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Thies Dijkhuis: ‘In de
Hunzezone ligt mijn
familiegeschiedenis’
Als een groene oase ligt de Hunzezone midden in de bedrijvige
stad. Dat het er nog groen is, hebben we vooral te danken aan
Thies Dijkhuis. Zijn boerderij staat er, op de boorden van de oude
Hunzeloop. Zijn leven lang spande Dijkhuis zich in om het land
van zijn familie te behouden. De eenling tegen de oprukkende
verstedelijking. Met een gerust hart geeft hij het stokje over aan
Het Groninger Landschap.

Het zuidoosten van de stad Groningen
straalt bedrijvigheid uit. De drukke ring
weg, loodsen, industrie, groothandels: het
landschap oogt er grijs en rechthoekig.
Toch is er gelukkig ook natuur. Tussen de
bedrijventerreinen kronkelt een verrassend
groene oase, de Hunzezone. Wie er wandelt
of fietst, kan zich wanen in het Groningen
van vroeger, toen de Hunze nog vrijelijk
door het landschap slingerde. Dat de Hun
zezone bewaard is gebleven, hebben we te
danken aan Thies Dijkhuis. Hij woont en
boert er, en is van de oude stempel. Goed
lachs, met een pet op, wandelstok in de
hand, vertelt hij honderduit over het land
van zijn familie. Generaties Hunzebewo
ners gingen hem voor. Binnen hangen de
portretten aan de muur. “Dat is opa Koning,
met pijp in de mond. Hij woonde even ver
derop. En dat is oma Kars, die met mijn opa
omstreeks 1880 deze boerderij kocht. Hier,
aan de Hunze, ligt mijn familiegeschiede
nis.”
Verrekijker
Euvelgunnerheem, lezen we op de gevel
van de boerderij. De kronkelende weg
ervoor is ook naar Euvelgunne genoemd,
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wat onland of ‘moeilijk land’ betekent.
“We staan hier op de verhoogde oeverwal,
aan de boorden van de oude rivier. Hier
stroomde vroeger de Hunze langs de oost
zijde van de stad.” Dijkhuis, 68 lentes jong,
kent de Hunzezone door en door. Hij is er
geboren en getogen, en heeft het gebied
met eigen ogen zien veranderen. Als kind
fietste hij door de weilanden naar de stad.
“Kieviten en grutto’s vlogen om de kop. Om
me heen kon ik talloze kerktorens zien: van
Haren, Noorddijk, Engelbert, Middelbert en
natuurlijk de Martinitoren.”
Binnen in zijn woonkamer staat Dijkhuis
bij het raam. Met de verrekijker tuurt hij
naar buiten. “Zo hielden we onze koeien in
de verte in de gaten. Vroeger keek ik ander
halve kilometer ver.” De foto op het dressoir
bevestigt het beeld: groene weilanden met
kaarsrechte sloten, zover het oog reikte,
met aan de horizon een bomenrij. “Deze
foto is van eind vorige eeuw”, vertelt Dijk
huis. Hoe anders oogt het nu. Dijkshuis’
boerderij ligt ingeklemd in een uitgestrekt
bedrijventerrein. Op nog geen zeventig
meter afstand kijkt hij tegen een muur van
bedrijfsgebouwen aan. De verrekijker is
bepaald niet meer nodig.

Het behoud van de Hunzezone is Dijkshuis’
levenswerk. Hij houdt van de Hunzezone,
voelt zich er verantwoordelijk voor, en
heeft deze uiteindelijk planologisch veilig
gesteld. “Dit land blijft groen”, zegt hij trots.
“Als laatste van vele agrarische generaties
draag ik het stokje over aan Het Groninger
Landschap. Zij gaan ervoor zorgen dat mijn
familiegeschiedenis hier behouden blijft.”
Scherp blijven
De Hunzezone beschermen was geen sine
cure. In de woonkamer liggen overal hoge
stapels papier; boeken, rapporten, artike
len, bestemmingsplannen, allemaal over
dit gebied. “Je moet voortdurend scherp
blijven. Onderhandelen, geven en nemen,
aan de juiste touwtjes trekken, en zelf geen
fouten maken”, schetst Dijkhuis zijn tac
tiek. Boerenslimheid. Eigenlijk is het een
wonder dat de boerderij er nog staat. In de
oorlog zou er de brand in. Menigmaal stond
het op de nominatie voor sloop. Rond 1965
bijvoorbeeld, toen het bedrijventerrein ach
ter het huis verrees. De Hunze, die achter
de boerderij stroomt, bleek z’n reddende
engel. “De Hunze was destijds de gemeen
tegrens tussen Groningen en Noorddijk.

Onze boerderij lag in Noordijk, en bleef
overeind. Onze buren woonden wél in de
gemeente Groningen. Die boerderij werd
gesloopt.” Later bood een slordigheid in het
bestemmingsplan uitkomst. “Groningen
wilde dit gebied volbouwen, maar volgens
het bestemmingsplan mochten hier maar
tien gebouwen staan mét een woning. Mijn
broer is jurist. Zo redde de oplettendheid
de boerderij.” Voor zijn inspanningen is
Dijkhuis twee jaar geleden beloond met een
lintje.
Houten grupstal
In en buiten de boerderij zijn de contrasten
groot. Oud en nieuw liggen vlakbij elkaar.
Terwijl aan de overzijde de nieuwste
producten op de schappen liggen, staat
in zijn tuin een wit tbc-huisje uit 1900,
waar Dijkhuis’ ooms en tantes extra
buitenlucht en zonneschijn kregen. Vooral
de schuur ademt geschiedenis. Dijkhuis
laat de grupstal zien, waar sinds zijn
geboorte weinig is veranderd. Wanden
en plafond zijn van hout, de schuur heeft
een lemen vloer. Zeventien koeien staan
er nog, waarvan zeven blaarkoppen, een
oud-Groninger ras. “Vroeger hadden we
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meer dan tachtig koeien, groot en klein”,
vertelt Dijkhuis, terwijl hij met een vork
het hooi aanvult. Eind mei gaan de koeien
weer het land in, dat hij sinds een paar jaar
pacht van Het Groninger Landschap. Dat
Het Groninger Landschap de Hunzezone
grotendeels in eigendom heeft, juicht hij
toe. “Mijn koeien zijn levende grasmaaiers,
die het gebied open houden.” In het
voorjaar brengt hij ook de stalmest op het
land. Niet meer met paard en wagen, zoals
in zijn jeugd, maar met mestverspreiders.
Toch kost zijn wijze van boeren veel tijd
en energie. “Wil je deze authentieke

boerenplaats in de toekomst zo houden,
dan zit daar veel arbeid in.”
De Hunzezone is in trek. Recreanten en
inwoners van Meerstad en omgeving
gebruiken de zone als groene long. Vooral
tussen de middag stroomt het vol met
werkenden van omliggende bedrijven,
voor hun dagelijkse kuier. Lunchhappers,
noemt Dijkhuis ze. Velen komen over het
nieuwe hoogholtje, Diekhoestertil geheten,
genoemd naar Dijkhuis. “Op het houten
bordje staat mijn naam fout gespeld”, lacht
hij. “Er staat: Dijkhoestertil. Dat kan niet.
Het is Diekhoes of Dijkhuis.”
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