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Bevers

Voorwoord

In deze Golden Raand
Bevers
Vorig voorjaar stond ik vóór zonsopkomst op de brug over de
Hunze vlakbij Waterhuizen. Heel rustig zwom er een paartje bevers
stroomopwaarts. Ik was intens gelukkig, het was de eerste keer dat ik
bevers in Nederland zag! Uit de stad kwam een aangeschoten jong
stel aangefietst, samen op één fiets, op weg naar huis na een nachtje
stappen. De brug was te steil om door te fietsen, dus ze stapten
af. Ik wees ze op de bevers en we hebben samen genoten van de
ontmoeting. ‘Nog een mooie avond meneer’, zei het meisje, terwijl de
zon boven de horizon kwam....
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Bever in de beek

De Coendersborg in Nuis is vanaf 1 mei tot
1 november ook op zondagen geopend voor
het publiek. “Er is echt heel veel belangstelling
van het publiek om de borg te bezichtigen”,
zegt vrijwillig medewerkster Willie Buiter. “Dat
merken we op monumentendagen of als er
evenementen of acties worden georganiseerd.
Dan loopt het hier storm. Maar die mensen kunnen voortaan ook elke zondagmiddag komen. Ik
merk dat mensen verrast zijn als ze hier op zondag wandelen en even naar de borg kijken en
merken dat het geopend is. Ja, dan kom ik even
naar buiten en vraag of ze niet even binnen willen kijken. Zo ben ik wel. Je kunt hier alleen de
benedenverdieping bekijken, want de bovenverdieping wordt als erfgoedlogies verhuurd.
Maar beneden hebben we alles zoveel mogelijk
in oude stijl gerestaureerd, bedstee in originele
staat, oude haardstukken, oude Groninger
plavuizen in de kelder. Alles geschilderd in de
originele kleuren met originele verf. De tijdlijn
hebben we weergegeven met mooie verhalen
over vroeger. Mensen moeten gewoon weten
dat ze hier op zondagen naar binnen kunnen,
vanaf 1 mei tot 1 november, elke zondagmiddag
van 13.30 uur tot 17.00 uur!”

en verder

In 1825 werd de laatste wilde bever van Nederland geschoten.
Daarmee kwam er een einde aan een aanwezigheid in Nederland
van tienduizenden jaren. Vanaf het einde van de 20e eeuw, toen
het woord natuurontwikkeling was uitgevonden, werd de bever op
een aantal kansrijke plekken in Nederland weer uitgezet, waaronder
het Drents-Groningse Hunzedal. Achteraf gezien hadden we ook
‘ecologisch geduld’ kunnen betrachten, want inmiddels heeft de bever
ook op eigen kracht ons land bereikt.
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Er wordt heel verschillend tegen het succes van de bever
aangekeken. Natuurbeheerders zijn blij met deze ‘collega’ die de
variatie van moerassen vergroot. Natuurliefhebbers genieten van
een vondst van beversporen en gaan uit hun dak als ze een bever
zien. Waterschappers maken zich zorgen over de kaden en dijken. En
boeren vrezen schade. Alle geluiden komen in deze Golden Raand
aan bod.
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Zelf vind ik dat de bever minstens zoveel recht heeft als wij om in
dit lage landje te leven. Dit land is niet exclusief voor mensen of
economie. Hoe mooi is het om dit land weer te delen met wilde dieren
als zeearend, otter, bever en wolf! Laten we een beetje inschikken en
de bever en al die andere dieren zoveel mogelijk de ruimte geven.
En omgekeerd: als een bever onze dijken ondermijnt kunnen we dat
natuurlijk niet op z’n beloop laten. Bij het zoeken naar pragmatische
oplossingen heeft Het Groninger Landschap oog voor het algemeen
belang, maar staan we zoveel mogelijk aan de kant van de bever!

KORT NIEUWS

Coendersborg op
zondagen open

Coendersborg

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

Hoogtepunten 2017
Het officiële jaarverslag van Het Groninger
Landschap verschijnt in juni. Enkele belangrijke
ontwikkelingen in 2017 staan nu al op onze
site. U vindt ze op www.groningerlandschap.nl/
hoogtepunten2017.

Hunzezone

Oude Hunze weer beter
in beeld
Het Groninger Landschap heeft ongeveer
een hectare grond, midden in de stad Groningen, overgenomen van de steunstichting HD
Guyot. Het gaat om drie percelen tussen het
bedrijventerrein Ulgersmaborg en de wijk De
Hunze. “Deze gronden herbergen oude meanders van rivier De Hunze, zoals die vroeger
vanuit het Zuidlaardermeergebied, door de
stad, naar het Reitdiep liep”, aldus hoofd
Natuur Jelle Brandsma. “Nu we deze drie
stroken hebben, kunnen we die meanders
beter zichtbaar maken en kijken hoe we de
verbinding kunnen leggen richting de Hunzezone, bij industriegebied Euvelgunne, en
ook in de richting van Noorderhogebrug.” Het
Groninger Landschap onderzoekt samen met
de gemeente Groningen en het waterschap
Noorderzijlvest hoe de gronden het best
ingericht kunnen worden. Dat moet leiden
tot een ontwerpvisie van het gebied vanaf
de Kardingerweg tot aan het Boterdiep, die
MD Landschapsarchitecten opstelt. Daarbij

Beversporen
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worden veel partijen betrokken, zoals omwonenden, bedrijven en andere gebiedsgebruikers. Kwartiermaker Rob Reintsema: “De hele
strook verwijst naar het oude stroomgebied
van de Hunze, met de meanders die door
de populierenrijen geaccentueerd worden
als mooi voorbeeld. We kijken dus breder
dan alleen naar de stukken grond die wij nu
hebben. In het hele gebied willen we ruimte
voor water, bloemrijk grasland en wandelpaden zodat mensen dicht bij de beek kunnen
komen. Voor ons zijn vooral de natuur- en
landschappelijke waarden belangrijk, maar
voor andere partijen is vooral de bijdrage aan
klimaatadaptatie interessant. In deze gebieden creëren we dan ruimte voor overstromingen, zodat we piekbelasting van water aan
kunnen. Voor het hele gebied maken we een
ontwerpvisie.”
De aankoop van de grond is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij.

KORT NIEUWS

Nieuwe toezichthouder

KORT NIEUWS

Nieuw lid RvT

Opknapbeurt singels bij
Iwema Steenhuis
Raymond
Klaassen

Natuur Belevings Pad
Speciaal voor de jeugd van 6 tot 12 jaar is er

een pad uitgezet waarin je zoekt naar dagvlinders. In een spannende tent vind je nachtvlinders en je kunt in de grond wroeten naar
bodemdiertjes. Ook kun je met een schepnet
ontdekken wat er zoal leeft onder water en
zoeken naar sporen die mens en dier achterlaten in de natuur. Het is een beleving! Trek
vooral oude kleren en laarzen aan.
Wij verwelkomen je graag op 27 mei!
Op www.anwb.nl/lenterondjes vind je
meer informatie en
kun je je vanaf nu
aanmelden.

Lezersaanbieding:
Poldervogels van Erik van Ommen
Het is zijn 25-ste boek: Poldervogels, van
Erik van Ommen. Het boek toont het vogelleven in de polders bij het Zuidlaardermeer.
Beeldend kunstenaar Erik van Ommen
maakte bijzondere houtsneden, aquarellen
en Japanse penseeltekeningen van de vogels die hij zag, zoals nestelende witwangsterns, baltsende kemphanen en kolonies
geoorde futen. Voor het eerst broedde
een paartje zeearenden in het gebied. Zij
vormen de rode draad in het verhaal. Deze
prachtige impressie in woord en beeld kost
in de boekhandel 24,50 euro. Voor beschermers is dit 22,00 euro. Knip daarvoor

deze bon uit, of download de bon via
www.groningerlandschap.nl/poldervogels
en lever het in bij de boekhandel.
De actie loopt tot 1 juni 2018.
Erik van Ommen (1956) maakt olieverfschilderijen, aquarellen, pastellen, etsen,
lino- en houtsneden, sumi-e-schilderingen
en videofilms, op locatie en in zijn atelier in
Vries (Drenthe). Hij is een van de weinige
kunstenaars die buiten vogels en dieren
schildert en tekent. Recentelijk ontwierp
hij voor VARA Vroege Vogels het logo van
onze nationale vogel, de grutto.
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kortingscode: 904-10393

Op zondag 27 mei organiseren de provinciale
Landschappen in samenwerking met de
ANWB een leuke wandeldag voor het hele
gezin, de Lenterondjes. In onze provincie
ben je welkom om van het mooie Groninger
landschap te genieten. Op het Landgoed
Coendersborg hebben we drie wandelroutes
uitgestippeld van 5, 10 en 15 kilometer.
Deelname is € 5,- per persoon, voor
kinderen is het gratis. Van de bijdrage gaat
€ 1,- naar het onderhoud van de recreatieve
voorzieningen.

Bon

Wandel je ook een Lenterondje?

Sinds 1 januari heeft Het Groninger Landschap
een toezichthouder en handhaver van wet- en
regelgeving in dienst: Arjan Bakker. In overleg
en afstemming met de natuurbeheerders
brengt hij de plaatsen in kaart waar de meeste
verstoring van natuur en landschap zit. Samen
met de vier vrijwillige BOA’s (buitengewoon
opsporingsambtenaar) van de stichting treedt
hij actief op en werkt daarin nauw samen met
andere toezichthouders waaronder de provincie Groningen en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. “Het is echt wel mijn ding om
in het veld te zijn en dingen te signaleren en op
te pakken. In de natuurgebieden kom je allerlei
vormen van verstoring tegen, van loslopende
honden tot vogelvangers en stroperij. Door aanwezig te zijn in de gebieden hoop ik dat soort
zaken te beperken. Ik zeg altijd maar: als je niet
kijkt, zie je het niet.” Bakkers taak ligt vooral
in het gastheerschap namens de stichting en
het geven van voorlichting aan bezoekers van
natuurgebieden. “Overlastgevers spreek ik aan
en mensen die hun hond niet aan de lijn hebben, maak ik attent op de gevolgen ervan voor
de flora en fauna in de gebieden. Ik ga er vanuit
dat dat de mensen voldoende bewust maakt,
maar in extreme gevallen kan ik ook verbaliserend optreden.”

Raymond Klaassen (1977) is per 1 januari 2018
benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van
Het Groninger Landschap. Klaassen is opgeleid
als bioloog (specialisatie ecologie) en werkt
momenteel als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Raad van Toezicht bestaat
uit 7 leden en is nu weer compleet.

Naamswijzigingen
Het Groninger Landschap heeft de naamgeving
van enkele terreinen en gebouwen aangepast
aan de hedendaagse tijd. Voor onze bezoekerscentra gebruiken we niet langer de naam
‘buitenplaats’. We spreken nu van bezoekerscentrum Reitdiep, Dollard en Waddenkust.
Daarnaast zijn de namen van de Ennemaborg
(….borgh) en Coendersborg (…borch)
aangepast en de ‘ch’ achter Coendersbos of
Nanninga’s Bos is verdwenen. De bebording
van Het Groninger Landschap wordt de komende tijd ook vervangen en aangepast aan de
vernieuwde huisstijl.

Gift bij leven:
‘Mellemaheerd’
Het Groninger Landschap heeft boerderij
Mellema aan de Hamweg in Bad Nieuweschans
overgenomen. Een ‘schenking bij leven’, zegt
hoofd Erfgoed Hugo Dokter. “De eigenaar is
een bijna 80-jarige landbouwer in ruste. Hij
heeft geen kinderen en hij maakte zich zorgen
over wat er met de boerderij gebeurt als hij
er niet meer is. Hij wil graag dat de boerderij
behouden blijft. Dat kunnen wij doen. Het is
een prachtig pand op een heel historische plek
overigens. De boer is er met recht heel trots op,
en heeft het pand de naam Mellemaheerd gegeven. Het is een rijksmonumentale boerderij
en hij heeft het altijd geweldig onderhouden.
Wij nemen dat stokje nu van hem over.”

Het landschap rondom het Iwema Steenhuis
in Niebert is de afgelopen twee jaar opgeknapt. “Langs de houtsingels hebben we
6800 meter aan raster verplaatst zodat er
meer ruimte is voor het struweel in die singels. De open plekken in de singels hebben
we opnieuw ingeplant met elzen”, aldus natuurbeheerder René Oosterhuis. “Die singels
staan onder druk, terwijl ze toch typerend en
beeldbepalend zijn voor het landschap in het
Westerkwartier.” De wandelpadenstructuur in
het gebied is verbeterd, het wandelpad in de
tuin is geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers en de lanen zijn hersteld van schade die
ontstaan is tijdens stormen in 2013 en 2015.


> Een dikke acht!

Resultaat lezersonderzoek
Golden Raand
Op onze oproep voor een lezersonderzoek hebben zo’n 200 mensen gereageerd. Het kwartaalblad Golden Raand
blijkt zeer goed gelezen te worden en
over het algemeen ook zeer gewaardeerd.
Vooral de inhoudelijke artikelen worden
door 80-90% van de lezers als (zeer) interessant beoordeeld, een aantal vaste rubrieken scoort iets minder maar nog altijd
positief. Bijna 90% vindt dat er in Golden
Raand een prima balans is tussen de
aandacht voor natuur en erfgoed en 70%
vindt het (zeer) interessant dat elk nummer
een thema heeft. Ook de leesbaarheid en
vormgeving worden hoog gewaardeerd.
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Dat alles resulteert in een prachtig rapportcijfer van 8,2!
We willen iedereen die aan het lezersonderzoek heeft meegedaan hartelijk
bedanken! Mede op basis van de uitkomsten gaan we kijken of we de Golden
Raand nóg mooier kunnen maken. Uit alle
inzendingen zijn drie personen geloot die
een nachtje mogen slapen in een trekkershut bij de Dollard. De winnaars zijn Hans
Roelevink, H.B. Ritzema en Wim Bos. De
prijswinnaars krijgen bericht van ons.

Tekst Rogier Verhagen Fotografie Artemisia Photography, Geert Job Sevink

Arjan Bakker

Oosterhuis: “In de tuin van het steenhuis
hebben we zo’n 1700 bollen van diverse
stinsenplanten geplant en kuilen en laagten
opgevuld. Verder hebben we vier poelen geschikt gemaakt voor amfibieën om zich voort
te planten. Er is schuin talud aangelegd en
het raster is wat verder van het water gezet
zodat vee niet meer bij de poelen kan komen. De wandelroute is nu prima opgeknapt
en met gele markering goed te volgen en
we hebben er drie bankjes bij geplaatst.” De
werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van de provincie
Groningen.

Introductie bevers succesvol
Tien jaar geleden was het zover: de eerste bevers arriveerden bij
de Hunze. De bevers bleven, kregen jongen en inmiddels huisvest
het Hunzedal een aanzienlijke populatie van zo’n 120 dieren. De
populatie groeit gestaag. De bevers voelen zich thuis en verrijken
het Hunzedal.

Met Alwin Hut staan we bij een beverburcht, een forse takkenbult aan
de oever van het Zuidlaardermeer. Vanuit een hoge boom kijken drie
zeearenden toe. “Ze zijn nu binnen, waarschijnlijk met een beverjong”,
vertelt Hut. Buiten zijn de beversporen overal zichtbaar: omgevallen
bomen, wissels door het rietland, afgeknaagde takken in het water.
Hij vindt het machtig. “Zo’n bever legt met zijn voortanden bomen om
van een halve meter dik. Hij sleept met takken, legt burchten aan. Al
die activiteit. Echt indrukwekkend.” De burcht is bepaald niet de enige.
Op een kaart van het Zuidlaardermeer wijst Hut er in het Groningse
deel zes aan, onder meer bij het Drentse Diep, het Foxholstermeer en
Wolfsbarge. “Ze liggen verspreid over het hele gebied, van noord tot
zuid, maar allemaal aan het water. In de polders zie je ze niet. Bevers
blijven bij het water.”
Ook in Drenthe zijn beverburchten te vinden. Bertil Zoer, Huts collega
bij Het Drentse Landschap, telt er veertien stroomopwaarts langs
de Hunze, en twee in de Drentse Aa. “Met elkaar rond de twintig
kraamburchten dus, met evenzoveel paartjes. In totaal lopen in het
stroomdal circa 120 bevers rond. Precies weten we het aantal niet. Het
blijven wilde dieren. Bevers laten zich slechts sporadisch zien”, aldus
Zoer. Voor elke burcht houden Zoer en Hut bij of er jongen worden
geboren. In het veld pakt Hut een afgeknaagd takje op. Aan de knaagsporen kan hij zien of het van een jong is.

Alwin Hut (l) overlegt met Michel Krol

Toch was de eerste bever geen echte primeur. “Ze horen hier van
oudsher thuis”, benadrukt Zoer. Vroeger - voordat ze uitgeroeid werden om hun pels en vlees - leefden ze overal in de Hollandse delta,
ook bij de Hunze. Geschriften en archeologische vondsten, waaronder
een complete schedel bij het Zuidlaardermeer, wijzen dat uit. In 1826
werd de laatste bekende bever in ons land langs de IJssel gedood.
Ook was de Hunze niet de eerste Nederlandse beverintroductie. In
1988 beet de Biesbosch het spits af waarna introducties in de Gelderse Poort en Limburg volgden. In Nederland leven inmiddels rond
de 2.500 dieren.

Lange aanloop
De introductie kende in 2008 een lange aanloop. Uitgebreide
gebiedsstudies, excursies naar beverintroducties elders, lezingen
voor de streek: de beheerders gingen niet over één nacht ijs. Na een
uitvoerige voorbereiding vond 21 oktober 2008 het officiële startschot
plaatsen: de eerste bever betrad het Hunzedal. Een beetje schichtig
zette het dier zijn eerste stappen. Hut was erbij. Het vroor dat het
kraakte, herinnert hij zich. “De bevers zaten in een houten hok. Ze
moesten een aantal wilgentakken doorknagen om hun kunstburcht,
die we daar speciaal voor gebouwd hadden, te bereiken.” De bevers
en Hut hadden net daarvoor een lange reis achter de rug. Die nacht
waren ze vanaf het Elbe-gebied in Oost-Duitsland naar Groningen
gereden. “Daar leven ontzettend veel bevers. Soms zorgen ze voor
overlast. Die dieren vingen ze weg voor introductie elders”, legt Hut
uit.

Gestage groei
In het Hunzedal zijn er circa twintig uitgezet. Het gros uit het Elbegebied, een enkeling uit wildparken. De eerste dieren zijn intussen
bejaard. Het gaat hen en de nakomelingen goed, laten zowel Hut als
Zoer weten. De beginjaren zaten boordevol hoogtepunten. Alles was
nieuw en opwindend. Hut kan zich de eerste, door een bever zelfgebouwde burcht goed heugen. “Dat was spectaculair, de eerste winter
al. Die megaburcht staat er nog steeds.” Ook het eerste beverjong
was voor Hut een bijzonder moment. In augustus 2011 - na lang zoeken en de nodige frustratie - spotte hij het jong eindelijk op beelden
van z’n bewegingscamera. Voor Zoer was de eerste zwerver die de
Drentse Aa bereikte een mijlpaal. “Toen dacht ik: deze introductie gaat
helemaal goedkomen.”
Dat laatste kan Michel Krol, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap, bevestigen. Dat de Hunzenatuur zo fraai oogt, komt volgens
hem mede door de bever. “Hunzebevers zijn vlijtige werkers. Met hun
nijvere geknaag, gesleep met takken en bouw van burchten en dammen geven ze het beekdal vorm”, zegt Krol. Hij geeft een voorbeeld
van de befaamde werklust. “Een dertigtal hoge populieren stonden er.
Eén-voor-één gingen ze om, als luciferhoutjes. Een kaalslag was het.
Grandioos, alsof ze een supermarkt leegaten.” Het resultaat: een open
oever, een weids blikveld, precies zoals hij als beheerder het voorstaat. “Bevers zijn veel betere beheerders dan wij. Willen wij bomen
neerhalen, dan gaan we met motorzagen en zware machines aan de
slag. Bevers doen dat veel natuurlijker. Zij zijn geboren als natuurbeheerder.”

Bevergang
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Ingenieurs
Meer dan andere dieren creëren bevers hun eigen landschap. Het zijn
zogeheten ecosystem engineers, zoals het in biologenjargon heet,
vertaald als ‘biobouwer’ of ‘ecosysteem ingenieur’. “Net als wij, mensen, veranderen bevers als een ingenieur hun omgeving”, legt Krol uit.
Wie in het Hunzedal om zich heen kijkt, ziet een beverlandschap, waar
de Hunzenatuur van profiteert. Niet alleen houden ze de oevers open,
ze slepen ook met hun afgeknaagde takken. De bast eten ze op, de
rest blijft liggen. “Op het droge groeien op het dode hout paddenstoelen en schimmels, in het water vinden kleine vissen en waterdieren
tussen de takken een schuilplek. Salamanders zetten er hun eieren
af. Hangt een tak over het water, dan vormt het een perfecte plek
voor ijsvogels om op te zitten”, zegt Krol. In het veld komt hij menig
ijsvogel op een bevertak tegen. Vooral de beverburchten trekken veel
leven aan. Natuurhotspots zijn het. Marters, wezels, reeën, vossen: op
beelden van de wildcamera ziet Krol ze veelvuldig langslopen. Op zijn
beeldscherm waant een roerdomp zich onbespied. “Deze beelden
van een roerdomp zijn op de televisie uitgezonden”, laat hij zien. Ook

de otter komt geregeld buurten. Op veel filmpjes scharrelt hij rond de
burcht. Eén otter kruipt er zelfs in. Krol: “Bevers en otters gaan goed
samen. Bevers faciliteren otters. Otters maken gebruik van de burchten, de wissels en de wakken die bevers ’s winters openhouden.”
Bevermeertjes
Gaan bevers grote dammen bouwen, dan worden het pas echt
ingenieurs. In traag stromende delta’s als de Hunze zijn dammen niet
zo functioneel. Tot dusver hebben ze bij de Hunze slechts een paar
kleine sloten tijdelijk weten af te dammen. Elders maken ze met hun
dammen wel een groot verschil. “Bevers bouwen dammen om de
stroomsnelheid te verlagen. In smalle ondiepe beekjes creëren ze geweldige effecten. Achter de dammen ontstaan plassen met stilstaand
water”, vertelt beverexpert Freek Niewold, die al dertig jaar betrokken is bij introductieprojecten. Beverdammen kunnen volgens hem
flinke proporties aannemen. In Canada zag hij exemplaren van meer
dan honderd meter lang. “Bevers hebben eigenhandig het Canadese
landschap vormgegeven. Ook dichterbij - in Zuid-Limburg, Ardennen,

speciale bever-kanotochten, anderen lokken er klanten mee. Krol: “Zo
plukken ook zij de vruchten van onze beverintroductie. Dat is terecht.
Die bever is superzeldzaam. Het blijft spectaculair dat hij weer de
Hunze is te vinden.”
De populatie groeit gestaag. Elk voorjaar worden verscheidene
jongen geboren, elk jaar vinden de beheerders wel een kersverse
Hunzeburcht. Toch is het einddoel nog niet bereikt. Bertil Zoer van
Het Drentse Landschap: “Een gezonde beverpopulatie heeft een
ondergrens, namelijk van zo’n honderdvijftig dieren. Daar zitten we
nog niet aan. De populatie moet absoluut doorgroeien, onder meer
om inteelt en ziekten tegen te gaan. We kiezen voor een natuurlijke
groei. Nieuwe bevers zetten we al vele jaren niet meer uit.” “Langs de
Hunze is nog plek zat”, vult Alwin Hut aan. “Ons herstelproject rond
het Zuidlaardermeer, waarbij we recent verdroogde rietoevers hebben
geplagd en inhammen aangelegd, creëert extra ruimte voor de bever.
De dieren kunnen nu op meerdere plekken het rietland inzwemmen.
Tal van bomen, die groeien langs water met een open verbinding met
het meer, nemen ze te grazen.”

Frankrijk en Duitsland - liggen gigantische dammen. In de bevermeertjes leven veel soorten amfibieën, zoals padden, kikkers en salamanders. Met hun geknaag zorgen ze voor open, zonnige plekken, waar
deze amfibieën van houden.” Ander pluspunt: de dammen verbeteren
de waterkwaliteit. Een verrijking voor de biodiversiteit, noemt Niewold
de bevers dan ook. Dammen bouwen doen de bevers overigens niet
voor de lol. De plassen zijn voor hen van levensbelang. Voor voedsel
én veiligheid, verklaart Niewold. “Op land zijn bevers traag en log, in
het water zijn ze snel en wendbaar.”
Pronkjuweel
Niet alleen de natuur profiteert van de bever, ook de mens. Het beest
behoort tot dé pronkjuwelen van het Hunzedal. Een icoonsoort, stelt
Krol, die mensen graag willen zien. “Bevers spreken aan. Ze zijn immens populair, als grootste knaagdier van Europa. De soort zet de
Hunze als belangrijk natuurgebied op de kaart.” Een bever zien is een
unieke belevenis. Lokale ondernemers springen hierop in. Recreatie
bedrijven afficheren zich met de bever. Sommigen organiseren

Beversporen

Hunzenatuur
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Kolonisatie
Het succes van de herintroductie maakt één ding duidelijk: de Hunzenatuur is ideaal voor bevers. Water, voedsel, huisvesting: het gebied
biedt hen alles wat ze nodig hebben. Misschien is het gebied wel té
perfect, suggereert Hut met een glimlach. Het gros van de bever
families blijft immers waar ze zitten. “Het bevalt kennelijk”, stelt hij
vast. Oprukken naar andere streken doen ze slechts sporadisch. Twee
naar de Drentse Aa, één naar de Ruiten Aa en eentje richting Friesland. Eenvoudig is het stichten van een nieuwe beverkolonie niet. Hut:
“Zo’n bever trekt weg om een partner te zoeken. Dan reist hij naar
Veendam, zoals een bever heeft gedaan. En dan? Daar vindt hij nooit
een geschikte partner.” Zoer stelt vast dat de verspreiding langzamer
verloopt dan gedacht. “De kolonisatie verloopt traag. Bij de Onlanden
wachten de beheerders met smart op hun eerste bever. Ik verzeker
je: eens gaat hij er komen. De beheerders zullen de bever met open
armen ontvangen.”

Knagen, graven, burchten bouwen: bevers zijn echte doe
ners. Dat beverwerk komt niet altijd gelegen. Onwetend
als ze zijn, kunnen bevers ook schade veroorzaken. Hoe bij
schade te handelen? En vooral: hoe schade te voorkomen?
Een beverprotocol gaat helderheid verschaffen.

Primeur: Dichtbij de bever
voor bevers. De camera maakt er zwart-wit-beelden van. De bevers
merken er niets van.” De locatie van de burcht blijft geheim. Hut
hoopt dat kijkers enthousiast raken en het Hunzedal willen komen
bezoeken. Hij raadt de rietoevers aan, maar ook de polders, die in
het voorjaar barstensvol vogels zitten. “Dit is echt topnatuur. Met
broedende zeearenden, zeldzame moerassterns en natuurlijk otters
en bevers. Wil je ze zien, ga dan ‘s avonds of ’s ochtends bij het meer
zitten. Perfecte plekken om bevers te spotten zijn onze uitkijktoren bij
Leinwijk en het terras van Paviljoen De Leine aan het Zuidlaardermeer.
Bijna elke avond zwemt daar een bever voorbij. Let op een brede kop
die door het water glijdt. Garanties geven we niet. Dat geldt ook voor
de webcamera. We hebben wilde dieren niet aan een touwtje.”

Bevers zijn nachtdieren die pas bij schemer hun burcht verlaten.
Dit voorjaar heeft Het Groninger Landschap een primeur: wie wilde
Hunzebevers wil bekijken, kan dat thuis doen, vanaf de bank met een
ipad of achter de computer. Surf naar www.groningerlandschap.nl/
dichtbijdebever en hopelijk verschijnen er bevers in beeld. Bij één
van de burchten rond het Zuidlaardermeer staan vanaf half maart
2018 twee webcamera’s: één buiten de burcht, één binnenin. Vooral
de camera in de burcht is bijzonder. “Een unicum bij wilde bevers”,
vertelt Alwin Hut. “We hopen natuurlijk op jongen. In mei of juni
worden ze geboren. De eerste zes tot acht weken blijven ze binnen”,
zegt hij. Last hebben de dieren niet van de camera. “Het blijft gewoon
donker in de burcht. Op de camera zit infraroodlicht, onzichtbaar
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Tekst Addo van der Eijk Fotografie Gerrit Kiekebos, Geert Job Sevink, Artemisia Photography

Bevers blijven wilde dieren. Binnen de Hunzenatuur krijgen ze alle vrijheid, maar daarbuiten bestaan er grenzen. “Natuurlijk mag een bever
een kwetsbare dijk niet verzwakken. Dat wil niemand. Veiligheid staat
voorop”, legt Alwin Hut van Het Groninger Landschap uit. Dat bevers
in dijken graven, bleek vorig jaar bij het Foxholstermeer. “Daar zat een
gat in de dijk. Gelukkig was de veiligheid niet in het geding. Achter
de dijk ligt een natuurgebied.” Eerder nam een bever in de buurt van
Spijkerboor wél een beschermende dijk te grazen. “De graafschade
was zodanig dat het waterschap moest herstellen. Vervolgens begon
de bever opnieuw te graven, tot drie keer aan toe. Dergelijke situaties
moeten we zien te voorkomen. Die dijken liggen er niet voor niets.”
Hut meldt ook andere vormen van schade, zoals vraatschade aan
fruitbomen en het onderlopen van akkers door dammen.
Brede rietoevers
Hoe bij beverschade te handelen? Momenteel stellen Groningse en
Drentse waterschappen en provincies daarvoor een beverprotocol
op. Het protocol verschijnt later dit jaar. Hut praat binnen de klankbordgroep mee. “Het is goed om duidelijkheid te verschaffen”, zegt
hij over het protocol. Hij bekijkt de schade vanuit veiligheidsoogpunt,
maar ook vanuit het belang van de beverpopulatie. “In het Hunzedal
willen we een gezonde beverpopulatie ontwikkelen. Dat vraagt een
groei van het huidige aantal bevers. Daarnaast zien we graag dat
bevers andere gebieden gaan koloniseren.” Méér bevers met minder
schade: volgens Hut is het mogelijk. Kansrijke oplossingen te over. Hij
geeft een voorbeeld: “Creëer nieuwe bevernatuur, zodat bevers dij-
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Beverschade
Hunze

ken links laten liggen. Rondom het Zuidlaardermeer graven ze niet in
dijken. Waarom niet? Omdat daar brede rietoevers liggen. Dan komen
ze niet bij de dijk. Bevers blijven dichtbij het water.”
Beverproof
Maak kwetsbare dijken oninteressant voor bevers, luidt Huts advies.
“Maak ze beverproof. Dat kan met stortstenen, gaas of andere vormen
van bekleding. Tegen vraatschade voldoet vaak een simpel raster”,
legt hij uit. Hut begrijpt dat sommige dijken dermate kwetsbaar zijn
voor graafschade, dat bevers er niet mogen komen. No-go-areas voor
bevers, noemt hij ze. “Die dijken kunnen als dominostenen omvallen.
Breekt er één door, dan gaat de rest neer. Komen daar bevers, dan
kan wegvangen uitkomst bieden, bijvoorbeeld met een kooi of een
net. Elders is daar ervaring mee opgedaan. Ook onze eigen uitgezette
bevers zijn in het verleden bij de Oost-Duitse Elbe weggevangen.”

Tekst Addo van der Eijk Fotografie Artemisia Photography

Bevergang

Beverprotocol voor beverschade

Werken aan veilige migratie
Inmiddels hebben we samen op een aantal plekken onder de
A28 een wat kleinere faunapassage aangelegd. Bedenk daarbij
ook: de ene passage is de andere niet en elk dier migreert op
eigen wijze. Stel dat we een waterweg onder de snelweg doortrekken
door er gewoon een brug in te zetten, dan werkt dat voor een bever.
Die zwemt het liefst. Maar een otter kiest voor droge voeten, die heeft
vaste grond nodig. Die klimt dan het talud op en steekt de weg over.
De manier om dat op te lossen is om naast die waterweg een begaanbare oeverstrook te leggen. Dan loopt de otter er ook onderdoor.
De aanleg van zo’n faunatunnel met water en oeverstroken in een
Rijksweg is duur.” Een voorbeeld van zo’n groot project is volgens Van
Berkel de plaats waar de Eelderschipsloot de A28 kruist. “Die sloot is
een soort snelweg voor otters, maar omdat er geen goede doorgang
onder de A28 is, kiezen de dieren voor de weg bovenlangs. Met alle
risico’s van dien. In de loop van de tijd is er daar een aantal doodgereden en ook wel eens een bever. Daar moeten we dus een grotere
faunapassage aanleggen met begaanbare oeverstroken. We werken
de plannen daarvoor nu uit en berekenen wat het kost. Zeker is wel
dat we er Rijksgeld voor nodig hebben. Voorlopig hebben we bij de
Eelderschipsloot een raster aangelegd om dieren te geleiden naar
andere faunapassages, maar dat is een tijdelijke oplossing. Onze inzet
is dan ook dat die passage er komt.

De laagveengordel rondom Groningen.
Links en rechts van de stad loopt de A7 en de
A28 gaat dwars door het Hunzedal naar beneden

De provincie wil in het kader van het Natuur Netwerk Nederland (NNN)
de natuurgebieden in Groningen zoveel mogelijk met elkaar verbinden zodat flora en fauna optimale leefruimte krijgen. De aandacht
ligt vooral op de zogenaamde ‘laagveengordel’. Deze brede zone

met moerasgebieden loopt vanaf de natuurgebieden in het Zuidelijk
Westerkwartier via De Onlanden met het Leekstermeer, onder de stad
Groningen door, via de Drentse Aa, het Hunzedal en het Zuidlaardermeer naar ‘t Roegwold en het Schildmeer.
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Naar Westerwolde
Bij de A7-West langs het Leekstermeergebied, ligt al een prachtige,
goed functionerende faunapassage bij het Lettelberterdiep. Langs het
diep lopen schuine oevers, dus daar kunnen bevers en otters, maar
ook ringslang en kleiner wild passeren. Echter, bij de A7-Oost, ter
hoogte van Westerbroek ligt volgens Van Berkel een andere uitdaging. “We willen graag aan de noordkant van die A7 ‘t Roegwold en
het Schildmeer bij de laagveengordel betrekken. De vraag is, hoe wil
je de dieren laten migreren van en naar die moerassen, onder de A7
door? Er is daar geen natuurlijke onderdoorgang.
Er zitten hoogteverschillen in die gebieden. We moeten goed rekening houden met de kades en met de verschillende waterhuishoudingen en dus ook waterveiligheid. Een soort als de otter heeft maar
een beperkte invloed op het landschap. Maar een bever heeft daar
met zijn leefstijl een veel groter effect op en dus ook op de veiligheid
van het gebied. Daar moeten we goed over nadenken.

Tekst Rogier Verhagen Fotografie Artemisia Photography

De bever heeft in de provincie Groningen een zonnige toekomst. De uitgezette bevers in het
Hunzedal doen het goed en de provincie Groningen is blij met de kleine ‘natuurontwikkelaar’.
“Eigenlijk maakt de bever het landschap geschikt voor andere soorten. Hij brengt met zijn
geknaag en dammen variatie aan in natuurgebieden en daar profiteren weer andere soorten
van zoals de otter”, aldus Brigitte van Berkel, beleidsmedewerker afdeling Landelijk gebied en
water van de provincie Groningen. Van Berkel houdt zich onder meer bezig met de faunapas
sages die er voor moeten zorgen dat de bever, en ook andere soorten veilig kunnen migreren
tussen de verschillende natuurgebieden van Groningen.

De provincie is daarnaast vanuit de wet Natuurbescherming ook
verantwoordelijk voor het soortenbeleid, zegt Van Berkel. “Voor de
wet moeten wij beschermde soorten ‘in gunstige staat van instandhouding’ houden. Dat betekent dat wij het voortbestaan van een
populatie op lange termijn moeten waarborgen. We beraden ons op
de vraag welke soorten we prioriteit moeten geven. Want we kunnen
niet alles tegelijk en dus moeten we kiezen waar we extra op inzetten.
Bij de soorten waaraan we prioriteit geven zijn de bever, de otter en
de das. Die laatste vooral in bepaalde gebieden zoals het Zuidelijk
Westerkwartier. Wij vinden dat er momenteel teveel jonge otters,
jonge dassen en – in mindere mate - ook jonge bevers worden doodgereden. Allemaal pubers, net weg bij hun ouders en op zoek naar
een eigen leefgebied. Het is niet de bedoeling dat ze doodgereden
worden. Daar moeten we dus wat aan doen. Bovendien zijn bevers en
otters geherintroduceerd. Dat betekent dat de genetische variatie niet
zo groot is en dat ze bevattelijker zijn voor ziekten en er een grotere
kans bestaat op inteelt. Dan is het belangrijk dat dieren kunnen migreren en in contact komen met dieren uit andere gebieden. Dat wordt
een stuk moeilijker als ze onderweg tijdens het passeren van wegen
worden doodgereden. Dan gaat het op termijn fout met zo’n populatie. Dus ondanks dat het goed gaat met de otters en bevers in onze
provincie en de dieren zich ook verspreiden, moeten we goed in de
gaten houden of er niet meer nodig is om de migratie van de dieren
te verbeteren en veiliger te maken. Leg het wegennet eens over de
structuur van het Natuurnetwerk heen en je hebt direct zicht op de
gevaren voor de dieren. Daarbij tellen we de signalen die we krijgen
over doodgereden dieren. Zo hebben we de belangrijke bottlenecks
denk ik goed in beeld.”
Oeverstrook
Bij die bottlenecks gaat het vooral om de Rijkswegen A28 en de A7Oost, van Groningen richting Duitsland. De A28 loopt bijna evenwijdig met de Drentse Aa en doorsnijdt daardoor het beekdal van de
Drentse Aa. De aanleg van een faunapassage onder die snelweg
door is een dure ingreep. Complicerende factor is dat een aantal jaar
geleden de toenmalig staatssecretaris Bleker besloot om sterk op
natuur te bezuinigen. Hij schrapte de middelen die bestemd waren om
de verbindingszones tussen de moerasgebieden te realiseren. Van
Berkel: “Dus zijn we nu aan het inventariseren hoe we die middelen
toch bij elkaar kunnen krijgen. Natuurlijk kijken we samen met de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat wat we zelf kunnen doen. Maar voor
de grotere projecten hebben we toch flinke steun nodig van het Rijk.

Een recent aangelegde provinciale faunapassage
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ook vaak veel drijfvuil op het water. Dat maakt
het zoeken er niet gemakkelijker op. We zijn
nu op zoek naar de beste methode, zoals
het inzetten van sonar en grondradar die de
dichtheid van de grond meet met een elektromagnetische puls.”

De bever en onze dijken

“De bever heeft eigen ideeën
over de waterstand ”
Marc Rothengatter

Het beeld van de ijverige bever die altijd bezig is met hout en water is
niet verzonnen. Bevers zijn keiharde werkers die het landschap naar
hun hand kunnen zetten. Dat is natuurlijk fascinerend. Maar in een
klein, dichtbevolkt land kan het problemen opleveren, zo weet Marc
Rothengatter van Waterschap Hunze en Aa’s. “Bevers zijn van harte
welkom, maar we moeten er wel voor zorgen dat we droge voeten
blijven houden.”

14

Het gaat goed met de bever in het noorden
van het land. Zo goed zelfs dat het steeds vaker voorkomt dat bevers en mensen elkaars
pad kruisen. “Dat kan mooie ontmoetingen
opleveren”, zegt Marc Rothengatter. “Mijn
collega’s en ik zien de aanwezigheid van
de bever in onze wateren en beekdalen als
een verrijking van het landschap. Het is toch
prachtig wanneer je tijdens een wandeling
of een kanotocht een aangevreten boomstronk of andere beversporen ziet. De bever
zorgt voor dynamiek in het landschap. En

800 kilometer dijk
Op een aantal plekken in het werkgebied van
Hunze en Aa’s doorkruist het leefgebied van
bevers de dijken in het landschap. Dan is het
bijna onvermijdelijk dat er gegraven wordt. En
dat graafwerk van bevers valt niet een-tweedrie op, weet Rothengatter. “De ingang van
een beverburcht ligt altijd onder water”, hij
staat op en houdt zijn hand tegen zijn borst.
“Tot daar komt mijn waadpak en zo diep sta
ik”, zegt hij. “De opening van de burcht ligt ter
hoogte van mijn voeten. Je kunt je voorstellen dat je zo’n gat niet zo maar vindt. Vooral
bij hoogwater is het van levensbelang dat
we de dijken checken op graafsporen. Zodra
de dijk gedeeltelijk onder water staat gaan
bevers aan de slag. De ingang van de burcht
ligt onder water, terwijl het woonvertrek
boven de waterspiegel ligt. Een dijk is daar
ideaal voor.” Bij het beschermen van het landschap tegen overstromingen in Groningen en
Drenthe, wordt de vergelijking nog wel eens
gemaakt met het landschap rond de grote rivieren. Dat is een vergelijking die niet opgaat,
weet Rothengatter. “In het stroomgebied van
de IJssel heeft de bever ook een perfect leefgebied. Problemen met het ondergraven van
dijken spelen daar veel minder dan bij ons.
Deze dijken liggen de meeste tijd van het
jaar niet direct aan het water. Bovendien zijn
de huidige rivierdijken zware constructies die
goed bestand zijn tegen graafactiviteiten. Wij
zorgen bij het aanleggen van nieuwe dijken
ook voor die bescherming. Maar we hebben ook 800 kilometer oude dijk die moet
worden onderhouden en beheerd. Gelukkig
hebben we goede afspraken met provincies
en andere betrokken partijen, zodat we snel

Beverschade aan een dijk

en pragmatisch te werk gaan bij het opsporen en repareren van schade aan de dijken.”
Grondradar
Hunze en Aa’s pakt de problematiek rond de
bever serieus aan. Rothengatter: “Dat betekent niet dat wij vinden dat de bever moet
verdwijnen. Maar we kunnen niet vergeten
dat we in een land wonen waar iedere vierkante meter een bestemming heeft. De bever
is van harte welkom en in natuurgebieden is
de soort zeker een waardevolle aanvulling
op het systeem. We moeten er echter wel
bedacht op zijn dat de bever in bewoonde
gebieden problemen kan opleveren. Een
bever maakt zijn eigen omgeving. Daarbij
leggen ze een dam aan en dempen en
verleggen ze sloten om de ingang van hun
burcht onder water te houden. Door de dam
komt de grondwaterstand hoger, Daardoor
komen aardappels in de natte grond te staan
en verrotten ze in het veld. In ieder gebied
zijn de slootpeilen vastgelegd en kan de boer
ons aansprakelijk stellen voor oogstschade
als het water hoger komt dan deze peilen.
Maar de bever heeft zijn eigen ideeën over
de waterstand. Verder kunnen ze behoorlijk
huishouden in een mais- of bietenveld. Dat
willen we voor zijn.” Het vinden van graafsporen is niet eenvoudig. Niet alleen liggen
de gangen van een bever zeker een meter
onder de waterspiegel, bij hoogwater ligt er
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Droge voeten
Het mooist denkbare scenario is een landschap waar de bevers hun eigen gebied
hebben, op ruime afstand van kwetsbare
agrarische en stedelijke gebieden. In Nederland is dat een stuk lastiger dan bijvoorbeeld
bij onze oosterburen. Rothengatter: “We
leven in een delta, en een groot gedeelte
van ons land ligt onder de waterspiegel. Dat
maakt ons kwetsbaar voor overstromingen
en hoogwater. Met een stevig toenemende
beverpopulatie moeten we goed nadenken
over een biotoop voor deze dieren. Plekken
waar bevers niet alleen naar hartenlust hun
omgeving kunnen aanpassen, maar waar ze
ook kunnen vluchten voor het water en waar
genoeg territoria zijn voor een toenemende
populatie. Bevers hebben droge plekken
nodig om warm te blijven. We willen bevers,
maar ons streven is vooral dat we allemaal
droge voeten houden.”

Bevers spotten vanuit
de ruimte

Grootste beverdam in Canada

Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel werk
een beverfamilie weet te verzetten onder
de grond. De grootste beverburcht ooit
gevonden had het formaat van een balzaal:
een doorsnede van ruim twaalf meter en
een hoogte van vier meter. Groot genoeg
dus om een huis in te laten verdwijnen.
De waterwerken van bevers zijn ook
legendarisch. De grootste beverdam is maar
liefst 850 meter breed. De dam ligt in het
Wood Buffalo National Park in de Canadese
provincie Alberta. Naar verluidt kan de dam
vanuit de ruimte worden waargenomen.

Tekst Jeroen Schoondergang Fotografie Artemisia Photography, CBC News Canada

hun verspreidingsgebied breidt zich uit. Er is
al een bever gesignaleerd in het stadspark
van Hoogezand. Juist die snelle uitbreiding
van hun verspreidingsgebied levert af en toe
problemen op.”
Stel je een muskusrat voor. Maar dan bijna
twintig keer zo zwaar. En bedenk dan hoe
groot het gat is dat zo’n reuzenrat graaft én
dat het gat zich onder water bevindt. Dat is
in een notendop het probleem waarmee de
dijkbeheerders van het waterschap hebben
te stellen. “Bevers zijn knagers, maar ook
gravers”, zegt Rothengatter. “Ze maken een
oeverhol om de familie warm en droog te
houden. De ruimtes die ze graven zijn enorm.
Zo groot zelfs dat grote agrarische en graafmachines en hun bestuurders gevaar lopen.
Zo zijn er al een kraan en zelfs een combine
in een oeverhol van een bever gezakt.”

HANNEKE KAPPEN

COLUMN

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.
Deze bever voelt zich enorm thuis in het Hunzedal. Dit jaar wonen
er alweer 10 jaar bevers in dit gebied waar Het Groninger
Landschap ruim 2.000 hectare natuur ontwikkelt en beheert.
Na een afwezigheid van eeuwen hebben de bevers via een herintroductieproject hun plek weer gevonden en zijn ze enorm
belangrijk voor de natuurwaarden in het Hunzedal. Veel dieren
en planten profiteren van de aanwezigheid van bevers.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de
Nationale Postcode Loterij. Het Groninger Landschap is onderdeel van LandschappenNL, die in 2017 een bijdrage van 13,5
miljoen euro ontving. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt!
Dankzij u kan ook LandschappenNL financieel worden ondersteund.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Op steeds meer plekken in Groningen schijn je tegenwoordig sporen van bevers te kunnen
zien. Nog even en we kunnen met alle puntgeslepen boomstammetjes een decoratief hek rond
Groningen bouwen. Met een mooi bordje erop: welkom in Grunn’n, het land van de aard- en de
waterbevers.
Maar nou eem serieus: Heeft u ooit een bever in het echt gezien? Nou ik ook niet.
Ik ken ook helemaal niemand die ooit een bever in het echt heeft gezien. In deze tijden van
nepnieuws doet dit bij mij toch een alarmbelletje afgaan.
Zijn die bevers hier wel? Of zijn er mensen die er belang bij hebben dat wij dénken dat ze er
zijn..?!
De feiten op een rij.
Exhibit one: de beheerders van Het Groninger Landschap vertellen ons vol vuur over hun
ontmoetingen met bevers. Maar wat zeggen ze nu eigenlijk? Ik was erbij toen een beheerder
in een roeiboot vertelde: “We waren vlak bij de burcht (..een slordig neergegooide bult takjes...)
en toen hoorden we opeens het geluid van een beverstaart op het water. We schrokken er
van!” Ik vroeg, hoe wist je dat het een bever was? Hij zei: “Het was alsof iemand met een
roeispaan keihard op het water sloeg!” ...
Exhibit two: de knaagsporen. Okee, er zijn knaagsporen. Maar vindt u ook niet dat deze sporen
wel heel erg netjes en secuur en volgens het boekje zijn aangebracht? Een student op de
ambachtschool zou er zijn beitelexamen met glans mee binnenslepen. Zeg nou zelf, dat is toch
geen dierenwerk.
Exhibit three: en dan is er nog de zogenaamd opgezette bever die we mochten aaien op de
beschermersavond. Vond u die bever ook niet een beetje erg robuust uitgevallen? Het beest
was bijna anderhalve meter lang! Ik zag ook duidelijk stiknaden achter zijn oor. Toevallig weet
ik uit betrouwbare bron dat sommige beheerders verdraaid handig zijn met naald en draad. En
dan nog: zo voelt een dierenvelletje niet, maar een kokosmat wel!
Toegegeven, die zeearenden bij het Zuidlaardermeer lijken bij nader inzien toch wel tamelijk
echt. Al vind ik ze nog steeds verdácht groot. Maar inderdaad, zo geruisloos krijg je een op
afstand bestuurde modelarend de lucht niet in.
Voor de bever geldt voor mij voorlopig: eerst zien dan geloven. Komende zomer wil ik met
eigen ogen een (echte!) bever in actie zien. Mocht dat tegen mijn verwachtingen in inderdaad
gebeuren laat ik u dat weten en mag u dit stukje als niet geschreven beschouwen.

Dankzij u.
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Wantrouwen

Niet alleen bevers creëren hun eigen omgeving. Over deze eigenschap beschikken
meer planten en dieren. Denk aan schelpdieren, grote grazers, veenmos en regen
wormen. Net als bevers zijn het zogeheten ecosystem engineers. Als natuurlijke
ingenieurs spelen ze een sleutelrol in het vormgeven van ons landschap. Dat doen
ze uit puur eigenbelang, allen op hun eigen karakteristieke wijze. Natuurbeheerders
roemen deze natuurlijke vormgevers om hun bijdrage. Ze hebben een streepje voor.

op gang.” Weidevogels zullen van de betere wormenstand profiteren,
verwacht hij, vooral de kieviten. “Kieviten hebben korte snavels en
grote ogen. Zij kunnen ’s nachts de rode regenwormen vinden. Elke
dag pikken zij er meer dan driehonderd uit de bodem.”
Veenmos stijgt boven zichzelf uit
Veenmos is in staat tot grootse daden. Het kleine plantje zuigt regenwater op, waarna het opzwelt, tot wel twintig keer zijn eigen gewicht.
Als een natte spons stijgt het mos dan boven het maaiveld uit. Daar
creëert hij zijn eigen biotoop: veennatuur. Zonder wortels, los van
het grondwater, los van de bodem. Natuurbeheerders als Michel Krol
van Het Groninger Landschap roemen het plantje. Zonder veenmos,
geen veenmoeras. “Veenmos vormt de basis van het ecosysteem.
Omdat het regenwater vasthoudt, is de waterkwaliteit in veenmoeras
beter dan in veel andere natuurgebieden. In een veenmoeras leven
bijzondere planten en dieren. Denk aan lavendelheide, witsnuitlibellen
en kraanvogels.” Lang geleden bestond de provincie voor een groot
deel uit moeras. Het veen bleek echter voor ons als mensen van grote
waarde. Gedroogd als turf hield het eeuwenlang onze kachels brandend. Totdat nagenoeg al het veen op was. Tegenwoordig is het een
schaars goed. “Op meerdere plekken geven wij veenmos weer een
kans om te groeien. Onder meer bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer. Dat doen we door het afplaggen van de voedselrijke bovengrond en veel belangrijker: het gebiedseigen water vasthouden.”

Veenmos

Rode
regenworm
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Rode regenworm helpt natuur en boer
Ons landschap is als een pizza; zonder een goede bodem wordt het
niets. Of een bodem van goede kwaliteit is, bepaalt het bodemleven.
Schimmels, bacteriën, mijten, aaltjes: voor de natuur bovengronds
spelen ze een essentiële rol. Eén bodemdier krijgt speciale aandacht:
de regenworm. “Regenwormen zetten hun omgeving sterk naar hun
hand”, vertelt wormenbioloog Jeroen Onrust, onderzoeker aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Over de regenworm schreef Charles
Darwin al in 1881 de lyrische passage: “Slechts weinig andere dieren
hebben een zo grote betekenis voor de geschiedenis van de aarde
als deze zo eenvoudig georganiseerde wezens.” Onrust legt uit
waarom: “Regenwormen hebben een positief effect op de bodemstructuur. Ze zorgen dat de bodem luchtig, vochtig en vruchtbaar blijft.
Het zijn composteerders. ’s Avonds trekken regenwormen bladeren
en ander plantmateriaal de grond in, waar ze het samen met collegaorganismen afbreken.” Als wormenonderzoeker lag Onrust vele jaren
‘s nachts in het weiland met zijn buik op een platte kar, met een koplamp op, wormen te zoeken. Soms vond hij er geen, soms duizenden.
Onrust breekt een lans voor vooral rode regenwormen. “Daar gaat
het slecht mee, terwijl deze wormen boeren en natuurbeheerders
juist helpen. Rode wormen houden niet van percelen die geregeld
verstoord worden. Ze kunnen ook niet tegen drijfmest. Mijn advies aan
boeren: laat rode wormen het werk doen. Zorg als boer dat de bodem
vochtig blijft, verstoor de bodem zo min mogelijk en gebruik ruige
stalmest.” Ter illustratie noemt hij de inpoldering van Flevoland. “In het
begin groeide daar weinig, er kwamen namelijk geen regenwormen
voor. Pas toen ze actief wormen gingen uitzetten, kwam de landbouw

Open landschap door grote grazers
Al herkauwend beïnvloeden grazers het landschap. Dat is altijd zo
geweest, al in de prehistorie. Aan ons groen is altijd geknabbeld.

Konikpaarden
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Eerst door mammoeten, bizons en reuzenherten, later door herten,
reeën, schapen, koeien en paarden. Grote grazers voorkomen dat
ons land dichtgroeit. Ze zorgen voor openheid en variatie. Dat doen
ze tot op de dag van vandaag. Terreinbeheerders, waaronder Het
Groninger Landschap, zetten in hun terreinen veelal grote grazers in
als natuurlijke maaiers en snoeiers. Konikpaarden, Schotse hooglanders, schapen, geiten, koeien: in de terreinen van Het Groninger
Landschap grazen in totaal meer dan 1.750 dieren, waarvan 1.500 van
pachters. Natuurbeheerder Silvan Puijman is blij met de natuurlijke
helpers. Als voorbeeld noemt hij de konikpaarden, die hij in Bourtange
en Landgoed Ennemaborg laat grazen. “Ze houden de graslanden
open. Konikpaarden zorgen voor variatie: sommige stukken laten ze
ongemoeid, waardoor er struwelen ontstaan. In andere delen millimeteren ze het gras. Daar komen hazen graag eten. Zo faciliteren
de paarden andere dieren.” Op Landgoed Ennemaborg helpen de
paarden Puijman bij het transformeren van het productiebos in een
gevarieerd natuurbos. Dat gaat ze goed af. “Het bos oogt intussen
veel natuurlijker. In het bos eten ze de bast van bomen, waardoor
bomen afsterven. Zo ontstaan open plekken, waar kruiden en struiken
groeien. Reeën zijn gek op de kruiden.” Zelfs dassen maken dankbaar
gebruik van de paarden, laat Puijman weten. “Dassen eten insecten,
vooral mestkevers en regenwormen. Die insecten vinden ze onder
meer in paardenvijgen. Bekijk de vijgen op de paden in het landgoed
maar eens goed: sommige zijn door dassen uit elkaar getrokken op
zoek naar lekkernijen.”

Grauwe gans met jongen

arealen schelpdierbanken ontstaan. In een rijke Waddenzee vormen
mossel-, kokkel- en oesterbanken een mozaïek aan riffen. Niet alleen
de natuur is gebaat bij een groter areaal, ook wij mensen. Schelpdierbanken helpen ons namelijk in de strijd tegen de zeespiegelstijging.
Dankzij de banken, die slib invangen, groeit de Waddenzee langzaam
mee omhoog.

Schelpdieren vormen riffen

Mosselbank

De Waddenzee zonder schelpdierbanken is als een huis zonder
fundament. Schelpdieren spelen in de Waddenzee een belangrijke rol.
In een omgeving van zand en slib bieden ze houvast, zeker wanneer
ze met vele duizenden dicht tegen elkaar aan zitten. In onze Waddenzee bestaan meerdere typen banken: van mosselen, kokkels of
oesters. Zo’n stevige bank vormt een wereld op zich, vergelijkbaar
met koraalriffen in de tropen. Schelpdierbanken trekken ontstellend
veel dieren aan. Alikruiken, anemonen, krabben, garnalen, vogels: op
schelpdierbanken wemelt het ervan. Dat is niet vreemd. De banken
leveren voedsel, een ideale schuilplek en beschutting tegen stroming
en golfslag. Schelpdierbanken maken hun directe omgeving extra
aantrekkelijk. Dat doen ze voor zichzelf, maar ook andere soorten profiteren ervan. Zo stabiliseren schelpdieren de ondergrond en maken
ze het water helderder, onder meer door slib in te vangen.
De Coalitie Wadden Natuurlijk – waar Het Groninger Landschap
onderdeel van uitmaakt – ziet graag in de Waddenzee weer grote

Grazende ganzen
Ganzen houden van onze Hollandse groene weiden. ’s Winters strijken, na een vlucht van vele duizenden kilometers, zo’n twee miljoen
ganzen neer. Natuurbeheerders heten de ganzen van harte welkom.
Als natuurlijke grazers houden ze de vegetatie kort en gevarieerd.
Dat doen ze onder meer op de kwelders en de polders bij het
Zuidlaardermeer en het Leekstermeer. Daar leveren ze een positieve
bijdrage aan het natuurlijk proces. Bij boeren zijn winterganzen vaak
minder geliefd. Zij zien de natuurlijke grazers, die zich voleten op het
boerenland, liever gaan dan komen. Ook in sommige natuurterreinen
veroorzaken ganzen schade. Dan gaat het om de groeiende groep
zomerganzen, de vogels die na de winter niet wegtrekken naar het
noorden, maar in onze provincie blijven broeden. Nemen ze ’s zomers
massaal een rietland te grazen, dan kunnen ze riet- en watervegetaties vernielen. Natuurdoelen zijn dan in het geding.
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Werk mee aan rust voor de zeearend!
Word vriend van de zeearend en werk mee aan rust voor het koppel in het Hunzedal.
Met een donatie kunnen we vol inzetten op toezicht en handhaving om verstoring
tegen te gaan. Samen gaan we voor een nieuw broedsucces voor het zeearendpaar!
We hebben 10.000 euro nodig, dus elke donatie is van harte welkom. Doneert u 10 euro of
meer? Dan ontvangt u een bedankje:

Tekst Addo van der Eijk Fotografie Jeroen Onrust, Artemisia Photography

Rietland als watermedicijn
Riet is meer dan een stengel aan de waterkant. De plant maakt het
water gezonder. Rietlanden functioneren als zogeheten helofytenfilters; ze filteren voedingsstoffen uit het water, waarna fosfaat en
stikstof in de plant achterblijven. Laat vuil water een rietveld instromen, en het komt er iets schoner uit. Het Zuidlaardermeer kan zo’n
schoonmaakbeurt goed gebruiken. Het water is er erg troebel. Duikers zien geen hand voor ogen. Rondom het meer groeiden al lange
tijd rietlanden, maar zuiveren deden ze nauwelijks. Het verouderde
riet stond namelijk op het droge. Sinds kort is dat anders. Met een
herstelproject heeft Het Groninger Landschap de rietlanden recent
verjongd. Het riet staat er nu met de voeten in het water, waardoor
de planten en wortels het meerwater weer kunnen zuiveren. Hopelijk
geven ze de waterkwaliteit een zet in de goede richting. Niet alleen
het water profiteert van het natte waterriet, ook het onderwaterleven,
de waterplanten en de rietvogels. Gele plomp, blauwborst, grote karekiet, bruine kiekendief, waterral, paling en snoek: allemaal houden ze
van het jonge riet. Dat geldt natuurlijk ook voor de naamgever van het
herstelproject: de roerdomp.

10 euro

Digitale foto zeearend

50 euro

Set ansichtkaarten kunstenaar Erik van Ommen

100 euro

Exclusieve excursie met de boswachter in het Hunzedal (incl. picknick)

150 euro

Nieuw boek Poldervogels en houtsnede Zeearend kunstenaar Erik van Ommen

Doneer nu via groningerlandschap.nl/zeearend of door onderstaande bon in te vullen en retour te sturen aan Het Groninger
Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX, Haren.
Ja, ik word vriend van de zeearend en doneer:

De heer / mevrouw: ....................................................................................................

0

10 euro

0

100 euro

Tussenvoegsel: ................ Achternaam: ....................................................................

0

50 euro

0

150 euro

Adres: .............................................................................................................................

0

ander bedrag, namelijk …........

0

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen

Postcode + woonplaats: .............................................................................................
IBAN: ..............................................................................................................................

Plaats:

Emailadres: ...................................................................................................................
Datum:

Handtekening:

Door ondertekening van deze bon geeft u toestemming aan Stichting Het Groninger Landschap om eenmalig bovenstaand aangekruist bedrag van uw rekening af
te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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Dal van de Ruiten Aa: een keur aan landschappen ineen

Bever in de beek
Grauwe klauwier

Bever

Ruiten Aa

De afgelopen twintig jaar hebben Staatsbosbeheer en Natuurmonumen
ten keihard gewerkt aan het herstel van de natuurlijke balans in het dal
van de Ruiten Aa in Westerwolde. Bewijs van het succes is zeker de bever
die zich heeft gevestigd in het flink meanderende stroomgebied van de
Ruiten Aa. Maar ook de rijkdom aan insecten en vogels geeft aan dat het
dal zich uitstekend ontwikkelt.
Het dal van de Ruiten Aa strekt zich uit
van Blijham in het noorden, naar Ter Apel
in het zuiden. Het een beekdal noemen is
niet helemaal correct, zegt Jacob de Bruin,
boswachter bij Natuurmonumenten. “Het dal
is gevormd door een zijtak van de Eems, de
rivier die iets naar het oosten door Duitsland loopt. De Ruiten Aa heeft later zijn weg
gevonden door het dal.” Het dal is sinds

1993 in verschillende fasen aangepakt. Een
hersteloperatie mag je het niet noemen, vindt
De Bruin. “Herstel van het gebied in de oude
glorie is eigenlijk niet mogelijk. Het dal werd
vroeger omgeven door het Bourtanger moor.
Dit veengebied is verdwenen door ontwatering en vervening. De grondwatersituatie
is hierdoor totaal veranderd en niet meer te
herstellen. De beek moet nu water afvoeren
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uit een achterland waar landbouw wordt
bedreven. Het water is rijk aan meststoffen,
afkomstig van de landbouwgronden. Dat
levert beperkingen op voor het herstel van
de natuur.”
In het dal van de Ruiten Aa bevindt zich één
van de oudste aankopen van Natuurmonumenten. De Bruin: “Dat was een stukje woudgrond van 63 aren. Jac. P. Thijsse schreef
erover in 1925. Sindsdien hebben we steeds
meer land aangekocht. De aandacht voor
een duidelijke bestemming van het dal kwam
begin jaren ’90 toen het een onderdeel zou
worden van de Ecologische Hoofdstructuur.
Toen ontwikkelden we plannen voor het
inrichten van het dal. Die plannen kwamen
niet helemaal overeen met het aanvankelijke
idee en de wens van de plannenmakers. Die

hadden het liefst een dal gezien dat lijkt op
het dal van de Drentse Aa. Dat is hier niet
mogelijk. De Drentse Aa heeft hoogteverschil
en veel kwelaanvoer. Het land rond de Ruiten
Aa is veel vlakker en heeft slechts op een
paar plekken aanvoer van kwelwater.”
Grauwe klauwier
In het dal ligt een flink aantal akkers. De
Bruin: “Samen met Staatsbosbeheer beheren
we bijvoorbeeld zo’n 250 hectare akkers.
Met een goede inrichting en beheer kunnen
we zorgen voor behoud van de sterk bedreigde akkervogels zoals geelgors, ringmus
en kneu. Het inrichten van die akkers is een
uitdaging voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. We moeten leren hoe akkers
werden beheerd in de tijd voordat kunstmest,

chemie en mechanisatie zijn intrede deed. Op
zo’n 25% van de bestaande akkers zaaien we
gewassen of mengsels die we niet oogsten,
zodat er volop voedsel is voor insecten,
vogels en zoogdieren. We hebben de akkers
op de essen kleiner gemaakt. Op dit moment
beheert Natuurmonumenten 85 akkertjes van
één tot maximaal twee hectare groot. Door
deze kleinschalige manier van werken is de
diversiteit flink toegenomen.
Voor het verbouwen van de akkers hebben we samen met de boeren een systeem
bedacht voor teeltwisseling. Daarbij is de
markt wel bepalend. Het moet iets opbrengen, anders werkt het niet voor de boeren.
Verschillende gewassen hebben we tot nu
toe geprobeerd: naast tarwe, rogge, gerst en
haver verbouwen we ook quinoa, veldbonen,
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spelt en lupines, die bijvoorbeeld worden
gebruikt in de productie van vleesvervangers.”
De aanpak van het akkers is een voortdurend
leerproces voor de organisaties. “Er is geen
natuurgebied in het land waar zoveel akkers
liggen die een waardevol onderdeel zijn van
het gebied”, zegt De Bruin. “We leren oude
trucjes voor het bestrijden van onkruid, want
wij gebruiken natuurlijk geen chemische bestrijdingsmiddelen. Dus grijpen we terug naar
oude boerenwijsheden uit de tijd dat chemie
nog niet werd gebruikt. De akkers leveren een
belangrijke bijdrage aan het landschap. Ze
liggen als een parelsnoer langs het dal van de
Ruiten Aa.
Door de voedselrijkdom te verlagen kunnen
de akkers een belangrijke rol spelen voor veel
planten- en dierensoorten. De variëteit is zo

MIEN GRUNNEGER LAAND

Brede meanders
Aan de zuidkant van het dal bij Sellingen,
openbaart de hermeandering van de Ruiten
Aa zich prachtig in het landschap. Vanaf
een speciaal daarvoor aangelegde uitkijkheuvel is de bocht van de beek prachtig te
zien. De heuvel heeft de toepasselijke naam
‘Het t heater van de natuur’ gekregen. Je
kunt er zelfs door coulissen naar het landschap kijken en op de treden die naar het
theater leiden staan citaten van plaatselijke
dichters die het landschap omschrijven.
Vanaf de hoogte is duidelijk te zien dat het
water roodbruin kleurt. “Dat is geen vervuiling”, verklaart Leon Luijten, boswachter bij
Staatsbosbeheer. “De grond zit hier vol met
ijzeroer. Nu het de laatste tijd zoveel heeft
geregend kleurt het water roodbruin van het
slib.” Luijten heeft nog en paar kanttekeningen bij het fraaie, natuurlijke beeklandschap.
“Dit is één van de eerste gebieden van het
dal dat we hebben ontwikkeld. Achteraf
gezien hebben we de meanders iets te breed
gemaakt. Daardoor stroomt de beek nauwelijks op sommige plaatsen. Voor volgende
gebieden of wagons, zoals wij ze noemen,
is dat wel leergeld geweest. We hebben de
beek daar een smallere bedding gegeven.”
De beek is op verschillende plekken in het

Jacob de Bruin bij beverburcht
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Een liefdesverklaring

Weidebeekjuffer

landschap goed bereikbaar. “Dat was één van
de voorwaarden voor het ontwikkelen van
het gebied. Het moest toegankelijk zijn voor
kano’s. De oevers hebben een natuurlijke
begroeiing, maar de waterafvoer mag niet
worden belemmerd. Een omgevallen boom
die de hele beek blokkeert wordt gedeeltelijk
verwijderd. Verder laten we de natuur zoveel
mogelijk zijn gang gaan.”
Botanische bestemming
Natuurmonumenten heeft in het dal vooral
gekozen voor begrazing, dus is er veel
aandacht voor het dierenleven in het gebied.
Het stuk dal in beheer bij Staatsbosbeheer
wordt op de meeste plaatsen gemaaid. Het
heeft vooral een botanische bestemming.
De graslanden in het dal worden met maaien
schraal gehouden. Zo zijn er op verschillende
hogere, droge delen heideveldjes ontstaan en
is er volop ruimte voor lokale, soms zeldzame
plantensoorten. Luijten: “In de graslanden
rond de beek zie je een toename van lokaal
zeldzame soorten als stijve ogentroost, draadrus, blauwe zegge en zompzegge. Langs de
beek is een ideale omgeving ontstaan voor
orchideeën als de rietorchis. We zien steeds
vaker vogels en insecten, die typisch zijn voor
de omgeving. Zo is een aantal libellensoorten
sterk toegenomen, zoals de weidebeekjuffer
met die mooie zwarte vleugels en de blauwe
breedscheenjuffer. Ze hebben zich verspreid
door het hele beekdal. We zien de grote gele
kwikstaart steeds vaker en langs de beek
zijn veel rust- en visplekken die regelmatig
worden bezet door ijsvogels.”
De bever die zich in het noordelijke gedeelte
van de beek heeft gevestigd, is al een aantal
keren gesignaleerd aan de zuidkant. Luijten:
“Er zijn hier en daar ook vraatsporen gevonden. Een aantal meanders hier zou perfect zijn
voor een bever. We hebben ook stukjes moerasbos waar een beverfamilie zich prima thuis
zou voelen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn
als meer bevers uit Duitsland hun weg vinden
naar de Ruiten Aa. Voorlopig hebben we daar
langs de hele beek ruimte genoeg voor.”

Ik kom uit de stad Oldenburg in Duitsland. Nederland is voor mij niet ver en de banden van mijn stad
met de stad Groningen zijn ook dankzij de stedenpartnerschap goed. Net als voor veel Duitsers die
vlakbij de grens wonen, is de stad Groningen voor mij een populaire bestemming om er even lekker
op uit te gaan. Maar ooit wilde ik meer: ik wilde de onbekende streek ontdekken die je van d`Olle
Grieze alleen maar van veraf kan zien: het Groninger land!
In de zomer van 2013 ben ik voor de eerste keer met de fiets op vakantie in het Groninger land, in
het Reitdiepgebied ten noorden van de stad Groningen. Mijn verblijf: Harssensbosch, het verdwenen
borgterrein, de voormalige boerderij en het huidige vakantiehuisje midden in de weilanden. De
achterschuur erbij bewaart de geschiedenis. Een vrijwilliger van Het Groninger Landschap heet me
hartelijk welkom. Hij geeft enthousiast informatie over de vaste tentoonstelling in de schuur en over de
omgeving.
De volgende drie weken ben ik op ontdekkingsreis in het Reitdiepgebied: als fietser en wandelaar. Ik
beleef het Groninger land met alle zinnen: ik kijk, ik hoor, ik ruik, ik voel en ik proef. Ik kom van alles
te weten: het weidse groene landschap en de blauwe wolkenlucht daarboven, koeien en vogels in de
weilanden en kikkers in de sloten, forse borgen, omringd door grachten, met oeroude bomen in de
tuin, pittoreske dorpen op heuvels: middeleeuwse kerken op de top en stevige boerderijen er omheen,
lekkere streekproducten en inspirerende musea, een ontmoeting hier en een praatje daar. Het maakt
me enthousiast: Dat is Mien Grunneger Laand!
Thuis in Oldenburg probeer ik in mijn dagelijkse routine terug te komen, maar het lukt me niet. Twee
weken later zit ik weer op de fiets voor een gezellig uitstapje in het Groninger land!
Op vrijdag 7 juli 2017 ben ik opnieuw met de fiets op vakantie in het Groninger land. Ik zit ‘s avonds
aan de tafel in mijn verblijf druk bezig met het schrijven van een column “Mien Grunneger Laand”
voor de Golden Raand als de radio opeens mijn aandacht trekt. Het nieuws brengt een sensatie: De
steppenkiekendief heeft waarschijnlijk voor het eerst in Nederland gebroed, ergens in de provincie
Groningen! Ik juich. Het landschap maakt me dankbaar: Dat is Mien Grunneger Laand!
Stephan Cornelius, Oldenburg

Mien Grunneger Laand is een
nieuwe rubriek waarin Beschermers een column kunnen
schrijven over hun speciale plek
in het Groninger landschap.
Waarom betekent of betekende
die plekzoveel voor u?
De column kunt u toesturen aan:
info@groningerlandschap.nl.
De inzender van wie we de
column plaatsen, ontvangt als
kado het boek ‘IJsvogels van de
Hunze’.
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Fotografie Omke Oudeman, Stephan Cornelius

Bever
Sinds vier jaar woont er een bever in de
Ruiten Aa. Waarschijnlijk komt het dier uit
Duitsland, het stroomgebied van de Eems. De
Bruin: “Daar leven sinds 1990 weer bevers en
die populatie breidt zich uit. De bever maakt
optimaal gebruik van het moerasbos aan
weerszijden van de beek. Als we hier een
paartje zouden krijgen, is dat goed nieuws
voor de Nederlandse beverpopulatie. Een
spontane aanwas uit het buitenland is goed
voor de bloedlijnen hier.” De soorten die
op eigen kracht het dal weten te bereiken,
geven meteen een dilemma aan voor de
beheerders. Wat doe je met soorten die
door de jaren heen zijn verdwenen? Ga je
herintroduceren of wacht je tot de soorten
zelf hun weg vinden naar het gebied. Veel
soorten van heide-habitats zijn verdwenen uit
Westerwolde. De meeste soorten kunnen niet

op eigen kracht terugkeren vanuit de Duitse
of Drentse heidegebieden. De Bruin: “Met
het Natuur Netwerk Nederland zou er een
goede route moeten ontstaan voor soorten
om de overstap van andere gebieden te
maken. Helaas houdt het Natuur Netwerk op
bij de Duitse grens en moet er ruimte worden
overbrugd naar Duitse natuurgebieden. Daar
moeten we nog iets op zien te vinden.”

Tekst Jeroen Schoondergang Fotografie Artemisia Photography

groot dat de grauwe klauwier nu op sommige
locaties voorkomt. Dat zien we als een kroon
op ons werk, want deze soort heeft een
ingewikkeld dieet van vooral grote insecten.
Als deze soort broedt in je gebied zijn er dus
veel van deze insecten aanwezig. Maar de
geelgors is misschien wel een groter symbool
van het succes van de combinatie van akkers, bosweiden en gevarieerde graslanden.”
Het blijkt een ideale biotoop te zijn voor deze
vogel. Het dal van de Ruiten Aa herbergt
nog grote aantallen geelgorzen. Je hoort ze
overal. Dat is zeker iets om trots op te zijn.
Aan de andere kant is de patrijs hier nagenoeg verdwenen. Ondanks veel maatregelen
blijft herstel van de populatie uit. Waar ligt het
aan? Predatie, concurrentie fazant, te weinig
voedsel?

Waddenfestival

Luuk Boven (15), Arwin en Nanco Neerhof (beiden 16),

Overbos Slochteren

Zondag 27 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur

Column: Michel van Roon

Arwin: “Het is een heel mooi stukje bos, zo tegenover de
Fraeylemaborg in Slochteren. Niet veel mensen kennen
het, maar er is genoeg te zien. We lopen er elke week rond,
Luuk, Nanco en ik. We checken de afrastering en kijken
of er dode bomen zijn. Dat is zeker als het stormt wel
belangrijk om in de gaten te houden. We zijn alle drie dol op
vogels, nou die zitten hier genoeg. Appelvinken, goudvinken,
kepen, allerlei meesjes, maar ook grote bonte specht en
groene specht, holenduiven en houtduiven. Ook is de kolonie
blauwe reigers heel mooi. Verder hebben we van medewerker
natuurbeheer Alwin Hut een wildcamera gekregen. We
denken dat er hier ergens een boommarter kan zitten.
Dat zou geweldig zijn om die op camera
te vangen.” Luuk: “Er staat hier
namelijk een grote holle boom waar een
oud nest van een kauwtje in zit. Onder
die boom vonden we wat dierenresten,
botten en veren. Dan willen we wel
weten hoe dat kan en wat voor dier er
dan nu misschien in die boom zit. Het is
wel een goede plek voor een boommarter.
Dat vond Alwin ook, dus nu hebben
we die wildcamera daar geplaatst en
brengen we lokvoer aan, pindakaas, op
de boom voor de camera en vogelvoer op de
grond. Elke tweede week kijken we met zijn drieën wat er
op beeld staat. Dat is telkens wel spannend. We hebben
al van alles gezien: een vos, een buizerd, een keepje, wat
bosmuizen, maar nog niet die boommarter.”
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JEUGDBOSWACHTERS

Kom naar Het Groninger Landschap

Bericht van de jeugdboswachte rs

Op basisschool De Borg in Haren gaf ik aan
twee groepen 7 les over vogels. Ik was er
voor het eerst, toch werd ik gelijk herkend
als ‘die man van de zeearend’. Vorig jaar
was ik namelijk al een keer bij ze in de klas
geweest toen in het Hunzedal het eerste
zeearendenjong in de provincie Groningen
geboren was. Wij waren hier zó trots op dat
we niet alleen geboorteaangifte deden in
de gemeente Haren maar ook op een paar
basisscholen beschuit met muisjes hebben
uitgedeeld. Een hele operatie, want we
bezochten toen op één dag 29 klassen! Tien
minuten vertelde ik over de zeearend. Ik heb
geen opgezette zeearend dus met grote
foto’s liet ik ‘de vliegende deur’ zien. Terwijl
ik alweer naar de volgende klas ging deelden
collega’s de beschuiten uit. De leerlingen
van groep 7 wisten dat nog precies. Bijzonder was bovendien een leerling uit Onnen,
die de zeearend vaak had gezien. Hij sprak
met veel trots over ‘zijn’ zeearend en dat
deed me enorm goed. Dat is wat we willen:
dat leerlingen onze gebieden met al hun
bijzondere bewoners zien als iets van hén.
Zo bouwen we aan draagvlak in de toekomst!
Ik verheug me voor de komende maanden
op ons bever-webcamproject. Ook daarvoor
gaan we vele klassen bezoeken. Gelukkig
heb ik wel een opgezette bever en die maakt
altijd indruk: dat beest is zó groot! Leerlingen
mogen de bever aaien en dat voelt lekker
zacht. Vaak spreken ze daarna over de bever
als over een vriend. Als ze straks in de klas
live kunnen zien hoe die bevers leven in
hun burcht; dan komt het voor hen pas écht
dichtbij. Als ik die leerlingen later nog eens
spreek dan hoop ik dat ze het hebben over
hun bevers!

Op zondag 27 mei is het Waddenfestival,
speciaal voor gezinnen met kinderen. Dat
vindt plaats bij Pieterburen Daar kun je
zien en beleven wat er allemaal aan
natuur in de omgeving is. Waai uit op de
dijk, beleef de kwelders en het water. Klim
in de molen en beleef allerlei doe-opdrachten in het bezoekerscentrum.

Het festival is gratis! Neem je
ouders en vrienden ook mee!
In en rond Bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen zijn tal van activiteiten
georganiseerd, en natuurlijk zijn er ook
dingen buiten, bij de kwelders, te doen.
Laat je vertellen hoe daar vroeger gewerkt
werd en bak je eigen brood boven een
vuurtje.

Kom met het hele gezin, want voor
iedereen is er wel wat te doen:
• braakballen uitpluizen
• zoek en bekijk waterdiertjes
• bak je eigen brood
• schilder de kwelders en het wad
• beklim de molen
• maak een tochtje met de huifkar
• kijk met een telescoop naar de
vogels op de kwelders en de wadden
Meer informatie
Bezoekerscentrum Waddenkust ligt aan
de Hoofdstraat 83, 9968 AB in Pieterburen. Parkeergelegenheid is er bij het
Zeehondencentrum, dat op een paar
minuten lopen van het Bezoekerscentrum
ligt.

Kijk voor meer informatie over Het Groninger Landschap op www.groningerlandschap.nl
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“We planten gewoon een bos aan!”

Wilt u meer weten over het schenken
of 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
050 313 59 01.

Internationale drankengroothandel Moving
Spirits uit Groningen heeft 1800 bomen aangeplant op een stuk grasland van zo’n 3300
vierkante meter, ten westen van Nanninga’s
Bos. Het gaat om winterlinde, zoete kers,
zomereik, ruwe berk, hazelaar, lijsterbes,
wilde liguster en gewone vlier. Het afkopen
van de waarde van de grond en de aanschaf
van de bomen was een gift van Moving
Spirits aan Het Groninger Landschap. Op
termijn wordt nog een tweede terrein van
3300 vierkante meter ingeplant.
“We vervoeren sterke drank over de hele
wereld en vooral in Europa en Azië. We
kopen het ergens op en verkopen het elders.
We willen graag bijdragen aan duurzaamheid maar in onze sector is dat moeilijk. Het
vervoer van dranken naar onze klanten per
schip of over de weg is niet goed voor het

milieu. Daar kunnen we weinig invloed op
uitoefenen. We willen dan ook graag op
een andere manier iets terug doen voor de
maatschappij”, aldus Monique Hofstede van
Moving Spirits. “Zo hebben we een paar jaar
geleden de Springtime Foundation opgericht,
een stichting die investeert in goede doelen,
vooral gericht op mensen in achterstandsposities. Dat blijft gewoon doorgaan. We
besloten ook voor elke order die we krijgen,
een boom te planten. Dat deden we tot nu
toe bij Trees for All, maar we willen ook graag
regionaal bezig zijn. Daarin past Het Groninger Landschap goed en daarom zijn we ook
Vriend geworden.”
Natuurbeheerder René Oosterhuis is blij met
de gift van Moving Spirits. “We hebben de
grond destijds aangekocht om ‘stapstenen’ te
creëren in het landschap, om onze bosgebieden met elkaar te verbinden en om een ver-

binding te maken met Bakkeveen en de kop
van Drenthe. Dit gebied was ooit onderdeel
van de EHS, als verbindingszone, maar werd
geschrapt door de overheid. Nu proberen we
dit door het inplanten van deze gevarieerde
soorten bomen alsnog tot stand te brengen.
De gift van Moving Spirits is een enorme,
directe stimulans voor dit gebied.”
Monique Hofstede trommelde ongeveer 20
medewerkers en een aantal zakenpartners
en familieleden op om de bomen in de grond
te zetten. Een flinke, maar zeker ook een
bevredigende klus. “We planten gewoon een
heel bos aan! Dat is hartstikke mooi. Het is
belangrijk voor de bewustwording van waar
we mee bezig zijn én het draagt bij aan het
werkplezier. Bij elke order weet je: een boom
erbij! Hoe geweldig is het niet om later, als je
eens voor dat bos staat, te kunnen zeggen
dat je daar actief aan meegewerkt hebt?”

Noordse witsnuitlibel

Populatie zeldzame libellen in Nanninga’s Bos
De zeldzame venwitsnuitlibel en de Noordse witsnuitlibel die
afgelopen jaar samen zijn waargenomen bij Nanninga’s Bos vormen
een lokale populatie. Van de 300 verzamelde libellenhuidjes waren
er zes van de venwitsnuitlibel en de Noordse witsnuitlibel, dus ze
planten zich er voort. Tegelijkertijd is voor deze twee soorten hier
weinig toekomst, denkt bioloog Christophe Brochard. “Op zich
heel opmerkelijk en ook zeldzaam dat we ze samen in een ven
aantreffen omdat de twee soorten elkaars concurrenten zijn. Maar
het zijn er maar weinig dus die concurrentie viel hier nog mee.
Belangrijk daarbij is dat er ook steeds meer viervleklibellen worden
gevonden. Deze soort kwam altijd al wel voor, maar de aantallen
nemen de laatste jaren handoverhand toe. Waarschijnlijk door de
klimaatveranderingen. Het is een soort die wel van warm weer houdt.

En de viervleklibel is een echte rover. Zet je al deze libellensoorten
als even grote larf bij elkaar, dan houd je alleen de viervleklarf over.
Hij eet alles op. Dat merken we in het Fochtelooerveen. In de vennen
daar zijn de aantallen viervleklibellen zo hard toegenomen dat er
voor de venwitsnuit- en Noordse witsnuitlibel niets meer te halen
is. Dan gaan ze dood, of ze moeten zich verplaatsen. Waarschijnlijk
kwamen ze daarom bij Nanninga’s Bos uit. Maar de viervleklibel zit
daar ook.” De klimaatveranderingen hebben een enorme impact op
de insectenwereld, volgens Brochard. “Een voorbeeld: de ‘oranje
zonnewijzer’ is een woestijnlibel. Die kwam tien jaar geleden alleen in
Afrika voor. Inmiddels is het de algemeenste soort van Spanje en is te
zien tot aan de Pyreneeën en Frankrijk. Zo hard gaat het.”

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 onafhankelijk keurmerk
voor verantwoorde werving en besteding van fondsen.
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Barmsijzen-invasie

Op 10 februari werd aan de voet van de Dollarddijk een Oosterse
zwarte roodstaart ontdekt. Hij lijkt erg op de gekraagde roodstaart,
maar het is een ondersoort van de zwarte roodstaart die bij ons een
algemene broedvogel is in steden en dorpen. De Oosterse zwarte
roodstaart broedt in de regio van Zuid en Oost Rusland. Dit exemplaar
was dus behoorlijk afgedwaald en was nog nooit eerder in de provincie Groningen waargenomen. Uit het hele land zijn vogelaars komen
kijken. De vogel foerageerde op de kwelder, waar hopen aangespoeld
riet zorgden voor een rijk aanbod van spinnetjes en insecten.

Volgens alle vogeltellers en vogelkenners was het een invasie afgelopen winter: de enorme groepen grote barmsijzen die vooral door
Noord Nederland trokken. In groepen van soms 200 zaten de barmsijzen te foerageren op de zaden in de elzenproppen van de elzen
in de Lettelberterpetten. Ook zaten er grote groepen op de larixen
in het Harense bos en op de berkenpollen bij het Coendersbos. Het
waren er dit jaar uitzonderlijk veel, viel ook de waarnemers van SOVON op. Er kwamen rapportages uit heel Europa. Er werd zelfs een
vogel gezien die – zo bleek uit de ringgegevens – uit China kwam.
Nu trekken er elk jaar wel grotere groepen barmsijzen door ons land,
maar ook de Vogelbescherming noemt de invasie die afgelopen
winter vooral in Noord Nederland te zien was, opmerkelijk en iets dat
eens per 10 of 12 jaar voorkomt.

Raaf
De raaf wordt steeds vaker in Groningen gezien. Rondom het
Lauwersmeer, het Zuidlaardermeer en ook bij Bourtange worden er
steeds vaker raven gespot. Deze grootste kraaiachtige, met een spanwijdte van ruim 65 centimeter een fors maatje groter dan de zwarte
kraai, staat op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde vogels. Dat
we ze steeds vaker zien, is volgens Peter de Boer van SOVON een
logisch gevolg van natuurbeheer met veel grote grazers, waarbij
kadavers blijven liggen. “Raven zijn namelijk alleseters, maar hebben
een grote voorkeur voor eiwitrijk dierlijk voedsel. Volgens de telling
van 2015 zijn er in Nederland 125 tot 145 paartjes raven. Vroeger
werden ze massaal vervolgd en afgeschoten en verdween de raaf
uit Nederland. In de jaren 70 van de vorige eeuw is de raaf opnieuw
geïntroduceerd in Nederland en inmiddels nemen de aantallen weer
langzaamaan toe, vooral op de Veluwe en in Drenthe en Overijssel.
Maar in Groningen is het een opvallende gast. Het wachten is echt op
het eerste broedgeval in onze provincie.”

Tienvleklieveheersbeestje
Bij Nanninga’s Bos zag natuurbeheerder René Oosterhuis een tien
vleklieveheersbeestje. “Vroeger kwam dit kevertje alleen in Limburg
voor maar inmiddels is de soort al naar het Noorden uitgebreid. Dat
komt waarschijnlijk door klimaatverandering. Voorlopig is dit nog
wel een vrij zeldzame waarneming voor Groningen. Het best is dit
lieveheersbeestje te vinden in of bij een linde. Dat is namelijk de
enige boomsoort waarop de larven van dit lieveheersbeestje leven.
Volwassen kevertjes zijn niet meer van de linde afhankelijk.”

Grafische vormgeving: Greetje Bijleveld
Productiebegeleiding: Rage BV
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Oosterse zwarte roodstaart

Barmsijs
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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 Kikkoman.

Petra Meulenberg

Kikkoman: Twintig jaar samenwerken
met water in Wolfsbarge
Water over Wolfsbarge is het misschien
wel het meest spraakmakende project van
Het Groninger Landschap dat tot stand
kwam in samenwerking met een Vriend:
Kikkoman in Sappemeer. Vorig jaar was het
twintigjarig jubileum van deze vruchtbare
samenwerking, die onlangs weer met vijf
jaren is verlengd.
Het was 1997 dat de Japanse sojasaus
fabrikant Kikkoman zich vestigde in Sappemeer. Dat jaar zocht het bedrijf ook contact
met Het Groninger Landschap. “Het project
‘Water over Wolfsbarge’ is toen van start gegaan”, zegt Petra Meulenberg, managementsecretaresse bij Kikkoman. “Ik ben vanaf
de opening van de brouwerij in Sappemeer
hier in dienst en ik heb het project dus ook
vanaf het begin meegemaakt. Ik heb het
landschap zien veranderen. Zoals nu met de
rietlanden, die het gebied aantrekkelijk moeten maken voor onder andere de r oerdomp.”
Petra vindt dat Het Groninger Landschap en
Kikkoman trots op mogen zijn op de resultaten die in Wolfsbarge zijn bereikt. “Kikkoman
heeft afgelopen jaar nog een belangrijke
prijs gewonnen: de Deshima-award voor
well-established Japanse bedrijven die zich in
Nederland hebben gevestigd.”
‘Natte’ samenwerking
De keuze voor een ‘natte’ samenwerking
met Het Groninger Landschap twintig jaar

geleden, past volgens Petra precies in de
bedrijfsfilosofie van Kikkoman. “Het bedrijf
zet zich in voor een schoon milieu. Ook
al omdat ons product alleen kan worden
gemaakt in een gezonde omgeving. Schoon
water is één van de vier ingrediënten van
onze sojasaus. Dus dan is dit project met
water een prachtig symbool, dat we graag
tonen aan gasten uit Japan. Die andere drie
ingrediënten van de saus zijn overigens
tarwe, sojabonen en zout. De verwerking
en verhoudingen zijn grotendeels geheim.”
Kikkoman heeft haar productiecapaciteit
behoorlijk vergroot en produceert nu zeven
keer meer sojasaus dan twintig jaar geleden.
De saus wordt aan consumenten en bedrijven geleverd in hele kleine verpakkingen,
het beroemde bolle flesje, tot aan containers
van een kubieke meter toe. En dat alles volgens een recept dat sinds de 17e eeuw maar
heel weinig is veranderd.
Petra is dus een Kikkoman-medewerker
van het eerste uur en zeer begaan met het
Groninger landschap. “Ik woon in Scheemda
en ben in die buurt vaak op en rond het
water te vinden. Maar ik kan ook genieten
van een uitstapje naar het Zuidlaardermeer
en Wolfsbarge. Heerlijk vanuit de vogelhut
turen over het meer. Dat geeft me toch
wel een beetje een trots gevoel, dat de
bijdragen van Kikkoman meehelpen aan de
ontwikkeling en het behoud van dit prachtig
stukje natuur.”
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Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
Delfzijl
Algemeen Belang uitvaartverzorging en
verzekering
Bano
Caraad Belastingadviseurs B.V.
dB Audiovisueel
De Friesland Zorgverzekeraar
Ecosensys
Eneco Holding N.V.
Gallagher Europe B.V
Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.
Groningen Seaports
Hoogeland Catering
Hooghoudt B.V.
Hoveniersbedrijf Schuil
Immens interim management & finance
ITenso
Kikkoman Foods Europe BV
Koepon Holding B.V
Koninklijke Wagenborg
Moving Spirits
NNZ bv
Polichlo Safety & More
Rabobank Stad en Midden Groningen
Rabobank Zuid en Oost Groningen
Sax Architecten
Stichting Nationale Postcode Loterij
Suiker Unie Vierverlaten
Ten Kate Holding BV
TRUSTUS Capital Management B.V.
Van Delden Bouw
VBZO, het Fonds
Vertisol / Gebr. Plat BV
Visser Communicatie B.V.
Waterbedrijf Groningen
Yarden uitvaartverzekeringen &
verzorging

