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Natuur in Stad

Voorwoord

In deze Golden Raand
Stadsnatuur
De stad Groningen heeft de afgelopen tientallen jaren heel wat
landelijk gebied opgeslokt. Veel planten en dieren hadden daarbij het
nakijken. Maar andere soorten beschouwen de stad als prima leefge
bied en voelen zich daar als een vis in het water. De eerste otter is al
gesignaleerd in de Diepenring en op daken van bedrijven en scholen
broeden scholeksters en visdiefjes, veilig voor grondpredatoren. De
stad krijgt ook steeds meer oog voor de natuur binnen de stadsgren
zen. Stadsecologen denken mee over een natuurvriendelijk beheer
van het stedelijke groen. Overal hangen kasten voor vleermuizen en
drukke wegen worden voorzien van faunatunnels om bijvoorbeeld
kikkers en padden veilig te laten oversteken.
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De zeehondenkijkwand bij de Punt van Reide
staat er weer. Vanaf eind mei arriveren daar de
eerste zeehonden die bij de Punt van Reide
hun jongen krijgen. De zeehonden liggen bij
hoog water onder aan de dijk om uit te rusten,
te eten en te zonnebaden. Al een aantal jaren
plaatst Het Groninger Landschap samen met het
Zeehondencentrum Pieterburen op de dijk bij de
Punt een speciale houten afscheiding, waar
achter bezoekers de zeehonden en hun jongen
kunnen bekijken zonder ze te verstoren. Juist in
de zoogperiode is het belangrijk dat de jongen
ongestoord kunnen drinken. In vier weken tijd
moeten ze namelijk voldoende zijn gegroeid om
zich zelfstandig te kunnen redden.
De zeehondenkijkwand trekt jaarlijks duizen
den bezoekers. In de herfst, bij de start van het
stormseizoen wordt de kijkwand weer verwij
derd. De meeste zeehonden zijn dan al weer
verdwenen.

en verder

De veerkracht van de natuur is ongekend. Twintig jaar geleden was de
steenmarter een zeldzame soort van kleinschalige cultuurlandschap
pen en stond op het randje van uitsterven, nu zit hij middenin de stad
in kruipruimtes en onder motorkappen. Wil je als soort overleven in
stedelijk gebied, moet je je aanpassen. Als je dat niet kunt, ben je
weg. Als je dat wel kunt, ligt er een wereld voor je open.
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Niemand kan voorspellen wat ons nog te wachten staat. Zien we
straks grote zilverreigers langs de vijvers in de stad? Zwemmen er
bevers door de herstelde Hunze? En wie ziet als eerste een vos op de
Grote Markt?
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Bezoekerscentrum Dollard
vanaf 15 juni geopend

Fotografie Omke Oudeman Afbeelding cover PxHere

Het Groninger Landschap wil via de Hunze niet alleen de verbinding
herstellen tussen Zuidlaardermeer en Reitdiep, maar ook hoogwaar
dige natuur de stad inbrengen tot diep in de wijken. En als de stadjers
dan in hun tuin en onder hun dak ruimte bieden aan de natuur, komt
het met de stadsnatuur helemaal goed.
Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

Het vernieuwde bezoekerscentrum Dollard aan
de Dallingeweersterweg in Termunten opent
op 15 juni haar deuren. De afgelopen maanden
is de inrichting aangepakt en is er een nieuwe
expositie ‘Strijdtoneel Dollard’. De expositie
vertelt het verhaal van het water, de natuur en
de mens in dit gebied. Ook is er een korte film te
zien over de Dollard van Ruben Smit.
Het bezoekerscentrum is in de zomermaanden
geopend op woensdag, zaterdag en zondag van
12.00 tot 17.00 uur. Vanaf het bezoekerscentrum
loopt er een nieuw betonpad door de polder
naar de dijk en de zeehondenkijkwand.

Woensdag 16 oktober 2019
Beschermersavond, speciaal
voor u!
Op 16 oktober ’s avonds willen wij u graag
bijpraten over onze werkzaamheden en
actuele projecten.
U bent van harte uitgenodigd. Noteert u
alvast de datum? In de volgende Golden
Raand ontvangt u van ons het volledige
programma.
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Knobbelzwanen in
de Hunzezone

KORT NIEUWS

Zeehondenkijkwand
staat er weer

Wethouder Inge
Jongman, Jan
Beekman en stagiair
Sam met de
geboorteaangiftes
op het stadhuis

Geboorteaangifte jonge
zeearenden
Jan Beekman, beheerder van het Hunzedal,
deed vrijdag 26 april jl. aangifte van de ge
boorte van twee Groninger zeearendjongen.
Inge Jongman, wethouder van de gemeente
Groningen, was bij dit bijzondere moment
aanwezig. Met de gemeentelijke herinde
ling van Groningen, Haren en Ten Boer is dit
de eerste keer dat er een zeearend in de
gemeente Groningen is geboren.
Op het moment van aangifte was overigens
nog niet duidelijk om hoeveel kuikens het
ging. Inmiddels hebben we twee donskopjes
boven de nestrand uit zien kijken. De kuikens
zijn waarschijnlijk rond de paasdagen uit het
ei gekomen. Vanaf dat moment is moeder
zeearend af en toe van het nest, op zoek
naar voedsel voor de kleintjes. Ook vader
zeearend komt voedsel brengen.
Beleef het Hunzedal
Het zeearendpaar leeft al enkele jaren in
het Hunzedal, het uitgestrekte natuurge
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bied onder de rook van de stad Groningen.
Hoewel grote delen van het Hunzedal
toegankelijk zijn voor vogelaars, natuurlief
hebbers en andere recreanten, krijgt lang niet
iedereen de kans om bijvoorbeeld ooit een
zeearend of een bever te zien. Of andere
bijzondere momenten te beleven. Want
daarvoor moet je wel op de juiste tijd op de
juiste plek zijn. Onze natuurbeheerders, Jan
Beekman en Alwin Hut doen geregeld hele
bijzondere waarnemingen, al dan niet met
behulp van wildcamera’s. Die bijzondere
momenten willen ze graag delen met een
groter publiek en daarom heeft Het Gronin
ger Landschap op haar website een speciale
pagina ingericht over het Hunzedal met
bijzondere beelden uit alle seizoenen. Ieder
een kan nu vanuit zijn luie stoel meegenieten
van wat het Hunzedal zo bijzonder maakt.
Kijk maar eens op www.groningerlandschap.
nl/beleefhethunzedal

Toneelvoorstelling
De Poolse Bruid

Oevers Zuidlaardermeer
schoongemaakt
Vrijwilligers van kanovereniging de Futen
en Zeilvereniging Zuidlaardermeer hebben
bijna honderd vuilniszakken zwerfvuil, te
vergelijken met drie bedrijfscontainers vol,
verwijderd van de oevers van het Zuidlaarder
meer.
De opruimactie vindt elk jaar in maart plaats,
vlak voor de start van het broedseizoen.
Door de stormachtige wind konden alleen
ervaren kajakkers verantwoord het meer op
en reddingsboten zetten vrijwilligers over
naar de eilandjes in het meer om ook daar
op te ruimen. Behalve flessen, (chips)zakken
en blikjes vonden de vrijwilligers onder meer

autobanden, stoelen, kussens, jerrycans en
zelfs een opblaasboot. Ook werd er grof vuil
gevonden dat niet in de container paste: een
surfplank, een stalen pijp, gordijnrails, een
bootmast, grote dekzeilen, twee verroeste
boeien en een zwemtrapje.
Het Groninger Landschap is blij met de
opruimactie, vooral ook omdat plastic in de
natuur grote gevolgen heeft voor de dieren
die er leven. Plastic valt langzaam in heel
kleine deeltjes uiteen en die deeltjes komen
in de magen van dieren en vissen terecht.
Weekmakers uit plastic vervuilen het water.

Het Noord Nederlands Toneel en Tg Echo
spelen deze zomer vier weken lang de theater
voorstelling De Poolse Bruid, bij boerderij De
Haver in Onderdendam. De film De Poolse
Bruid verscheen in 1998 en is inmiddels cul
tureel erfgoed. De veelvuldig bekroonde film
is inmiddels in vijftig landen vertoond en in
Groningen de best bekeken film ooit. Het is
voor het eerst dat er nu een toneelbewerking
van wordt opgevoerd.
Over de voorstelling
Een Poolse vrouw ontkomt op het Groningse
platteland aan haar pooiers. Gewond vlucht
ze naar de boerderij van een stugge boer.
Hij draagt haar naar binnen en geeft haar
schone kleren en te eten. De twee mensen zijn
eilanden op zichzelf: ze spreken elkaars taal
niet, maar met gebaren en gebroken Neder
lands ontstaat er toch een voorzichtig gesprek.
Terwijl hij zich zorgen maakt over de toekomst
van zijn boerderij, probeert zij een plek in zijn
huishouden te veroveren. Ze maakt schoon,
kookt en houdt hem gezelschap. Ze leren
elkaar steeds beter kennen en er ontstaat een
band tussen hen die langzaamaan intiemer
wordt. Maar de buitenwereld valt niet eeuwig
op afstand te houden en het gevaar kruipt
dichterbij.

Wilde bevers spotten
Twee bevers uit het Hunzedal zijn nu LIVE te
volgen via de webcams in en bij hun burcht.
Het beverstelletje is dag en nacht te volgen.
’s Nachts zijn ze het meest actief en gaan ze
op pad. Overdag liggen ze heerlijk te slapen,
knuffelen en vlooien. Er breekt nu een span
nende tijd aan; want kunnen we dit jaar wel
of geen kleine bevers verwachten? Kijk nu
mee via www.groningerlandschap.nl/
dichtbijdebevers
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‘De laatste boer van Euvelgunne’

Boerderij De Haver in Onderdendam is
een rijksmonument en sinds kort in bezit
van Het Groninger Landschap. De achter
gelegen schuur biedt podium voor de
opvoering van De Poolse Bruid. De voor
stellingen zijn van 19 juni t/m 14 juli 2019.
Tickets kosten € 24,50. Beschermers van
Het Groninger Landschap ontvangen
€ 2,00 korting via kortingscode HGL2019.
Info en tickets: www.nnt.nl/poolsebruid

Tekst Rogier Verhagen Fotografie Artemisia Photography, Geert Job Sevink, Ron Buist

Zuidlaardermeer

In memoriam: Thies Dijkhuis 1946-2019

Als iemand iets betekend heeft voor natuur
in de stad Groningen, dan was het Thies
Dijkhuis. Zijn leven lang woonde hij op de
boerderij Euvelgunnerheem in Euvelgunne,
aan de oude bedding van de Hunze. Zijn
vader overleed toen Thies zeven was en
samen met zijn moeder en jongere broer en
zus runde hij al op jonge leeftijd het boeren
bedrijf. Aanvankelijk lag de boerderij midden
in de weilanden, met de kerktorens van de
stad G
 roningen op de horizon. Vanaf de jaren
zestig kwam de boerderij aan de rand van
de uitbreidende stad te liggen. Nog steeds
zag hij vanaf het stoepje voor de boerderij
de kerktorens van Engelbert, Middelbert en
Noorddijk. Later kwam de ringweg en in de
jaren negentig de volgende stadsuitbreiding.
Thies liet zich echter niet uitkopen met een
zak geld: de waarde van de boerderij en de
Hunzezone was niet in geld uit te drukken.
Samen met zijn broer Teun en zus Fré is het
hem met tomeloze inzet gelukt om de Hunze
zone te behouden tegen de oprukkende
stad. Hij was enorm trots op dit levenswerk

en kon als geen ander genieten van zijn
zwartbonte koeien en Groninger blaarkoppen
in de Hunzezone. Uiteindelijk kreeg hij voor
zijn inspanningen erkenning van de gemeen
te Groningen in de vorm van de erepenning
van de stad.
Thies Dijkhuis gaat de historie in als de
laatste boer van Euvelgunne. Deze gelijk
namige documentaire van Tom Tieman
geeft een prachtig beeld van deze eigen
zinnige G
 roningse boer. Hij beschouwde Het
Groninger Landschap als zijn opvolger. Voor
ons is het een enorme eer dat hij de Hunze
zone aan ons toevertrouwt en tegelijkertijd
een grote verantwoordelijkheid. We gaan
goed zorgen voor de boerderij en de Hunze
zone. En geheel in de stijl van Thies, spannen
we ons maximaal in voor het herstel van de
Hunze in de stad Groningen.
Ter nagedachtenis aan Thies Dijkhuis en om
zijn levenswerk voort te zetten, hebben we
in overleg met de familie besloten om een
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Thies Dijkhuisfonds in het leven te roepen.
Alle bijdragen aan dit fonds zullen volledig
gebruikt worden voor de instandhouding van
de boerderij, het beheer van de Hunzezone
en het verdere herstel van de Hunze in de
stad Groningen.
Tekst Marco Glastra Fotografie Marco Glastra, Ard Bodewes

KORT NIEUWS

Hunzecafé
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je
meer weten over Groningen, Stad aan
de Hunze? Kom dan naar het Hunze
café op woensdag 19 juni van 19.30
tot 21.30 uur in de watertoren bij het
Noorderplantsoen in Groningen. Onder
andere Jan Beekman, Rob Reintsema
en Marco Glastra informeren belangstel
lenden daar over geschiedenis, heden
en toekomst van de Hunze in de stad.

De Hunze:
levensader van Groningen

Toegang: Beschermers € 3,50, niet-
Beschermers € 5,00. Reserveren kan
via www.groningerlandschap.nl/activi
teiten

In de geschiedenis van Groningen is de Hunze een belangrijke
levensader. Verstedelijking en infrastructurele beslissingen hebben
de ader echter een flink aantal verstoppingen bezorgd.

een stromende Hunze”, zegt Rob Reintsema, kwartiermaker bij Het
Groninger Landschap. “Bebouwing en aanleg van stedelijke infra
structuur hebben door de jaren heen weinig rekening gehouden met
de loop van het stroomgebied. Daar komt nog bij dat het waterpeil op
meerdere plekken in de stad omhoog gepompt moet worden. Onze
droom is om de Hunze weer te laten stromen door de stad Groningen.
De Hunze verbindt dan het Zuidlaardermeer met het Reitdiep en zorgt
tegelijkertijd voor een aantrekkelijke werk- en leefomgeving in de stad.
Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van aanwezige meanders.”
Om de stromende beek te herstellen moeten er twee dingen gebeu
ren. Reintsema: “De losse trajecten van de Hunze moeten worden
ingericht met ruimte voor water, groen en gebruiksmogelijkheden.
Vervolgens zullen alle trajecten met elkaar verbonden worden om een
stromend geheel te krijgen. Dit zorgt ervoor dat het schone Drentse
water weer het Reitdiep en uiteindelijk de Waddenzee bereikt. Dat is
voor de ecologie van de rivier van meerwaarde, maar vooral ook voor
de beleving van de Hunze als verbinding tussen Drenthe en het Wad.
Om dit te realiseren zijn inspanningen van alleen Het Groninger Land
schap niet voldoende. De stichting zal waar mogelijk moeten aanhaken
bij initiatieven van de waterschappen, de provincie en gemeenten.”

De rivier de Hunze heeft zijn oorsprong in de hoogvenen rond Em
men en Odoorn. De twee bovenlopen, het Voorste- en Achterste diep
komen bij Gasselternijveen samen tot de Hunze. De rivier wordt naar
de oostkant van de Hondsrug gedwongen, vanwaar de Hunze naar
het Zuidlaardermeer stroomt. Van daaruit stroomt de Hunze onder
verschillende andere namen naar de Waddenzee. De stad Groningen
is precies op het einde van de Hondsrug gebouwd met de naastge
legen Hunze als verkeersroute tussen veen en zee. Jammer genoeg
is er van een vrije doorstroming van Drenthe naar het noorden van
Groningen geen sprake meer. Door de jaren heen is er een behoorlijk
aanslag gepleegd op de het stroomgebied van de Hunze. De levens
ader heeft een flink aantal verstoppingen.
Een stromende Hunze
Een van die verstoppingen is de stad Groningen. Daar is de water
loop door bebouwing en infrastructuur op veel plekken onderbroken,
maar tegelijkertijd zijn op veel plekken in het stedelijk landschap nog
sporen van de Hunze te vinden. Sinds eind vorige eeuw is de Hunze
ingesloten door de stad. Een aantal meanders heeft de verstedelijking
overleefd. “We kennen de grootste obstakels voor het herstellen van
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verleggen, fiets je straks door het groen en langs een plek waar eens
de Hunze richting Lauwersmeer stroomde.”
De Hunzeboord in het noorden van de stad, is een fietspad dat van
het Van Starkenborghkanaal naar de Pop Dijkemaweg loopt. Ook hier
zijn mogelijkheden om de Hunze een nieuwe rol te geven. “Het pad is
goed herkenbaar in het landschap door de populierenrij erlangs”, zegt
Reintsema. “Het oude stuk van de Hunze dat hier nog ligt kunnen we
een andere functie geven. Ook hier kan een gebied komen waar be
woners in de natuur kunnen recreëren. Bovendien doen de gebieden
langs de Hunzeboord en in Roodehaan in hun nieuwe functie dienst
als waterberging.” Ook elders in het Hunzedal draagt Het Groninger
Landschap een steentje aan het bergen van water. Reintsema: “Voor
Stadjers moet het een mooie gedachte zijn dat de natuurgebieden
rondom de stad een belangrijke rol spelen om bij wateroverlast, in de
stad droge voeten te houden.” Ook het klimaat is volgens Reintsema
gediend bij een natte Hunze. “Zuidelijk van de stad is de Hunze
omringd door veengebieden. Omdat veen uit rottende plantenresten
bestaat, bevat het een enorme hoeveelheid CO2. Dat wordt een pro
bleem wanneer het grondwaterpeil in de veengebieden daalt, bijvoor
beeld als gevolg van drooglegging voor de landbouw. Zodra het veen
wordt blootgesteld aan lucht oxideert het. En door die oxidatie komt
de opgeslagen CO2 vrij. Verhoog je dus het waterpeil, dan komt het
veen niet in aanraking met zuurstof en sluit je de CO2 op. We krijgen
met het verhogen van het grondwater niet alleen een prima biotoop
voor de zeearend, otter, bever en een groot aantal zeldzame planten,
we helpen ook nog eens met het halen van de klimaatdoelen.”

Stadsnatuur en recreatie
Niet ver van de Hunzezone ligt Roodehaan, vroeger een gehucht en
nu onderdeel van de stad. Hier ligt een oude meander van de Hunze
waarvan een oude oeverwal nog duidelijk aanwezig is in het land
schap. Reintsema: “We willen deze meander een rol geven in een
natuurpark waar de bewoners kunnen rusten en recreëren. Het fiets
pad dat er nu loopt, voert langs industrie en bedrijven. Door het pad te

Groningen, Stad aan de Hunze
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Tekst Jeroen Schoondergang Fotografie Geert Job Sevink Illustratie Rutmer Zijlstra

Hunzezone

Stad Groningen
als natuurlijke rots

Vanaf de aanrijroute A7 ligt de Hunzezone bijna letterlijk
weggestopt tussen de infrastructuur die hoort bij een moderne
grote stad als Groningen. Sla vanaf de Hooghoudtstraat de Euvelgunnerweg in en de wereld verandert op slag. De natuur lacht je
tegemoet, overal bloeiende sleedoorn en knalgeel speenkruid
langs de waterkant. Dit is de Hunzezone: een grote groene long die
meehelpt een steeds groter wordende stad gezond te houden.
Natuurbeheerder Jan Beekman monitort al
35 jaar de knobbelzwanen van de Hunze
zone. “Zo heb ik Euvelgunne en natuurlijk
Thies Dijkhuis leren kennen. Ik weet dat Thies
die zwanen ook graag rond zijn huis had. Dit
jaar vingen we een nieuwe zwanenfamilie.
Het bleek een dochter van het oude paartje
zwanen dat hier jarenlang heeft gebroed. Zij
vormt nu de generatie die het stokje over
neemt. Toen ik het aan Thies vertelde zei hij
glunderend: ‘Dan is de cirkel rond’.”
Eeuwenoude meander
Thies Dijkhuis, ‘de laatste boer van Euvel
gunne’ blijft onlosmakelijk met de Hunzezone
verbonden, weet Jan: “Er is hem volgens
eigen zeggen veel geld geboden om elders
te gaan boeren, maar hij heeft altijd voet bij
stuk gehouden. Zonder hem zouden we nu
tussen de blokkendozen lopen, in plaats
van over een mooi stuk hooiland langs een
eeuwenoude meander van de Hunze. En de

Hunzezone is populair bij de medewerkers
van de bedrijven rondom. Het is heerlijk om
tussen de middag na een ochtend in een
bedrijfshal of achter een bureau, de bui
tenlucht op te zoeken. De mensen die hier
werken hebben een heel natuurgebied tot
hun beschikking. Met lekker weer kan het
aardig druk zijn en lopen er zo 200 tot 300
mensen.” Het schelpenpad door de zone
leidt over een licht glooiend veld naar de
oude meander van Hunze. Het is de oeverwal
langs een afgesloten stuk van de rivier. Jan:
“Je ziet dat het water behoorlijk helder is. Het
staat vol met kwelindicatoren als holpijp en
waterviolier. En het water trekt een verschei
denheid aan dierenleven aan, zoals de heide
kikker en verschillende soorten libellen.”
Visitekaartje
Jan vindt dat het is tijd is voor een gron
dig onderhoud van het gebied. “Met het
overlijden van Thies moeten we beslissingen
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nemen over hoe we het gebied verder gaan
beheren. De blaarkoppen van boer Dijkhuis
blijven natuurlijk belangrijk in de Hunzezone,
maar we zouden ook een wat groter areaal
kunnen beheren als hooiland. Dan krijgen we
meer bloemrijk en kruidenrijk grasland, waar
het goed toeven is voor insecten, vogels en
andere dieren.” Vanaf de Euvelgunnerweg
werd het zicht op de Hunze en het oude
beekdallandschap eromheen voor het groot
ste gedeelte afgeschermd door opschot van
elzen en rietkragen. “Dat was ons een doorn
in het oog”, zegt Jan. “Als je hier op de fiets
voorbij kwam, zag je eigenlijk niet dat je door
een mooi stuk natuur reed. Door hier het
riet te maaien ontstaat er een inkijkje in de
geschiedenis van de provincie. Prachtig toch,
die glooiende oeverwal en dan die bocht van
de Hunze? Juist dit gebied aan de stadsrand
is ons visitekaartje en toont het werk dat Het
Groninger Landschap verricht.”

Jan Beekman

Tekst Jeroen Schoondergang Fotografie Artemisia Photography

Wandelen door
de Hunzezone

Gierzwaluwen, slechtvalken, stadsduiven,
muurplanten, vleermuizen: ze voelen zich
helemaal thuis in de bebouwde stad. Voor hen
is de stenige stad een fantastische rotspartij.
Het open en groene Groninger land is ideaal om
eten te vinden, maar wonen doen ze in de stad.
Hoe meer stenen en kieren, hoe beter.

Gierzwaluw
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Verschuiving naar buitenwijken
Lindeboom woont in de buitenwijk Beijum. Aan zijn huis hangen
gierzwaluwnestkasten. Nog onbewoond, maar hij heeft goede hoop.
“Ik lok ze met een gettoblaster. Ze komen af op giergeluid. Zo at
tendeer ik ze op mijn nestkasten. Ik verwacht snel een jong paar.” Zijn
eigen wijk, maar ook Lewenborg, zijn sinds twee decennia in trek bij
gierzwaluwen. “In de stad Groningen komen ze bijna overal voor, maar
ze broeden vooral in het centrum. Hoe steniger, hoe beter. We zien
wel een verschuiving naar de buitenwijken. Dat komt mede door sloop
en renovatie in en rond de binnenstad.” Lindeboom helpt mee met tel
lingen van gierzwaluwen. De laatste telling, van afgelopen jaar, kwam
uit op circa vijftienhonderd laagvliegende dieren. De populatie blijft
redelijk stabiel, concludeert hij op basis van eerdere tellingen. Een
voudig is het tellen bepaald niet. “Eerst moet je de routes opzoeken.
Gierzwaluwen vliegen vaak dezelfde routes tussen gebouwen. Maar
ze zijn razendsnel.” Eind juli, na een verblijf van zo’n drie maanden in
Groningen, is het weer stil boven de huizen. “Dan vertrekken ze naar
Afrika waar ze overwinteren.” Speciaal voor gierzwaluwen hangen
in Groningen zo’n zeshonderd nestkasten. Veel nestkasten worden
bewoond, stelt Lindeboom tevreden vast.

Natuur en bebouwing, het lijken tegenpolen. Bebouwing zit natuur
vaak in de weg. Voor sommige dieren en planten geldt het tegendeel:
ze houden juist van stenige huizen, flats en steden. Sterker nog: ze
kunnen niet zonder. De gierzwaluw is zo’n gebouwbewoner. De zwa
luwen zien gebouwen niet als iets menselijks, maar als steile natuur
lijke rotspartijen. “Gierzwaluwen zijn van nature rotsbewoners. Nissen
in schoorstenen, de ruimten onder dakpannen: voor hen zijn het
spleten in rotskliffen. Lang geleden, toen er in Nederland nog geen
stenen huizen waren, had je hier geen gierzwaluwen. Ze kwamen
mee met de Romeinen, die badhuizen bouwden.” Aan het woord is
Rob Lindeboom, een liefhebber van gierzwaluwen. Hij is actief binnen
de Stadsvogelwerkgroep van Avifauna Groningen. De gierzwaluw
fascineert hem al sinds zijn vroege jeugd. “Eind april komen de eerste
zwaluwen aan uit Afrika. Lag ik als klein jochie in bed, dan hoorde ik
ze door de straat vliegen. Met dat typische gierende geluid, vandaar
de naam.” Vliegen kunnen gierzwaluwen als geen ander. Bijna alles
doen de luchtacrobaten vliegend, met snelheden van tegen de twee
honderd kilometer per uur. “Ze vliegen soms even naar Frankrijk om
voedsel te zoeken.”

Vleermuizen verkassen vaak

Boven: Slechtvalk vliegt boven de stad Groningen en rechts haar jongen
bovenin het Gasunie-gebouw

Gewone
dwergvleermuis

Vleermuizen wonen veelal ongemerkt met ons samen. In
onze gebouwen verstoppen ze zich in kieren in muren en
daken. De gewone dwergvleermuis komt in de stad Groningen
het meeste voor, zo blijkt uit een recente inventarisatie. De
populatie wordt geschat op meer dan drieduizend dieren.
“Ze zitten verspreid over de stad, maar vooral Lewenborg is
tegenwoordig booming”, vertelt Klaas van Nierop, stadsecoloog
van Groningen. De voorkeur voor Lewenborg heeft alles te
maken met voedsel. “Vleermuizen zoeken hun eten in de
buurt. Hun bulkvoer bestaat uit muggen en die vliegen meer
in buitenwijken dan in de binnenstad.” In Groningen wonen
meerdere zogeheten ‘gebouwgebonden’ vleermuissoorten,
zoals de laatvlieger, de meervleermuis en de tweekleurige
vleermuis.

Winterslaap

Honkvast zijn de vleermuizen bepaald niet. Ze verhuizen
vaak, zelfs meerdere keren per jaar. ’s Winters doen ze in
gebouwen hun winterslaap. Sommige soorten kruipen dan weg
in spleten en andere holten, andere hangen open en bloot
ondersteboven aan het plafond. “Dwergvleermuizen doen hun
winterslaap bij elkaar in grote groepen. In de lente vliegen de
mannetjes uit. Vanuit hun paarplek, vaak een spleet in de muur,
lokken ze vrouwtjes. Na de paring komen de vrouwtjes elders
samen in zomerkraamkolonies, waar ze hun jongen krijgen en
grootbrengen.” Aan hun voorkeur voor spouwmuren, waar het
lekker warm en veilig is, kleeft tegenwoordig een risico. “Om
energie te besparen worden spouwmuren namelijk steeds
vaker volgespoten met isolatiemateriaal, terwijl binnen nog
vleermuizen zitten.”
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Slechtvalkfamilie
Bovenin het Gasunie-gebouw, toepasselijk de Aperots genoemd,
woont een andere stadsbewoner: de slechtvalk. Net als de gierzwaluw
een luchtacrobaat en met duikvluchten van boven de driehonderd
kilometer per uur zelfs nóg sneller. De nestkast hangt tachtig meter
boven de grond en kijkt uit over de stad. Klaas van Dijk van Avifauna
Groningen volgt de slechtvalkfamilie op de voet. Drie jaar geleden,
maart 2016, was de primeur. “De nestkast hing er al jaren, maar
destijds ontdekten we er voor eerst een slechtvalk”, vertelt hij. Het
eerste jaar werden vier jongen groot, het jaar erop drie en vorig jaar
twee. Dit jaar liggen twee eieren in het nest, dat met een webcam van
de Gasunie continu valt te bekijken. Van Dijk: “Het gaat goed met
de slechtvalk in Nederland. Aan hoge gebouwen en torens hangen
steeds meer nestkasten. Om die nesten wordt gevochten. Jongen die
uitvliegen, moeten immers een eigen nestplek vinden. De Aperots is
populair onder slechtvalken. Het ligt hoog en steil, als een rots, en in
de buurt is veel voedsel te vinden. Elk jaar proberen nieuwe stellen
zich in te vechten. Tevergeefs tot nu toe.”

vloog in Hamburg tegen een windturbine.” Op het slechtvalkmenu
staan meer dan twintig vogelsoorten, waaronder dodaars, wintertaling,
watersnip en spreeuw. Tot zijn verrassing trof hij ook rosse vleermui
zen aan. Meest in trek is de duif. Slechtvalken blijken echte duiven
liefhebbers. “Vaak zitten ze bovenop het gebouw. Zien ze een duif,
dan grijpen ze het slachtoffer op topsnelheid uit de lucht. De duif is
meestal op slag dood. Ze pakken alleen verdwaalde postduiven, geen
stadsduiven. Postduiven vliegen namelijk hoog in de lucht, terwijl
stadsduiven laag blijven. Slechtvalken jagen niet tussen de gebou
wen.”

Prooiresten slechtvalk
Van Dijk pluist de prooiresten van de slechtvalkfamilie uit. Een hache
lijke onderneming, want hij moet de resten eerst eigenhandig uit de
nestkast halen. Met een bak waarmee glazenwassers ramen lappen,
bereikt hij het nest. “Het uitzicht daar is bijzonder. Op deze manier
ringen we ook de jonge vogels. Eén ring is teruggevonden. De vogel
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Muurvarens op oude stadsmuren

Vervangende woonruimte
Gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen: allemaal genieten ze
een speciale wettelijke bescherming. Van Nierop: “Deze stadsdieren
wonen uitsluitend in gebouwen. Ze kunnen zelf geen nest bouwen en
keren elk jaar naar dezelfde plek terug. Daarom zijn de nestplekken
jaarrond beschermd, dus ook als gierzwaluwen in Afrika zitten.” Dreigt
een nest te verdwijnen, zoals bij sloop of renovatie, dan is de huisei
genaar verplicht om vervangende woonruimte aan te bieden. Tot voor
kort had dat veel voeten in de aarde. De verplichting leidde tot stapels
papierwerk en controles, tijdrovende onderzoeken en vertraging bij
bouwplannen. Dat moet anders, besloot de gemeente. “Als gemeente
nemen we nu het voortouw. We nemen werk uit handen van woning
corporaties en andere eigenaren. Zo stellen we een stadsdekkende
inventarisatie op. Dan weten we waar de nesten zitten.” De vervan
gende woonruimte geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor
de tussenliggende sloop- en bouwperiode. “Dicht in de buurt moeten
tijdelijke nest- en verblijfplekken worden aangelegd. Denk aan nest
kasten voor gierzwaluwen en vleermuizen. Bij nieuwbouw moeten
altijd meer verblijfplaatsen voor gierzwaluwen en vleermuizen komen
dan ervoor, ook als er eerder géén zaten. De rotsbewoners zullen
ervan profiteren.”

Gele helmbloem op
kademuur Diepenring

Huismus

De naam zegt het al: muurplanten houden van muren. Als
ze maar stenig, steil, een beetje verweerd en verticaal zijn.
Van nature groeien muurplanten op rotsige bergen. Onder
de muurflora bevinden zich veel varens, die met hun sporen
de onherbergzame plekken kunnen bereiken. Wie in de stad
Groningen fraaie muurvarens wil zien, kan het beste op zoek
in de Diepenring. Aan weerszijden van de Groningse grachten
groeien ze op de oude kademuren. Niet alleen de muurvaren is
er te vinden, ook de gewone eikvaren, tongvaren, steenbreek
varen en tal van andere muurplanten. Het gaat goed met de
Groningse muurplanten. De toename is mede te danken aan
een betere bescherming. Vroeger waren muurplanten vogel
vrij, tegenwoordig wordt er met het reinigen en renoveren van
kademuren rekening mee gehouden. Bij nieuwe havens, zoals
de Reitdiephaven, wordt de groei van muurvarens zelfs actief
gestimuleerd.

nissen. Vaak zingen ze vanaf een hoge zangpost, zoals het dak van
het UMCG. Ken je de karakteristieke knarsende zang, dan hoor je ze
regelmatig.” Lindeboom zet zich in voor de bescherming van stads
vogels. Over spreeuwen en kauwen, beide liefhebbers van steden,
maakt hij zich ernstig zorgen. De soorten kelderen in aantal. “De nes
ten van gierzwaluwen zijn wettelijk beschermd, die van spreeuwen en
kauwen niet.” Klaas van Nierop, de Groningse stadsecoloog, bevestigt

Huiszwaluwen blijven Stadjers

Stadsduiven
Stadsduiven zijn Van Dijks andere vogelhobby. Al ettelijke jaren telt hij
de duiven in de stad Groningen. Ook stadsduiven houden van steen.
“Van oorsprong stamt de stadsduif af van de rotsduif, een soort die
van nature leeft in zuidelijke rotsgebieden. De rotsduif is duizenden
jaren geleden gedomesticeerd. De huidige stadsduiven zijn nakome
lingen van ontsnapte dieren. Het zijn wilde vogels, zonder eigenaar.”
Van Dijk komt op voor deze stadsvogel, die door menig vogelaar niet
serieus wordt genomen. “In het Noorderplantsoen zit een groep van
honderd stadsduiven. Ook bij de Vismarkt, Bachkade en Grote Markt
zitten grote groepen van zo’n zestig stadsduiven. Op het hoofdstation
hoor je bij de sporen het gepiep van jonge duiven onder de kappen.”
De jaren na de eeuwwisseling steeg de Groningse duivenpopulatie
snel tot circa vijfduizend exemplaren. Dat kwam door het grootschalig
bijvoeren met duivenvoer. Later, in 2008, damde de gemeente de po
pulatie in vanwege overlast. Voederen mocht niet meer en meer dan
vierduizend stadsduiven werden gevangen.

steenbewoner. Lindeboom hoort ze geregeld in de stad. “De zwarte
roodstaart treft je vooral in de oude binnenstad, waar ze nestelen in

Ook huiszwaluwen zijn afhankelijk van gebouwen. In de natuur
verkiezen ze rotswanden, maar ook huizen volstaan. Anders dan
gierzwaluwen en vleermuizen wonen ze er niet in, maar erte
genaan. “Huiszwaluwen metselen hun nest van klei vaak onder
dakgoten”, vertelt zwaluwkenner Andries Berghuis. Al meer dan
dertig jaar inventariseert hij broedvogels. Huiszwaluwen nesten
volgens hem daar, waar modderige klei of leem voorhanden is.
“Kleinesten vind je daarom in de buitenwijken, bijvoorbeeld de
nieuwe Reitdiepwijk, waar volop wordt gebouwd. Op bouwplaat
sen vinden ze nestmateriaal. De binnenstad mijden ze, daar is

Bescherming van stadsvogels
Meer vogels houden van steen. De zwarte roodstaart – een kleine
zwartgrijze vogel, met u raadt het: een rode staart – is ook een echte

Zwarte roodstaart
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nauwelijks natte klei voorradig.” Om huiszwaluwen te helpen,
zorgt Berghuis voor alternatieve woonruimte in de vorm van
kunstmatige nesten. Onder andere in De Hoogte, de Oranjewijk
en Vinkhuizen hangen ze aan huizen. Kunstnesten werken,
constateert Berghuis, maar tijdelijk. “Bij nood gebruiken huis
zwaluwen ze, maar de voorkeur gaat uit naar een zelfgebouwd
kleinest.” Berghuis ringt de jonge huiszwaluwen. “Zwaluwen
verhuizen af en toe, maar ze blijven wel binnen de stad.” Echte
Stadjers dus.

Tekst Addo van der Eijk Fotografie Artemisia Photography, Kina, PxHere, Daniël Tuitert, Omke Oudeman, René Oosterhuis

het onderscheid. Spreeuwen en kauwen nestelen volgens hem graag
in gebouwen, maar niet uitsluitend. “Ze kunnen uitwijken naar spleten
in bomen en andere nestplekken”, legt hij uit.

Hilco Jansma filmt de Groningse otter

“Hij was op jacht bij ’t Pannenkoekenschip in het Schuitendiep”

Een otter in het centrum van de stad Groningen, het moet niet
gekker worden. Hilco Jansma, natuurfilmer en kenner van de
stadsnatuur, volgde en filmde deze nieuwe bewoner van de stadsgrachten. Hij legt vast hoe het dier er is gekomen en hij vraagt zich
af wat we moeten doen om de omgeving leefbaar te maken en te
houden voor otters.

Hilco Jansma

het filmen was. Dan liet ik ze bijvoorbeeld het
nest van een paartje waterhoentjes zien dat
langs het pad onder de struiken verscholen
lag. Dat is precies waarom ik deze film heb
gemaakt; het opent de ogen van stadsbewo
ners. De natuur is niet iets dat heel ver weg
ligt, het speelt zich af op de stoep vlakbij
huis. Je hoeft er geen reis voor te maken, het
is gewoon een kwestie van goed kijken.”
Otter in de stadsgracht
De interesse voor de stadsnatuur van
Groningen bereikte een hoogtepunt voor
Jansma toen hij hoorde van een otter in de
stad. “Ik kreeg een tip van een bewoner van
een woonboot in de stad. De otter sliep af
en toe onder zijn boot en ging daarvandaan
’s nachts op jacht. Zo is het me gelukt een
aantal mooie opnamen te maken van de
stadsotter. Gedenkwaardig was een keer dat
ik hals over kop van Terschelling terugreisde
toen ik een belletje kreeg dat de otter er
weer was. Toen ik nog in de trein zat, hoorde
ik dat het dier alweer was verdwenen. Ik
dacht dat ik te laat was, maar uiteindelijk
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vond ik hem toch nog bij ’t Pannenkoeken
schip in het Schuitendiep. Terwijl het uit
gaansleven van Groningen voorbij raasde,
was de otter ongestoord op jacht.”
Enorm territorium
De otter in Groningen was voor Jansma de
start van een ambitieus meerjarig filmproject.
In de film wil hij vanuit de otter in de Gro
ningse stadsgrachten een blik werpen op de
otters in Groningen en Drenthe. “De otter is
een tijd uitgestorven geweest in Nederland,
onder andere door vervuiling, verlies van
habitat, verdrinking in fuiken en verkeer.
Dat we op dat gebied nu weer op de goede
weg zijn blijkt wel uit de aanwezigheid van
de otter in de stadsgrachten. Maar we zijn
er natuurlijk nog niet. Op dit moment zijn er
in Nederland naar schatting zo’n 275 otters.
Van die landelijke populatie komt jaarlijks
ten minste een kwart om het leven door een
verkeersongeval. Otters hebben een enorm
territorium. Ze leggen vaak flinke afstanden
over land af. Dan komen ze altijd wel een
drukke weg tegen.”

In Groningen en Drenthe komt de grootste
bedreiging voor de otterpopulatie van de
A28. Jansma: “De snelweg doorsnijdt een
oude verbinding van het Paterswoldsemeer
naar het dal van de Drentse Aa en het Zuid
laardermeer. Omdat ook de nieuwe generatie
otters langs dezelfde route zwerven, worden
ze steeds geconfronteerd met de almaar
drukker wordende A28. Met de film ga ik hier
nader op in: hoe zorg je ervoor dat er minder
slachtoffers vallen?”
Natuurherstel
Het project om de otters van de provincie
goed in beeld te krijgen vergt een enorme
hoeveelheid werk op uiteenlopende locaties.
Naast het in beeld krijgen van de Groningse
otter is Jansma ook voortdurend in de weer
met wildcamera’s op verschillende locaties
in Groningen en Drenthe. Als alles verloopt
volgens plan en Jansma genoeg budget bij
elkaar weet te krijgen, is het de bedoeling
dat de film eind dit jaar wordt voltooid. Een
belangrijk doel dat hij met de film probeert
te bereiken is het vergroten van de kennis

Otter eet een visje

van de gemiddelde kijker over de otter. “Ik
merk dat maar weinig Nederlanders precies
weten wat een otter is. Vaak zijn mensen ook
verbaasd dat er otters in Nederland voor
komen, of ze verwarren hem met de bever.
Ik wil laten zien dat het met investeringen in
natuurherstel mogelijk is zo’n prachtige soort
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terug te laten keren. Want eigenlijk is hij de
ambassadeur van ons zoetwatermileu.”
Meer weten over het project van Hilco
J ansma? Houd dan zijn website
www.hilcojansma.com in de gaten.

Tekst Jeroen Schoondergang Fotografie Stills uit de film van Hilco Jansma

“Het was de eerste Nederlandse otter die
ik in het wild zag”, zegt natuurfilmer Hilco
Jansma enthousiast. “Een wilde otter in de
stadsgrachten van Groningen, dat geloof je
toch niet?” Jansma kent de stadsnatuur van
Groningen als geen ander. Hij maakte eerder
een prachtig videoverslag van de natuur in
het Noorderplantsoen. “Af en toe schoot ik er
wat video. Als ik zo bezig was, vroegen voor
bijgangers me regelmatig wat ik eigenlijk aan

Otter op een drijver in de
stadsgracht (de foto’s van de
otters zijn stills uit de film)

De stad Groningen zit boordevol verwijzingen naar de Hunze. Greppels, oeverwallen
en straatnamen verraden waar ooit de Hunze stroomde. Marieke Creemer, vrijwilliger
van Het Groninger Landschap, ging op zoek
naar sporen van de Hunze. Samen met haar
fietsen we langs de oude Hunzeloop.
Vlakbij de hoge Tasmantoren, naast café Jan
Westerhoff, knijpt Creemer in de remmen.
“Kijk, dit is nu de Hunze”, zegt ze lachend.
Voor ons ligt een verscholen greppel, hoog
stens dertig meter lang, met knotwilgen en
speenkruid op de oever. Door een toegangs
hek is het net te zien. Om het Hunze-relict
staan schuren en huizen. Dat hier ooit de
Hunze stroomde, fascineert haar. “Juist deze
kleine, nog onbekende ontdekkingen vind
ik leuk. Een bewoner maakte ons er attent
op.” Het relict vertelt het verhaal van de
Hunze. Lang geleden krulde de rivier aan
de oostzijde om de stad. Destijds door de
ommelanden, tegenwoordig dwars door de
uitgedijde stad. De Hunze viel droog en ver
dween, maar in de stad liet de rivier tot op de
dag van vandaag haar sporen na. “Door mijn
zoektocht naar de oude Hunze bekijk ik de
stad met andere ogen. Ik zie de stad nu door
een Hunze-bril.”
Ontdekkingstocht
Een greppel hier, een oude oeverwal daar:
Creemer zocht de missing links op. Met
kaarten, menige stadsverkenning en recon
structies door de universiteit stippelde ze
samen met Marja Kiers de oude loop uit. “Het
reconstrueren van de oude Hunzeloop was
een heel gepuzzel. Vooral hier bij de Tasman
toren was de route onduidelijk”, vertelt ze.
Voor het vierde jaar gidst ze het resultaat van
de puzzel als fietsactiviteit van Het Groninger

Landschap. Zaterdag 13 juli 2019 stapt ze
weer op de fiets. “Om elf uur ’s ochtends start
onze ontdekkingstocht door de stad, met de
Hunze als rode draad. Onze fietstocht van
zeventien kilometer is een enkele reis. We
doorkruisen de stad van zuid naar noord. Met
wie wil, fietsen we terug naar het beginpunt.”
Ze raadt lezers van de Golden Raand ook
aan om de route zelfstandig te fietsen. “Het
is echt verrassend hoeveel sporen van de
Hunze nog te vinden zijn.”
Kleine ontdekkingen
De fietstocht bracht ons eerder die dag op
het fietsbruggetje in het Hunzedal over het
Drents Diep. We keken uit over de Wester
broekstermadepolder, terwijl onder onze
voeten het Hunzewater kabbelde. “De Hunze
begint bij Emmen. Een druppel Hunzewater
stroomt via Drenthe, het Zuidlaardermeer en
het Drents Diep hierheen.” Creemer draait
zich op de brug om en vervolgt: “En daar
eindigt het verhaal. In het Winschoterdiep
stopt de Hunze. Het Hunzewater stroomt niet,
zoals vroeger, naar het noorden, maar via
het Eemskanaal naar het oosten. Rond 1400
damden Groningers hier de Hunze af. Via het
destijds gegraven Schuitendiep leidden ze
het water naar de stadsgrachten. Dat deden
ze voor de vele bierbrouwerijen in de stad en
de aanvoer van turf.”
Verbeeldingskracht
Tijdens onze fietstocht volgen we niet het
Schuitendiep, dat er deels nog ligt, maar de
oude kronkelende meanders. Om de route
te verklaren, pakt Creemer een stadskaart.
Op de kaart staan grote kronkels ingetekend.
“Dat zijn de oude meanders van de Hunze.
Deze armen lagen niet altijd op dezelfde
plek. Sommige armen werden afgesneden,
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“In de weilanden bij het bezoekerscentrum
is de oude Hunzeloop nog goed zichtbaar.
Hunzewater stroomt er niet meer door,
maar omdat Het Groninger Landschap het
regenwater vasthoudt, staat er vaak water in
de oude Hunzebedding. Net als vroeger.” De
fietsroute verandert vaak, als een meande
rende rivier. Creemer neemt telkens nieuwe
zijpaden, om verse ontdekkingen te laten
zien. Twee grote kronkels op de kaart – door
de Oosterparkwijk en De Hoogte – intrige
ren haar. “Daar wil ik graag nieuwe sporen
ontdekken, zoals huizen die door de Hunze
zijn verzakt.”

De Hunzezone
Even daarna rijden we bij Oude Roodehaan
de Hunzezone in, een natuurgebied van Het
Groninger Landschap, ingeklemd tussen
bedrijventerreinen. Zelf fietst Creemer bijna
dagelijks naar de stad. Af en toe neemt ze
speciaal voor de Hunzezone een omweg.
“Het is hier prachtig. Je fietst hier echt door
het groen. Het pad ligt bovenop de oeverwal
van de Hunze. Mensen verwachten dit niet,
middenin een bedrijvenpark.” Op het pad
lopen opvallend veel groepjes mensen. “Het
is duidelijk lunchtijd. Dan maken ze even een
ommetje door de Hunzezone”, legt Creemer
uit. In de Hunzezone passeren we de boer
derij van de recent overleden Thies Dijkhuis,
bekend als de laatste boer van Euvelgunne.

13 juli 2019: fietsexcursie
langs de Hunze
De excursie, onder leiding van Marieke
Creemer en Marja Kiers, start bij het start bij
het fietstunneltje onder de Dr. Ebelsweg bij
Waterhuizen. De fietsexcursie start om elf
uur en eindigt om twee uur bij Bezoekers
centrum Reitdiep in Noorderhogebrug. Daar
is gelegenheid om iets te drinken en het
bezoekerscentrum te bekijken. Deelname
is gratis en opgeven niet nodig. Meer infor
matie op www.groningerlandschap.nl.

“Aan Thies hebben we deze groene oase
te danken. Door zijn standvastigheid bleven
deze landerijen onbebouwd. In Nederland
trekken we alles recht. Gelukkig is dat hier
niet gebeurd. Dit is een eeuwenoude kronke
ling. De Hunzezone is nu een parel in de
stad.”

Rechts:
Marieke Creemer

Artemisia Photography, Omke Oudeman, Geert Job Sevink Routekaart Greetje Bijleveld

Hunzezone

Koningslaagte

Hunze als naamgever
We fietsen stroomafwaarts en volgen de rivier
via de Euvelgunnerweg – “Euvelgunne bete
kent onland, het natte onbruikbare land” – de
Sontbrug, de Tasmantoren en de Pop Dijke
maweg. Onderweg wijst Creemer enthousiast
naar greppels, oeverwallen en bomenlanen.
Het herkennen van de sporen vereist af en
toe enige verbeeldingskracht. “Maar als je

het eenmaal ziet, is het onmiskenbaar de
Hunze.” Niet alleen het landschap herinnert
ons aan de Hunze, ook talloze namen in
de stad. Creemer somt een waslijst op: van
Eetcounter De Hunze tot roeivereniging de
Hunze. Van de Hunzehaven tot de wijk de
Hunze. “Dwars door de wijk de Hunze fietsen
we over de groene Hunzedijk. Onderweg
doen we ook de Hunzeboord aan. Allemaal
verwijzen ze naar de rivier. Het laat zien hoe
belangrijk de Hunze was voor de stad.”
Koningslaagte
De fietsroute eindigt ten noorden van de
stad, in Noorderhogebrug bij Bezoekers
centrum Reitdiep. Daar ligt volgens Creemer
een hoogtepunt, namelijk de Koningslaagte.
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Bezoekerscentrum
Reitdiep

Tekst Addo van der Eijk Fotografie Roelof Bos,

Hunze op de fiets

andere verschoven in de loop van de tijd. ’s
Zomers stroomde de Hunze door de mean
ders, ’s winters stond hier vaak het hele brede
beekdal vol met water.”
Vanaf het bruggetje fietsen we langs het Win
schoterdiep naar de Stainkoeln, de stortplaats
aan de rand van de stad. Creemer laat er kers
verse natuurterreinen zien, die recent door
Het Groninger Landschap zijn overgenomen.
In een lange strook liggen ze aan de voet van
de afvalberg. “Het Groninger Landschap wil
de oude Hunzeloop door de stad herstellen.
Al een paar jaar worden Hunzegronden als
deze aangekocht. Je kan hier duidelijk de
vroegere Hunzeloop zien. Door deze weilan
den zal een mooi fietspad worden aangelegd.
Dan hoeven we niet meer om te fietsen.”

Exoten in de stad:
“Wen er maar aan”

Het Noorderplantsoen in Groningen
is een ‘hotspot’ van exoten. Al twintig
jaar leeft er een Senegal papegaai.
Sinds kort heeft hij een vriendje: een
grote Alexanderparkiet en recentelijk
vliegt ook ergens nog een valkparkiet.
Ongetwijfeld ontsnapte exemplaren
die het op het oog goed overleven in
het centrum van Groningen. Hetzelfde
geldt voor de vele lawaaierige
nijlganzen, de Canadese ganzen, en
de sporadische mandarijneend of
bahamapijlstaart. Verborgen stress
daarentegen onder de roodwangen geelwangschildpadden die in de
plantsoenvijver huizen. Die hebben het
moeilijker dan het lijkt.

Senegal
papegaai
Randy
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Heel speels
Buren wijst op de nijlganzen in het plantsoen.
“Dat zijn er veel en ze maken best lawaai.
Dit is zo’n exotische soort waarvan men zegt
dat ‘ie moet worden afgeschoten. Maar welk
overlast geeft deze gans naar andere soor
ten? Ze jagen alleen andere dieren weg als
die te dicht bij hun jongen komen. Bovendien
neemt het aantal ganzen niet echt meer toe.
Het is alsof er een nieuw evenwicht ontstaat.
Als we nijlganzen hier weghalen, leggen de
andere gewoon meer eieren en hebben we
er straks weer net zoveel. Helpt niks. Laat het
op zijn beloop en er komt vanzelf een nieuw
evenwicht.” Buren heeft een speciale band
met de Senegal papegaai. “Eigenlijk is het
uitzonderlijk dat deze vogel hier al zo lang
zit. Hij ziet er goed uit, hij verkommert niet.
Je kunt het zielig voor hem vinden omdat hij
alleen is en geen soortgenoten heeft hier.
Maar dat vind ik geen reden om hem hier
weg te halen. Het is een vrolijk beest en ook
heel speels. Toen een tijdje geleden hier een
vrouwtje halsbandparkiet rondvloog, haalde
hij geregeld kunstjes uit voor haar. Hij is altijd
wel in voor iets en houdt ervan om in de
buurt van andere vogels te zijn. Het best kan
hij opschieten met de spreeuwen. Eksters en
kraaien pesten hem alleen maar. Maar nu die
grote Alexanderparkiet er is, trekken ze veel
samen op. Het zijn alle twee mannetjes, maar
inmiddels kunnen ze het goed met elkaar
vinden. Ik heb de indruk dat ze lol hebben.
Hij kijkt me af en toe aan met die grote gele
ogen, dan vraag ik me af wat hij nu eigenlijk
denkt. En als hij roept, da’s een mooi geluid.
Net alsof je in het buitenland bent.”
In Den Haag zit een grote kolonie halsband
parkieten die soms agressief zijn en andere
vogels wegjagen. Buren kent het verhaal

Moerasschildpadden

Canadese gans

maar is er niet bang voor. “Ik heb echt alle
literatuur nagelezen en er is nooit aange
toond dat dit soort vogels een andere soort
verdrijft. In heel Europa is er nog nooit een
kolonie Senegal papegaaien ontstaan. In
het westen zijn ooit twee broedparen van
deze papegaaiensoort geweest en dat heeft
destijds een paar jongen opgeleverd, maar
die vogels zijn weg. Deze zit hier ook al twin
tig jaar in zijn eentje. Ik ben juist blij dat die
Alexanderparkiet erbij is gekomen. Gezellig
voor beide vogels. Waar het in het plantsoen
juist slecht mee gaat, zijn de inheemse soep
eendjes. Dat ligt niet aan een paar parkieten.
Hun jongen worden weg gesnaaid door
reigers en kraaien.”

constant in stress leeft. Misschien is dat waar,
maar die indruk wekken ze niet. Ze overle
ven hier ook in een normale winter.” Gerard
van der Wijk van de schilpaddenopvang in
Harkema bevestigt het stressverhaal van
Stokvis. “Zeker leven die dieren in een stress
situatie. Maar dat zie je niet. Zolang mensen
denken dat deze schildpadjes in onze natuur
gewoon kunnen overleven, zetten ze ze ook
makkelijker uit en kopen weer een nieuw
kleiner exemplaar. Maar niks is minder waar.
Je ziet het niet aan ze, maar deze dieren lij
den dus nog een paar jaar in de ‘vrije natuur’
en dan geeft hun lichaam het op. Vorig jaar
hebben we zeshonderd schildpadden binnen
gekregen en een heel aantal daarvan kwam
uit het Noorderplantsoen in Groningen. De
meeste worden binnengebracht met een pa
rasitaire infectie. We geven ze allemaal een
wormenkuur en antibiotica maar de meeste
halen het toch niet. Van die zeshonderd van
vorig jaar leven er nu nog honderd. Dit soort
schildpadden kan ongeveer vijf tot zes jaar
in onze natuur blijven leven als ze voldoende
reserves hebben.” Van der Wijk wijst erop dat
roodwang- en geelwangschildpadden, als ze
naar een opvang worden gebracht, na een
eventueel herstel nooit meer bij particulieren
kunnen worden ondergebracht. “Dat is Euro
pees zo bepaald bij invasieve soorten zoals
deze schildpadden. De keuze is dan simpel:
of we houden ze in de opvang, of we laten
ze inslapen. Dat laatste doen we niet. Als ze
de antibioticakuur overleven, houden we ze
hier. Momenteel hebben we er 1200 en dat
worden er elk jaar meer.”

Leven in stress
In de vijvers van het plantsoen leven ook
minimaal tien tot twintig schildpadden, vooral
roodwang- en geelwangschildpadden. Buurt
bewoner Max Stokvis ziet ze geregeld op de
zomerse dagen in de zon bakken bij de klei
ne egeltrappetjes aan de rand van de vijver.
“Ze zien er gezond en gaaf uit. Levenslustig
zijn ze ook. Ze eten bovendien alles: vis,
insecten, brood, planten, wat maar eetbaar is.
Daarin lijken ze niks tekort te komen. Maar ik
ben sowieso tegen het vrijlaten van exoten
in onze natuur. Dat kan nooit goed zijn, kijk
maar naar de overlast van waternavel en de
opmars van de Amerikaanse rivierkreeft. Voor
deze schildpadden is het plantsoen boven
dien niet de ideale leefomgeving. Ik hoor
wel eens van kenners die zeggen dat een
dier dat niet in zijn eigen habitat is, eigenlijk
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“De meeste bomen die hier destijds in het
Noorderplantsoen zijn aangeplant, zijn
exotisch. Die omarmen we, dus laten we het
de papegaai en de parkieten dan ook een
beetje naar het zin maken!”, aldus Ana Buren,
vogelkenner en buurtbewoner van het plant
soen. “Het ergst vind ik dat zodra het woord
‘exoot’ valt in dezelfde zin vaak het woord
‘afschieten’ voorkomt. Dat is zo jammer en
vaak helemaal niet nodig.”

‘Alle beetjes groen
in steden helpen’

Schooltuintjes

Geveltuintjes

Sedum dak

in het hoofd ontstaat ruimte. Vanwege deze pluspunten schrijft Van
den Berg iedereen een dagelijks portie natuur voor. Bewijzen dat het
medicijn werkt, stapelen zich op. Zo blijken stadsbewoners in groene
wijken aantoonbaar gezonder dan in grijze wijken. “In Groningen ver
geleken we recent twee wijken. Beide bevatten evenveel groen, maar
in de ene wijk is het groen toegankelijk, bijvoorbeeld met wandelpa
den, in de andere niet. Wat blijkt? In de wijk met toegankelijk groen
zijn de bewoners gezonder.”
Groen dichtbij is belangrijk. Niet alleen op fietsafstand, maar ook in de
eigen straat en buurt. “Alle beetjes groen in de stad helpen. Vroeger
dacht ik dat alleen grootschalige natuur positief uitpakt. Uitwaaien
op het strand, lange boswandelingen. Maar groen werkt altijd, zelfs
een onooglijk stukje. Dat verbaasde me. Zelfs stadsbewoners met
alleen uitzicht op bomen en planten zijn gezonder en minder ge
strest.” Andersom geldt ook: hoe meer tegels in tuinen, hoe talrijker
de depressies. Hoe het werkt, weet Van den Berg nog niet precies. Ze
vermoedt een aan/uit-schakelaar in de hersenen. “Zien mensen groen,
dan denken hersenen: dit is fijn, geen gevaar. Je kunt de schakelaar
foppen met nepnatuur. Bijvoorbeeld met een Virtual Reality bril met
natuurbeelden.”

“Wow, wat is het hier stenig.” Agnes van den Berg
merkte het pas, toen ze zeven jaar geleden
weer in de stad Groningen kwam als kersverse
hoogleraar natuurbeleving. “In mijn Groningse
studententijd realiseerde ik me dat niet. Maar in
Groningen is echt weinig groen te vinden.” Dat
ze het opmerkte, komt natuurlijk ook door haar
specialisme: de relatie tussen groen en gezond
heid. Als onderzoeker ontdekte ze dat natuur geen
luxe is, maar bittere noodzaak. Een natuurwandeling
is volgens haar meer dan alleen leuk en gezellig. “Groen
werkt heilzaam. Hebben mensen natuur om zich heen, dan zijn ze
gezonder en gelukkiger. Ze gaan minder vaak naar de huisarts, heb
ben minder psychische klachten, zoals angsten en depressies, kunnen
zich beter concentreren en voelen zich energieker. Groen in de stad
verbetert ook de luchtkwaliteit en nodigt uit om te bewegen.”
Dagelijkse portie natuur
Dat natuur rustgevend werkt, weet menigeen uit eigen ervaring. Wie
wandelt in de natuur, ervaart dat aan den lijve. Stress glijdt weg en
20

Groene schoolpleinen
In ziekenhuizen blijkt pas echt hoe heilzaam natuur kan zijn. Patiënten
met uitzicht vanuit hun ziekenhuisbed op natuur herstellen sneller dan
patiënten die uitkijken op een blinde muur, zo wijst onderzoek uit. Van
den Berg maakt zich zorgen over een natuurtekort. Met name over
kinderen die opgroeien in een wereld van steen en beton, met ouders
die niet stimuleren om naar buiten te gaan. “Kinderen moeten buiten
in het groen spelen”, stelt ze. Haar advies: richt groene schoolpleinen
in, zodat kinderen vanzelf in aanraking komen met de natuur. “Haal
de natuur ook in de klas. Maak een plantenwand. Dat vinden kinderen
schitterend. Maar zorg ook voor groene fietspaden naar scholen.”
Onderwijl vergrijst menig stadstuin en verdringt bebouwing de laatste
restjes stadsgroen. Overheden, ontwikkelaars, stadsarchitecten, par
ticulieren, bedrijven, natuurorganisaties: Van den Berg roept iedereen
op om steden te vergroenen. “Maak het groen vooral toegankelijk.
Zorg dat mensen het kunnen zien en aanraken. Het gaat erom stads
bewoners en groen met elkaar in contact te brengen.”

ook. Een hittekaart van Groningen laat het effect van verharding zien:
op de Grote Markt is het op warme dagen acht graden warmer dan op
het naastgelegen Martinikerkhof, waar volop groen en schaduw zijn te
vinden. Stenen houden warmte vast, legt Lenzholzer uit. “De straling
warmt de stad vooral ’s nachts op. Hittestress veroorzaakt grote pro
blemen. Tijdens een stevige hittegolf stijgt het aantal sterfgevallen.”
Vorige zomer was de warmste zomer in drie eeuwen. Hittestress gaat
vaker voorkomen, zo is de verwachting. “De opwarming van steden
zal door de klimaatverandering toenemen”, zegt Lenzholzer. Klimaat
verandering betekent ook: meer piekbuien en langdurige neerslag,
waardoor straten en pleinen vaker blank komen te staan. Een groene
stad helpt om deze gevolgen tegen te gaan. Natuur en water
partijen kunnen regenwater tijdelijk opvangen en voorko
men dat riolen overbelast raken.
Verkoeling
Groen in de stad zorgt ook voor verkoeling, stelt Lenz
holzer. “Planten en bomen beïnvloeden het microklimaat
sterk. Opgaande beplanting, zoals bomen, zorgen voor
schaduw. Uit de huidmondjes van planten en bomen ver
dampt water, waardoor de lucht minder snel opwarmt. Bomen
en hoge planten hebben ook effect op windpatronen. Ze maken win
derige plekken aangenamer.” In een versteende Arnhemse wijk staat
sinds een paar jaar een stadsklimaatboom. Een actie van Lenzholzer,
om de waarde van groen te onderstrepen. Haar boek ‘Het weer in
de stad’ leest als een catalogus van oplossingen met als rode draad:
méér groen in de stad. “Ontbreekt de ruimte, kies dan voor verticaal
groen. Gevelgroen aanleggen, tuinen onttegelen, stadslandbouw:
Stadsbewoners kunnen zelf zoveel doen om de stad te verkoelen.”

Hittestress
Voor Sanda Lenzholzer klinkt de oproep tot meer stadsgroen als
muziek in de oren. Ze werkt bij de Universiteit Wageningen en doet
onderzoek naar het stadsklimaat. Hoe belangrijk is groen daarvoor?
“Heel belangrijk”, bevestigt ze met nadruk. “Meer groen maakt het
stadsklimaat aangenamer om in te verblijven.” Stenige straten en
stadspleinen voelen volgens haar vaak oncomfortabel. Soms waait
het er stevig en vooral ‘s zomers kunnen steden behoorlijk opwarmen.
Hittestress, heet dit fenomeen. Lenzholzer deed metingen op de
Groningse Grote Markt, een stenig stadsplein zonder bomen. “Men
beleefde het plein als behoorlijk winderig”, vertelt ze. Warm is het er
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Een groene stad Groningen. Het Groninger Landschap maakt zich er
sterk voor. Herstel van de Hunze brengt de natuur ín de stad. Stadjers
profiteren van groen in de buurt. Wetenschappers bewijzen het: groen
maakt stadsbewoners gezonder, fitter en gelukkiger. Groen verbetert
ook het stadsklimaat en het waterbeheer.

Fotografie Greetje Bijleveld

Boomspiegels

Jongen verdelen
Oosterhuis doet al zo’n twaalf jaar onderzoek naar huismussen. Op
een aantal plekken in stedelijk, half-stedelijk en open landschappelijk
gebied vangt en ringt hij mussen. Zijn eigen tuin voldoet niet meer
als vangplek. “Ze kennen me daar te goed. Als ik de bamboestokken
met het vangnet wil plaatsen, zijn ze direct vertrokken.” Over de mus
was lange tijd weinig bekend, maar door onderzoekers als Oosterhuis,
leren we de vogel steeds beter kennen en begrijpen. Vooral in het
broedsucces is veel meer bekend geworden. “De mus is niet alleen
een zaadeter, zegt Oosterhuis. “Uit onderzoek blijkt dat jonge mussen
in het nest alleen insecten gevoerd krijgen. Zaden verteren ze dan
niet. Maar zodra ze groot genoeg zijn om het nest te verlaten, gaat
er een knopje om. Vanaf dat moment eten ze zaden. Dat is prachtig
om te zien, want als je goed oplet zie je dat de ouders de jongen
verdelen. De moeder gaat met de ene helft van het kroost de hort
op en de vader neemt de andere helft onder zijn hoede. Je kunt ze
vanachter je raam in de gaten blijven houden want mussen blijven hun
hele leven op een relatief klein oppervlak, meestal een paar aaneen
gesloten tuintjes. Het zijn geen trekvogels. Zijn ze een keer uit een
gebied verdwenen, dan krijg je ze dus heel moeilijk terug.”

Huismus

soorten ‘waardplanten’. Dat zijn altijd inheemse planten. Daar staan
we eigenlijk nooit bij stil als we weer een mooie bloeiende Japanse
of Noord-Amerikaanse soort in de tuin zetten. Dat is dan o
 ngetwijfeld
ook een waardplant, maar dan wel voor een insectensoort die in
Japan is achtergebleven en voor onze insecten hooguit goed is om
wat nectar te scoren. Zich erop voortplanten lukt zeker niet. Daar
staan we met elkaar denk ik iets te weinig bij stil.”
Checklist
Hoe moeten mensen hun tuintje, of wellicht balkon, of dakterras
inrichten om mussen, en dus ook de andere vogelsoorten te helpen?
Oosterhuis heeft er een checkist voor opgesteld: “Het voedsel moet
er zijn, voldoende granen en zaden en voor de jonge vogels ook
inheemse planten met insecten, gedurende het hele voorjaar. Liefst
in de buurt van veiligheid, dus schuilgelegenheid in de vorm van
dichte struiken of struiken met stekels en doornen. Daarnaast is een
drinkplek belangrijk en een plekje waar ze zo nu en dan een zandbad
kunnen nemen of een ondiep watertje om in te badderen. Een paar
nestkasten in de buurt maken het voor de huismus compleet!”

Meest algemene vogeltje verkeert in zwaar weer

Mus kan niet zonder inheemse
planten en heesters
Ringmussen

De huismus, de meest algemene vogel in de Nederlandse tuinen heeft het
moeilijk. Het aantal huismussen is de afgelopen jaren schrikbarend afgenomen en zijn neef, de ringmus, komt in stedelijk gebied al helemaal niet meer
voor. Die is nog sporadisch te vinden in open, landschappelijke gebieden. En
is de mus eenmaal uit je tuin verdwenen, dan is ‘ie ook écht weg.

heerder van Het Groninger Landschap. “De mus is een signaalvogel.
Het is een belangrijke schakel in het ecosysteem. Als de omgeving
voor de mus al niet meer voldoet, dan voldoet het voor heel veel soor
ten niet meer. Dan hebben ook bijvoorbeeld roodborstjes, winterko
ninkjes en mezen het moeilijk.”

Een oer-Hollands tafereel, die groepen tsjilpende mussen in de tuin.
Voor velen is het een simpele bruine kwetteraar maar wie beter kijkt,
wordt er vaak door geraakt. Die ziet een prachtig vogeltje, gekleurd
met vele schakeringen bruin en grijs. Zeer sociaal ook, en slim. “Het
is zeker niet ‘zomaar’ een vogeltje”, zegt René Oosterhuis, natuurbe

22

Inheemse planten
Mussen broeden, afhankelijk van het voedselaanbod, twee tot drie
keer per jaar met vier tot zes eieren. Maar vóór de jonge mussen
vrolijk over je terras hippen op zoek naar zaden en graan, is de even
tuele aanwezigheid van insecten al bepalend geweest voor het broed
 aggelhof
succes. Tijdens tellingen bij biologische fruitboomgaard De B
in Nietap bleken 50% meer jonge mussen uit het ei te kruipen dan
in bebouwd gebied. Dat heeft waarschijnlijk alles met de hoeveel
heid insecten te maken. Het loont dus om de eigen tuin met de juiste
planten en heesters in te richten. Oosterhuis: “Je kunt gewoon het
hele jaar voedsel aanbieden in een verder prachtig onderhouden tuin.
Dat is geen enkel probleem. Maar het is wel belangrijk dat je de juiste
beplanting in je tuin hebt. Dat betekent dus goede heesters om in te
broeden of voor de bescherming tegen de kat van de buren of die
langsrazende sperwer. Daarnaast is fijn als er de juiste planten in de
tuin staan om insecten te trekken. Dat zijn bij voorkeur de inheemse
soorten. Veel insecten en vlinders zijn afhankelijk van bepaalde

De huismus heeft tussen 1985 en 2000 enorme klappen
gehad en de laatste jaren stabiliseert het aantal op ongeveer
een-vijfde van wat het ooit was. Bij de ringmussen gingen de
aantallen net zo hard onderuit. In 2010 was bij onderzoek in
landelijk gebied, bij Lettelbert, 9% van alle mussen op de voer
plank ringmus. Nu is dat nog maar 0,18%. Bij tellingen in Leek
was de afname van de ringmus nog dramatischer: zeven op de
tienduizend mussen is nu nog maar een ringmus: 0,07%.
De oudste bekende mus in Europa is 19 jaar geworden.
Oosterhuis zelf heeft er eens een gevonden die tien jaar oud
was, maar dat zijn uitzonderingen. “Meer dan de helft van de
vogels overleeft het eerste jaar niet. Vooral in de zomer, als ze
druk zijn met het groot brengen van jongen is de sterfte relatief
hoog.”
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Badderende
huismussen

HANNEKE KAPPEN

MIEN GRUNNEGER LAAND

Het wad achter Noordpolderzijl
Hoewel ik al decennia weg ben uit ‘mien Grunneger Laand’ betekenen nog altijd het wad achter
Pieterburen en Noordpolderzijl erg veel voor me.
Als kind fietste ik voor het eerst in mijn eentje op mijn doortrappertje van Eenrum naar Noord
polderzijl. Het zal in de zomer van 1946 zijn geweest. Onder aan de dijk liet ik mijn fietsje liggen
en liep naar boven. Het was afnemend tij, dat herkende ik toen al. Op de kwelder liepen drie
grote paarden, Ardenners, en een veulen, die naar me toe kwamen toen ik langs het bijna droge
haventje richting het slik liep en met mijn tong klikklakte. In de haven lagen enkele door het
afnemende water al bijna drooggevallen vissersboten. Op de dijk liepen schapen. Het Zielhoes
zag er verlaten uit.
Voor de paarden had ik niets anders dan handjes vol gras dat ik plukte en dat ze voorzichtig van
m’n handen aten. Het was stil, heel stil.
Weer terug bij de boten werd ik begroet door één van de vissers: ‘Zo wichtje, zo allenig hier.
Wait’n dien olders da’s doe hier bist? Van wel bist ain?’ En ik antwoordde dat ik thuis had verteld
dat ik een eindje ging fietsen maar niet had gezegd waarheen. Ze bleken te weten waar ik
woonde en hij was verbaasd dat ik zo’n eind had gefietst en hoe ik de weg wel had gevonden.
Daar kon ik gemakkelijk op antwoorden: op zondag ging ik wel eens met mijn vader fietsen en
dan fietsten we vaak ergens naar de dijk. Zo was ik al eens een paar keer in Zoutkamp geweest
en bij Electra en in Onderdendam. De man vond het niet goed dat ik alleen terug fietste. Zijn
vrouw pakte haar fiets om met me naar huis te fietsen. Dan wisten ze dat ik weer goed thuis
gekomen was. In een nauwelijks bij te houden tempo fietsten we naar huis waar mijn ouders
verbaasd opkeken. Het bleek dat mijn moeder en mijn begeleidster oude HBS-klasgenoten
waren in Warffum (1927 – 1931).
In 2015 was ik met mijn toen inmiddels 100-jarige moeder bij ‘t Zielhoes. We liepen de dijk op en
toen herinnerde ze me weer eens aan mijn fietstocht op mijn doortrappertje en aan het feit dat ik
steeds ben blijven zoeken naar de stilte en het licht van de zee, ook als het slecht weer was.
Als het maar even kan, ga ik naar het wad of naar Noordpolderzijl om te luisteren en te kijken
naar de stilte en naar de bijna altijd aanwezige paarden en schapen.

Bijen in de buurt
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Magda Bolt
Harfsen/Ter Wupping

Mien Grunneger Laand is een
rubriek waarin Beschermers
een column kunnen schrijven
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’.
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Op Koningsdag kopen wij graag een potje honing bij Peter Bakker, de imker uit onze buurt.
Middenin een woonwijk, bovenop het dak van zijn huis, staat een deel van zijn kasten. Een
stukje verderop de rest.
Peter is ermee begonnen toen zijn zoons zich ervoor gingen interesseren. Hij volgde een
cursus, haalde zijn diploma en ging los. Inmiddels is het hele gezin om. En de buurt ook. Een
buurvrouw zei onlangs tegen hem: ‘wij hadden altijd al fruitbomen, maar sinds jij bijen houdt
hebben we appels.’
De kasten op het dak wachten op nieuwe bewoners. Drie van de vijf volkjes die daar woonden
zijn helaas bezweken. De overlevers zijn verplaatst naar een tuin vlakbij. (Als je je met bijen
bezighoudt, lijkt taal opeens te gaan gonzen, heel bijzonder...)
Bijen zoeken nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 kilometer rond hun kast. Ons huis valt
makkelijk binnen het werkterrein van de bijen van Peter. Het idee dat wij rechtstreeks aan deze
honing bijdragen door aantrekkelijke bloemen in onze tuin te zetten, maakt dat het spul nog
lekkerder smaakt.
We gaan bij de bijen kijken. Ik krijg een pak aan en handschoenen. Toen Peter net begon,
droeg hij tuinhandschoenen in plaats van imkerhandschoenen. Bovenop het dak deed hij iets
onhandigs waardoor de bijen in paniek raakten. Hij werd vreselijk in zijn hand geprikt. Maar hij
kon niet naar binnen omdat de bijen allemaal met hem mee naar binnen wilden. Hij heeft toen
in de schaduw achter een schoorsteen moeten wachten (mét die hand) tot de bijen tot rust
kwamen en hij veilig naar binnen kon.
Als Peter heel voorzichtig een raat, bedekt met bijen, naar boven haalt, schrik ik er bijna van.
Wat prachtig. Een inkijkje in de bijenwereld. We kunnen niet zonder ze. Niet zonder de konin
gin (de moer), haar hofdames, de poetsbijen, de bouwbijen, de haalbijen. O ja, en de darren....
Bijen duiken op in spreekwoorden en gezegden: Ik zie geen moer, praten over bloemetjes en
bijtjes, jij bent een bezig bijtje, en zo. De darren komen er wat dat betreft bekaaid vanaf. Die
arme mannetjes mogen de koningin even bevruchten op haar bruidsvlucht en worden daarna
zonder pardon op straat gezet. That’s it.
Over hen geen leuke uitdrukkingen. Of misschien toch?
Gatverdarre?!

Fotografie Artemisia Photography

COLUMN

Ga mee op Hunzekamp!

JEUGDBOSWACHTERS

Sophie Huizing (12) en Lynn Bier (12)

Wolfsbarge

Hunzekamp in de Onlanden
28 juni - 30 juni 2019

Column: Michel van Roon
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Jeugdboswachters zijn de ogen en oren
van onze natuurbeheerders. Ben je tussen de 12 en 18 jaar en lijkt dit jou ook
wat? Stuur dan een mailtje naar Michel
van Roon, coördinator jeugdeducatie:
m.vanroon@groningerlandschap.nl
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“Leuk om te zien hoe
de natuur door het jaar
heen verandert.”

Mijn vogelles begin ik met opgezette vogels
en een grote kaart van Europa en Afrika. Ik
vertel feitjes over de vogels en laat leerlingen
de vogels neerzetten waar ze in de winter
zijn. Daarna verplaatsen we de vogels naar
hun zomerverblijf. Ik eindig met de kluut en
vertel dat dat mijn favoriete vogel is. Mooi
zwart-wit met lange, blauwe poten en een
fantastische slanke snavel, waarmee hij door
het water maait op zoek naar voedsel. Ik
vertel erbij dat er een kunstenaar is, Erik van
Ommen, die deze vogel een jaar lang volgde
en daar het boek “De kluten van Breebaart”
over maakte. Ik laat dan een tekening uit het
boek zien. Meestal moet ik erbij vertellen dat
het geen foto is, zo echt vinden de leerlingen
het. Ik vertel erbij dat ik zelf niet kan tekenen
en dat ik het daarom extra knap vind als
mensen dat wel kunnen. Dat doe ik omdat
ik de leerlingen later in de les een snavel en
poot laat tekenen. Door te tekenen, zelfs al
kun je dat niet goed, leer je om heel scherp
te kijken. Vorige week gaf ik les op GBS de
Wierde in Winsum. Toen ik zei dat ik niet kon
tekenen zei een leerling vol overtuiging dat
hij dat wel kon. Hij vertelde mij dat hij, mocht
zijn carrière als chef mislukken, overwoog
om kunstenaar te worden. Vervolgens zat hij
fanatiek een kerkuil te tekenen. Na afloop
van de les kwam hij naar mij toe en overhan
digde mij de tekening. “Die is voor jou, maar
je moet hem ook aan Erik laten zien” zei hij
resoluut. “Dat doe ik, en ik kom bij je eten als
jij je eigen restaurant hebt” zei ik. “Zie ik jou
op het Hunzefestival?” “Vast!” Aan hem zal
het zeker niet liggen.

Een heel weekeind op natuuravontuur in de Onlanden, samen
met jongeren die ook van de natuur houden. Dat kan met het
Hunzekamp van 28 juni tot en met 30 juni 2019. De JNM –
jongeren in de natuur biedt het kamp speciaal aan voor jonge
Groningse natuurliefhebbers. Ben je tussen 11 en 15 jaar dan
ben je van harte welkom. In de zomervakantie organiseert de
JNM – jongeren in de natuur veel meer kampen.
Eind juni organiseert JNM – jongeren in de natuur in de
Onlanden het jaarlijkse Hunzekamp. Van vrijdag na school tot
zondagmiddag trekken de jonge deelnemers de natuur in. 
’s Nachts kamperen ze in tenten. Het kampterrein ligt aan de
noordzijde van het Leekstermeer, achter de boerderij van Het
Groninger Landschap aan De Hooilanden. Het kamp kost
€ 15,00. Wie zich opgeeft, krijgt een kampfolder met informatie toegestuurd. Opgeven kan via de site www.jnm.nl of bij de
stand op het Hunzefestival bij Bezoekerscentrum Reitdiep.

Luke Zant (14): ‘Ik vond het natuurkamp erg leuk’
Spectaculairste waarneming tijdens het Hunzekamp van 2018
vond Luke Zant de otter. “Ik zag hem ’s avonds wegschieten.
Echt waar”, vertelt hij enthousiast. Dat op die plek, onder een
brug in de Onlanden, geregeld otters lopen, bleek al uit de
voetafdrukken. “Je zag daar overal op de grond sporen van
otters.” Al twee jaar gaat Luke mee met het Hunzekamp. “Een
vriend van mij, Sem, vroeg of ik meewilde. We hebben samen in
een tent geslapen.” Luke hoorde al eerder van het natuurkamp,
namelijk tijdens de vogelles van Het Groninger Landschap op
zijn vroegere basisschool Tiggeldobbe in Winsum. De natuur
kampen vond hij erg leuk. Zo’n vijftien jongeren waren mee,
plus de leiding. ’s Avonds speelden ze in de boerenschuur van
Het Groninger Landschap het spel weerwolven, overdag trok
ken ze de natuur in. Ze verkenden de Lettelberterpetten, keken
met verrekijkers en telescopen naar vogels – “We zagen veel
roofvogels!” – en vingen libellen met een net. Luke: “Eén van
ons ving een groene glazenmaker, een hele grote libel. Dat is
niet eenvoudig, mij lukte het niet. De libel is heel zeldzaam.” Wat
hem wel goed lukte, was het vangen van vissen met een groot
visnet. “We sleepten het net langs de waterkant. Daar vingen
we kleine snoekjes, voorntjes, stekelbaarzen”, somt hij op. De
vissen gingen in een aquarium, zodat het hele kamp ze van
dichtbij kon bewonderen.

Komende zomer met vrienden op natuurkamp
Wie wil dat nou niet; met leeftijdsgenoten de natuur in. Het leuke van de
zomerkampen van de JNM – jongeren in de natuur is dat niet alleen de
deelnemers jong zijn, maar ook de leiding. In elk geval jonger dan 25 jaar,
want dat is iedereen binnen de landelijke vereniging. Meer informatie over
de kampen vind je op www.jnm.nl.
Wadkampen Terschelling (4 augustus - 10 augustus en
12 augustus - 18 augustus)
Wadkampen op Terschelling zijn legendarisch en vet gezellig. Schelpen
zoeken, vogels kijken, vlinders vangen, snorkelen: elke dag gaan we op
stap. ’s Avonds staan gave avondspellen op het programma.
Avontuur in de Weerribben (22 juli - 28 juli)
Dit wordt een spetterend zomerkamp in de weerribben. Met kano’s, mooie
libellen, grote vuurvlinders, vogels en natuurlijk heel veel gezelligheid.
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GIFTEN EN LEGATEN

Kom naar Het Groninger Landschap

Hunzefestival
Zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019
Van 11.00 uur tot 17.00 uur
Haaientanden zoeken, uilenballen pluizen, waterbeestjes vangen en insectenhotels maken: we
gaan het weer beleven tijdens het Hunzefestival op zaterdag 22 en zondag 23 juni, bij het
bezoekerscentrum Reitdiep in Noorderhoogebrug. Een weekend met veel natuurplezier en
spannende activiteiten. Jullie komen toch ook?! En neem je vrienden en ouders mee.

Nalaten aan Groninger
natuur en erfgoed
Het Groninger Landschap opnemen in uw
testament is een prachtige manier om natuur
en erfgoed in Groningen te beschermen en
behouden. Ook voor volgende generaties.
Want wat is Groningen zonder de grutto,
kluut of zeehond. Wat als niemand aandacht
zou hebben voor onze wierden, borgen en
monumentale boerderijen?

Avontuur, actie en plezier. Dat staat je te wachten tijdens het Hunzefestival. Overleven in de
natuur door je eigen brood te bakken, over touwbruggen te lopen en in het water vallen of
griezelen welke dieren je in het donker tegenkomt in de nachtdierentent? Tijdens dit festival
maak je het allemaal mee. Allemaal komen dus, op zaterdag 22 en zondag 23 juni.

Schenken met voordeel:
Periodiek schenken

Een greep uit de vele natuur-activiteiten tijdens het Hunzefestival:
• vis waterbeesten uit de sloot
• struin over de culturele markt
• uilenballen uitpluizen en
met streekproducten
zie wat de uil gegeten heeft
• ontdek de nachtdierentent
• vind de fossiele haaientanden
• bewonder de biggetjes
• bak je eigen brood
• ga slootje springen met Scouting
• melk de nepkoe
(neem droge kleren mee!)
• en nog veel meer …
Meer informatie
Bezoekerscentrum Reitdiep ligt aan de Wolddijk 103 in Noorderhoogebrug, vlakbij de stad
Groningen.
Kijk voor meer informatie over Het Groninger Landschap op www.groningerlandschap.nl.
Honden zijn i.v.m. het aanwezige vee niet toegestaan

Geef dichtbij
U kunt helpen door Het Groninger Landschap
op te nemen in uw testament. Wilt u meer
weten over deze bijzondere manier van
schenken aan Het Groninger Landschap?
Of wilt u bij leven al in gesprek over het
oormerken van uw nalatenschap? Neem dan
contact op.
Samia Mulder
medewerker communicatie
en fondsenwerving
s.mulder@groningerlandschap.nl
050 -313 5901

Wat is een periodieke schenking?
Met een periodieke schenking steun je het werk van Het Groninger Landschap
voor de periode van minimaal vijf jaar. Het grote verschil met een standaard gift of
Beschermerschap, is dat het volledige bedrag aftrekbaar is van de belasting. Zo kun je
honderden euro’s besparen. Het biedt de mogelijkheid om Het Groninger Landschap
extra te steunen, zonder dat je meer betaalt. Om in aanmerking te komen voor het
belastingvoordeel, wordt jouw gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
Hoe maak ik mijn periodieke schenking in orde?
Op www.groningerlandschap.nl/schenking vindt u meer informatie over het
periodiek schenken en kunt u twee formulieren downloaden. Vul deze formulieren in
en stuur ze op naar Het Groninger Landschap. Wij zorgen voor de rest! Wilt u liever
de formulieren gratis per post thuis ontvangen? Neem contact op met Samia Mulder,
medewerker communicatie en fondsenwerving, s.mulder@groningerlandschap.nl /
050 -313 5901.
Beschermer blijven?
Wilt u periodiek schenken én Beschermer blijven, zorg dan dat u naast een
periodieke schenking ook de jaarlijkse contributie betaalt. Volgens de regels van
de Belastingdienst mogen we bij een periodieke gift géén tegenprestatie leveren.
Een periodieke gift staat dan ook altijd los van een donateurschap (waarbij de
tegenprestatie bestaat uit het toezenden van ons kwartaalmagazine Golden Raand
en de beschermerspas).

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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De Nederlandse overheid heeft het periodieke schenken aan goede doelen nog
aantrekkelijker gemaakt. Niet alleen zijn de giften volledig aftrekbaar van de belasting,
het afsluiten van een periodieke schenking is tegenwoordig makkelijker dan ooit. Zo is
de tussenkomst van een notaris niet meer noodzakelijk en kan een periodieke schenking
onderhands worden geregeld via een eenvoudige overeenkomst.

NIEUWS UIT DE NATUUR
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Beverrat

Cetti’s zanger
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om minimaal 10.000 vogels. In een normale winter trekken er ook
wel witkopstaartmezen door naar Nederland, maar dat gaat dan om
enkele tientallen exemplaren.”

Langs het Drents Diep, in het Hunzedal is een Cetti’s zanger gespot.
Het is de eerste waarneming van dit roodbruine zangvogeltje in
Groningen die kan duiden op een broedgeval.
De Cetti’s zanger zoekt vooral de waterrijke - en moerasgebieden op
en lijkt sterk op de kleine karekiet en de snor. In de Biesbosch zitten
enkele honderden broedparen Cetti’s zangers en ook langs het rivie
rengebied is het inmiddels een algemene soort geworden die zeker
de laatste jaren steeds verder naar het noorden opschuift. De Cetti’s
zanger is een standvogel en blijft het hele jaar door in Nederland.
Maar de vogel is ook extreem gevoelig voor kou. Een koude winter
kan de soort sterk decimeren waardoor herstel van de populatie soms
jaren kan duren. Maar de afgelopen paar zachte winters hebben de
soort dus goed gedaan.

Nijlgans kraakt nesten
De toename van nijlganzen in Nederland is voor iedereen duide
lijk waarneembaar. Waren er enkele jaren geleden nog sporadisch
nijlganzen te zien, nu vliegen ze in groepen rond, lawaaiierig en soms
agressief naar andere vogels, zeker in de nestel- en broedperiode.
Qua gedrag is de nijlgans totaal anders dan andere ganzen en zoekt
geregeld de hoogte op, zit in bomen, torens of op de nok van wonin
gen. Normaal maakt de nijlgans een nest op de grond, maar is er ook
niet vies van om daarvoor ook de hoogte op te zoeken. Dan maakt
hij geen eigen nest, maar pikt een nest in van een kraai, buizerd of
havik. Recent, in het Hunzedal, inspecteerde een stel nijlganzen zelfs
het nest van de zeearend. Toch een vogel die normaal nijlganzen op
het menu heeft staan. “Dat hebben ze uiteindelijk maar niet gekraakt,
dat was ze blijkbaar toch wat te gortig”, zegt Alwin Hut, medewerker
Natuurbeheer van Het Groninger Landschap. “Maar zeker, buizerd- en
haviksnesten pikken ze ook in. Terwijl een vrouwtje havik gemakkelijk
zo’n gans aankan, verdedigen nijlganzen zich zó fel dat die roofvogels
afhaken. We zijn wel eens een nest tegengekomen van een buizerd
dat door de nijlgans was gekraakt. Daar lagen de buizerdeieren
gewoon naast die van de nijlgans. De buizerd was weggejaagd. Het
is dan mogelijk dat de gans alle eieren uitbroedt, maar dat overleven
die buizerdjongen nooit. Na het uitkomen van de ganzeneieren zijn de
jonge gansjes direct weg. Het zijn nestvlieders, die gooien zich zo van
grote hoogte naar beneden, overleven dat ook nog en weg zijn ze.”
De zeearenden zelf hebben overigens een andere nestplaats in het
Hunzedal opgezocht waar ze nu broeden. Dat is voor het derde jaar
op rij. De locatie van het nieuwe nest houdt Het Groninger Landschap
geheim om de kans op verstoring zo klein mogelijk te maken. Ook is
er opnieuw camerabewaking rondom het nest ingesteld.
De twee jongen van vorig jaar zijn al een tijdje niet meer in het gebied
gezien en zijn dus op zoek naar een eigen territorium elders.

Invasie witkopstaartmezen
In de wintermaanden werd Noord-Nederland overspoeld door grote
groepen witkopstaartmezen. Volgens Gert Ottens van Vogelbescher
ming Nederland zijn er tussen de vijfduizend en zesduizend vogels,
vooral in Groningen, Drenthe en Twente gespot. “We zagen een
toename in de aantallen vanaf oktober en dat liep door tot februari. In
maart zijn ze nauwelijks meer gezien. Het gaat om vogels die vooral
uit Oost-Europa komen. Dat konden we concluderen uit de ringgege
vens van dode vogels die zijn terug gemeld.” De witkoopstaartmees is
door zijn volledig witte kop, volgens Ottens, bijna schattiger in uiterlijk
dan zijn neef, de gewone staartmees. En eens in de paar jaar komen
er opeens grote groepen vanuit Polen en de Baltische staten onze
kant op. “De reden daarvoor bestaat uit een combinatie van factoren.
Ze hebben waarschijnlijk een erg succesvol broedseizoen in Oost
Europa achter de rug. Er zijn dus veel jonge vogels en wellicht zitten
die elkaar dan wat in de weg. Bovendien merken die vogels tijdig dat
er een voedselgebrek dreigt zodat ze moeilijk de winter door zullen
komen. Dan zie je die trekbeweging onze kant op. Nu de winter voor
bij is, vliegen ze weer oostwaarts om te broeden.” De grootste invasie
van witkopstaartmezen was volgens Ottens in 2010. “Toen ging het
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Bosgeelster
Ennemaborg

Beverrat bij Groningen
wortels, koolsoorten en knollen.
De laatste jaren wordt in Groningen af en toe een beverrat gevangen,
vaak in het grensgebied met Duitsland, maar inmiddels ook al in het
Lauwersmeergebied, de Onlanden, het Schildmeer en in het Hunzedal.

In een poldersloot bij Garmerwolde vlak onder de Eemskanaaldijk
hebben medewerkers van Waterschap Noorderzijlvest een beverrat
gevangen. De mannetjesrat was een jaar of drie oud, acht kilo zwaar
en ongeveer een meter lang. Het is de eerste keer dat een beverrat is
gevonden in het werkgebied van het waterschap ten noordoosten van
de stad Groningen.
De beverrat is een exoot die van oorsprong in Zuid-Amerika voorkomt.
Vorige eeuw is deze soort naar Europa gehaald voor de bontindustrie.
Ontsnapte exemplaren handhaven zich goed in de natuur. De waar
neming van een beverrat is een zeldzaamheid maar medewerkers
van het waterschap zijn er wel alert op. “Als we er eentje zien, vangen
we hem direct weg”, aldus Dave Wezeman van waterschap Noorder
zijlvest. “Beverratten graven soms enorme gangen in de oeverzones
en verzwakken daarmee de oeverranden en dijken. Een paartje
muskusratten kan ongeveer een kuub grond per jaar verzetten. Een
stel beverratten komt zo aan het achtvoudige dus je kunt je voorstel
len dat de schade van zo’n dier enorm kan zijn. Dat wil je al helemaal
niet vlakbij de dijk van het Eemskanaal. Ik denk dat het een eenling is,
maar voor de zekerheid hebben we een paar vangkooien geplaatst.”
De beverrat is voornamelijk in de schemering en ‘s nachts actief. Hij
eet voornamelijk water- en oeverplanten zoals riet. In het voorjaar zijn
dit de scheuten, stengels, bladeren en vruchten, maar ook (schijn)gras
sen en zeggen. In de winter zijn dit de wortelstokken en daarnaast
bast van bomen en struiken, waaronder verschillende soorten wilg.
Hij eet ook allerlei landbouwgewassen zoals maïs, luzerne, suikerbiet,

Aangepast beheer doet stinzenflora goed
De zeldzame bosgeelsterren, onder meer bij de Ennemaborg en
bij veenborg Welgelegen stonden massaal in bloei. Het voorjaar is
altijd het seizoen van de bloeiende stinzenplantjes of börgbloemkes.
Het begint vaak al in januari met de winterakoniet, gevolgd door de
sneeuwklokjes. Doordat de winter heel zacht was, stonden deze bloe
men al in bloei in december. Tot en met april wisselen de verschillende
soorten elkaar af. Het beheer van stinzenplanten vraagt om speciale
aandacht. Zo is het het best om als alles is uitgebloeid, te wachten
met maaien tot na de langste dag. Dat geeft de plantjes de tijd om hun
energie weer helemaal in hun bollen te stoppen, zodat die het jaar
erna vermeerderen. Te vroeg maaien leidt ertoe dat de bollen zichzelf
uitputten. Ook is het raadzaam om niet alle bladeren van het veld te
harken want die zorgen ervoor dat eventuele vorst minder grip op het
plantje krijgt. Bovendien leveren de rottende bladeren humus op en
dat is voeding voor de plantjes. Wellicht is het ook raadzaam om de
eventuele mol in het gazon even zijn gang te laten gaan want door het
gegraaf van de mol worden er bolletjes ondergronds verspreid. En dat
komt de börgbloemkes weer ten goede.
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Nijlgans

VRIENDEN

UITGELICHT

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 Abiant
Uitzendgroep.

Rutger Dijsselhof

Abiant Uitzendgroep: Groningse wortels
en de provincie in het DNA
Abiant is een uitzendorganisatie met
gevoel voor en verstand van het Groninger
landschap. Logisch, want het bedrijf begon
als een coöperatie van Groningse boeren.
Volgens bestuurslid Rutger Dijsselhof is er
in de flink gegroeide organisatie nog volop
ruimte voor de oorsprong van het bedrijf.
Zelf laat hij zich nog steeds verrassen door
het veelzijdige landschap van de provincie.
Uitzendgroep Abiant heeft de wortels
stevig in de Groningse klei. “AB Groningen,
de voorloper van Abiant is halverwege de
vorige eeuw begonnen als een coöperatie”,
zegt bestuurslid Rutger Dijsselhof. “De
coöperatie zorgt ervoor dat de veehouders
en akkerbouwers die lid zijn de garantie
hebben dat het bedrijf door kan draaien bij
ziekte. AB Groningen levert voor boeren in
de Groningen, Friesland en Drenthe, een
bedrijfsverzorger die de taken overneemt.
Veel van de bedrijfsverzorgers hebben ook
andere vaardigheden. Zo zijn we min of
meer automatisch in sectoren als de bouw
en techniek terechtgekomen.”
De coöperatie heeft 1.200 leden, maar
Abiant, waar ook MF Uitzendbureau
toe behoort, richt zich als uitzendgroep
tegenwoordig op bijna de volledige
arbeidsmarkt in heel Noord-Nederland
en Noord Duitsland. Voor Dijsselhof is
het vanzelfsprekend dat een bedrijf met

Groningse wortels en de provincie in
het DNA, vriend is van Het Groninger
Landschap. “Het is mooi om een stichting
te sponsoren die veel goed werk doet voor
de natuur en het cultureel erfgoed van de
provincie.”
Veelzijdig landschap
Dijsselhof woont sinds zijn tiende in
Groningen. Via Overijssel en Utrecht kwam
hij in Glimmen terecht. Daar is hij nooit meer
weggegaan. “Het Groninger Landschap
ken ik ook al een lange tijd. Voordat ik drie
jaar geleden bij Abiant in dienst kwam
werkte ik als accountant. Eén van de klanten
in mijn portefeuille was Het Groninger
Landschap.” Zelf is Dijsselhof verknocht
aan het landschap. Met zijn gezin maakt
hij regelmatig tochten door de provincie.
“We gaan er graag op uit. Het landschap
rond Glimmen vinden we prachtig, maar
er nog veel meer moois te ontdekken.
Groningen heeft een enorme diversiteit aan
landschappen. Westerwolde vind ik prachtig,
het dal van de Ruiten Aa. En we maken
ook graag een ritje door het Hogeland. Dat
landschap moet je beleven. Er is daar op
cultuurhistorisch gebied veel te ontdekken.
Ik las dat het Hogeland de hoogste dichtheid
van Europa heeft van Middeleeuwse
gebouwen. Je raakt er gewoon niet
uitgekeken.”

Tekst Jeroen Schoondergang Fotografie Artemisia Photography
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