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Tijdens het Hunzefestival bij het bezoekers
centrum Reitdiep is op 23 juni jl. het Zeven
slotentegelijkpad geopend. Het pad is een 
‘beleefroute’ voor kinderen door de omringende 
weilanden van het bezoekerscentrum. “We heb
ben er een prachtige route van gemaakt. Onge
veer 1,5 kilometer lang en de kinderen moeten 
via allerlei spannende bruggetjes, slingertouwen 
en trekpontjes de sloten en grachten overste
ken. Dat gaat natuurlijk lang niet altijd goed, dus 
dan valt er wel eens eentje in het water. Maar 
dat is juist de bedoeling. We willen de kinderen 
graag zoveel mogelijk de buitenlucht in. De na
tuur in. Gras en modder voelen. Koeienvlaaien 
ontwijken. Of juist niet”, grijnst Jan Moerkerk, 
medewerker Natuurbeheer van Het Groninger 
Landschap. “We denken dat het juist goed is dat 
kinderen – liefst op hun blote voeten – door de 
modder en stro lopen, desnoods door de stront. 
Laat ze maar voelen hoe het is om met de poten 
in de klei te staan. Ouders of grootouders kun
nen ook meelopen op een wat minder uitda
gend pad langs het  water dus eigenlijk hebben 
we een dubbele route. Ze kunnen hun kinderen 
dan goed in de gaten houden, zonder dat ze al 
te grote risico’s lopen om zelf allerlei capriolen 
uit te moeten halen. Al mag dat natuurlijk wel.” 
Door de droogte van deze zomer daalde het 
waterpeil in het Reitdiepgebied behoorlijk. 
 Moerkerk: “Ja, dat scheelt dan zo 50 tot 75 
centimeter. Als het water hoger staat, wordt het 
ook wat spannender maar dat is nu even niet 
anders. Dit pad is het hele jaar door beschik
baar dus in het najaar is het een heel andere 
belevenis dan nu. Misschien voegen we de 
komende tijd nog wat extra elementen aan het 
Zevenslotentegelijkpad toe om het allemaal 
nog leuker en  spannender te maken, maar we 
merken nu al dat het een mooie activiteit is. We 
hadden natuurlijk al wel een wandelroute door 
de weilanden en we zien nu geregeld hele ge
zinnen de wei inlopen. Dát is wat we willen. Je 
komt niet naar het bezoekerscentrum Reitdiep 
om alleen maar binnen te zitten toch?”

Zeven-sloten-tegelijk-
pad geopend

Het Regioteam Groningen van het Wereld 
Natuur Fonds (WNF) organiseert op zaterdag 
29 sep tem ber een sponsorloop om aandacht 
te vragen voor de natuur in en om Groningen. 
Het is de bedoeling dat de lopers (kinderen 
vanaf 7 jaar en volwassenen) vragen of hun 
vrienden, familie of collega’s hen sponsoren. 
De opbrengst gebruikt WNF om samen met 
Het Groninger Landschap de natuur rondom 
de Hunze te herstellen en te versterken.
De deelnemers starten gefaseerd tussen 
13.00 en 14.00 uur bij recreatiepark Noorddijk 
(Oosterseweg 62, Zuidwolde) en lopen een 
mooie route van 8 kilometer naar bezoekers
centrum Reitdiep (Wolddijk 103, Groningen). 
Aan het eindpunt kunnen de kinderen nog 

Vier scholieren van RSG De Borgen uit Leek hebben met 
hun ontwerp ‘De Vogelspotter’ de prijs gewonnen van het 
beste ontwerp voor een kijkvoorziening in het Reitdiep
gebied. 
Scholieren van het Praedinius Gymnasium in Groningen, 
het Harens Lyceum in Haren, het Stadslyceum in Gronin
gen en RSG De Borgen uit Leek werkten de afgelopen 
maanden aan de opdracht om een kijkvoorziening te 
 creëren in een hoogspanningsmast bij het Reitdiep.  De 
jury, bestaande uit gedeputeerde Henk  Staghouwer, 
landschapsarchitect Mathijs Dijkstra en  directeur Marco 
Glastra van Het Groninger Landschap, vond dat de Leek
ster  scholieren dat het best hadden gedaan. Hun ontwerp 
viel op door de creatieve vormgeving, landschappelijke 
inpasbaarheid en practische haalbaarheid.

even doorgaan door het net geopende 
Zevenslotentegelijkpad af te leggen (en 
daar lekker vies en nat van te worden).
Voor de kinderen is er onderweg een prijs
vraag over de natuur en de dieren in het 
Hunzegebied. Bij het bezoekerscentrum 
Reitdiep staat een aantal stands met duur
zame regionale producten.

Doe je mee? Dan graag aanmelden via 
groningen@wnfregioteam.nl en start alvast 
met het werven van je sponsoren! Je kunt 
ook een eigen sponsorpagina aanmaken op 
https://kominactie.wnf.nl/team/hunze 
Voor meer informatie, check de activiteiten
kalender op www.wnf.nl

KORT NIEUWS

Wat is het Groninger landschap zonder boerderijen? Ze verbeelden 
de eeuwenlange band tussen de Groninger en zijn landschap. De 
vruchtbaarheid van de klei wordt weerspiegeld in de omvang en de 
rijkdom van de herenboerderijen. En waar de bodem van oudsher 
schraal is, in Westerwolde en het Zuidelijk Westerkwartier, zien we 
juist de keuterboerderijtjes. Inmiddels gelden er andere regels. 
Waar je ook boer bent, de nieuwe stallen zien er hetzelfde uit. 
De boerderijen van nu weerspiegelen de manier waarop we ons 
landschap gebruiken: intensief en grootschalig. 

Voor Het Groninger Landschap ligt er een belangrijke taak om 
de monumentale boerderijen te behouden. Verreweg de meeste 
boerderijen zijn in goede particuliere handen en dat moet vooral 
zo blijven. Maar als boerderijen hun agrarische functie verliezen of 
ze krijgen te maken met aardbevingsschade, kan Het Groninger 
Landschap een rol spelen. Dat doen we door eigenaar te worden, de 
boerderijen in een goede staat van onderhoud te brengen en een 
passende bestemming te vinden. Dat is geen gemakkelijke opgave, 
zeker niet in OostGroningen waar veel monumentale boerderijen in 
slechte staat van onderhoud verkeren.

Boerderijen zijn functionele gebouwen, altijd al geweest. Het is 
begrijpelijk dat boeren hun boerderijen willen aanpassen aan de 
wensen van deze tijd. Dat kan door zo goedkoop mogelijke stallen te 
bouwen uit een catalogus, maar je kunt ook een architect vragen om 
een plan te maken. Dat laatste doen steeds meer boeren en het levert 
stoere schuren op die zijn ingepast in het landschap. De monumenten 
van de toekomst!

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

Boerderijen

Sponsorloop voor natuur in
de Hunze

Scholieren RSG De Borgen winnen 
 ontwerpwedstrijd kijkvoorziening 
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Vrienden  

Groninger kinderburgemeester Javano Zwiers 
en Jan Moerkerk openen het pad
Groninger kinderburgemeester Javano Zwiers 
en Jan Moerkerk openen het pad



 

Het Groninger Landschap biedt haar Bescher
mers vlees pakketten aan van Groninger blaar
koppen uit het Reitdiepgebied en Limousin 
runderen van de kwelders in de Dollard. Hierbij 
wordt samengewerkt met pachters van Het Gro
ninger Landschap.

De Groninger blaarkop is een oud koeienras 
dat sterk met het weidse land van de provincie 
Groningen is verbonden. Dit ras behoort tot ons 
levend cultureel erfgoed. Op de Groninger kwel
ders is beweiding met rundvee belangrijk omdat 
het zorgt voor behoud en ontwikkeling van een 
gevarieerde kweldervegetatie. Hiervan profiteren 
veel andere diersoorten, insecten en vogels.
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Tijdens Open Monumentendag op zondag  
9 september stelt Het Groninger Landschap 
de boerderijen Occo Reintiesheerd, Delle 
weg 9 in Stedum, De Haver, Boterdiep OZ 13  
in Onderdendam en Plaats Melkema, 
Smedemaweg 3 in Huizinge open voor 
publiek. Tussen 11.00 en 16.00 uur worden er 
rondleidingen gegeven door Het Groninger 
Landschap.

Eind 2017 zijn deze beeldbepalende rijks
monumenten door de NAM in eigendom 
over gedragen aan Het Groninger Landschap 
om deze boerderijen en hun erven voor de 
toekomst veilig te stellen. Hierbij staat de 
monumentale waarde van de boerderijen, 

die behoren tot het Groninger cultureel erf
goed, centraal. Deze boerderijen worden 
voor het eerst tijdens de Monumentendagen 
opengesteld voor publiek. 
U kunt zich ook aanmelden voor een fiets
tocht onder begeleiding langs alle drie de 
boerderijen. Deze fietstocht start vanaf Borg 
Ewsum in Middelstum. Meer informatie en 
aanmelden via www.groningerlandschap.
nl/activiteiten. Er zijn slechts 15 plekken 
beschikbaar voor deze fietstocht.

Andere activiteiten die we tijdens het Open 
Monumentenweekend organiseren kunt u 
vinden op https://www.groningerlandschap.
nl/activiteiten/

Het Groninger Landschap organiseert dit jaar 
op zaterdag 3 november de Natuurwerkdag 
op Landgoed Ennemaborg in Midwolda. 
We willen graag samen buiten aan de slag 
en dan gaan we zagen, snoeien en afval 
opruimen. 
Eigenlijk is dit de grootste vrijwilligersdag in 
het groen. Gezond, leuk en gezellig. 

Wil jij erbij zijn? Kijk op www.natuurwerkdag.
nl voor meer informatie.

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

Hoe goed ken jij de natuur dichtbij huis? Laat 
je verrassen! Van 20 t/m 28 oktober vieren 
we de Week van het Landschap. De provin
ciale Landschappen laten zien hoe mooi en 
divers de natuur is door bijzondere excursies 
te organiseren, kookworkshops, wandel, 
vaar en fietstochten, knutselmiddagen voor 
kinderen en themadagen zoals een padden
stoelendag en nog veel meer. Ga mee met 
de boswachter of ga er zelf op uit met een 
wandel of fietsroute en ontdek de natuur 
dichtbij huis. 

Het Groninger Landschap organiseert op 
21 oktober een herfstwandeling door het 
Bourtangerveld. We hopen op een mooi 
herfstzonnetje waardoor prachtige herfst
kleuren helemaal tot hun recht komen. Ook 
geeft een paddenstoelenexpert uitleg over 
de vele soorten paddenstoelen die er in het 
gebied groeien. Op 27 oktober, tijdens de 
Nacht van de Nacht, wandelen we over het 
landgoed Ennemaborg door het duistere bos 

Week van het Landschap: 
ontdek verrassende natuur 
dichtbij huis

en de open weilanden. Bij onbewolkt weer 
is sterren kijken een echte belevenis. En hoe 
vinden we onze weg in het donker? Beleef de 
stilte, ervaar het effect van de lichtsluier om 
ons heen. Na afloop kunt u nagenieten rond 
het open haardvuur in het Koetshuis.

Meer activiteiten staan op onze website: 
www.groningerlandschap.nl en alle activitei
ten tijdens de Week van het Landschap staan 
vanaf 15 september op www.weekvanhet-
landschap.nl. 

Natuur, landschap en cultureel erfgoed
De 12 provinciale Landschappen beschermen, 
beheren en ontwikkelen in totaal ruim 110.000 
hectaren natuur, landschap en cultureel erf
goed (molens, kerken, kastelen) in Nederland, 
voor mensen, planten en dieren. Daarnaast 
organiseren zij allerlei activiteiten om 
natuur en landschap te beleven. Ze worden 
gesteund door ruim 300.000 huishoudens en 
duizenden vrijwilligers. 
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Vlees uit het Groninger 
landschap

Open Monumentendag 2018

Natuurwerkdag Landgoed Ennemaborg

Landgoed 
Ennemaborg

Kalender 2019 
nu verkrijgbaar!

Met veel plezier presenteren wij u onze  
nieuwe kalender 2019 ‘Groningen van boven’. 
Deze kalender geeft – met de omslag erbij – 
13 prachtige beelden van het Groninger land-
schap van boven. De foto’s zijn gemaakt door 
fotograaf Aljan Scholtens. Met zijn foto’s wil  
hij mensen boeien, stimuleren om naar buiten  
te gaan en om de natuur om ons heen te waar-
deren en te koesteren. 
De kalender heeft een afmeting van 350 x 233 mm. 
Naast de foto’s vindt u een overzichtelijk calen-
darium. Het is dan ook een leuk cadeau, bijvoor-
beeld als relatiegeschenk rondom de feest -
dagen, of voor een verjaardag. Bestellen kan  
op onze website www.groningerlandschap.nl  
of via de bijgevoegde acceptgirokaart.
Meer werk van Aljan Scholtens: http://aljan-
scholtens.nl/photography. Wilt u een foto  
bestellen? Dat kan op http://aljanscholtens.nl/
groningerlandschap.nl

Boerderij Occo Reintiesheerd

Beschermersavond, 
speciaal voor u!

Op woensdag 24 oktober organiseren we onze 
jaarlijkse Beschermers avond. Graag informeren 
we u daar over onze werkzaamheden en 
actuele projecten.
Tijdens deze avond gaan we graag met u in 
gesprek over waar u enthousiast over bent en 
waarvan u vindt dat we het beter kunnen doen.
U bent van harte uitgenodigd. Noteert u alvast 
de datum. Begin oktober ontvangt u van ons de 
uitnodiging met het volledige programma.
De Beschermersavond vindt plaats op een 
bijzondere locatie, namelijk op het terrein van 
de oude Suikerunie in Groningen.

Natuurvleespakketten   
Een natuurvleespakket bevat 10 kg vlees. 
De prijzen zijn dit jaar voor de Blaarkop   
€ 127,50 en Limousin € 135,–.  
Elk pakket bevat runderlappen, braadlap
pen, kogelbiefstuk, saucijsjes, poulet, bief
lappen, haasbiefstuk, hamburgers, schen
kel, entrecote, rosbief, rollade, biefstuk, 
sukadelappen, riblappen, gehakt en lende. 
Het vlees is vrij van antibiotica en bevat 
geen toegevoegde smaak en kleurstoffen of 
Enummers. De koeien worden door een ge
certificeerd vakslager geslacht en verwerkt.

Bestellen en zelf afhalen
Het vlees is alleen te bestellen via onze 
website: www.groningerlandschap.nl/
natuurvlees.
Bestellingen worden behandeld op volg
orde van binnenkomst. 
Nadat wij uw bestelling én betaling hebben 
ontvangen, mailen we u eind september de 
datum waarop u de bestelling kunt afhalen 
bij ons Bezoekerscentrum Reitdiep (Wold
dijk 103, 9738 AD Noorderhoogebrug). De 
afhaaldagen staan gepland voor zaterdag 
20 oktober van 10.00 – 12.00 uur en zater
dag 17 november van 10.00 – 12.00 uur. 

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar 
Petra Koetje: info@groningerlandschap.nl
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GRONINGEN
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Plaats Melkema, Huizinge

Klein Garnwerd, Garnwerd

Occo Reintiesheerd, Stedum

De Haver, Onderdendam

Boerderijen van Het Groninger Landschap
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Villa in Bellingwolde

Mellemaheerd in Bad Nieuweschans

tijen de pacht, dan moest er een regeling worden getroffen voor de 
opstallen: de boerderij en schuren. Die regeling pakte doorgaans voor 
beide partijen niet voordelig uit. Zegde de pachter op, dan kreeg hij 
de afbraakwaarde van de panden vergoed. Als de eigenaar opzegde, 
moest hij de taxatiewaarde van de panden betalen.
Na de secularisatie (onteigening) van kloostergoederen in Groningen, 
werd het provinciebestuur eigenaar en beheerder van een enorme 
oppervlakte cultuurgrond. Deze grond werd middels het beklem
recht verpacht aan boeren in de provincie. Omdat het om een vaste 
pachtsom ging, een overeenkomst voor onbepaalde tijd en de boer 
volledige beschikking kreeg over het land, werd het zeer aantrek
kelijk om in Groningen een boerderij te beginnen. Havik: “In Friesland 
golden normale pachtovereenkomsten, met bedragen die door de 
jaren heen gewoon omhoog gingen. Daar was het veel duurder om 
je als boer te vestigen. Het beklemrecht had een vaste pachtsom die 
niet omhoogging. Na verloop van tijd hadden boeren dus praktisch 
geen kosten meer voor het gebruik van het land en steeg de welvaart 
in de provincie.”

Kop-hals-romp
De noordkust van Groningen is qua boerderijtype in twee delen 
te splitsen. Van de westelijke grens tot ongeveer Zuidbroek, zie je 
vooral kophalsromp boerderijen. Ten oosten van deze grens staan 
er vooral Oldambtster boerderijen. Kophalsromp boerderijen liggen 
traditioneel met de schuurkant naar de landerijen. Het voorhuis is als 

Op de tekening die boerderijkenner Wijbrand Havik maakte voor zijn 
boekje Groninger Boerderijen, ziet het boerderijtje er niet bijster bij
zonder uit. Toch is de oudFriese boerderij uit Ezinge van onmeetbaar 
groot belang voor het verhaal van de Groninger boerderij. De hoeve 
werd in de vierde eeuw voor Christus gebouwd. “Bij de opgraving was 
de boerderij nog in zo’n goede staat dat de indeling volledig intact 
was. De schuur was in drie ruimtes ingedeeld. Deze drie beuken zie je 
bij alle latere boerderijen in deze regio. Aan de muurzijden stonden de 
koeien, het middengedeelte was de stalgang en de voorzijde was het 
woongedeelte. In de latere kophalsromp boerderijen op basis van de 
Friese schuur, is de indeling eigenlijk nauwelijks gewijzigd.”
De eerste goede documentatie over Groninger boerderijen na de 
bijzondere vondst in Ezinge, stamt uit de periode dat er overal in 
 Groningen kloosters werden opgericht. De boerderijen worden stee
vast ‘langhuis’ genoemd op kaartmateriaal, zoals in de Provinciale At
lassen, in akten en andere officiële documenten. Havik: “Het verschil 
met de oudste boerderij is qua indeling niet groot. Het woongedeelte 
is nu wel afgezonderd van het zogenaamde koehuis.”

Beklemrecht
Het aantal boerderijen in het Groninger land nam in de 18e eeuw met 
sprongen toe, nadat het beklemrecht was ingevoerd in de provin
cie. Voor die tijd was de situatie in Groningen net als elders. Boeren 
pachtten een stuk grond voor bepaalde tijd. Die pacht kon worden 
opgezegd en de pachtsom kon variëren. Verbrak één van de par
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sters, hierdoor zijn veel woonhuizen gered als een schuur afbrandde. 
De zaadzolders hadden soms rijen met raampjes om de suggestie van 
meerdere verdiepingen te wekken. Bij de villa’s werden deze vensters 
vervangen door gewone vensters. De zaadzolder bevond zich er dan 
nog steeds gewoon achter. De symmetrisch geplaatste voordeur van 
de Oldambtster werd alleen bij bijzondere gebeurtenissen gebruikt, 
zoals begrafenissen en bruiloften.”

Grote welvaart
Misschien nog wel meer dan de boerderijen in andere delen van 
Groningen, stralen Oldambtster boerderijen grote welvaart uit. Havik: 
“De boeren in deze streek hadden dan ook een groot voorrecht; de 
kleigrond is één van de productiefste en vruchtbaarste van het land. 
Bovendien had deze regio de keuze gemaakt om graan te blijven ver
bouwen, waar boeren in andere delen van het land voor andere ge
wassen kozen. Hierdoor schoot de graanprijs eind 19e eeuw omhoog. 
Sommige boeren speculeerden zelfs op de Amerikaanse graanmarkt, 
om hun rijkdom verder te verhogen. Soms werd van één jaar winst 
een villa gebouwd. Die werd dan versierd met een fraaie stoep voor 
de voordeur, een gevel met balkon versierde lijsten en veel ramen.”
Oldambtster boerderijen zijn door heel OostGroningen te bewonde
ren. Rond Bellingwolde kun je er alle typen vinden. 

Eclectisch
De stijl van de boerderijen in de tweede helft van 19e eeuw wordt ook 
wel eclectisch genoemd. Havik: “De hoofdvorm van huis en schuur
type waren strak bepaald. Voor de versiering van de buitenkant 
werden allerlei stijlen door elkaar gebruikt. Later, toen boeren vaker 
op reis gingen, namen ze ideeën mee uit andere landen. Uit die tijd 
stammen chaletboerderijen, als resultaat van opgedane inspiratie 
na een vakantie in de Alpen. En bezoeken aan de Randstad deden 
boeren besluiten om moderne bouwstijlen naar het Groninger land te 
halen. Zo verrezen er in het Groninger land boerderijen die in de stijl 
van de Amsterdamse School werden gebouwd.”

De Westerwoldse boerderij 
Veel minder bekend dan de kophalsromp en de Oldambtster, is de 
Westerwoldse boerderij uit ZuidoostGroningen. Deze boerderij is een 
variant op de Oldambtster boerderij, maar veel meer ingetogen dan 
de paleisjes van het Hogeland en het Oldambt. De boeren in het zuid
oosten waren armer dan de boeren in het noorden van de provincie. 
De Westerwoldse boerderij is van Vlagtwedde tot Ter Apel nog volop 
in het landschap te bewonderen.

gevolg daarvan lang niet altijd op de weg gericht. Havik: ”De schuur 
is ingedeeld in drie beuken, met aan de ene zijde de deel, of de plek 
waar oogstwagens werden gelost en geplaatst en waar het graan 
werd gedorst. In het middengedeelte van de schuur werd graan en 
hooi opgeslagen en aan de overzijde stonden de koeien. Traditioneel 
was de achterzijde, vaak de wegkant van de schuur, ingericht als paar
denstal. De hals van de boerderij naar het huis toe, deed vaak dienst 
als keukenkamer. In de melk en karnruimte werd de melk gekarnd en 
werd regenwater opgeslagen.”

Statussymbool
Van de woonhuizen was vooral de gevel belangrijk. Een symmetrisch 
profiel van het huis was een statussymbool voor de boer. Bij sommige 
boerderijen is de symmetrie extra versterkt door het benadrukken van 
de middenpartij met entree, erboven een centrale dakkapel, pilasters 
op de hoeken en ornamentele versieringen op de schoorstenen. Er 
zijn talloze voorbeelden van boerderijgevels die laten zien dat de boer 
die er woonde enorm veel aandacht, energie en geld besteedde aan 
het verhogen van zijn aanzien door uiterlijk vertoon. 
In het zuidwesten van de provincie, het Westerkwartier was de grond 
en dus ook de boer armer. Havik: “In die regio kom je vooral verklein
de versies van de kophalsromp tegen, het kopromp type.”
Wil je fraaie voorbeelden van kophalsrompboerderijen zien, dan vol
staat het om een tochtje te maken door de Marne, via Leens en Ulrum 
naar het Noorden, naar de Westpolder. 

De Oldambtster
De Oldambtster boerderij bepaalt sinds de 19e eeuw het landelijke 
gezicht van NoordoostGroningen. Het model van deze boerderij werd 
afgekeken van een type dat veelvuldig in de provincie OstFriesland 
voorkomt: het gulfhaus. Overigens onder invloed van de Nederlanders 
die daar werk hadden bij de inpoldering van de wadden. De gevels 
van Oldambtster boerderijen staan met hun gevel naar de weg en de 
schuurkant in het land. 
Oude typen Oldambtster boerderijen zijn voorzien van een onbedoel
de brandgevel, een wand tussen de schuur en het woonhuis. Havik: 
“De oudste typen hadden geen voorhuis. Dat werd er later aange
bouwd. Het bijkomende voordeel was een brandmuur, een wand 
tussen schuur en woonhuis die brandwerend werkte. Je ziet in de 
provincie nog wel boerderijen met muurankers, metalen gevel
ornamenten, op de schuur én het woonhuis als bewijs dat het huis pas 
later voor de schuur is gezet. De brandmuur zie je bij alle Oldambt
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Villa in de Marne

winst een villa gebouwd’ 

Groninger boerderijtypen

Van de kop-hals-romp boerderij in het westen, tot de Oldambtster in 
het oosten en de Westerwoldse boerderij in het zuiden, sinds mensen-
heugenis hebben boerderijen het uitzicht van het Groninger landschap 
bepaald. Wijbrand Havik, boerderijkenner bij uitstek en verbonden aan de 
Boerderijen stichting Groningen, legt uit hoe verschillende Groninger boerde-
rijtypen en een bijzondere pachtvorm, het landschap hebben gevormd.

Soms werd er van één jaar 

Kop-hals-romp boerderij in Ranum



  

Aangezien landschappelijk verantwoord bouwen voor boeren veel 
kostbaarder is dan het plaatsen van een efficiënte bedrijfsruimte van 
metalen en kunststof platen, is de beste stimulering een financiële 
tegemoetkoming. Dat weet Bos ook: “De provincie heeft geld vrijge
maakt om boeren te ondersteunen die meedoen aan het project ALB. 
In sommige gevallen is er ook uit andere fondsen geld beschikbaar. 
Wij proberen de boeren daar zoveel mogelijk bij te helpen. We advise
ren hen ook bij het inschakelen van een architect bij de bouwplannen. 
Daartoe hebben we een architectenmarkt voor boeren georganiseerd 
waar acht architecten aan meewerkten. Het inschakelen van een 
architect was een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het 
ALBproject.” Bos begrijpt dat boeren trots zijn op hun boerderij en 
het landschap, maar dat het voortbestaan van hun bedrijf de hoog
ste prioriteit heeft. “Je moet een opvolger hebben en zelfs dan is de 
voortgang vaak een financiële kwestie.”

Meer informatie is te vinden op www.wierdeendijk.nl

Het boerenbedrijf in Nederland en ook in Groningen is de laatste 
tientallen jaren flink veranderd. Schaalvergroting, intensivering en 
specialisatie in de landbouw laten in het landschap hun sporen achter. 
In snel tempo verrijzen grote industrieel ogende damwandloodsen 
en veestallen. Bouwwerken die volledig uit de toon vallen naast de 
karakteristieke traditionele boerderijen, die een onderdeel zijn van 
het landschap. Vanuit de agrarische natuur en landschapsvereniging 
Wierde en Dijk werd vond in 2001/2002 het eerste project Agrarisch 
Landschappelijk Bouwen (ALB) plaats, om de industrialisering van het 
agrarische landschap in NoordGroningen tegen te gaan. Attie Bos is 
voorzitter van het vervolgproject dat nu loopt. “Veel van de boerderij
en in de streek zijn in de 19e eeuw gebouwd en voldoen niet meer aan 
de eisen van de huidige landbouw. Er is een aantal redenen waarom 
veel boeren toe zijn aan vervanging en vernieuwing van hun schuren, 
opslagruimtes en veestallen. Dat is niet alleen de schaalvergroting van 
de landbouw, maar ook het verplicht vervangen van asbesthoudende 
schuurdaken, aardbevingsschade, het afschaffen van het melkquotum 
en een streven naar een meer duurzame bedrijfsvoering.”

10 11

Het aangezicht van het wierden- en dijkenlandschap van het Hogeland is 
de afgelopen tientallen jaren op veel plaatsen behoorlijk veranderd. Grote 
damwandloodsen en metalen veestallen, geven het land een industriële uitstraling. 
Het project Agrarisch Landschappelijk Bouwen van de vereniging Wierde en Dijk 
probeert daar verandering in te brengen. Projectleider Attie Bos maakt een rondje 
langs drie boeren, die hun bedrijf opknappen met gevoel voor traditie en omgeving.

Bewoners boerderij De Paddepoel in Reitdiep:

‘Historische panden hebben sfeer’

Attie Bos

Vóór De Paddepoel woonde hij in een andere fraaie Groningse 
boerderij, namelijk in Plaats Melkema in Huizinge, de boerderij die 
afgelopen jaarwisseling door Het Groninger Landschap is overge
nomen. Plaats Melkema gaat hem aan het hart. Hij exploiteerde de 
monumentale boerderij tot de NAM het pand in 2015 vanwege schade 
door aardbevingen opkocht. Horeca en aardbevingen gingen er niet 
samen. “Ik kon de veiligheid van mijn gasten niet meer garanderen en 
het pand niet meer onderhouden. Dan is het helaas over en uit.”

Dichtbij de stad
In De Paddepoel vonden Zijp en zijn partner Johannes Jacobs de 
monumentale sfeer terug. “Het liefst wilden wij naar het Reitdiepge
bied. Dat is gelukt”, zegt hij. De locatie vindt hij ideaal: rustig, landelijk 
en toch dichtbij de stad Groningen. Buiten op het terras zegt hij: “Hier 
zitten wij het liefst. De bomenrij langs het Van Starkenborghkanaal 
kadert het landschap en biedt beschutting.” Het wonen op deze boer
derij bevalt hem goed. Toch heeft hij wel een aantal verbeterpunten. 
“De isolatiewaarde van de boerderij bleek deze winter onvoldoende. 
Ook pakt de leemvloer in de schuur behoorlijk stoffig uit. Het Gronin
ger Landschap zoekt momenteel naar een oplossing.”

De Pieterpadlopers die over de kronkelende Paddepoelsterweg 
wandelen zien boerderij De Paddepoel fraai in het Reitdiepgebied 
liggen. Na een ingrijpende renovatie oogt de boerderij weer als een 
waardevol rijksmonument. “Een plaatje”, zegt Zijp, sinds een jaar de 
bewoner van deze boerderij. Bijzonder vindt hij het steile dak van het 
voorhuis. De daklijn van de melkkelder loopt heel laag door. Van foto’s 
weet hij hoe deze plek er eerder uitzag. “Ongelooflijk hoe rommelig 
het erf was. Overal was opslag en stonden bijgebouwen”, vertelt Zijp. 
Niet alleen buiten heeft de boerderij een transformatie ondergaan, 
ook binnen. De woning is volledig gemoderniseerd, de schuur bestaat 
deels uit kantoorruimte.

Plaats Melkema
Dat Zijp een historische boerderij huurt, is geen toeval. Hij heeft een 
zwak voor monumenten. Als horecaondernemer was hij eigenaar van 
meerdere karakteristieke panden. “Vijfendertig jaar geleden startte ik 
het Mexicaans restaurant Four Rose’s aan de Oosterstraat, twaalf jaar 
exploiteerde ik restaurant ’t Feithhuis tegenover de Martinikerk en 
sinds enkele jaren ook de historische Prinsenhof aan het Martinikerk
hof.” T
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Agrarisch Landschappelijk Bouwen in harmonie met het landschap

Wessel Zijp

‘Er is al genoeg lelijkheid in de wereld’

Wessel Zijp houdt van historische 
panden. Als horeca-ondernemer is hij 
actief in meerdere Groningse monumen-
ten. Nu woont hij er ook, namelijk in een 
kop-hals-rompboerderij van Het Gronin-
ger Land  schap in het Reitdiepgebied. 
‘Deze sfeer krijg je nooit in nieuwbouw.’

‘Er is al genoeg lelijkheid in de wereld’



Aan de Dijksterweg ten noorden van Hornhuizen ligt Horaholm, het 
biologische akkerbouwbedrijf van de familie Westers. Vanuit het 
oosten valt de nieuwe bewaarschuur meteen op. Geen onaantrekke
lijke metalen ‘doos’ in het landschap, maar een smaakvol en modern 
vormgegeven gebouw met wanden met zwarte en naturel houten ac
centen, veel glas en zwarte dakplaten die de kleur van de lucht reflec
teren. “We begonnen met de landschapsarchitect om uit te vinden wat 
de beste plek voor de nieuwe schuur zou zijn”, zegt Harm Westers. 
“Daarna kwamen de architect en de agrarische bouwbegeleider in 
beeld. Er zijn heel wat gesprekken aan het definitieve ontwerp vooraf 
gegaan. Dat was pittig, maar ook inspirerend. Een schuur bouwen is 
iets anders dan werken op het land. Akkerbouw is zaaien, bemesten, 
onkruid bestrijden en oogsten. Moeder natuur helpt je. Bij een bouw
project zoals dit moet je over ieder detail zelf een beslissing nemen.”

Transparant 
De keuze voor een bewaarschuur die naadloos in het landschap past, 
was snel gemaakt door de familie Westers. Harm is medeoprichter 
van Wierde en Dijk en ook op zijn eigen bedrijf heeft natuur en 
landschapsbeheer een hoge prioriteit. Dat draagt de familie met trots 
uit. Harm: “Het kavelpad dat naar de dijk loopt is decennia geleden 
opengesteld voor wandelaars en fietsers. Ze kunnen genieten van het 
veldstruweel, de rietsloten, de dobbes en de bloemrijke bermen. Op 
de dijken staan bankjes.”
Ook in de bedrijfsvoering is er ruimte voor uitleg aan dorpsbewoners 
en toeristen. “De opzet van de schuur is heel transparant”, legt Harm 
uit. “We laten zien wat hier gebeurt en hoe wij met onze producten 
omgaan. De openheid zorgt voor veel licht in de schuur. Het uitzicht is 
ook voor onszelf prettig.”

Voorheen sloeg Harm zijn aardappels en peen buiten het bedrijf op. 
Met de nieuwe ruimte kreeg hij de gelegenheid de indeling zo ef
fectief mogelijk te maken. “Architectenbureau Onix en de agrarische 
bouwbegeleider hebben dat goed begrepen. De twee functies van 
de schuur dicteren de vorm. De ‘koele’ achterkant is voor opslag van 
aardappelen en peen. De nok is hier 12,5 meter hoog en de schuur 
biedt ruimte aan veel meer kisten dan het traditionele schuurmodel 
met wolfseinden. In het ‘zachte’ voorste gedeelte verwerken we de 
producten.

Liefde voor het bedrijf
Met de nieuwe opslag zijn de plannen van Harm nog niet allemaal 
uitgevoerd. “Het terrein tussen de twee schuren willen we zodanig 
inrichten dat het oude en het nieuwe van het bedrijf mooi samen
vloeien.” Een bouwproject van deze grootte schud je niet zo even 
uit de mouw. “We krijgen een subsidie voor een deel van de fysieke 
meerkosten van een deel van de schuur, zegt Harm. “De extra kosten 
van de landschapsarchitect en de agrarische bouwbegeleiding waren 
voor eigen rekening.” Ook als opdrachtgever moet je er extra tijd en 
energie in steken.”
Je zou je kunnen afvragen waarom een boer dan nog zou beginnen 
aan het landschappelijk bouwen onder architectuur. De liefde voor 
het bedrijf en het landschap zijn voor de familie Westers daarbij van 
doorslaggevend belang. Harm: “Ik voel de verantwoordelijkheid voor 
een forse ingreep in het landschap wel, maar ik ben ook trots op de 
schuur die er nu staat. Bovendien hebben wij opvolging in het bedrijf; 
zoon Erwin neemt de boerderij over. Dan is zo’n investering er eentje 
voor de lange termijn.” 
www.horaholm.nl

Harm, Riet en Erwin Westers, Horaholm Hornhuizen
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Harm en Riet Westers

De veehouderij van de familie Zomerman ligt net buiten Leens, 
tegenover de monumentale borg Verhildersum. Het woonhuis van de 
boerderij mag er zeker ook zijn: een hoog, blokvormig voorhuis met 
een symmetrische gevel met hoge ramen, de deur in het midden en 
fraai versierde deurlijsten. 
Dwars op het erf staat een moderne veestal, die qua vormgeving 
niet helemaal past bij het huis. De oude schuur met bijschuur, of hut 
zoals NoordGroningers een bijschuur noemen, is wel een pronkstuk. 
Helaas maakte een zware storm korte metten met de gevel van de 
schuur. Zomerman: “De storm had niet alleen de gevel beschadigd, 
maar ook het dak en de dakconstructie. Bovendien moest het asbest 
van het dak. We zijn vier jaar bezig geweest en hebben uiteindelijk 
een plan gemaakt voor de twee schuren, met een goed evenwicht 
tussen functionaliteit voor onze bedrijfsvoering en een goede inpas
sing in de omgeving.” 

Stalen constructie
Dat het een enorme investering zou gaan worden voor Zomerman, 
was wel duidelijk. “Ik wilde bouwen met behoud van de historische 
waarden. In de nieuwe plannen zou de schuur negen meter langer 
worden. Zomerman wijst naar de lijn waar de oude schuur ophoudt 
en het metselwerk van de nieuwe schuur begint. “We dachten er nog 
over om de oude voegen te vervangen. Maar ze zijn nog goed en het 
geeft ook mooi aan waar de lijn van oud naar nieuw loopt.”
De achtergevel van de schuur had zo uit de 19e eeuw kunnen ko
men. Van binnen is er wel behoorlijk wat veranderd. “De schuur en 
bijschuur moesten een optimale ruimte zijn voor de huidige bedrijfs
voering”, zegt Zomerman. “Ik wilde daarom een stalen constructie in 
plaats van de houten gebinten, die hadden door de storm een stevige 

Fibo en Ella Zomerman, Tuinsterheerd in Leens

tik gekregen. Dat was voor de monumentencommissie aanvankelijk 
een probleem. Uiteindelijk besloot de commissie akkoord te gaan 
met de aanpassingen. In de schuur is de nieuwe constructie goed te 
zien. Maar ook de oorsprong is nog steeds zichtbaar. Zomerman wijst 
naar de nok van het achterste gedeelte. “Daar zijn de oude gebinten 
bewaard gebleven.”

Aderlating
De gevel van de schuur is prachtig gerestaureerd. Hoge boogramen 
komen van een kerk en het metselwerk is versierd met ‘haaientan
den’ van vlechtwerk. Het is voor Zomerman en zijn bedrijf een grote 
financiële aderlating geweest, om te kiezen voor de ‘monumentale’ 
oplossing. Maar hij is er duidelijk trots op. “Een sluitsteen boven de 
staldeuren heb ik nog niet. Ik wil er een koe boven hebben, maar dat 
komt nog wel.”

Houten en stalen 
gebinten in de schuur

Fibo Zomerman



Aan de Breekweg, van Leens naar Kruisweg valt een bijzonder 
silhouet op in het land. Het is de Houweraheem, het woonhuis met 
aanpandige schuur van Remt en Paulien Meijer. Het gebouw met 
twee gelijke daken is ontworpen door architect Cor Kalsbeek. Remt: 
“We kwamen zijn werk toevallig tegen toen we in Paterswolde een 
ommetje maakten. Daar zagen we het schuurhuis waar de architect 
zelf woont. We hadden meteen het idee dat dit het huis was dat we 
zochten.”
Meijer was toen al niet onbekend met het bouwen onder architectuur. 
Nadat hij in 2012 de boerderij Oud Bocum had gekocht, besloot hij ar
chitecten in te huren om een nieuwe schuur bij het bedrijf te plaatsen. 

Opvolger
Remt: “De plannen voor nieuwbouw bij Bocum werden definitief toen 
Pieter besloot boer te worden. Hij was al een paar jaar als jurist aan 
het werk, toen hij toch besloot het bedrijf over te nemen. Met een 
opvolger in het bedrijf ziet het er ineens heel anders uit. Hij wordt de 
tiende generatie die het bedrijf voortzet. Dat is wel iets om trots op te 
zijn.”
De plek waar Remt en Paulien nu wonen is helemaal naar hun wensen 
gebouwd. Remt: “We hebben een levensloopbestendig huis gebouwd 
waar we oud willen worden. Maar er moest wel een schuur bij die in 
het ontwerp paste. Het is immers nog steeds een akkerbouwbedrijf.”

Contact met de grond
Remt en Paulien zijn erg begaan met de schoonheid van het agrari
sche landschap. Lelijke gebouwen en een rommelig ogend erf zijn 
hen dan ook een doorn in het oog. En dat terwijl het zo gemakkelijk 
is je bedrijf een beetje toonbaarder te maken, vinden zij. “Denk eens 
na over de kleur als je een schuur neerzet. Dat hoeft niets extra te 
kosten, maar maakt een groot verschil.” Hij wijst naar het zuiden, naar 
een grote schuur op zijn bedrijf. “De borstwering van schuren is altijd 
lichtgrijs, terwijl de bovenkant donker is. Daardoor lijkt het alsof het 

Remt, Paulien en Pieter Meijer, Nieuw Bocum Kloosterburen
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Remt en Paulien Meijer 
met kleindochter

 

    

Schoonheid

Een tijdje geleden schreef ik op deze plek over een boer die op een symposium vertelde over 
zijn liefde voor grutto’s. Hij vertelde hoe ongerust hij was die keer dat het voorjaar al lang was 
aangebroken en ‘de jongens’, zoals hij ze noemde, er nog steeds niet waren. Het gaat slecht 
met de grutto’s in Nederland, dus hij dacht, wie weet komen ze niet meer. Toen hij vertelde 
over het moment dat ze tóch weer aan de horizon verschenen had hij vochtige ogen.
Maar nu ik.
Vanuit mijn functie als ambassadeur van Het Groninger Landschap bezoek ik uiteraard regel
matig onze gebieden om te controleren of alles nog een beetje naar wens verloopt...
Zo was ik onlangs in de Oostpolder bij het Zuidlaardermeer. Het is daar zo mooi, er is zoveel te 
zien, zo’n rijkdom aan vogels. 
En daar gebeurde het.
Ik keek nietsvermoedend en zeer professioneel door mijn verrekijker naar een paar eendjes 
die in de rietkraag ronddobberden toen een grutto mijn beeld binnenstapte.  
Ik heb in mijn leven al heel veel grutto’s gezien. Ik herken hun wieto wieto w-d-dutto geluid, ken 
onze koning der weidevogels met zijn witte derrière maar al te goed, ons majestueus symbool 
voor natuurbehoud, onze nationale vogel, coverbird op oud bankbiljet…oh nee…dat was een 
snip. Heus, ik weet het allemaal.
Maar nooit raakte een grutto me zoals op dat moment in de Oostpolder.  
De allure waarmee hij door het water schreed. De kleur van zijn veren in het zonlicht. Zijn 
schoonheid raakte me zo diep dat ik een brok in de keel kreeg en er tot mijn verbazing tranen 
over mijn wangen liepen.  
Nou had ik vroeger een oude tante die op het laatst niet meer over straat durfde omdat ze 
overal om moest huilen, dus het zou ook ouderdom kunnen zijn die maakte dat ik daar zo zat 
te snotteren. Maar die boer had het ook, en die was nog lang niet oud en verder zo nuchter als 
wat.
Nee, het ligt gewoon aan de grutto zelf.
Hoewel, terwijl ik dit schrijf landt er een musje op de tuintafel. 
Ach, kijk dat koppie, die schrandere oogjes........ slik..........
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COLUMNHANNEKE KAPPEN
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Nieuw Bocum

gebouw zweeft. Als je die borstwering ook donker maakt, maakt het 
contact met de grond. Dat ziet er veel netter uit in het landschap. Maar 
het zijn ook veel kleinere dingetjes. Ik heb bij andere boeren gezien 
dat zij na twee verbouwingen drie verschillende kleuren deuren in de 
schuur hebben. Dat ziet er ontzettend rommelig uit. Ik heb gelukkig 
Paulien die een heel goed gevoel voor esthetica heeft. Als ik een 
gastank plaats, dan weet zij wel een oplossing om hem aan het zicht 
te onttrekken.”

Onontgonnen terrein
Het woonhuis en de schuur van Remt en Paulien vallen zeker op in 
het traditionele landschap rond Leens. En het heeft ook zijn effect op 
de omwonenden. “Ik heb veel complimenten gekregen”, zegt Remt. 
“En buren die nadenken over nieuwbouw of aanpassingen aan het 
bedrijf, gaan toch rekening houden met kleuren en vormen.”
Als het aan Remt ligt dan doe je er als boer goed aan een architect 
in de arm te nemen, met gevoel voor de omgeving, de traditie en het 
landschap. Maar hij merkt dat de agrarische wereld ook in de architec
tuur onontgonnen terrein is. “Dat merk je wel wanneer een architect 
het voortdurend over een aardappelstal heeft. Ook zij hebben nog 
veel te leren. Maar ik denk wel dat we samen het landschap veel 
mooier kunnen maken.”



De boerderij raakte in verval.” Het Groninger 
Landschap nam de rijksmonumenten over 
met een bruidsschat; een vergoeding voor de 
instandhouding voor de komende dertig jaar. 
De kern van zijn aanpak: geen overhaaste 
beslissingen. “We nemen de tijd. We gaan 
niet op stel en sprong versterken. Hopelijk is 
na tien of twintig jaar het probleem rond de 
aardbevingen hanteerbaar. Om tijd te win
nen, verplaatsen we de woonfunctie naar de 
schuur. Daar bouwen we een nieuwe woning. 
In het voorhuis repareren we de schade, 
maar blijven de authentieke elementen 
intact.” Bij voorkeur krijgt het leegstaande 
voorhuis een publieksfunctie. Van der Zee 
denkt aan een expositieruimte. “Dan geven 
we de boerderij deels terug aan de gemeen
schap.” 

Balkon
Dit najaar start de renovatie, die volgens 
Van der Zee een klein jaar gaat duren. Het 
nodige is te doen. Bij de brede achtergevel 
toont hij de verrotte houten dakgoten, de 
uilenborden en het versleten voegwerk. 
“Die gaat we allemaal repareren”, zegt hij. 
Grote klus wordt het herstel van het balkon 
aan de voorzijde, een vurige wens van 
het dorp. “De NAM had het fraaie balkon 
preventief gesloopt. De mooie gietijzeren 
pilaren liggen in de schuur. Zo’n balkon 
straalt luxe uit. Vroeger sliepen mensen 
beneden in bedsteden. Toen ze boven 
gingen slapen, wilden ze dat tonen. Ze lieten 
mooie balkons bouwen met openslaande 
deuren.” Duurzaamheid krijgt bij de reno
vatie aandacht. Zo worden boerderijen 
gasvrij gemaakt met warmtepompen en 
zonnepanelen. De twee andere boerderijen 
pakt Van der Zee op dezelfde wijze aan. 
Ook daar verschuift de woonfunctie naar 
de schuur. Ook die boerderijen vindt hij bij
zonder. “Plaats Melkema wordt al genoemd 
vanaf de 14e eeuw. De familie Huizinga heeft 
er vierhonderd jaar gewoond.” 

Douwe van der Zee
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Zorgvuldigheid
Zorgvuldigheid staat bij de renovatie voorop. 
Van der Zee wil recht doen aan de bouwhis
torie en de samenhang met het landschap. 
Daarnaast betrekt Het Groninger Landschap 
de mensen uit de directe omgeving bij een 
eventuele herbestemming.
In het Reitdiepgebied, aan de Paddepoelster
weg, laat hij zien wat hij bedoelt. “Dit is hoe 
je met een monumentale boerderij hoort om 
te gaan”, zegt hij trots bij een fraaie kophals
rompboerderij, genaamd ‘De Paddepoel’ (zie 
foto omslag). Onder zijn aanvoering vond 
twee jaar geleden de renovatie plaats. “Het 
rommelige terrein was sterk verwaarloosd. 
Het stond vol met mestsilo’s en schuren met 
asbest en daken van golfplaten. Al die bijge
bouwen hebben we gesloopt, waardoor de 
boerderij weer prominent in het zicht staat. 
Buiten ligt nu een gracht, er staan knotwilgen 
en er is een boomgaard.” 
Ook de boerderij zelf is verbouwd. Van de 
bedsteden tot de schouw, van het rieten dak 
tot de vloeren: alles is onder handen geno
men, met oog voor detail. Van der Zee houdt 
van authentieke details. “Deze boerderij 
is heel oud. Het voorhuis stamt uit de 17e 
eeuw, in de schuur vonden we 17eeeuwse 

gebinten. Heel bijzonder, net als de massieve 
zandstenen entree.” De bewoning op het erf 
gaat veel verder terug, tot de late ijzertijd. 
Achter de boerderij ligt wierde Enens, waar 
aardewerk uit de Romeinse tijd is gevonden. 
Bronnen melden dat er ooit een steenhuis 
heeft gestaan, het Clootsborgje. “We hebben 
uitgebreid archeologisch onderzoek laten 
doen, maar niets gevonden.” 

Secuur te werk
Van der Zee ging niet over één nacht ijs. 
Stapels rapporten laat hij zien, waaronder 
uitvoerige bouwhistorische en archeologi
sche onderzoeken. “We hebben zelfs een 
historisch kleuronderzoek laten uitvoeren. 
We vonden een krantenknipsel uit 1873 met 
verfspatten oxiderood. Met die kleur zijn de 
balken geverfd.” Het voorbeeld geeft aan hoe 
secuur Van der Zee te werk gaat. “Ik werk 
nauw samen met overheden, architecten en 
bouwhistorici. Voor de inrichting van onze 
boerenerven laten we ons bijvoorbeeld ad
viseren door Landschapsbeheer Groningen.” 
Het resultaat mag er zijn. De Paddepoel oogt 
nu als een parel in het landschap. Net als de 
buren overigens: de keuterij Harssensbosch, 
tevens in bezit van Het Groninger Landschap. 
“Dat pand hebben we verbouwd tot erfgoed
logies met een openbare expositieruimte in 
de schuur. Een goede herbestemming vinden 
wij belangrijk. In boerderij De Paddepoel is 
een bedrijfsruimte in de schuur gebouwd, bij 
Klein Garnwerd  onze boerderij bij Garnwerd 
die we net hebben gerestaureerd – zijn twee 
nieuwe vakantieappartementen in de schuur 
geplaatst.” Slechts één minpunt constateert 
Van der Zee over de restauraties: “Het ziet 
er zo nieuw uit. Ik houd van oud, een beetje 
verweerd. Daarvoor moeten we nog even 
wachten.”
Kom zelf kijken bij onze boerderijen tijdens 
Open Monumentendag (zie blz.4) .
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De Haver
in Onderdendam

ger Landschap. Hij is blij met de aanwinsten; 
naast De Haver, Occo Reintiesheerd in Stedum 
en Plaats Melkema in  Huizinge. Stuk voor stuk 
zijn het beeldbepalende monumenten. 
Binnen in het voorhuis wijst Van der Zee naar 
boven. “Kijk naar dat plafond. Prachtig toch, 
die sierlijke ornamenten. Ze zijn nog origineel. 
Deze hele boerderij is zoals hij hoort te zijn. 
De grupstal, het stookhuis: alles zit er nog in. 
Niets is verknald.” Tenminste, de complexe 
aardbevingsschade niet meegerekend. Na 
de beruchte Huizingeaardbeving in 2012 
kocht de NAM het monument op. Ingenieurs 
liepen in en uit, smeedden grootse plannen, 

maar concreet werd het niet. Gelukkig maar, 
verzucht Van der Zee. “Constructeurs kijken 
enkel naar de veiligheid. Ze wilden het pand 
rigoureus bouwkundig versterken, onder 
andere met staalconstructies in het voorhuis. 
Dat zou de monumentale waarde aantasten.” 

Tijd winnen
“Het gaat ons om de monumentale waarde”, 
benadrukt Van der Zee meerdere keren. Hij 
maakte zich ernstig zorgen. Om de verster
kingsplannen, maar ook omdat regulier on
derhoud achterwege bleef. “Jarenlang geen 
onderhoud doet een monument geen goed. 

Als iconen liggen ze in het landschap: de 
Groninger boerderijen die in bezit zijn van 
Het Groninger Landschap. Even ten zuiden 
van Onderdendam ligt zo’n juweel. ‘De 
Haver’ staat met sierletters op de voorgevel. 
De achtergevel vermeldt de ouderdom: 1894. 
De Oldambtster boerderij aan het Boterdiep 
ademt een rijk verleden, met de immense 
dubbele schuur en chique voordeur. De 
stalen stutbalk aan de zijkant verraadt de toe
stand: aardbevingsschade. “Dit is één van de 
drie boerderijen die we recent van de NAM 
hebben overgenomen”, verklaart Douwe van 
der Zee, beheerder Erfgoed van Het Gronin

‘Onze boerderijen vragen  
 zorgvuldigheid’

Het plafond van De Haver

Maar liefst vijftien boerderijen. Met zoveel bezittingen mag 
Het Groninger Landschap zich een ware herenboer noemen. 
Maar een ‘dikke boer’ is Douwe van der Zee zeker niet. Enkel de 
rijkdom van het cultureel erfgoed gaat hem aan het hart. ‘Het 
gaat mij om behoud van de monumentale waarde.’

Douwe van der Zee



In Termunten organiseert Het Groninger Landschap het Dollard-
festival. Dit vogelspektakel is voor het hele gezin. Kinderen, 
vrienden, beschermers, buren: iedereen is van harte welkom om 
de Dollardvogels met eigen ogen te ontdekken. De Dollard is een 
van de beste natuurgebieden van Nederland. Een mooiere 
locatie om een dag met natuur en vogels bezig te zijn bestaat er 
niet. Tijdens vorige edities werd  er tijdens het Dollardfestival een 
zeearend gezien, de vliegende deur! En de slechtvalk werd 
gezien: de snelste vogel ter wereld!  Natuurlijk gaan we ook 
waterbeestjes vangen, uilenballen pluizen, broodbakken en nog 
veel meer…

Kinderen hebben de dag van hun leven!
Meer informatie
Bezoekerscentrum Dollard ligt aan de Dallingeweersterweg 30 
in Termunten.  

Zondag 16 september
van 11.00 uur tot 17.00 uur

Dollardfestival
Kom naar Het Groninger Landschap 
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Bewoners Klein Garnwerd in Garnwerd: 

‘Wij vieren elke dag vakantie’

verhuren we, onder meer via natuurhuisjes.nl. De gasten vinden het 
geweldig. Ze slapen hier heel diep”, aldus Inez Geenen. 

Restauratie
Hun eerste ontmoeting met Klein Garnwerd viel tegen. Na een tip gin
gen ze kijken. Ze troffen een vervallen boerderij, met aftandse schuren. 
“Daarin willen wij niet wonen”, luidde het eensluidende oordeel. De 
verbouw moest echter nog beginnen, zo bleek later. Bij de restauratie 
waren ze nauw betrokken. “We mochten de tegels en de kleuren uit
zoeken”, vertelt Nicolaas Geenen. Het resultaat vinden ze prachtig: de 
boerderij met rieten dak verfraait het landschap. Het is van ver te zien, 
mede omdat bomen zijn gekapt. Binnen oogt het oorspronkelijk. “Zie je 
dat alles scheef is? Dat kozijn staat uit het lood. Dat vind ik geweldig.”

Fruitboomgaard 
Het Groninger Landschap wil het boerenerf een publieke functie 
geven. Op het erf wordt dit najaar een fruitboomgaard geplant die 
voor iedereen toegankelijk is. Nicolaas vindt dat leuk. Misschien gaat 
hij er wel fruitpersdagen organiseren, stelt hij ondernemend. “Deze 
zomer worden hier ook schilderworkshops gehouden. We vinden rust 
fijn, maar er mogen zeker mensen langskomen. Het moet niet té stil 
worden.” 

Een jaar wonen ze er inmiddels. Met veel plezier. Het uitzicht op het 
Groningse land verveelt nooit. “We hebben zelfs geen televisie. Niet 
nodig”, zegt Nicolaas Geenen in zijn woonkamer. “Waar heb je dat 
nog in Nederland, dat je overal vrij kunt kijken?” vraagt zijn vrouw 
zich retorisch af. De wolkenlucht en de weidsheid imponeren, net als 
natuur en de vogels. De boerderij staat bij een beschermd weidevo
gelgebied, langs het pand stroomt het Oude Diepje. Het bordje van 
Het Groninger Landschap aan het einde van de lange oprit spreekt 
boekdelen. Rustgebied, staat er op. “Het is hier zo stil, je hoort niets. 
Alleen vogels. Laatst stond ik buiten en ik zweer je: op elke paal stond 
een grutto. Soms hebben we opeens vierhonderd kieviten als buren. 
Prachtig mooi.” 

Vakantieappartementen
In hun drukke bestaan is Klein Garnwerd een rustgevende oase. “Kom 
je thuis, dan is het net vakantie”, vertelt Inez Geenen. Buitenshuis zijn 
ze actief als ‘maatschappelijk ondernemer’, zoals ze het zelf noemen. 
Ze runnen de theeschenkerij naast Domies Toen in Pieterburen en het 
kerkje van Klein Wetsinge. De kerk opent de deuren voor vergaderin
gen, lezingen, concerten en recepties. Juist dat ondernemende maakt 
ze uitermate geschikt als bewoners. In de schuur zijn namelijk twee 
vakantieappartementen gebouwd, beide met een eigen keuken. “Die T
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Nicolaas en Inez Geenen 

Op een steenworp afstand van Garnwerd 
ligt boerderij Klein Garnwerd. Huurders 
Nicolaas en Inez Geenen zijn lyrisch over 
hun plek. ‘Kon minder’, stellen ze met 
Gronings enthousiasme. 

Nicolaas en Inez Geenen 

Op Landgoed Ennemaborg kan je op zoek naar alle soorten en 
maten paddenstoelen: de mooiste kleuren, de vreemdste namen 
en sommige met een rare geur, je vindt ze er allemaal. Bij veel 
paddenstoelen staan naambordjes zodat je kan zien hoe ze 
heten. 
Nieuw dit jaar is dat je tijdens het festival ook uilenballen kan 
uitpluizen of met een schepnet waterbeestjes vangen.
De bekende verhalenverteller Erik van Dort treedt op, maar er 
zijn ook verrassende nieuwe acts op het terrein. 25 Graden Noord 
komt met een soort stormbaan; een survival programma voor 
sportievelingen. Bij de werkschuur staat een grote knutseltent 
waar we zorgen voor een fantasierijke knutselbelevenis.

Meer informatie
De Ennemaborg ligt aan de Hoofdweg 96 in Midwolda.  

Zondag 14 oktober
 van 11.00 uur tot 17.00 uur

Paddenstoelen
festival

Kom naar Het Groninger Landschap 



20

Bewoners boerderij Homerilaan in Midwolda: 

Gezond wonen in ademende 
boerderij

Showroom
Wat ze ook essentieel vinden: ecologisch en duurzaam bouwen. In de 
schuur brandt een houtgestookte cvketel. Sinds vier jaar zijn ze van 
het gas af. Ze gebruiken ook alleen ecologische materialen en focus
sen op een gezond binnenklimaat. “Voel je het?” vraagt Feiken in de 
verbouwde bovenverdieping. “Ons dak ademt. Het dak is geïsoleerd 
met houtvezelplaat en papiervlokken. Op de muur zit leem.” Damp
open bouwen noemen ze het. Haak: “Mensen trekken tegenwoordig 
een regenjas over hun huis. Met als gevolg: een ongezond binnenkli
maat. Wij laten het gebouw ademen, net als vroeger gebeurde.” De 
bovenruimte geldt als kantoor en showroom voor Kiemkracht, hun 
eigen ontwerpbureau voor duurzaam interieurontwerp. Een van hun 
opdrachtgevers is Het Groninger Landschap, waarvoor ze onder an
dere vakantiewoningen hebben ingericht. “Het Groninger Landschap 
vindt duurzaamheid van belang. De bovenverdieping van hun kantoor 
in Haren is geverfd met ecologische verf. De vloer is er bedekt met 
gerecycled tapijt.” 

Hergebruikte materialen 
Ook hun eigen boerderij zit stampvol hergebruikte natuurlijke materi
alen. Zo komen de sporen van het dak uit afgebroken schuren uit de 
buurt. Hergebruik blijkt niet alleen duurzaam, maar ook mooier. “Ge
bruik je rechte balken uit de bouwmarkt, dan raak je de eeuwenoude 
sfeer kwijt”, legt Feiken uit. 

Op slag verliefd. Dat was Monique Haak toen ze de boerderij voor 
het eerst zag. En dat, terwijl de toestand niet al te best was. “Het zag 
er niet uit. De zijmuur van de schuur zakte in, de begroeiing stond tot 
aan de nok. Maar die schuur; die vond ik echt fantastisch” Twee jaar 
later, in 2008, trokken ze erin. De grond pachten ze van Het Groninger 
Landschap, de boerderij is van hen. Haak: “We dachten: binnen drie 
jaar is de verbouwing klaar. Dat hebben we bepaald niet gehaald.” De 
hoge steigers in de schuur spreken boekdelen. “Een derde van het 
dak wordt op het ogenblik vernieuwd.” 

Slingertuin
Het leeuwendeel is achter de rug. De schuurmuur staat overeind 
en buiten ligt een fraaie slingertuin met in het midden een immense 
beuk. “We zagen de slingertuin op een oude foto. Landschapsbe
heer Groningen heeft de tuin hersteld”, vertelt Feiken. De historie 
laten herleven, vinden ze belangrijk. De oude luiken voor de ramen, 
plafondschilderingen in de woonkamer, houten vensterbanken: eens 
komen ze aan de beurt. Bijzonder zijn ook de oude gebinten in de 
schuur. “Die zijn van eiken. Onderzoek naar de jaarringen wijst uit dat 
de boerderij hier rond 1665 is gebouwd.” T
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Arnold Feiken 
en Monique Haak

In Midwolda, aan het einde van een 
dood lopende weg, staat de boerderij van 
Arnold Feiken en Monique Haak. Ze wonen 
pal naast Landgoed Ennemaborg. En 
ge nieten er met volle teugen. “De rust, de 
mooie omgeving: we zijn hier heel blij.”

Boerenerven 
    als vogelparadijs
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In het vlakke Groningse land zijn boerenerven vaak oases voor vogels. 

Tussen de koeien en paarden jagen kerkuilen op muizen en verschalken 

boerenzwaluwen als luchtacrobaten insecten. Over de kerkuil en boeren-

zwaluw goed nieuws: het gaat in Groningen prima met deze karakteris-

tieke erfvogels. Dankzij de inzet van boeren en natuurbeschermers.

Boerenschuren kunnen barsten van het le
ven. Zeker vroeger, in de tijd van Ot en Sien, 
toen het op boerenerven een drukte van je
welste was. Kippen, kalkoenen, pauwen, boe
ren, koeien: het liep kriskras door elkaar. Voor 
vogels, insecten en kleine zoogdieren waren 
de rommelige schuren en oude boomgaar

den een walhalla. De natuur was welkom op 
het boerenerf. Neem de kerkuil, een boerde
rijvogel bij uitstek. De uilenborden bovenop 
schuren stonden daar niet voor niets. In het 
bord zat een gat, speciaal voor in en uitvlie
gende uilen. “Kerkuilen waren vroeger erg 
gewild. Ze zijn namelijk goede muizen en rat

tenvangers”, vertelt André Eijkenaar, voorzit
ter van de Kerkuilenwerkgroep Groningen. Gif 
nam echter de rol van muizenverdelger over. 
Hij ziet de populariteit van kerkuilen onder er
feigenaren dalen. “Steeds meer erfeigenaren 
zien uilen als een ongewenste gast, vanwege 
de braakballen en de uitwerpselen.”

Boerenerven 
    als vogelparadijs

Arnold Feiken 
en Monique Haak
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honderdtal kerkuilen overleefde de beruchte 
winter van ’63. Dan zie je hoe lang herstel 
kan duren.” Dat er veel meer uilenkasten zijn 
dan broedparen – 600 tegen 138 – is niet 
erg. “Vaak pendelt een paartje tussen twee 
kasten. Of begint een vrouwtje een tweede 
leg in een andere kast. De man verzorgt dan 
de eerste leg.” 
Het succes van de kerkuil staat in schril 
contrast met zijn kleine broertje: de steen
uil. Eijkenaar schat het aantal Groningse 
broedparen op twaalf, terwijl er vroeger vele 
honderden hebben gebroed. “Ik vrees dat 
we de steenuil gaan verliezen’, zegt hij. Als 
reden wijst hij op de teloorgang van het klein
schalige landschap en vooral: de afname van 
insecten. “Dat pakt voor steenuilen desas
treus uit.” 

Slaapplaatsen
Ander icoon van het boerenerf: de boe
renzwaluw. Boerenschuren trekken zowel 
huis als boerenzwaluwen aan: huiszwaluwen 
nestelen aan de buitenzijde, boerenzwalu
wen erin. Binnen metselen ze aan balken en 
op richels hun nesten van klei en leem. Lex 
Tervelde telt en ringt boerenzwaluwen in 
Groningse boerenschuren. Op één boerderij, 
een paardenfokker, ringde hij vorig jaar maar 
liefst 350 jongen. “Ik vond veertig nesten, 
gemiddeld vier jongen per nest, vaak twee 

Muizenjaren
Eijkenaar zet zich al vele jaren in voor de Gro
ningse kerkuil. Fraaie boerenvogels zijn het, 
met hun witte, hartvormige gezicht. De Kerk
uilenwerkgroep biedt uilen nestgelegenheid. 
Maar liefst zeshonderd uilennestkasten han
gen in Groningse boerenschuren. Vrijwilligers 
installeren ze, maken ze schoon en tellen de 
jongen. In veel schuren van Het Groninger 
Landschap zijn uilenkasten te vinden. “In de 
schuur bij de Ennemaborg in Midwolda woont 
al jaren een paartje kerkuilen”, vertelt Eijke
naar. Eén van de kasten hangt in de nok van 
de informatieschuur van de Coendersborg in 
Nuis. Via een camera kunnen bezoekers in 
de kast kijken. 
In 2016 waren de jonge kerkuilen vol in 
beeld. In 2017 en 2018 is er helaas niet 
gebroed. In de schuur bij het Leekstermeer 
zit bewust geen uilenkast. “Daar vliegen de 
jonge uilen zo de snelweg op. Relatief veel 
kerkuilen worden doodgereden in het ver
keer.” De uilenstand golft op en neer, samen 
met die van de veldmuis, hun hoofdmaaltijd. 
“Rijke muizenjaren betekent: veel kerkuilen”, 
verklaart Eijkenaar. 

Winter van 1963
Kerkuilen maken dankbaar gebruik van de 
kasten. Vorig jaar werd landelijk een record 
geboekt: maar liefst 3.363 broedparen zijn 
geteld, waarvan 138 in Groningen. De popu
latie is eindelijk de beruchte winter van 1963 

Boerenzwaluw

legsels in een broedseizoen achter elkaar. 
Soms in insectenrijke jaren zelfs drie”, rekent 
hij voor. In de nazomer komen alle Groningse 
zwaluwen samen. Het levert een spectaculair 
gezicht op, vindt Tervelde. “Op zo’n slaap
plaats overnachten vaak tien tot twintigdui
zend boerenzwaluwen. Ze kiezen rietland uit, 
onder meer bij het Schildmeer en de Onlan
den. Ze slapen op een rietstengel, soms tien 
zwaluwen per stengel. ‘s Avonds, bij schemer, 
komen ze massaal aanvliegen.” Dan staat Ter
velde klaar met zijn vogelvangnetten. In één 
keer vangt hij minstens honderd zwaluwen. 
Voordat ze mogen slapen, krijgen ze van hem 
eerst een ring om.

Saharastromen
Tervelde volgde de boerenzwaluwen naar 
Afrika. Daar trof hij slaapplaatsen van twee 
miljoen boerenzwaluwen. Hij maakte de reis 
met Bennie van den Brink, dé boerenzwalu
wenkenner van Nederland. “De Groningse 
zwaluwen zitten over een enorm gebied 
verspreid. Van Ivoorkust tot Angola. De 
meeste verblijven rond de evenaar”, vertelt 
Van den Brink, die al dertig jaar boerenzwa
luwen ringt. Fascinerend vindt hij ze. “Slechts 
achttien gram wegen ze en toch vliegen ze 
op en neer naar Afrika”, zegt hij bewonde
rend. Met ringgegevens en geolocators die 
hij op de rug van zwaluwen bevestigt, brengt 
hij de trekroutes in kaart. Met opzienbarende 
onthullingen. “Binnen een week trekken ze 
de Sahara over. Ongelooflijk. Dit jaar zijn ze 
verlaat. Boven de Sahara kregen ze tegen
wind. Grote zand en stofstormen, waar de 
kleine vogels niet tegenin konden vliegen.” 
Het oponthoud duurde wekenlang. Van den 
Brink is benieuwd naar de gevolgen. “Ze zijn 
veel later begonnen met nestelen.”

Insectenverdelger 
Met de boerenzwaluw gaat het redelijk goed, 
stelt Van den Brink vast. Althans, sinds de 
eeuwwisseling. Wie verder teruggaat in de 
tijd, naar de jaren zeventig, ziet dat de stand 
met zo’n driekwart is afgenomen. Met name 
door de veranderende landbouw. Ook nu ziet 
Van den Brink bedreigingen. “Veel boeren 
stoppen ermee. Vee verdwijnt en daarmee 
de mest en de insecten. Van insecten moeten 
zwaluwen het hebben. Een koppeltje boeren
zwaluwen verschalkt in een seizoen een mil
joen insecten. Ander probleem: landbouwgif, 
dat we terugvinden in eieren.” Eigenlijk is het 
krom, vindt Van den Brink; terwijl boeren gif 
spuiten tegen insecten, legt dé insectenver
delger op het boerenerf, de boerenzwaluw, 
erdoor het loodje. “Boeren moeten boe

Boerenzwaluwnest

Kerkuilennest

renzwaluwen omarmen. Vogels helpen de 
boeren juist”, vindt hij. Veel Groningse boeren 
doen dat ook, door hun schuurdeuren op een 
kier te zetten, zodat zwaluwen in en uit kun

nen vliegen. Over die andere schuurbewoner, 
de kerkuil, is Van den Brink trouwens minder 
te spreken. Naast muizen eten kerkuilen 
namelijk ook boerenzwaluwen, vandaar. 

Kerkuil met muis

te boven, de ijzige winter toen Reinier Paping 
de Elfstedentocht won. “Strenge winters zijn 
funest voor uilen, al vormen de uitbreiding 
van het wegennetwerk en het gebruik van 
gif een grotere bedreiging. Slechts een 



 

    

Gijs staGhouwer,  
oeverzone oude Lauwers
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“Mijn gebieden zijn drie oeverstroken van de oude Lauwers 
bij Pieterzijl. Dat zijn stroken van zo’n 10 meter breed en in 
totaal ongeveer drie kilometer lang. Het zijn misschien kleine 
stukjes, maar kleine stukjes kunnen in de natuur een groot 
verschil maken. Ik creëer op die oeverzones echt een plek 
voor de natuur. Zo zie ik dat. Ik haal de opslag van bomen 
weg, vooral wilgen schieten daar de grond uit. Door het 
gebied open te houden is het heel aantrekkelijk geworden 
voor de natuur. Ik vind er sporen van allerlei dieren en veel 
vogels broeden er. Meerkoeten, eenden, we vinden het 
allemaal heel normale vogels, maar ze zoeken deze stroken 
echt op. Die zijn voor hen heel belangrijk. Hetzelfde geldt 
ook voor libellen, vlinders, bijen, van alles! Ik heb echt eer 
van mijn werk, vind ik. Die stroken zitten 
boordevol leven. Je ziet heel duidelijk het 
verschil in biodiversiteit in vergelijking met 
het boerenland dat aan die oeverzone 
grenst. Daar zit bijna niks. Het mooist 
vind ik de ijsvogel die daar rondvliegt. Dat 
is toch zo’n teer beestje maar tegelijk ook 
een indicator dat er genoeg vis zit en er 
genoeg beschutte plekken zijn. 
Ik weet niet hoe lang ik dit nog kan doen. 
School en werk slokken veel tijd op, maar ik 
ga zeker de natuurkant op. Ik werk nu als 
hovenier en doe een ‘bushcraft-opleiding. In die opleiding leer 
ik de primitieve survival-vaardigheden om in de natuur te 
kunnen overleven. Ik leer hoe ik van de natuur mijn thuis kan 
maken en hoe de natuur weer op mij reageert.”
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Bericht van de jeugdBoswachters

Aan het eind van de zomervakantie begint 
het bij mij te kriebelen. Zodra de basisscholen 
weer beginnen, begint voor mij de promotie 
van het Dollardfestival op 16 september. Vorig 
jaar had ik pech: de nacht voor mijn eerste 
school werd ik snipverkouden. ’s Ochtends 
ging het nog wel, maar ik was in de middag 
nog maar net begonnen toen een leerling zijn 
vinger opstak en zei: ‘U heeft een enorme 
snottebel!’. Voor die opmerking heb ik hem 
uitvoerig bedankt. Tegen de leerlingen zei 
ik: ‘als hij niets had gezegd dan had je daar 
de hele middag tegenaan gekeken en dat 
is voor jullie en voor mij echt niet prettig’. 
Met de leerling maakte ik de afspraak dat 
hij mij de hele middag in de gaten hield en 
zodra er weer een snottebel verscheen hij 
me gelijk zou waarschuwen. Dat maakte 
hem trots: afgelopen Hunzefestival kwam ik 
hem weer tegen en hij maakte zichzelf gelijk 
bekend als de snottebelwaarschuwer. De 
dag er na stond ik voor een klas vol kinderen 
van boeren. Al bij mijn binnenkomst was 
er een leerling die begon te schelden op 
die afschuwelijke ganzen. Ik negeerde dat 
en wachtte mijn kans af. Ik begin mijn les 
namelijk met een rotgans. Eerst vroeg ik of 
iemand deze vogel kende; verder dan een 
eend kwamen ze niet. ‘Dit is nu een rotgans. 
Hij heet niet zo omdat jij hem zo rottig vindt’ 
sprak ik rechtstreeks tot die leerling. Dat 
kon hij wel waarderen: even later vertelde 
hij over een kerkuil in de boerderij van zijn 
oma. Groot was mijn vreugde toen juist deze 
leerling naar het Dollardfestival kwam. Ik 
hoop dat als hij eenmaal boer is hij nog weet 
dat ganzen behalve een schadepost ook best 
fascinerende beesten zijn waar je elk jaar 
weer van genieten kunt.           

COLUMN: MICHEL VAN ROON 
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Mien Grunneger Laand is een 
nieuwe rubriek waarin Bescher-
mers een column kunnen schrij-
ven over hun speciale plek in het 
Groninger landschap. Waarom 
betekent of betekende die plek 
zoveel 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’.

MIEN GRUNNEGER LAAND

Plaats Melkema 

24 25

Een van de mooiste maar ook belangrijkste plekjes van Huizinge is Plaats Melkema: een 
prachtige, zeer oude, zeg maar een ‘sjieke’ boerderij. Het wordt al op 18 oktober 1371 in 
de archieven genoemd. Ik woon in Huizinge en hou van oude gebouwen. Ik ben jaren 
secretaris geweest van de Stichting Oude Groninger Kerken en ik heb ooit de oude 
eigenaar geholpen toen die de Melkemaheerd restaureerde. 
De Melkemaheerd staat wel in het Borgenboek, maar het is net geen borg geworden. Het 
is een zogenaamde ‘edele’ heerd. Dat betekent dat het een boerderij was met flink wat 
land waaraan voor de eigenaar het recht en de plicht was verbonden om het redgerambt 
uit te oefenen, een belangrijk bestuurlijk ambt uit die tijd. Vanaf 1555 tot en met 1970 is 
deze boerderij telkens binnen dezelfde familie gebleven. De mannelijke bewoners van 
Melkema hebben geregeld het ambt van vermaner of leken-predikant bekleed in de 
doops gezinde gemeente van Huizinge. De beroemde historicus Johan Huizinga stamt uit 
deze familie evenals veel Groninger doopsgezinde boeren en burgers. De graven van de 
Huizinga’s liggen aan de koorzijde van de kerk te Huizinge. De band van de inwoners van 
Huizinge met de familie van weleer, bestaat ook nu nog steeds.
In 1975 zijn erf en gebouwen gekocht door het echtpaar Pieters-Stam. Een zorgvuldige, 
grondige restauratie maakten van Melkema weer een juweel van landelijke bouwkunst 
met een schilderachtige omlijsting van singels en grachten. Een pareltje in Huizinge! Het 
voorhuis van de heerd met twee vertrekken is nog mooi en intact en de achtergevels 
van de schuren hebben nog de ongeschonden drie ingangen. De schuren zelf en het 
middelhuis hebben helaas schade opgelopen door het gebruik van de afgelopen jaren. 
De boerderij ligt half in het water en dus moet je bij restauratie heel voorzichtig zijn. 
Dan kun je bijvoorbeeld niet zomaar wat beton storten om de fundering te verstevigen. 
Dat gaat onherroepelijk mis. Er is flink wat achterstallig onderhoud en daar komt die 
aard bevingsschade dan nog bij. 
We hebben in Huizinge ook een mooie grote kerk en een monumentaal dorpshuis. Er is 
een grens aan wat je met 106 inwoners zelf kunt doen. Ik ben daarom heel blij dat Het 
Groninger Landschap de Melkemaheerd nu heeft. En ik niet alleen: het hele dorp vindt 
het prachtig dat ze betrokken worden bij de toekomst van de Melkemaheerd. Er is al een 
bijeenkomst geweest met de dorpsbewoners en daar kwamen wel wat ideeën uit voort. 
Maar wat het ook wordt, het is gewoon prettig om dit traject met het dorp en Het Gronin-
ger Landschap samen te doen. Ik zal er altijd bij betrokken blijven. We moeten zuinig zijn 
op dit soort gebouwen. Het weerspiegelt niet alleen de geschiedenis, de historie van het 
dorp en de omgeving; het schenkt ook woongeluk.    

Reint Wobbes
Huizinge



Maar ze weten niet wat het betekent. Zo’n 
boerderij is een hele verantwoordelijkheid 
en de onderhoudslasten zijn groot. Dat valt 
vaak tegen. Duur onderhoud wordt uitgesteld 
en dan komen de lekkages, afgebladderde 
verf en uiteindelijk vervalt de hele boer
derij. Twee keer heb ik de afgelopen jaren 
subsidie aangevraagd voor restauratie van 
de serre en een zijgevel, maar als particulier 
kom je eigenlijk niet in aanmerking voor dit 
soort subsidies. Procedures en regels rond 
vergunningen zijn ingewikkeld of onbegrij
pelijk, zijn kostbaar en duren nodeloos lang. 
Logisch dus dat ik me zorgen maakte over 
wat er na mij in de toekomst met de boerderij 
kon gebeuren. Voor een stichting lijkt het 
eenvoudiger om subsidies en andere gelden 
te verwerven voor de instandhouding van 
erfgoed, dus het was een uitkomst om de 
boerderij nu alvast te kunnen schenken aan 
Het Groninger Landschap om in de toekomst 
het gebouw met de omgeving in goede staat 
te houden. Daar ben ik dankbaar voor.”

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. 

moerasnatuur. Verwacht wordt dat een deel 
van de bomen hierdoor weer afsterft.
Na 1995 ontstond, als bijdrage aan langdu
rige instandhouding, het idee om van deze 
plek een landgoed maken. Ik wilde daarvoor 
nog 3,5 hectare van de provincie terugkopen 
maar ik kreeg nooit antwoord. Pas toen rond 
2015 de inrichting van de waterberging in het 
bosgebied naast mijn erf klaar was, kon ik de 
grond kopen voor 18.000 euro per hectare, 
terwijl het Waterschap de grond voor 10.000 
euro per hectare had gekocht. Dat was ook 
de toen geldende hectareprijs voor produc
tiebos. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik 
vind het onbegrijpelijk en heel jammer dat de 
overheid zich zo opstelde. 

Hele verantwoordelijkheid
Ik heb de laatste 25 jaar veel tijd besteed 
aan mijn tuin. Ik wilde graag rododendrons 
en azalea’s planten, maar die groeien niet 
op klei. Ik liet 45 vrachtwagens teeltaarde 
aanrukken om dat te veranderen. De tuin 
is nu ingericht met tuinhuis, vijver, rustiek 
prieel, historisch tuinmeubilair, vele soorten 
rododendrons, heesters en struiken. Het is 
een schitterend parkje geworden en de vele 
vogels voelen zich er kennelijk goed thuis. 
Ook de oude boomgaard is er nog. Op deze 
boerderij heb ik mijn hele leven gewoond en 
ik heb altijd mijn best gedaan het in stand 
te houden. In de Oldambtregio staan meer 
boerderijen leeg en dan komen er men
sen wonen die zo’n boerderij mooi vinden. 

“Prachtig, dat de Mellemaheerd nu 
bewaard blijft!”

Pieter Mellema (80) woont zijn hele leven op de boerderij en Rijksmonument  Mellemaheerd aan de Hamdijk 
nabij Bad Nieuweschans. De tussen Oudeschans en de Booneschans slingerende Hamdijk is een oude 
Dollarddijk. Bij de Booneschans sluit richting Bad Nieuweschans het rechte noordelijk georiënteerde deel 
van de Hamdijk aan. Dit deel van de Hamdijk is in 1605 aangelegd en circa 50 jaar later in cultuur gebracht. 
De zogenoemde ‘Plaets’ van de Mellemaheerd en een meer noordelijk gelegen boerderij waren de eerste 
bewoonde plekken van dit deel van de Hamdijk. De andere boerderij is door brand en afbraak verdwenen en 
dus is de Mellemaheerd de oudste boerderij op de streek. Op een kaart uit 1724 is de boerderij het vroegste 
voorbeeld van een Oldambtster boerderij waarvan een tekening werd gemaakt. De boerderij is in 1860 en 
de jaren erna ingrijpend verbouwd en vergroot en kreeg zo het huidige aanzien. Door het ontbreken van 
opvolgers, besloot Pieter Mellema onlangs zijn boerderij en de bijbehorende tuin en parkaanleg ‘bij leven’ te 
schenken aan de Stichting Het Groninger Landschap. Zo behoedt hij zijn boerderij voor verval in de toekomst 
en stelt hij een doorgaande langdurige instandhouding veilig.

“Mijn vader pachtte de boerderij vanaf 1935 
en werd later eigenaar. In 1969 nam ik de 
boerderij over en werd eigenaar in 1972. Ik 
begon met 12 hectare maar groeide in de ja
ren door tot 155 hectare uitstekende polder
grond die voor prima opbrengsten zorgde. 
Op de akkers verbouwde ik verschillende ge
wassen, meest graan, maar ook bijvoorbeeld 
erwten, spinaziezaad, koolzaad, blauwmaan
zaad, suikerbieten, luzerne en karwijzaad. 
Maar ook bij mij speelden stijgende kosten 
en lonen hun rol. Schaalvergroting was nodig 
om bijvoorbeeld een medewerker die er al 
27 jaar was en de noodzakelijke toenemende 
mechanisatie te kunnen blijven betalen. Als 
ik om me heen kijk, vind ik het dramatisch om 
te zien wat hier op de streek gaande is. Aan 
de Hamdijk stonden elf boerderijen. Twintig 
jaar geleden waren daar nog zeven van in 
bedrijf en nu zijn het er nog twee. De oorza
ken waren niet alleen de schaalvergroting 
door stijgende loonkosten en mechanisatie. 
Soms kon men geen opvolger vinden en ook 
het uitvoeren van gebiedsvreemde plannen 
door overheden nemen vele hectaren goede 
landbouwgrond in beslag. Dat laatste speelt 
in het Hamdijkgebied heel sterk. Het beslaat 
de gronden van zes van de elf boerderijen en 
het heeft ingrijpende gevolgen voor het ka
rakteristieke open agrarische landschap. Dat 
kun je bij mij rond de boerderij goed zien. 

Bedrijf gehalveerd
Rond 1995 wilde de overheid van de boer
derij hiernaast en van mij 150 hectare grond 
kopen. Onze landerijen lagen bij Bad Nieu
weschans. De overheden wilden dicht bij het 
dorp en het Kuuroord, recreatie met fietspa
den en wandelpaden in een bosrijk gebied 
realiseren. Ik wilde liever niet verkopen maar 
als mijn buurman en ik daarin bleven volhar
den, zouden wij onteigend worden. Eigenlijk 
hadden we niks te zeggen. Ik heb de toen 
geldende grondprijs gekregen en een ver
goeding omdat mijn bedrijf gehalveerd was. 
Ze boden me ook een nieuwe boerderij in de 
Flevopolder aan. Daar was de oppervlakte 
beperkt tot 50 hectare en kon je niet uitbrei
den. Als bedrijf vond ik dat geen verbetering 
en bovendien: ik wilde hier niet weg. Ik hou 
van de natuur en het Oldambtster landschap. 
Van de opgekochte prachtige landbouw
grond hebben ze helaas productiebos 
gemaakt. Op mijn oude akkers werden eiken 
en beuken op een meter van elkaar geplant. 
Dat kan nooit mooie natuur worden, dacht ik. 
Het werd een bonenstaken bos. Inmiddels is 
een deel ervan omstreeks 2015 ingericht als 

GIFTEN EN LEGATEN

Pieter Mellema
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De Mellemaheerd



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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Moeilijke trektochten voor grauwe kiekendieven 

Grauwe
kiekendief

de overtocht wel heelhuids hebben gemaakt, in voldoende conditie 
zijn om succesvol te kunnen broeden. “Dat weten we pas aan het eind 
van het seizoen. Bovendien willen we dan ook weten of het voed
selaanbod hier voldoende is. Genoeg veldmuizen bijvoorbeeld. Een 
slecht veldmuizenjaar heeft ook zeker invloed op het broedsucces.” 
De Werkgroep Grauwe Kiekendief werkt hard aan nestbescherming 
en voedselvoorziening van de kiekendieven, maar klimaatveranderin
gen hebben ze natuurlijk niet in de hand. Postma: “Er zijn altijd jaren 
waarin het slecht gaat. Ik hoor wel geluiden dat er door klimaatveran
deringen vaker extreme weersomstandigheden gaan ontstaan. Als dat 
klopt, is dat zorgelijk. Niet alleen voor de grauwe kiekendieven, maar 
voor alle vogels die in Afrika overwinteren. Ook de wespendieven zijn 
laat terug gekomen en het is afwachten hoe succesvol hun broedpo
gingen zijn. Hetzelfde geldt voor de zwaluwen. We horen geluiden dat 
het er veel minder zijn dan vorige jaren.”

GIFTEN EN LEGATEN

28

NIEUWS UIT DE NATUUR
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Het is afwachten hoe de grauwe kiekendieven het doen in Groningen 
dit jaar. De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft inmiddels zo’n 44 
broedparen geteld en op zich is dat een goed aantal, maar Madeleine 
Postma van de Werkgroep maakt zich zorgen over de conditie van 
de vogels. “Ze hebben een erg zware periode gehad in NoordAfrika, 
tijdens de voorjaarstrek. Door zandstormen hebben veel kiekendieven 
met grote vertraging te maken en bovendien was het voedselaanbod 
in de wintergebieden ook niet geweldig.” De Werkgroep had vorig 
jaar veertien kiekendieven met een zender uitgerust om te kijken 
hoe ze het er tijdens de najaars en voorjaarstrek en hun verblijf in de 
wintergebieden vanaf zouden brengen. Vier van hen overleefden de 
najaarstrek niet en van de andere tien gingen er vijf dood tijdens de 
voorjaarstrek. Van een Groningse kiekendief, het mannetje Geuko, is 
niets meer gehoord. “Of hij is ook dood”, zegt Postma, “of zijn zender 
doet het niet goed. Het is nog even afwachten.” De omstandigheden 
waren dus verre van ideaal en het is de vraag of de kiekendieven die 

Legaat van een  
rasechte Groningse

Mevrouw Fokeltje Wolthuis was een rasechte 
Groningse die hield van het Groninger land
schap, zowel van het platteland als van de 
stad en haar gebouwen. Zij heeft aan Het 
Groninger Landschap een bedrag nagelaten 
dat vrij besteed mag worden. Wij zoeken voor 
haar legaat een passende bestemming. 

Legaat mevrouw  
Bolman-Jansen

Anke BolmanJansen, die in 1931 in Belling
wolde is geboren en in Blijham woonde, heeft 
bij haar overlijden aan Het Groninger Land
schap een legaat nagelaten dat vrij besteed 
mag worden. 

Hoe zwaar is de uil?

Tijdens de jaarlijks terugkerende tiendaagse 
‘Westerwolde Rijgt’ zijn meer dan 20 tuinen en 
bijzondere locaties een podium voor (regio
nale) kunst en cultuur. In tuin ‘De Vistrap’ van 
Frans en Ina Savenije in Ter Apel exposeerde 
houtbewerker Hans Berghuis een aantal 
sculpturen van uilen. Door voor 1 euro het 
gewicht van een van de uilen te proberen te 
raden konden bezoekers dit beeld winnen. De 
opbrengst van deze sympathieke actie was 
voor Het Groninger Landschap.

Van Stad tot Wad

Uitvaartzorg van Stad tot Wad uit Uithuizen 
biedt via de Gedachtenispagina’s op hun 
website de mogelijkheid een donatie te doen 
aan een aantal goede doelen. Het Groninger 
Landschap stelt het op prijs hiervoor geselec
teerd te zijn.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over schenken of 
nalaten aan natuur of erfgoed in de 
 provincie Groningen? Neem dan contac t 
op met Samia Mulder, medewerker 
Communicatie & Fondsenwerving, via 
s.mulder@groningerlandschap.nl of   
050 313 59 01.

Beschermer steunt Zeven-sloten-tegelijk-pad

Een mevrouw uit Groningen die al jarenlang Beschermer is, schenkt ook al jarenlang een hoge
re beschermersbijdrage dan het minimumbedrag van 20 euro per jaar. Vorig jaar heeft deze 
 Beschermer een groot bedrag geschonken. In overleg met haar is deze bijdrage besteed aan 
de realisatie van het Zevenslotentegelijkpad dat eind juni 2018 officieel in gebruik is genomen 
bij ons vernieuwde bezoekerscentrum Reitdiep. Tijdens de aanleg heeft ze een bezoek aan het 
pad gebracht en kunnen zien wat er mede met haar bijdrage tot stand is gebracht. Meer over het 
Zevenslotentegelijkpad leest u op onze website. Het pad is mede gefinancierd door Immens, 
Woldstee B&B, VBNO, onze Beschermers en de Nationale Postcode Loterij.

Gift van 80-jarige die 
‘alles al heeft’

Mevrouw Reindersma uit Haren is al jaren 
Beschermer. Omdat ze naar eigen zeggen 
alles al heeft, vroeg ze haar gasten als cadeau 
voor haar 80ste verjaardag een bijdrage voor 
Het Groninger Landschap. Ze kwam op een 
prachtige dag in mei bij ons op bezoek om 
haar verjaardagsgeld te overhandigen.  



Wolf bij het 
Zuidlaardermeer

Colofon
Golden Raand, herfst 2018
34ste jaargang nummer 3
Uitgave van Stichting Het Groninger Landschap 
Postbus 199, 9750 AD Haren 
Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren
T (050) 3135901 
info@groningerlandschap.nl
www.groningerlandschap.nl
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Rupsenovervloed
Op een aantal plaatsen in Groningen duurde het even voor de eiken
bomen hun groene bladen lieten zien afgelopen voorjaar. De reden 
was dat er erg veel nachtvlinders in dezelfde periode hun eitjes op 
de eik hadden afgezet en de rupsen weerhielden de eiken dus van 
uitlopen. “Er zaten erg veel verschillende soorten rupsen op één eik”, 
aldus natuurbeheerder René Oosterhuis. “Ik merkte het vooral door 
de grote legsels van de koolmezen. Normaal leggen die vogels zes tot 
zeven eieren, maar nu waren het legsels met elf tot twaalf eieren. Dat 
doen ze alleen als er voldoende voedsel te vinden is, of in aantocht is. 
Ik had toen ik die aantallen eieren zag, door dat er waarschijnlijk erg 
veel rupsen zouden zijn.” De piek in het rupsenaanbod is volgens 
 Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting heel verklaarbaar. “Het voor
jaar was namelijk lang vrij koud en daarna liep de temperatuur in korte 
tijd sterk op. Van veel soorten zijn veel rupsen gevonden in een korte 
periode. Eiken zijn hierbij erg in trek. Dat is namelijk een boomsoort 
waar de meeste insecten leven, waaronder tien tallen verschillende 
soorten nachtvlinders, zoals bijvoorbeeld de kleine en grote winter
vlinder, plakker, kleine voorjaarsuil en de eikenprocessierups. Maar ze 
worden vaak minder massaal gevonden. Elke rups heeft bovendien 
een aantal stadia waardoor ze er anders uitzien. Het kan ook zijn dat 
je van vijf soorten een aantal verschillende stadia ziet waardoor je 
denkt dat je vijftien soorten ziet.”
Voor de eiken is het geen probleem dat er eens een tijd veel rupsen 
zijn die aan hun uitlopers eten. Na de langste dag van het jaar, zo rond 
24 juni komt er een nieuwe groeispurt bij de eiken zodat ze de schade 
weer inlopen. Dat verschijnsel heet het SintJanslot. 
Ook in de brandnetels aan de voet van de oude Dallingeweersterdijk 
in Termunten zaten afgelopen voorjaar extreem veel rupsen, vooral 
van dagpauwoog en kleine vos. Deze harige rupsen werden weer 
massaal gegeten door de koekoek waarvan er dan ook veel meer 
rond vlogen bij polder Breebaart dan in andere jaren.

Eikenpage in Nanninga’s bos 
Het Nanninga’s bos is weer een mooie bosbewoner rijker: de 
eikenpage, een prachtige vlinder waarvan het mannetje een 
paarsblauwe glans op de bovenkant van de vleugels heeft. 
Natuurbeheerder René Oosterhuis: “Het is wel een opvallende 
waarneming. Deze vlinder zit hier aan de rand van zijn normale 
verspreidingsgebied maar juist doordat de kwaliteit van het 
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Nanninga’s bos de laatste jaren sterk is verbeterd, stond de eiken
page wel op mijn lijstje om hier ontdekt te worden.” Het is lastig de 
eikenpage met zekerheid vast te stellen omdat de vlinder de hele 
dag in de toppen van grote eiken rondvliegt. Daar voedt het zich met 
honingdauw. In heel droge periodes komen ze nog wel eens naar de 
grond om water uit de bodem te zuigen maar daarna gaan ze weer 
snel de hoogte in. Oosterhuis: “Ik heb deze vlinder al twee of drie 
jaar mogelijk zien vliegen, maar toen kon ik ze niet met zekerheid 
determineren. Nu lukte dat wel.”

Wolven in Groningen
De provincie Groningen is redelijk geschikt voor de vestiging van 
wolven. Dat zegt het meldpunt ‘Wolven in Nederland’. De laatste tijd 
worden geregeld wolven gespot in Groningen, zoals kortgeleden nog 
in de Onnerpolder bij het Zuidlaardermeer, tot grote verbazing van 
fotograaf Gerard Doldersum. “Ik zat te wachten op een langsvliegende 
zeearend toen hij ineens uit de struiken rende. Alsof hij ergens 
van schrok. Heel bijzonder. Ik denk niet dat ik er snel weer een zal 
zien.” Maar de kans daarop zal de komende tijd waarschijnlijk wel 
toenemen, denkt het meldpunt Wolven in Nederland. “Wil een wolf 
zich ergens vestigen, dan moeten er voldoende prooien, rust en 
ruimte aanwezig zijn”, aldus woordvoerder Elze Polman. “Het maakt 
niet uit of het bosgebied is of open landschap. Een roedel wolven 
heeft een territorium van gemiddeld zo’n 200 vierkante kilometer, 
dat hangt sterk af van het prooiaanbod. Groningen voldoet als 
vestigings plek meer dan sommige andere plekken in Nederland. We 
zien dat wolven zich uitstekend kunnen aanpassen aan de omgeving 
en dus ook aan mensen. Wolven kunnen erg goed onder de radar 
blijven. Kort geleden is er vanuit Duitsland een gezenderde wolf door 
Nederland getrokken naar België. We volgden de zender, maar vanuit 
Nederland kwam er geen melding dus is die wolf niet opgevallen.” 
De ervaring in het buitenland is dat er prima valt samen te leven met 
wolven, zegt Polman. “Toeristen kamperen gewoon in gebieden waar 
wolven zitten en dat heeft nooit problemen opgeleverd. We maken 
wel alvast afspraken met schapenhouders en met de overheid over 
voorlichting en preventieve maatregelen om te voorkomen dat wolven 
overlast geven. We zullen in de toekomst ontdekken hoe het hier gaat. 
Maar pas als er jongen worden geboren kun je officieel zeggen dat de 
wolf terug is in Nederland. Dat is nog niet het geval.” 

Rupsen 
dagpauwoog
Rupsen 
dagpauwoog

Eikenpage

Zeearenden
Vader, moeder en vermoede
lijk dochter zeearend verken
nen het Hunzedal.
Fotograaf Thijs Glastra ving 
het hele gezin in één beeld. 
De jonge zeearend verliet op 
5 juli voor het eerst het nest, 
aan de Groninger kant van 
het Zuidlaardermeer.



 

UNET is nog niet zo’n bekende naam in 
het Groninger land. Het innovatieve bedrijf 
dat breedbandoplossingen en communi-
catiediensten levert aan het midden- en 
kleinbedrijf in Nederland, was tot vorig jaar 
in Groningen bekend onder de naam Visser 
Communicatie. Olaf Kessels van UNET legt 
uit hoe de verbinding tussen zijn werkgever 
en het Groningse landschap in elkaar zit.

De voorloper van de Groningse tak van 
UNET, Visser Communicatie, was van 
oorsprong gevestigd in een herbouwde 
boerderij net buiten Winsum. “Het verband 
met Groninger gebouwen en het landschap is 
dan snel gelegd”, zegt Olaf Kessels, Service 
Delivery Manager bij UNET. “Deze achter-
grond én de diensten die wij leveren aan Het 
Groninger Landschap, maken het niet meer 
dan logisch dat wij de stichting steunen met 
een jaarlijkse bijdrage.”
Vanuit zijn functie onderhoudt Kessels con-
tacten met bestaande klanten. “Ik ben meer 
een relatiebeheerder en ik kom langs bij een 
brede variëteit aan bedrijven en organisaties 
in de provincie, waaronder Het Groninger 
Landschap.” UNET voorziet klanten van con-
nectiviteit, managed services zoals VoIP en 
WiFi, en security-oplossingen zoals Managed 
Firewall en Anti DDoS. Kessels: “We onder-
scheiden ons van telecomreuzen door een 
persoonlijke aanpak en de wil om vooruit-
strevende en betrouwbare dienstverlening te 

leveren. Een mooi voorbeeld vind ik de op-
dracht die we voor bezoekerscentrum  Dollard 
bij Termunten uitvoeren. We leggen daar 
een straalverbinding aan die het bezoekers-
centrum een betere verbinding geeft met de 
rest van de wereld. Door de betere internet-
snelheid ontstaan straks goede mogelijkhe-
den voor interactieve informatie en educatie 
voor scholen en andere bezoekers.”

Oplossingen op maat
In het kort zou je kunnen zeggen dat UNET 
ondernemers ontzorgt en helpt te groeien 
op een manier die het beste bij hun onder-
neming past. Kessels: “Wij zorgen voor de 
verbinding, aanvullende diensten en de 
beveiliging. Onze klanten kunnen zich vol-
ledig storten op hun eigen bedrijfsvoering. 
We proberen altijd de eenvoudigste en meest 
effectieve oplossing te vinden. Dat past wel 
bij de aard van de provincie, vind ik.”
Kessels is een geboren Maastrichtenaar. 
Hij verhuisde op zijn tiende naar het hoge 
noorden en verruilde de heuvels en bossen 
voor het platteland. “Mijn vader zette vroeger 
speurtochten voor ons uit in de bossen en op 
de heuvels in Limburg. Nu trek ik op zondag 
mijn loopschoenen aan voor een duurloop 
van Bedum richting Zuidwolde of Fraamklap. 
Ik kom dan bijna niemand tegen en ik zie al-
tijd wel iets bijzonders. Dan merk ik dat ik het 
landschap hier prachtig vind. Die vergezich-
ten, dat heb je toch nergens?  

UNET: “Onze werkwijze past bij de aard 
van de provincie” 

Olaf Kessels

VAN HET GRONINGER 
LANDSCHAP

Het Groninger Landschap wordt ge steund 

door vele bedrijven en organisa ties. Deze 

Vrienden maken het be schermingswerk 

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 UNET. 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.   

 Delfzijl

Algemeen Belang | DELA

Bano

Bedrijvenvereniging Zuidoost

Caraad Belastingadviseurs B.V.

dB Audiovisueel

De Friesland Zorgverzekeraar

Delftechniek

Ecosensys

Eneco Holding N.V. 

Gallagher Europe B.V.

Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.

Groningen Seaports

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf Schuil

Immens interim management & finance

ITenso

Kikkoman Foods Europe B.V.

Koepon Holding B.V

Koninklijke Wagenborg

Moving Spirits

NNZ B.V.

Rabobank Stad en Midden Groningen 

Rabobank Zuid en Oost Groningen 

Sax Architecten 

Stichting Nationale Postcode Loterij

Suiker Unie Vierverlaten

Ten Kate Holding B.V.

TRUSTUS Capital Management B.V.

Unet

Van Delden Bouw 

Vertisol / Gebr. Plat B.V.

Waterbedrijf Groningen

Yarden uitvaartverzekeringen &  

 verzorging

VRIENDEN UITGELICHT

T
e

ks
t 

Je
ro

e
n

 S
ch

o
o

n
d

e
rg

a
n

g
  F

o
to

g
ra

fi
e

 A
rt

e
m

is
ia

 P
h

o
to

g
ra

p
h

y


