brittannië, waar gebouwd 
erfgoed en groen erfgoed al langer samen-
gaan. Een interessante ontwikkeling.” 

Leren over sleuteldieren
In de schuur van de Coendersborch draait 
het om de natuur en het landschap. Op 
twee interactieve displays, waarvan er een-
tje te bedienen is door rolstoelgebruikers, 
kunnen de bezoekers alles te weten komen 
over de flora en fauna rond de borg en in 
het bijzonder de zes diersoorten die een 
bijzondere plek hebben in het landschap. 

Op 10 april j.l. was 

de gerestaureerde 

Coendersborch open-

gesteld voor publiek
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‘Batrecorder’ bij 

Punt van Reide
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Ecologisch en technisch onderzoeksbureau The Fieldwork Com-
pany heeft bij de Punt van Reide een speciale mast met een ‘batre-
corder’ neergezet om de migratie van vleermuizen te monitoren. 
De mast vangt de sonargeluiden van vleermuizen op bij de Punt 
en moet vooral meer duidelijkheid geven over de aantallen en de 
trekroute van de meervleermuis. 
De meervleermuis jaagt op insecten boven grotere wateroppervlak-
ten zoals de Dollard en de Eems. Het is een zeldzame vleermuis, 
maar in Groningen vliegen er waarschijnlijk enkele duizenden 
rond. Bob Jonge Poerink van The Fieldwork Company: “Zij over-
winteren in grotten en mijnen in Noord-Duitsland en omdat deze 
meervleermuizen altijd boven water vliegen ligt het voor de hand 
dat ze in de winter de trekroute over de Eems volgen naar de om-
geving van Osnabrück. De mast moet daar meer duidelijkheid over 
geven.”

Een andere ‘dollardvleermuis’ is de tweekleurige vleermuis. Van 
deze soort zijn maar drie kolonies in Nederland bekend, waaronder 
één in Spijk. Het spoor van de meervleermuis is men in Groningen 
overigens even bijster. Jonge Poerink: “We wisten dat er tot voor 
kort een kraamkolonie in Appingedam zat, maar die kolonie is 
verlaten. We willen uitzoeken waar ze nu zitten. Dat doen we deze 
zomer, samen met de vleermuiswerkgroep Groningen. 

Veel vleermuissoorten gebruiken de provinciale Waddenkust als 
trekroute en The Fieldwork Company heeft dus op verschillende 
locaties langs de kust monitoringsmasten staan om meer te weten 
te komen over de vleermuizentrek. Er zijn inmiddels wat wereld-
reizigers vastgesteld. Zo trekt bijvoorbeeld de ruige dwergvleer-
muis jaarlijks vanuit de Baltische staten zo’n 2000 kilometer langs 
de kust omlaag naar België en Frankrijk en weer terug. Op een dieet 
van zo’n 3000 insecten per vleermuis per dag. Jonge Poerink. “Er 
is nog veel onbekend over de aantallen en soorten vleermuizen, 
maar we weten wel dat ze vaste trekroutes volgen. We merken ook 
dat overheden en windmolenexploitanten geïnteresseerd zijn in de 
trekroutes van de vleermuizen. Het is niet verstandig een windmo-
lenpark in die trekroute te plaatsen, want dan vallen er veel slacht-
offers. Als je weet hoe de trekroutes liggen, kun je zo’n park er ook 
net buiten plaatsen. We merken dat overheden en exploitanten 
steeds meer rekening beginnen te houden met de vleermuizen.”

Eind augustus, begin september geeft Bob Jonge Poerink een lezing 
over vleermuizen, en gaat daarna met zijn publiek de dijk op om 
met een batdetector te proberen de vleermuizen te beluisteren. De 
precieze datum en locatie zijn nog niet bekend. Hou daarvoor de 
website van Het Groninger Landschap in de gaten: 
www.groningerlandschap.nl

‘Batdetector’ bij de Punt van Reide  
zoekt naar meervleermuizen
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De bosuil doet het goed in het bosrijke 
gebied rond de borg, de ringslang is een 
ongevaarlijke slangensoort die zich vooral 
ophoudt op de overgang van land en water. 
De ringslang is een doelsoort die het land-
goed hopelijk spoedig ontdekt. Het zien van 
de algemeenste hertensoort van Nederland, 
een ree, is vaak de kroon op een wandeling 
in landgoed Coendersborch. De grootoor-
vleermuis is een jarenlange bewoner van 
de schuur van de borg. Vooral in de zomer 
is het mogelijk om deze vleermuis tegen de 
avond op jacht te zien gaan. De rode eek-
hoorn kun je het symbool van het gezonde 
bos noemen. Dit dier is veel te zien rond 
de borg. En het gaat goed met de das in het 
Westerkwartier. De grootste marterachtige 
laat zich niet snel zien. Gelukkig laat deze 
alleseter genoeg sporen achter om een 
zoektocht spannend te maken. 
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Zeehonden spotten vanaf de luie stoel. met de zeehondenwebcam van 
Het Groninger Landschap is dat mogelijk. eind juni gaat de webcam 
online. vorige zomer was het succes overdonderend. Niet alleen op 
internet, ook bij de Punt van Reide trokken de luierende zeehonden 
massaal publiek. De Dollard is een attractie rijker.
   

De beelden ademen rust uit. Ze liggen er 
relaxed bij, de circa tachtig zeehonden bij 
de Punt van Reide. Af en toe steekt er een de 
kop op. Maar verder rusten de zeehonden-
moeders en pups, lekker zonnebadend op 
het wad. Hoogtepunt van de middag: twee 
pups glijden vanaf de hoge oever de geul 
in. Vanaf eind juni zendt de webcam van 
Het Groninger Landschap deze rustgevende 
natuurbeelden uit, vierentwintig uur per 
dag, zeven dagen in de week. Wie surft naar 
zeehondenkijken.groningerlandschap.
nl ziet live hoe het de zeehonden vergaat. 
Althans, bij hoogwater. “Bij laagwater zijn 
ze vaak weg. Dan liggen ze verderop op 
een wadplaat of dobberen ze rond”, vertelt 
rayonbeheerder Silvan Puijman, rayonbe-
heer van Het Groninger Landschap. Zijn tip: 
check de getijdetabel op de site. 

Overweldigend succes
Vorige zomer was de primeur: toen ging 
de webcam voor het eerst online. Het 
werd een onverwachte internethit, met 
enorme kijkcijfers, zeker toen RTV Noord 
er regelmatig over berichtte. “Dankzij de 
webcam vervijfvoudigde in juli 2015 het 
bezoek aan onze website”, vertelt Inge 
Scheper, hoofd communicatie van Het 
Groninger Landschap. Het succes overviel 
haar. “In allerijl moesten we data bijkopen. 
Twee Vrienden van het Landschap deden 
een extra sponsorbijdrage, anders had de 
webcam op zwart gemoeten.” De webcam 
aan de praat houden, in een uithoek van 
het land, viel bij de opstart niet mee. Sche-
per moest menige storing verhelpen, wat 
haar tot een trouwe kijker maakte. Bijna 
verslavend, vond ze het. “Echt geweldig. 

Gewone zeehond
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toch dichtbij sluipen.” Dit jaar is Puijman 
voorbereid. De zijkanten van de kijkwand 
klapt hij naar binnen, om te voorkomen 
dat mensen naast de wand gaan staan. Ook 
maakt hij meer kijkgaten en plaatst hij 
onderaan de dijk een picknickbank, zodat 
bezoekers rustig kunnen wachten. “Het be-
zoekerscentrum gaat extra open, namelijk 
ook op woensdag- en vrijdagmiddag. Voor 
de kinderen verkopen we ijsjes.” 

Sealguards
Nieuw zijn ook de sealguards, vrijwil-
ligers van het Dollardteam, die de bezoe-
kersstroom in goede banen gaan leiden. 
“Meerdere van onze vrijwilligers hebben 
zich aangemeld. Ze krijgen een spoedcur-
sus door experts van Zeehondencentrum 
Pieterburen.” Bij de wand houden de 
sealguards een oogje in het zeil, maar ze 
geven vooral informatie: over zeehonden, 
over het belang van rust en een gezonde 
Eems-Dollard. Scheper: “Met de webcam 

vragen we aandacht voor de Eems-Dollard. 
Het water is er te troebel, omdat door het 
continue baggeren van de vaargeul veel 
slib vrijkomt. Met diverse organisaties, 
bedrijven en overheden werken we aan 
systeemherstel.” Puijman is blij dat zovelen 
de Dollard ontdekken. “Vaak kennen men-
sen deze uithoek van het land niet. Onze 
nieuwe attractie zet de Eems-Dollard op de 
kaart.”

Zeehondencrèche
De zeehondenpopulatie zit in de lift. 
Afgelopen zomer verbleven in de Dollard 
221 dieren, honderd meer dan tien jaar 
geleden. Maar de Eems-Dollard is toch on-
gezond? “Zeehonden vangen hun voedsel 
buiten de Dollard. Daar zwemmen grotere 
vissen en hebben de zeehonden min-
der last van het slib. Vanwege de afstand 
blijven de moeders lang weg, vaak tussen 
de vijf en zeven uur”, verklaart Sander van 
Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen. 

Vorig seizoen zaten onderzoekers van 
het centrum wekenlang bij de wand. Ze 
konden de dieren individueel herkennen 
en vrijwel continue in de gaten houden. 
“We hebben vooral op de band tussen 
moeders en pups gelet. Dat moeders hun 
pups soms urenlang alleen laten, blijkt niet 
erg. We hebben zeer sterke aanwijzingen 
dat andere moeders helpen met zogen.” De 
bevindingen wijzen volgens Van Dijk uit 
dat niet elke pup zonder moeder in nood 
is. Zeehondencentrum Pieterburen wil met 
deze kennis onnodige opvang voorkomen. 
“Een paar jaar geleden werden bij de Punt 
van Reide nog 37 pups opgevangen en 
naar Pieterburen gebracht. Vorig jaar nog 
slechts drie, zonder dat de dieren aan hun 
lot werden overgelaten.” Deze zomer zitten 
de onderzoekers er weer. In september gaat 
de webcam weer offline en de zeehonden-
kijkwand in de stalling. Dan zwemmen ook 
de zeehonden weg, richting Noordzee, hun 
voedsel achterna.

Ik had niet verwacht dat ik het zo gaaf zou 
vinden. Zelfs als de zeehonden weg waren. 
Het slik, de vogels, de ruimte: de Dollard is 
een prachtig natuurgebied, waar ik van ben 
gaan houden.” Ook Puijman keek dagelijks, 
terwijl hij op een steenworp afstand zat. 
“Elke keer een feest”, zegt hij. Scheper en 
Puijman waren bepaald niet de enige. De 
webcam was in trek. Via de sociale media 
stroomden de reacties binnen. “Mensen 
genoten er echt van.”

Massaal publiek
Niet alleen de webcam was populair, ook 
de plek zelf. De zeehondenkijkwand, waar 
de webcam bij stond, trok massaal publiek. 
Puijman zag – tot zijn eigen verbazing – 
de bezoekersaantallen snel stijgen. Maar 
liefst veertigduizend bezoekers ontving de 
Reidehoeve, terwijl de teller anders rond de 
tienduizend bleef steken. “Op topdagen was 
het dringen bij de wand. Geregeld stond er 
een rij om door de kijkgaten te kijken. Veel 
gezinnen, grootouders met kleinkinderen: 
groepen die we hier anders niet zo vaak 
zien. Ze kwamen van heinde en verre, soms 
helemaal uit het zuiden van het land om bij 
ons zeehonden te kijken”, vertelt Puijman. 
De plek is dan ook perfect. “Nergens langs 
de Nederlandse kust zijn zeehonden van 
zo dichtbij te bewonderen, zonder ze te 
verstoren.”

Niet verstoren
Verstoren is wel een punt van zorg. Puijman 
waakt ervoor dat de webcam aan zijn eigen 
succes ten onder gaat. “Genieten is prima, 
maar mensen mogen de zeehonden abso-
luut niet verstoren. Anders blijven de die-
ren weg. Belangrijk is dat iedereen áchter 
de wand blijft en op gedempte toon praat. 
Dus geen gillende kinderen of voor een foto 

Locatie 

webcam



Giften en Legaten

Uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, herstellen en in stand houden 
van het karakteristieke landschap, de natuur en het cultureel erfgoed in de 
provincie Groningen. Wilt u meer weten over het schenken en nalaten aan 
natuur of erfgoed in de provincie Groningen? Neem dan contact op met  
Samia Mulder, medewerker communicatie en Fondsenwerving, via  
s.mulder@groningerlandschap.nl of bel 050 - 3135901.

Dit bedrag wordt gebruikt om het aantal 
stinsenplanten rondom het steenhuis te 
vergroten. Stinsenplanten zijn planten die 
voornamelijk als sierplant rond de tweede 
helft van de 19e eeuw op landgoederen, 
buitenplaatsen en steenhuizen werden 
geplant. De bloeitijd varieert per soort van 
januari tot juli. Het Groninger Landschap 
wil graag de voorjaarsbloeiers in groten 
getale laten terugkomen in de tuin van  
het Iwema Steenhuis, net als vroeger.

FriET VAN PiET ONDERSTEuNT STiNSEN
PLANTEN bIj IwEmA STEENHuIS

Het Groninger Landschap kan dankzij een 
gift van cafetaria Friet van Piet uit de stad 
Groningen weer meerdere stinsenplanten 
planten bij het Iwema Steenhuis in Niebert. 
Door papieren tasjes te verkopen, bespaar-
de Friet van Piet in 2015 honderden tasjes 
per week. De opbrengst (1163,50 euro) ging 
naar goede doelen, waarvan de helft naar 
Het Groninger Landschap.
De medewerkers van Friet van Piet overhan-
digden op locatie een cheque van € 581,75. 

In de natuurgebieden van Het Groninger Landschap worden 
met regelmaat bijzondere vogels of zoogdieren gezien, soms 
zeldzame planten en paddenstoelen. Ook signaleren we trends 
van opvallende dier- en vogelsoorten die langzaam weer terug-
komen in onze provincie. Die waarnemingen zijn natuurlijk 
niet alleen beperkt tot de gebieden van Het Groninger Land-
schap maar worden overal in de provincie gedaan. Hebt u een 
opvallende waarneming te melden én er een goede kwaliteit 
foto van gemaakt, dan kunt u die toesturen naar Het Groninger 
Landschap: info@groningerlandschap.nl 

IJsduiker
Op het Leekstermeer zwom tot half maart een ijsduiker rond. Het 
was een jonge vogel die in 2015 is geboren. De ijsduiker is een grote 
vogel, met en stevige snavel. Ze zijn in Nederland voornamelijk in 
de winter te zien, langs de kust maar soms ook in het binnenland. 
Ze komen vaak vanuit IJsland en overwinteren langs de kust van 
Noordwest Europa. Soms komt er een vogel in het binnenland 
terecht. Het is pas de tweede keer dat er een op het Leekstermeer is 
gezien.

Onderzoek naar wasbeerhond in Groningen
Met het ontwikkelen van de natuurgebieden en het aanleggen van 
verbindingszones heeft ook de wasbeerhond de weg naar Groningen 
gevonden. Hoeveel het er zijn en wat het effect op de ecologie is, is 
onbekend. De zoogdiervereniging gaat dat dit jaar onderzoeken.
Eind februari werd een wasbeerhond doodgereden op de snelweg 
A7 ter hoogte van de Lettelberterpetten, nadat 10 dagen eerder -el-
ders in de Onlanden een levende wasbeerhond met een wild camera 
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werd vastgelegd. De wasbeerhond is vroeger vanuit Oost-Azië 
uitgezet in Rusland en Oost-Europa. Ze werden gefokt om hun pels. 
Ontsnapte exemplaren hebben zich door de jaren heen verplaatst 
naar Midden- en West-Europa. De wasbeerhond is familie van de 
hondachtigen en is niet verwant met de wasbeer. Hij wordt ook wel 
marterhond genoemd. Het dier weet zich prima te verbergen en ze 
leggen zwervend grote afstanden af. Het hol is meestal een verlaten 
hol van een das, vos of ander dier.
Sinds 15 jaar worden sporadisch wasbeerhonden gezien, ook in 
Groningen, met name in Zuidoost Groningen. Maar hoeveel zijn 
het er, en wat is hun invloed op de natuur? “De wasbeerhond is 
schuw en het leidt een verborgen leven”, aldus Jaap Mulder van on-
derzoeksbureau Mulder-Natuurlijk. “Het is zo groot als een middel-
maat hondje, met een wasberenkop. Het dier jaagt vooral ’s nachts 

Bedrijfsvriend Algemeen Belang heeft ons 

een bedrag van 5.000 euro geschonken. en 

hoe toepasselijk was het om dit bedrag in 

te zetten om nieuw leven te creëren? Zo is 

een gedeelte van de gift besteed aan het 

aanplanten van nieuwe laanbomen bij de  

ennemaborgh. een ander gedeelte bestem-

den we voor het doodhoutproject bij  

Nanninga’s Bosch. De bosuil, die jaarlijks 

broedt in het Nanninga’s Bosch, is een soort 

die profiteert van het dode hout. 

Het Groninger Landschap heeft € 562,50 ont-

vangen via de kerstmarkt voor medewerkers 

van Het Hogeland College uit warffum.  

tijdens deze kerstmarkt kregen medewer-

kers van Het Hogeland College knipkaarten 

om zelf hun kerstpakket samen te stellen. 

op de kerstmarkt stonden allerlei kraam-

pjes van ondernemers met producten. ook 

kon gekozen worden om de knipkaarten 

beschikbaar te stellen voor het goede doel, 

Het Groninger Landschap.

Anneke Dijkstra en Arend Buitendam uit 

Roden zijn, net als onze stichting, dit jaar 

80 jaar geworden. Beiden zijn in Appinge-

dam geboren en wilden graag ter ere van 

hun verjaardagen een donatie doen aan 

Het Groninger Landschap. Gasten van hun 

verjaardagsfeest werd gevraagd om als 

geschenk een bijdrage te doen. Dit heeft een 

mooi bedrag van 700 euro opgeleverd. In 

overleg is besloten om dit ook ten goede te 

laten komen aan de stinsenplanten, nu voor 

de tuin rondom de Coendersborch.

GIFt VAN ALGeMeeN BeLANG 
VooR NIeuw LeVeN

GIFt VAN HoGeLAND CoLLeGe
   

80 JAAR!

Het werk van stichting Het Groninger Landschap wordt mede mogelijk 
gemaakt door steun van de provincie Groningen, de Nationale Postcode 
Loterij, vrienden (bedrijven en sponsoren) en Beschermers (donateurs). 
stichting Het Groninger Landschap is in bezit van het CBF-Keur, een onaf-
hankelijk keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. 

GIFteN eN LeGAteN

IJsduiker
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op kleine zoogdieren, kikkers en padden, maar hij eet ook mais en 
vruchten. Hij wordt wel eens gezien als hij uit een maisveld komt. 
We proberen de komende tijd een paar wasbeerhonden te vangen 
en te zenderen, zodat we kunnen volgen wat het dier doet en hoe 
het leeft. We gaan zoeken bij hooggelegen dassen- en vossenburch-
ten en bij de karakteristieke poepplaatsen van de dieren.” 
Bij het onderzoek werkt de zoogdiervereniging samen met onder-
zoeksbureaus Mulder-Natuurlijk en Altenburg & Wymenga en met 
lokale vrijwilligers. Voor meldingen: 
www.zoogdiervereniging.nl  

49.000 Stormmeeuwen 
Het Leekstermeer is in de winter een belangrijke slaapplaats voor 
meeuwen. Vooral de stormmeeuwen komen er in grote getale. De 
aantallen stormmeeuwen schommelen tussen de 20 en 30 duizend 
maar er zijn uitschieters naar boven en half maart waren het er 
49.000. Naast de stormmeeuw slapen er op het meer ook nog zo’n 
vijfduizend kokmeeuwen, een paar honderd zilvermeeuwen en een 
tiental grote mantelmeeuwen. Overdag vliegen de meeuwen naar 
de graslanden tot op wel 20 km van de slaapplaats om te foerage-
ren. Tegen de avond vliegen ze in lange slierten weer terug naar het 
meer waar het rond zonsondergang wit van de meeuwen ziet.

weer hierheen kwamen. Vooral buizerds en ruigpootbuizerds 
werden veel gespot Ook wordt zo nu en dan een zeldzame gast 
verwelkomd, zoals de zwarte ibis die polder Breebaart bezocht 
maar opvallend is ook dat er volop zeearenden worden gezien. 
Er kwamen meldingen vanuit Dannemeer, het Zuidlaardermeer-
gebied, de Dollardkwelders, Uithuizermeeden en Bellingwedde. 
Vanuit Hoogkerk en de Onlanden kwamen berichten van een step-
pekiekendief en bij de natuurplas Ennemaborgh was een jagende 
visarend te spotten. In de lucht boven de provincie Groningen 
vliegen geregeld kraanvogels over, onder meer bij Oudeschip, het 
Lauwersmeergebied, Stedum en Bellingwedde. Opvallend is ook de 
steeds grotere aantallen van de raaf. In het Westerkwartier en in 
het Lauwersmeergebied wordt deze vogel steeds vaker gezien. Ze 
vallen niet op maar hun kenmerkende roep was bijna dagelijks te 
horen. Inmiddels zijn ze weer vertrokken naar hun broedgebieden 
in Friesland en Drenthe maar de verwachting is dat zodra de jongen 
uitgevlogen zijn ze weer te horen zijn.
Sinds 2010 is de raaf bezig aan een nieuwe opmars. Deze volgt op 
een periode van afname (1995-2001) en stabilisering (2002-09) 
(schatting populatie: 110-125, bron SOVON).

Kraanvogel

Roodhalsgans

Raaf

Roodhalsgans
In polder Breebaart loont het zeker de moeite in de wintermaanden 
om groepen ganzen met de verrekijker eens van dichtbij te bekij-
ken. Onder de duizenden brand- en rotganzen bevond zich ook een 
aantal roodhalsganzen. Het is een prachtige gans, met een rode 
wang, hals en borst. Maar ondanks die felle kleur is de gans toch 
moeilijk tussen alle andere ganzen te onderscheiden. Het is een 
zeldzame dwaalgast die broedt op de hoog-arctische toendra’s aan 
de kust of in rivierdelta’s. Vaak broeden ze in kolonies. Roodhals-
ganzen zijn in Europa alleen in de winter waar te nemen. 
De grootste aantallen roodhalsganzen overwinteren niet in Neder-
land, maar in Roemenië en Bulgarije. Van het kleine deel van de 
roodhalsganzen dat doorvliegt naar West-Europa belandt er af en 
toe eens eentje in Nederland. 

Vogeltrek op hoogtepunt
Wie goed in de lucht kijkt, ziet grote hoeveelheden vogels op 
trektocht. Eind maart, begin april trekken veel vogelsoorten weg 
uit hun winterverblijven naar hun zomergebieden. Dat betekent 
dat het in Groningen druk in de lucht was met roofvogels die 
vanuit Scandinavië hier overwinterden en weer terugvlogen en 
met roofvogels die voor de winter juist weggetrokken waren en 

Zwarte ibis



 

Distilleerderij hooghoudt hoort bij Gronin-

gen als de eiffeltoren bij Parijs. De firma 

die onlangs haar 125e verjaardag vierde, is 

trots op haar Groninger wortels. Zo zijn de 

distilleerders druk met projecten om een 

jenever te maken met grondstoffen uit 

regio. Directeur Arno Donkersloot vertelt 

erover bij het landgoed ewsum, dat een 

belangrijke rol speelt in de plannen.

Zeg je jenever, dan zeg je Hooghoudt. Het 

oer-Groningse familiebedrijf heeft zelfs 

een eigen straat. “toen het bedrijf van de 

oude distilleerderij in het centrum naar de 

rand van de stad verhuisde, was de Hoog-

houdtstraat een prachtig eerbetoon van de 

gemeente voor de familie uit slochteren.”, 

zegt directeur Arno Donkersloot, die sinds 

2011 bij hofleverancier Hooghoudt werkt. 

Jenever bestaat uit drie hoofdingrediënten: 

graan, jeneverbessen en kruiden. Donker-

sloot: “Het graan komt vooral uit Frankrijk, 

omdat daar de tarwekorrels zeer consistent 

zijn in zetmeel, de suikers die nodig zijn 

voor de alcoholproductie. Maar er wordt nu 

ook in Groningen graan verbouwd waarmee 

we jenever kunnen stoken. Dat kan de basis 

zijn voor een puur regionaal product.”

De jeneverbes is daarbij wel problematisch, 

omdat de plant is beschermd in Nederland 

en de bessen dus niet zo maar mogen 

 worden geoogst. Donkersloot: “we zijn 

echter druk met onderzoek in Drenthe, naar 

de reden waarom het niet zo goed gaat met 

de Nederlandse jeneverbes. Daarin maken 

we goede vorderingen, zodat we in de 

nabije toekomst kunnen uitkijken naar een 

jenever met Nederlandse bessen.”

Voor de kruiden in de puur Groningse 

 jenever hebben Hooghoudt en Het Gronin-

ger Landschap de handen ineen geslagen. 

“De prachtige kruidentuin van ewsum gaat 

een gedeelte van de verse kruiden leveren 

voor deze jenever”, zegt Donkersloot. “wat 

is er mooier dan een Groningse borrel, 

waarvan bijna alle ingrediënten bijna naast 

de deur worden geoogst?”

eigen plekje

Donkersloot verhuisde in 2011 van Lands-

meer in Noord-Holland naar Zuidlaren. Hij 

heeft daar zijn stek helemaal gevonden. “Ik 

heb een boerderij gekocht, die ik helemaal 

naar mijn smaak heb ingericht. Het erf is 

traditioneel, met twee poelen, hoogstam 

fruitbomen en een houtwal. Ik heb Drentse 

heideschapen en Drentse hoenders en de 

tuin is erg vogel- en vlindervriendelijk. Het 

enige nadeel van deze plek, als je het al een 

nadeel zou mogen noemen, is misschien dat 

ik het er zo naar mijn zin heb, dat ik er niet 

aan toekom om het landschap buiten mijn 

eigen stek te ontdekken.”

HooGHouDt:  “een GROninGse 
BORReL MeT inGReDiënTen uiT De ReGiO” 

Arno

Donkersloot

vAN HeT GRONINGeR LANDsCHAP

Het Groninger Landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. Deze 

vrienden maken het beschermingswerk 

mede mogelijk . Op deze pagina staat 

een overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. Telkens lichten we er 

ééntje uit. Deze keer is dat Hooghoudt. 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Delfzijl
Algemeen Belang uitvaartverzorging en 
verzekering
Bano
Caraad Belastingadviseurs B.V.
dB Audiovisueel
De Friesland Zorgverzekeraar
eneco Holding N.V. 
Gallagher europe B.V
Gjald
Groenvoorziening A.J. van der werf B.V.
Groningen seaports
Hoogeland Catering
Hooghoudt B.V.
Itenso
Kikkoman Foods europe BV
Koepon Holding B.V
Koninklijke wagenborg
NNZ bv
Rabobank stad en Midden Groningen 
Rabobank Zuid en oost Groningen 
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf BV
sax Architecten 
stichting Nationale Postcode Loterij
suiker unie Vierverlaten
ten Kate Holding BV
the Fieldwork Company
tRustus Capital Management B.V.
Van Delden Bouw 
VBZo, het Fonds
Visser Communicatie B.V. 
waterbedrijf Groningen
Yarden uitvaartverzekeringen & verzorging

VRIeNDeN uItGeLICHt

te
k

st
 Je

ro
en

 s
ch

o
o

n
d

er
g

a
n

g
   

Fo
to

g
ra

fi
e

  A
rt

im
is

ia
 P

h
o

to
g

ra
p

h
y,

 G
ee

rt
 Jo

b
 s

ev
in

k


