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In deze Golden Raand  

Beeldbepalende boerderijen in Oost-Gro-

ningen hebben te maken met leegstand en 

langzaam verval. Momenteel speelt ook de 

vraag hoe we asielzoekers en statushouders 

in Nederland huisvesten. Een prijsvraag 

van COA bood een prachtige kans om beide 

vraagstukken bij elkaar te brengen. Het 

Groninger Landschap en architectenbu-

reau Onix NL namen het initiatief voor de 

inzending ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, 

nieuwe oogsten’. Uit 366 inzendingen werd 

deze inzending door een jury onder voor-

zitterschap van Rijksbouwmeester Floris 

Alkemade als één van de zes winnaars 

gekozen. 

Het voorstel voorziet in herbestemming 

van monumentale of beeldbepalende 

boerderijen in Oost-Groningen tot klein-

schalige huisvesting van asielzoekers. Zij 

steken zelf de handen uit de mouwen om 

leegstaande boerderijen om te vormen tot 

een woon-werkgemeenschap met ruimte 

voor ondernemerschap. Deze vorm van 

huisvesting verbetert de kansen op inte-

gratie, geeft een goede herbestemming aan 

monumentale boerderijen en helpt bij het 

overeind houden van voorzieningen in het 

krimpgebied Oost-Groningen. In de eerste 

jaren worden vooral asielzoekers gehuis-

vest. Op termijn bieden de ‘nieuwe erven’ 

ook ruimte voor statushouders, starters of 

ouderen. Het idee is gevisualiseerd aan de 

hand van twee leegstaande boerderijen aan 

de Hoofdweg in Bellingwolde. Of en waar 

het idee uiteindelijk gerealiseerd wordt, 

is afhankelijk van nader overleg tussen de 

initiatiefnemers, het COA en gemeenten in 

Oost-Groningen.

De inzending ‘Nieuwe buren, nieuwe 

erven, nieuwe oogsten’ staat op:  

www.nieuweerven.nl

koRt nIeuws

Met een mooie reis van 80 dagen door de provincie viert 

Het Groninger Landschap haar 80-jarige jubileum. Het 

Midzomerfestival in het Reitdiep vormde met maar liefst 5500 

bezoekers een prachtige start. Ik heb nog nooit zoveel jongeren 

bij elkaar gezien die genoten van natuur! Sindsdien rijgen de 

bijzondere activiteiten, georganiseerd door onze vrijwilligers, 

zich aaneen. Samen met het Nationaal Muziekinstrumenten 

Fonds organiseerden we een aantal prachtige concerten op 

onze erfgoedlocaties. Jonge talentvolle musici speelden op 

instrumenten die vaak ouder waren dan het monument waarin we 

ons bevonden. 

We sluiten het jubileum af op zaterdag 3 september met een festival 

op het landgoed Coendersborch bij Nuis. Op die dag is er van alles 

te beleven op het vlak van natuur en cultuur, met de gerestaureerde 

borg als prachtig decor. U bent als Beschermer van Het Groninger 

Landschap meer dan welkom.

Ook voor onze Beschermers is een bijeenkomst op 26 oktober in De 

Biotoop in Haren, in de voormalige collegezaal van het Biologisch 

Centrum. We praten u dan bij over recente ontwikkelingen rond 

de Eems-Dollard, monumenten in het aardbevingsgebied en de 

weidevogels in Groningen. Hier zal ook volop ruimte zijn voor 

vragen en opmerkingen, tijdens of na afloop van de bijeenkomst. 

Meer informatie vindt u verderop in deze Golden Raand. 

Marco Glastra

directeur Het Groninger Landschap
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Het Groninger Landschap biedt ook dit 

najaar vleespakketten aan van runderen uit 

onze eigen terreinen, speciaal voor dona-

teurs van Het Groninger Landschap. Het gaat 

om vlees van Groninger blaarkoppen uit het 

Reitdiepgebied en van Limousin runderen 

van de kwelders in de Dollard. 

De Groninger blaarkop is een oud koeienras 

dat sterk met de provincie Groningen is ver-

bonden en behoort tot ons levend cultureel 

erfgoed. Met de vleesverkoop wil Het Gronin-

ger Landschap de beweiding met blaarkop-

pen in het Groninger landschap en beweiding 

van de kwelders met rundvee uitdragen en 

stimuleren. Hierbij wordt samengewerkt met 

pachters van Het Groninger Landschap.

Vleespakketten

een vleespakket bevat 10 kg vlees en kost 

€ 125,00. Het vlees is vrij van antibiotica 

en bevat geen toegevoegde smaak en 

kleurstoffen of e-nummers. De koeien 

worden door een gecertificeerd vakslager 

geslacht, verwerkt en verpakt. 

elk pakket verschilt in samenstelling. 

De exacte samenstelling wordt later be-

paald. Bestellingen worden behandeld op 

volgorde van binnenkomst. op is op!

Bestellen en zelf afhalen

Het vlees is alleen te bestellen via onze 

website: www.groningerlandschap.nl/

webwinkel/  nadat wij uw bestelling én 

betaling hebben ontvangen, sturen wij u 

eind september een mail met daarin ver-

meld de datum waarop u de bestelling bij 

bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep, 

wolddijk 103, 9738 AD noorderhoogebrug 

kunt afhalen. 

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar: 

info@groningerlandschap.nl 
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Wat is er allemaal te doen?

Het Dollardfestival speelt zich af in en rond buitenplaats Reide-

hoeve. Voor het bezoekerscentrum wordt een festivalplein 

ingericht met marktkramen en doe-activiteiten. Vanaf het plein 

vertrekken de hele dag excursies, onder begeleiding van bevlo-

gen gidsen. U kunt ook zelf op stap. Er is een korte wandeling 

uitgezet. Onderweg krijgt u uitleg bij onder meer de vispassage, 

de zeehondenkijkwand, de doorlaat bij de Dollard en de vogel-

kijkhut. Op meerdere plaatsen staan telescopen en verrekijkers 

klaar.

Kinderen hebben de dag van hun leven

Kinderen vermaken zich de hele dag fantastisch. Vogels kijken 

is razend populair. Een greep uit de vele natuur-activiteiten 

tijdens het Dollardfestival:

• Zie zeehonden van dichtbij

• Bak je eigen brood

• Kijk vogels vanuit de vogelkijkhut

• Pluis braakballen van uilen uit

• Vis waterbeestje uit de sloot

• Bekijk wadmonsters door de microscoop

• Zeef waddieren met wadzeven

• Knutselen in de knutselkraam

Meer informatie

Buitenplaats Reidehoeve ligt aan de Dallingeweersterweg 30, 

9947 TB in Termunten. Voor meer informatie over Het Groninger 

Landschap kijkt u op www.groningerlandschap.nl

Er rijden huifkarren om deelnemers van de parkeerplaats naar 

het bezoekerscentrum te brengen en natuurlijk om jullie weer 

terug te brengen.

Vogelliefhebbers opgelet! Op zondag 18 september organiseert Het 

Groninger Landschap het vierde Dollardfestival. Dit vogelspektakel is 

voor het hele gezin. Kinderen, vrienden, beschermers, buren: ieder-

een 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 slecht-

valk werd gezien: de snelste vogel ter wereld!

Dollardfestival
Kom naar Het Groninger Landschap

Het Dollardfestival mag je niet missen!
zondag 18 september van 11.00 tot 17.00 uur

koRt nIeuws
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Ontdek de natuur dichtbij huis

Van 15 t/m 23 oktober is de Week van het 

Landschap, extra aandacht voor natuur 

en landschap dichtbij. Acht dagen lang 

boordevol activiteiten voor jong en oud om 

de natuur in eigen omgeving te verkennen. 

Met boeiende excursies, wandel-, vaar- en 

fietstochten. Ga mee met de boswachter of 

ga er zelf op uit met een wandel- of fietsrou-

te en ontdek de onontdekte natuur dichtbij 

u huis.

Laat je verrassen

Wat dacht je van een volle maanwandeling 

door de Groninger natuur? Een gids van Het 

Groninger Landschap neemt je mee op een 

De TKP tocht van Groningen op 11 september 

gaat dit jaar langs een aantal natuurgebieden 

van Het Groninger Landschap. Startplaats 

is de Grote Markt in Groningen, via verschil-

lende prachtige routes wordt onder andere 

het Reitdiepgebied aangedaan. Naast het 

sportieve onderdeel staat de TKP tocht van 

avondwandeling bij volle maan. Prikkel al 

je zintuigen en beleef de natuur in het don-

ker. Geluiden zullen je veel meer opvallen 

nu je zicht minder is. Een belevenis voor 

het hele gezin!

Of geniet van een herfstwandeling door de 

Koningslaagte. Een uniek natuurgebied in 

een open kleiweidelandschap, vlak boven 

de stad Groningen.

Twee activiteiten die Het Groninger Land-

schap organiseert tijdens de Week van het 

Landschap. Ook zin om de natuur te gaan 

ontdekken? Alle activiteiten tijdens de 

week van het  Landschap zijn vindbaar via 

www.weekvanhetlandschap.nl (vanaf  

5 september).

Groningen garant voor een gezellige beleving 

voor iedereen. Een andere goede reden om 

mee te doen: een gedeelte van de opbrengst 

gaat naar het goede doel, Het Groninger 

Landschap! Inschrijven kan via  

www.tochtvangroningen.nl 

Week van het Landschap, mooi dichtbij   

TKP toertocht door Groninger natuur   

 

theodorus Beckeringh maakte in 1781 een 

vandaag de dag beroemde kaart van de pro-

vincie Groningen, met in de kaartrand 24 bor-

gen. tot voor kort onbekend was het bestaan 

van een groot aantal voorstudies voor de 

grote kaart, telkens met een schets voor een 

klein deel van de provincie. Van deze voor-

studies is een kaartenboek samengesteld 

en daarbij kwam een grote verrassing boven 

water: een tweede kaart van Beckeringh, die 

als oorlogsbuit in een Frans archief terecht 

was gekomen. 

Aanbieding

De Atlas van Beckeringh: Het Groninger 

Landschap in de 18e eeuw is te koop in de 

boekhandel, maar is ook via www.wbooks.

com te bestellen voor een introductieprijs 

van € 39,95. Vanaf 25 september is het boek 

€ 49,95. 

In september verschijnt het grote natuurac-

tiviteitenboek ‘Alle kinderen naar buiten!’. 

een boek staat boordevol buitenactivitei-

ten, lestips voor in de natuur, klas of op het 

schoolplein, natuurweetjes, achtergrondin-

formatie, herkenningskaarten en spannende 

opdrachten. Dit boek is hét boek voor (groot) 

ouders, leerkrachten in het basisonderwijs, 

begeleiders op de Bso / kinderopvang en 

iedereen die met kinderen werkt.

Aanbieding 

Het boek ligt in september in de boekhandel 

voor € 29,95. u kunt ook voorintekenen via 

www.allekinderennaarbuiten.nl en dan is 

de prijs € 24,95 (die aanbieding geldt t/m 31 

augustus 2016).

Nieuw ontdekte details 
in Beckeringh Atlas van 
het Groninger landschap

nieuw natuuractiviteiten-
boek: Alle kinderen naar 
buiten! 
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verontschuldigt ze zich diverse keren. 

Wateroverlast

Na het verwerven moesten de terreinen 

ook ingericht worden. Oktober 1998 was 

daarvoor cruciaal. Het wassende water stond 

Groningen aan de lippen. Dijken dreigden te 

bezwijken, het ziekenhuis werd ontruimd en 

bij het Groninger Museum stroomde het wa-

ter naar binnen. In het provinciehuis steeg 

het stresspeil. Gelukkig bood de natuur uit-

komst. “Door onder andere polders van Het 

Groninger Landschap onder water te zetten, 

daalde het waterpeil weer.” De watersnood 

bracht de EHS-bal pas echt aan het rollen. 

Nieuwe natuur werd nóg belangrijker, nu als 

tijdelijke opvang van overtollig rivierwater. 

Het Groninger Landschap greep de kans 

met beide handen. “De urgentie werd alom 

gevoeld. Voor de Westerbroekstermadepol-

der en de Kropswolderbuitenpolder kwam 

geld vrij voor de inrichting, net als voor de 

Blauwe Stad. Het Groninger Landschap had 

zelfs een primeur: het eerste Nederlandse 

waterbergingsgebied.” Het noodventiel 

werkt goed. Begin 2012 steeg het waterpeil 

weer, ditmaal zonder stress. Beide inge-

richte polders lagen immers klaar om het 

beekwater op te vangen. 

Roerige tijd

De periode voordat Jansen in 2012 af-

zwaaide, veranderde de toon. Politiek Den 

Haag keerde de natuurbescherming de rug 

toe. De geldkraan werd dichtgedraaid, grote 

delen van de EHS geschrapt. Staatsbosbe-

heer moest zelfs bezittingen verkopen. Een 

roerige tijd, blikt ze terug. “Alles waar we 

gezamenlijk voor streden, stond opeens 

op de tocht. Ik vond het stuitend. Gelukkig 

viel in Groningen de schade mee. Dankzij 

de voortvarende aanpak was bij ons de 

EHS grotendeels afgerond. Andere provin-

cies, zoals Overijssel, moesten grote delen 

schrappen.” Jansen ziet de EHS als een 

kroonjuweel. Alle EHS-terreinen overziend, 

concludeert ze: “Het gaat goed met de Gro-

ningse natuur. Bewijzen te over: bevers in 

de Hunze, zeearenden in de Onnerpolder, 

weidevogels in het Reitdiepgebied, dassen 

in het Westerkwartier.” 

Gebouwen

De megaklus EHS duwde de organisatie ja-

renlang in de natuurhoek. Het cultuurgoed 

stond tijdelijk op de achtergrond. Jansen 

vindt dat logisch. Voor natuur was immers 

geld beschikbaar, voor erfgoed niet. Toch 

waren de gebouwen haar een doorn in het 

oog. “Neem Harssensbosch en Noorder-

hogebrug: begin deze eeuw stonden ze er 

Het Groninger Landschap viert dit jaar haar 80-jarig 

bestaan. Al die jaren zet de stichting zich met hart en 

ziel in voor natuur, cultuur en landschap in de provincie 

Groningen. In vier edities vertellen we in de Golden Raand 

het levensverhaal van de stichting. Derde aflevering:  

EHS als pronkjewail.

   

80 jaar Het Groninger Landschap:  
EHS als pronkjewail 

De EHS kwam als geroepen. De afkorting, 

die staat voor ecologische hoofdstructuur, 

stamt uit de beginjaren negentig van de 

vorige eeuw. Natuurherstel en nieuwe na-

tuur moesten er komen, om de afkalving 

van de Nederlandse flora en fauna tegen 

te gaan. De remedie: een mega-natuur-

herstelproject, waarbij in heel het land 

honderdduizenden hectare landbouwgrond 

omgevormd zou worden tot nieuwe natuur. 

De kaart oogde als een spinnenweb, met 

talloze verbindingen tussen de terreinen. 

“De EHS was hard nodig. De verstening en 

de schaalvergroting gingen teveel ten koste 

van het buitengebied. De natuur raakte 

in de verdrukking”, vertelt Rita Jansen. Ze 

maakte de EHS van nabij mee: eerst als 

gedeputeerde van de provincie Groningen, 

met natuur, water en landbouw in haar 

portefeuille, later negen jaar als directeur 

van Het Groninger Landschap. Ze roemt de 

megaklus. “Nederland stak haar nek uit. 

Als één van de dichtstbevolkte landen ter 

wereld, waar ruimte een schaars goed is, 

gingen we grote arealen natuur herstellen. 

Ook in Groningen.” 

Duidelijkheid

Groningen schoot uit de startblokken. De 

begrenzing, het aankopen van percelen: het 

tempo zat er goed in, herinnert Jansen zich. 

Als gedeputeerde zat ze geregeld met Het 

Groninger Landschap om tafel. Overheden 

en natuurorganisaties gingen de uitdaging 

immers gezamenlijk aan. “De provincie 

kocht de gronden, waarna ze werden over-

gedragen aan één van de drie terreinbehe-

rende organisaties: Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer of Het Groninger Land-

schap. Wie wat kreeg, was op voorhand 

duidelijk.” 

Duidelijkheid, dat was volgens Jansen hét 

pluspunt van de EHS. Daarvóór gebeurde 

het aankopen door Het Groninger Land-

schap meer ad hoc. “Tot de jaren negentig 

speelde toeval bij verwerving een grote rol. 

Het ging ook vaak om kleine terreinen. 

De EHS bood een heldere gestructureerde 

aanpak, met grote arealen natuur en forse 

overheidsbudgetten.” 

Immense taak

Mede dankzij de EHS kreeg Het Groninger 

Landschap de wind in de rug. Bourtange, 

Polder Breebaart, Zuidlaardermeergebied, 

Reitdiepdal, Leekstermeergebied: allemaal 

lagen ze veilig en wel binnen de EHS-

begrenzing. Het natuurareaal groeide er ge-

staag, sinds de EHS-start een verdubbeling 

tot ruim achtduizend hectare. De immense 

taak vroeg het nodige van de organisatie. 

“Het Groninger Landschap was destijds in 

ontwikkeling. Alles groeide: meer mede-

werkers, meer donateurs, meer vrijwilli-

gers, meer gronden en vooral: meer profes-

sionaliteit.” Rond de eeuwwisseling barstte 

het oude kantoor aan de Ossenmarkt uit 

haar voegen. De kamers zaten dermate 

vol, dat het bureau rond de eeuwwisseling 

verhuisde naar de huidige locatie.

Drie jaar later maakte Jansen de over-

stap van het openbaar bestuur naar Het 

Groninger Landschap. Heerlijk vond ze het 

daar. Geen stroperige politieke beslomme-

ringen meer, maar samen aan de slag met 

concrete projecten. Ze heeft de club in haar 

hart gesloten. “Ik zeg nog altijd wij en ons”, 

Rita Jansen:

“De EHS was hard nodig. 

De verstening en de 

schaalvergroting gingen 

teveel ten koste van het 

buitengebied. 

De natuur raakte in de 

verdrukking”



“Op het eerste gezicht zou je nog wel kunnen denken dat het aardig 

gaat met de grutto, de kievit en de andere steltlopers in onze gebie-

den”, zegt Arjan Hendriks, natuurbeheerder Noord. “Afgaand op tel-

lingen lijkt het erop dat het wel goed gaat omdat de broedaantallen 

de afgelopen jaren redelijk stabiel zijn. Kijk je echter verder, dan 

zie je wat er mis is. Het succes van het broeden is vaak niet goed 

genoeg. Er worden te weinig kuikens groot.” 

Hendriks kijkt vanuit zijn kantoor over de Koningslaagte, van ouds-

her een bekende ‘hotspot’ voor weidevogels. “Dit jaar zijn hier later 

in het seizoen de meeste broedvogels plots verdwenen. Ook in de 

Medenertilsterpolder van Het Groninger Landschap in het Middag 

Humsterland was het plotseling erg stil. Ik kreeg van een pachter 

de melding dat hij er twee jonge vossen had gezien.” 

Daarmee geeft Hendriks een andere mogelijke oorzaak voor de ach-

teruitgang van de weidevogels aan: predatie. “Ik kan er de vinger 

niet op leggen en we hebben geen concrete cijfers, maar predatie 

speelt waarschijnlijk een belangrijke rol. Dan heb ik het over een 

breed scala aan roofdieren, zoals vos, marters, kraaien, katten, rei-

gers, maar ook de ooievaar pikt kuikens mee als het de kans krijgt. 

Ik krijg nog wel eens de vraag waarom we geen ooievaarswiel neer-

zetten bij de Buitenplaats Reitdiep in De Koningslaagte. Hoe mooi 

ik ooievaars ook vind, een nest plaatsen in een weidevogelgebied is 

toch een beetje de kat op het spek binden.” 

Predatiebeheerplan

De afgelopen jaren heeft Het Groninger Landschap zwaar geïn-

vesteerd in kwaliteitsverbetering van haar weidevogelgebieden 

in het Reitdiepgebied, onder andere door optimalisering van het 

waterbeheer. Hendriks: “Het broedsucces is desondanks niet altijd 

voldoende om een stabiele weidevogelpopulatie te houden. Het 

“weidevogeloases in een woestijn        
   van turbogras”
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GRONINGER WEIDEVOGELS IN ZWAAR WEERmiserabel bij. En kijk nu: het zijn parels in 

het landschap. Bezoekerscentrum Reitdiep 

trekt veel publiek, er worden excursies 

georganiseerd en jaarlijks een succesvol 

Midzomerfestival. Ook de Coendersborch 

en de naastgelegen boerderij zijn opge-

knapt.” Cultureel erfgoed staat sinds begin 

deze eeuw steeds hoger op de agenda. “We 

wilden een grotere rol spelen in het stand 

houden van het culturele erfgoed. Belang-

rijke mijlpaal was de erkenning als officiële 

monumentenorganisatie. Daarna werden 

we steeds vaker door eigenaren benaderd. 

We kregen Huize Weltevreden in Glimmen 

erbij, talloze molens en namen een bouw-

kundige in dienst.”

Na de focus op de eigen EHS-terreinen 

sloeg Het Groninger Landschap meer en 

meer haar vleugels uit. Niet alleen richting 

cultuurhistorie, ook richting de Wadden-

zee. “Een bijzonder waardevol gebied, dat 

meer bescherming vereist. Samen met an-

dere natuur- en milieuorganisaties werken 

we nadrukkelijk aan een rijke Waddenzee.” 

die jaren gelijk gebleven.” 

Breed gedragen 

Als Jansen het levensverhaal van Het 

Groninger Landschap overziet, valt haar op 

hoe geworteld de organisatie is geworden. 

“Begonnen als eliteclub, van notabele goed-

doeners, staan we inmiddels middenin de 

maatschappij. Het Groninger Landschap 

wordt breed gedragen. Met veel Bescher-

mers en vrijwilligers, die hart hebben voor 

ons mooie Groningen. De diversiteit maakt 

Groningen zo bijzonder. Bossen, kwelders, 

weilanden: we hebben zoveel verschillende 

landschappen.” Laatst hoorde Jansen bij 

RTV Noord een serie over tien thema’s die 

Groningen karakteriseren. Bellers moch-

ten ideeën aandragen. Dat Het Groninger 

Landschap werd genoemd, verheugde 

haar. “Groningers zien de organisatie als 

karakteristiek voor de provincie. Daar is 

ook hard aan gewerkt. We laten ons steeds 

meer zien. Met bijzondere natuurgebieden, 

talloze bezoekerscentra, honderden ex-

cursies en vijfhonderd tv-afleveringen van 

Pronkjewailtje met Alex Vissering.” 
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Het houdt niet over met de steltlopers en andere weidevogels in 

Groningen. Dat is een conclusie die Arjan Hendriks, rayonbeheerder Noord, 

uit eigen observaties wel durft te maken. Hij somt op wat er waarschijnlijk 

mis is en wat eraan kan worden gedaan om het tij te keren.

Arjen Hendriks
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is onvoldoende duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Te weinig 

voedsel, teveel predatie? Samen met de Vereniging Duurzame 

 Landbouw Stad en Ommeland en de Wildbeheereenheid zijn we 

bezig met het opstellen van een predatiebeheerplan. In dit plan 

staat beschreven welke maatregelen we willen treffen om beter 

inzicht te krijgen in de predatiedruk en hoe we het predatieverlies 

kunnen verminderen.”

Turbogras en kuikenland

Nat bloemrijk grasland, boordevol insecten, is van levensbelang 

voor weidevogels. In dit ‘kuikenland’ kunnen de jonge weidevo-

gels namelijk beschutting en voldoende voedsel vinden. “Aan dit 

grasland is groot gebrek in Groningen”, zegt Hendriks. “Veel van het 

boerenland in Groningen bestaat uit eentonig turbogras dat vroeg 

en vaak wordt gemaaid en diep wordt ontwaterd. Weidevogels ma-

ken er geen schijn van kans. Het landschap in het Reitdiepgebied is 

een grote groene woestijn geworden zonder weidevogels, met onze 

gebieden als oases. Gelukkig zijn er echter ook uitzonderingen. In 

de Winsumermeeden bijvoorbeeld, waar door de inzet van weide-

vogelboeren goede resultaten worden behaald.”

Veranderend landschap

De verregaande veranderingen in het landschap hebben de omstan-

digheden voor weidevogels sterk verslechterd. Naast turbogras en 

predatie, is aantasting van de openheid en rust volgens Hendriks 

een belangrijk aspect. “Veel van de gebieden van Het Groninger 

Landschap en weidevogelgebieden in het algemeen, zijn ingeslo-

ten door menselijke infrastructuur. Ik vermoed dat het gebrek aan 

openheid en rust een direct verband heeft met de teruglopende 

weidevogelaantallen.” Hij toont een kaartje waarop is aangegeven 

hoe de ligging van de verschillende gebieden is, ten opzichte van 

bebouwing, wegen en paden, beplanting en andere infrastructuur 

(verstoringsbronnen). “Je ziet dat de minst open en meest ver-

stoorde gebieden de laagste aantallen grutto’s hebben, de kernsoort 

in het weidevogelbeheer. Ons best scorende gebied qua aantallen, 

is de Medenertilsterpolder. Dat is ook ons meest open en onver-

Ook op andere soorten hebben de vernatte reservaten van Het 

Groninger Landschap in het Reitdiepgebied een grote aantrek-

kingskracht. Zo werden er al mooie waarnemingen gedaan van 

onder andere steltkluut, groenpootruiter, bosruiter en veel kemp-

hanen en watersnippen. Deze laatste twee soorten werden zelfs als 

broedvogel aangemerkt in 2015. De vernatting heeft geleid tot een 

sterke toename aan eendensoorten, als kuifeend, zomertaling en 

slobeend. Ook zijn er broedvogels bijgekomen: kluut, kokmeeuw, 

geoorde fuut en kleine plevier. 

Topsport

Luisterend naar Hendriks wordt het duidelijk dat je een weidevo-

gelgebied niet vanuit je luie stoel beheert. “Een collega weidevogel-

beheerder zei een keer dat weidevogelbeheer de topsport is onder 

het natuurbeheer. Ik ben het daar mee eens. Een ideaal leefgebied 

voor weidevogels is afhankelijk van een groot aantal kritische 

factoren die tot in detail moeten kloppen: waterpeil, kruidenrijk-

dom, afwisseling in vegetatie, bemestingsgraad, openheid en rust, 

predatiedruk. Dat bereik je alleen door maatwerk en er bovenop zit-

ten. En zelfs als dat allemaal klopt, is dat helaas nog geen garantie 

op succes.” 

stoorde gebied. Jammer genoeg worden onze gebieden voortdu-

rend bedreigd door nieuwe infrastructuur, zoals nieuwe hoogspan-

ningsleidingen en fietspaden.”

In oude rapporten is te lezen dat er in de weidevogelgebieden In 

het Reitdiepgebied in de jaren 70/80 zo’n dertig tot vijftig broed-

paren grutto per 100 hectare broedden. Dat aantal is in het huidige 

moderne cultuurlandschap teruggelopen tot maximaal tien tot 

vijftien per 100 hectare. “Ik ben bang dat dit een gegeven is waar 

we weinig aan kunnen doen”, zegt Hendriks. “Ook met optimaal 

beheer zijn in het moderne landschap in het Reitdiepgebied geen 

hogere dichtheden grutto’s meer haalbaar. Ook niet in onze reser-

vaten.”

Nat land is vogelland

Er is gelukkig ook positief nieuws te melden. Een lichtpuntje is 

bijvoorbeeld het gebied Reitdiep Midden. Daar heeft het harde werk 

aan de waterhuishouding het afgelopen jaar, in het eerste broedsei-

zoen na de verhoging van het waterpeil, direct resultaat opgele-

verd. Hendriks: “de aantallen grutto’s zijn behoorlijk gestegen en 

langs de randen van de hoogwatersloten heb ik al veel kuikens van 

kievit en tureluur waargenomen.”
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Rayon Zuid: weidevogels liften mee op  
systeemgericht beheer

In het Reitdiep wordt het beheer grotendeels afgestemd op de 

weidevogels. Rond het Zuidlaardermeer vormen weidevogels 

onderdeel van een bredere doelstelling. “wij doen niet zozeer 

aan soortenbeheer, maar beheren het landschap systeemge-

richt”, zegt beheermedewerker Alwin Hut. “Daarbij werken we 

veel met ondergelopen gebieden en experimenteren we ook 

met bepaalde gewassen. we merken dat in gebieden als de 

onner- en oostpolder de weidevogels goed meeliften. Vooral 

grutto’s weten het kruidenrijke grasland goed te waarderen 

als broedgebied. we vermoeden echter dat er maar weinig kui-

kens volwassen worden. Ik ben bang dat we veel last hebben 

van grondpredatoren als kleine marterachtigen en misschien 

de vos.” waar de grutto’s vooral droge broedgebieden zoeken, 

lijken de tureluurs en kieviten wat avontuurlijker aangelegd. 

Zij broeden ook in de zomerpolders die onder water lopen. 

Hut: “Je ziet dat kieviten en tureluurs de voedselrijkdom van 

de moerasachtige gebieden opzoeken. Grutto’s foerageren er 

wel, maar hebben de omslag voor het broeden nog niet kun-

nen maken.”

naast de drie bekendste weidevogels profiteren andere soor-

ten ook van het landschapsbeheer. Zo zijn de veldleeuwerik, 

graspieper en gele kwikstaart talrijk vertegenwoordigd en 

worden er sinds twee jaar broedende paartjes kemphanen 

waargenomen.

Veldleeuwerik

Kievit

Grutto

Tureluur
Graspieper

Roerdomp

Zomertaling



Het Ministerie van Economische 

 Zaken, het Ministerie van Infra-

structuur en Milieu, de provincie 

 Groningen, de waterschappen 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, 

Groningen Seaports, Samenwerkende 

Bedrijven Eemsdelta (SBE), Rijkswater-

staat, LTO, de Natuur en Milieufedera-

tie Groningen, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Het Groninger 

Landschap, de Wadden vereniging, 

Stichting WAD en de gemeenten 

 Delfzijl, Eemsmond en Oldambt.

Deelnemende partijen 
aan het programma 
Eems-Dollard 2050:

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 03 12 13

unieke samenwerking in aanpak 
Eems Dollard   

De kwaliteit van de Eems Dollard wordt de komende jaren sterk verbeterd. 

De kustlijn wordt natuurlijker, overtollig slib wordt nuttig hergebruikt en 

de dynamiek van waterstroming en slib wordt onderzocht. Het programma 

Eems-Dollard 2050 is een miljoenenproject waaraan natuurorganisaties, 

overheden, Groningen Seaports en waterschappen samenwerken. Zo’n 

grootschalige samenwerking met zoveel verschillende belanghebbenden is 

uniek. 

   

Vertrouwen

Eindelijk wordt er gestart om dat veel te 

troebele water nu eens echt aan te pakken, 

het ecosysteem te verbeteren en daarbij ook 

nog rekening te houden met alle belan-

gen die in dit gebied een rol spelen. “Het 

is inderdaad een uniek samenwerkings-

verband”, zegt Reintsema. “De rijksover-

heid wilde de Eems-Dollard aanwijzen als 

Natura 2000-gebied maar hun doel daarbij 

was het behoud van de huidige situatie. Dat 

vonden we ongepast, want de situatie is 

niet zo florissant. Als je weet dat de natuur 

er slecht aan toe is, en dat zowel natuuror-

ganisaties, overheden en het bedrijfsleven 

zich daarvoor willen inzetten, dan kun 

je volgens ons maar één ding nastreven: 

streef er naar om de natuur te verbeteren! 

Daar hebben we samen met Groningen 

Seaports en de provincie Groningen voor 

gepleit en dit lijkt uiteindelijk tot een 

verbeterdoelstelling te leiden. De overheid 

heeft er nu vertrouwen in dat we samen het 

estuarium kunnen verbeteren. In samen-

hang met het programma Eems-Dollard 

2050, en de ruim 60 miljoen euro die daar-

mee gemoeid is, gaan we dus aan de slag.” 

Getijdepoelen

Het programma Eems-Dollard 2050 bestaat 

uit drie pijlers: het realiseren van een ‘vi-

tale kust’, het nuttig toepassen van vrijge-

komen slib en onderzoek naar maatregelen 

om de vertroebeling van de Eems-Dollard 

te verbeteren. De drie sporen grijpen in 

elkaar. Het Groninger Landschap is vooral 

betrokken bij de projecten langs de kust 

van de Eems-Dollard. Zeven projecten in 

totaal. Bij de Eemshaven worden broedei-

landen aangelegd. Tussen de Eemshaven 

en Delfzijl komt er achter de dijk, over een 

lengte van een paar kilometer een tweede 

dijk, waarvan de uiteinden op elkaar 

aansluiten. Tussen die dubbele dijk wordt 

het water opgeschoond, slib bezinkt en 

er wordt gekeken naar de mogelijkheden 

voor de teelt van mossels, kokkels en algen, 

maar ook van zilte aardappelen, zeesla, 

uien, wortels etc.

Bij het project van de ‘Rijke Dijk’, ook tussen 

de Eemshaven en Delfzijl, worden aan de 

zeezijde van de dijk getijdepoelen en voge-

leilanden aangelegd. Zo krijgt de kustlijn 

een natuurlijker aanblik en kunnen de 

vogels voldoende mogelijkheden vinden 

om relatief veilig te rusten, eten te zoeken 

en te broeden. 

“In 2050 moet het hele estuarium een 

metamorfose hebben doorgemaakt, zowel 

boven als onder water”, aldus Rob Reint-

sema, kwartiermaker van Het Groninger 

Landschap. Een goede waterkwaliteit, 

veel zoet-zout overgangen voor en achter 

de dijken, vissen die moeiteloos heen en 

weer zwemmen tussen het zoute zeewater 

en het zoete binnenwater en een aantal 

veilige plekken voor vogels om te rusten, 

foerageren en te broeden. Daarnaast moet 

overtollig slib opnieuw gebruikt worden in 

dijken en landbouwgebieden elders. Kleine 

experimenten daarmee waren al succesvol.” 

Tijdens de Beschermersavond op 26 okto-

ber doet Reintsema verslag van het project 

en de doelen die Het Groninger Landschap 

nastreeft.   

De Groote en de Kleine polder bij Termun-

ten moeten de verbinding tussen land en 

zee versterken. Polder Breebaart wordt ge-

bruikt om slib op te vangen dat na droging 

en ontzilting gebruikt kan worden voor 

dijkversterking, maar ook voor verrijking 

van landbouwgrond en als middel om ver-

stuiving van landbouwgrond tegen te gaan. 

Tussen de Carel Coenraadpolder en Nieuwe 

Statenzijl wordt de dijk ingericht als brede 

Groene Dijk en natuurlijk is er dan nog 

het Marconiproject. In dat project wordt 

het centrum van Delfzijl aantrekkelijker 

gemaakt en meer verbonden met de zee. 

Daarnaast worden er tientallen hectares 

kwelder aangelegd voor Delfzijl, die zorgen 

voor voldoende leefgebied en natuurlijke 

opslibbing.

Fint

Om het programma Eems-Dollard 2050 wat 

tastbaarder te maken, kan er een doel-

soort gekozen worden. Het zou mooi zijn 

als aan het eind van het programma het 

haringachtige visje de fint weer massaal 

in de Eems-Dollard rondzwemt. Net zoals 

vroeger. “Zet die fint maar als doel aan de 

horizon van 2050”, aldus Reintsema. “Als 

de Eems-Dollard weer vol met fint zit, 

betekent dat dat het ecosysteem hier zo 

verbeterd is dat de natuurwaarden over 

de volle breedte enorm gestegen zijn. En 

dat is het doel. We willen de natuur beter 

maken en zorgen dat de natuur tegen een 

stootje kan, zodat er ook ruimte blijft voor 

economische ontwikkelingen. We hebben 

dus niet alleen een natuurbelang, maar een 

natuur-overstijgend belang. Economie en 

ecologie in balans dus.”
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Projectoverzicht Vitale kust 
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eRIk VAn oMMen ZuIDLAARDeRMeeRGeBIeD

Polders blank
Begin 2012 was een spannende tijd. Graaf-

machines staken de dijk door, waarna vier 

miljoen kuub rivierwater de Kropswolder-

buitenpolder instroomde. De ingreep bracht 

De kluut, de grote zilverreiger, de grauwe 

kiekendief: sommige vogels houden van Groningen. 

Beeldend kunstenaar Erik van Ommen brengt ze 

in deze serie in beeld. Deze zevende aflevering: 

de moerassterns in het Zuidlaardermeergebied. 

Vooral de witvleugel- en de witwangstern zijn twee 

zeldzame broedende verschijnselen. 

verlichting. Het wassende water, dat de stad 

Groningen bedreigde, kwam tot bedaren. 

Het peil bleef er lange tijd hoog, waarna de 

polder in de zomer langzaam droogviel. Met 

verbluffend resultaat. Dat voorjaar broedden 

er meer dan zestig vogelsoorten. Drie soorten 

moerassterns - zwarte stern, witvleugelstern 

en witwangstern – zaten er bij elkaar. 

Za 3 september 2016
13.00–19.00 uur

Landgoed Coendersborch 

Oudeweg 15, Nuis

Beschermers: gratis toegang met 

de entreekaart op de omslag van 

deze Golden Raand. 

Niet-beschermers: €5,00 entree

Pendelbussen

Er zijn pendelbussen beschikbaar 

vanaf de halte Boerakker (Q-liner 

halte), zowel heen als terug.

FOODTRUCKS

MUZIEK

THEATER

OUTDOOR ACTIVITEITEN



 

13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00

Muziekkoepel

PROGRAMMA-OVERZICHT

Flageolettes

Het Houten Huis

Terras

Viskenije

Amicitia Hollow Men Oes Van de Straat

The Full MintiesThe Full Minties The Full Minties

Doorlopend over het terrein Doorlopend over het terrein

Sijtse Scheeringa Arnold Veeman

Doorlopend over het terrein Doorlopend over het terrein

Sijtse Scheeringa

Hollow Men

Oes

Het Houten Huis

        Oesterzwambitterballen

Van de Straat

Toffe koffie

The Full Minties

Golden Raand IJs

25° Noord

Arnold Veeman

MUZIEKKOEPEL

TERRAS

VISKENIJE

 P

     Flageolettes

25° NOORD
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Meest sierlijke stern 
Sterns zijn sierlijke vogels, maar van alle 

sterns is de witvleugelstern verreweg de 

meest sierlijke. Als ranke ballerina’s dansen ze 

boven het water, op zoek naar iets eetbaars. 

“Wat opvalt aan de witvleugelstern is de scha-

kering tussen licht en donker. De bovenzijde 

van de vleugel en de staart zijn spierwit, de 

kop, het lijf en de ondervleugel zijn zwart”, 

zegt Alwin Hut van Het Groninger Landschap. 

De witwangstern vindt hij behoorlijk aan-

wezig. “Ze vallen vooral op met hun gekrijs. 

Witwangsterns passen zich goed aan. Zijn er 

veel kikkers, dan zie ik ze enkel kikkers eten. 

Komen de sabelsprinkhanen uit, dan staat 

sprinkhaan op het menu.” In augustus vertrek-

ken de moerassterns. Dan vliegen ze naar 

Afrika om te overwinteren.

Grootste kolonie 
De komst van de sterns was ronduit specta-

culair. Het voorjaar na de inlaat broedden er 

maar liefst 26 witwangsterns. De grootste 

kolonie ooit in Nederland. De dichtstbij 

zijnde kolonies lagen halverwege Frankrijk 

en in Polen, op meer dan duizend kilometer 

afstand. De witvleugelsterns verschenen een 

jaar later, meteen met zeven broedparen. Dat 

de kolonies bijzonder waren, bewijzen de 

vele vogelaars, die er speciaal voor naar het 

noorden afreisden. Toffe koffie

The Full Minties

Za 3 september 2016
13.00–19.00 uur

Landgoed Coendersborch 

Oudeweg 15, 9364 PP Nuis

Het Houten Huis

FOODTRUCKS

MUZIEK

THEATER

OUTDOOR ACTIVITEITEN

Sijtse Scheeringa



 

    

CoLuMnHANNEKE KAPPEN

Ewsum

Je zal toch als peertje geboren worden op landgoed Ewsum. Dan bof je. Dan groei je op 

met in je rug de warmte van de historische fruitmuur en op je blozende wangen de warme 

zomerzon. En dan heb je sinds kort ook nog eens uitzicht op de eerste officiële Hooghoudt 

kruidentuin. Wat wil een peer nog meer. Opeens is er ook de kans om ooit in een of ander 

hip jenevertje terecht te komen! (Het Hoogst Haalbare!) Het klinkt misschien gek, maar 

toen ik langs de fruitmuur liep, meende ik ze te horen kirren van plezier, die kleine rakkers.

Als Ewsums appeltje maak je daarnaast ook nog eens kans op een gratis overwintering in 

de donjon, de oude geschutskoepel die daar al zolang staat te pronken. Binnen de meters-

dikke muren van de toren schijnen appels met glans de winter te kunnen doorstaan. (Wel 

erg jammer dat appels (voor zover bekend) niet kunnen zingen. De akoestiek in de donjon 

smeekt namelijk om gezang. Dit besje zou daar ook graag eens de stembanden willen 

laten trillen).

Wat ik mooi vind aan het verhaal van landgoed Ewsum is dat het hier zo overduidelijk is 

dat herstel van cultureel erfgoed niet alleen effect heeft op gebouwen en op gronden. 

Maar ook op mensen. 

Als je leest over de geschiedenis van het landgoed kom je talloze verhalen tegen over de 

diepgewortelde onmin tussen de bewoners van de toenmalige borg en de Groningers. 

Geweld en narigheid, met een verbazend lange nawerking. 

Wim, de huidige beheerder van Ewsum, vertelde me dat hij niet eens zo lang geleden 

nog regelmatig Middelstumers tegenkwam die dachten dat je als dorpeling niet op het 

borgterrein mocht komen. Verboden toegang voor onbevoegden. Eeuwenoud zeer.

En moet je het landgoed Ewsum van nu toch eens zien.

De oprijlaan met de lindebomen, de tuinen, het groente- en fruitstalletje van Pita, de 

theeschenkerij, de muziek, het logement, de expositieruimte. Alles straalt gastvrijheid uit. 

De deur van de donjon staat wagenwijd open, je mag er zomaar naar binnen gaan. De 

Ewsumse streekproductenmarkten zijn beroemd en trekken duizenden bezoekers. 

Zelfs de lokale visvereniging heeft inmiddels de weg naar Ewsum gevonden en gebruikt de 

theeschenkerij als uitvalsbasis. 

Of de vissers daar dan louter thee drinken is mij overigens niet bekend.
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Japanse Inktschetsen 
Voor de zwart-witte inktschetsen deed Erik 

van Ommen inspiratie op in Japan. Hij kreeg 

er les in sumi-e, een soort schilderen met inkt. 

Het gaat om de essentie, stelt hij. “Je probeert 

Beschermers aanbieding

Speciaal voor onze lezers 

kunnen we de giclée 

‘Drie sterns in de lucht’ 

(op canvas) van Erik van 

Ommen voor een mooi 

bedrag aanbieden. Beschermers aanbie-

ding € 225,00 (normale prijs € 275,00).  

Dit is inclusief lijst en verzendkosten.  

Heb je interesse? Stuur dan een mail aan 

info@groningerlandschap.nl

 

Formaat afbeelding: 40 x 80 cm Formaat 

incl. lijst: 44 x 48 cm

 

Een giclée vormt een kunstproductie die 

bijna niets onderdoet voor het origineel. 

Art Revisited maakt giclée’s in een beperk-

te oplage. Iedere Art Revisited gicléé wordt 

geleverd met een door de kunstenaar 

gesigneerd certificaat van echtheid.

tussenjaar
Afgelopen voorjaar broedden de sterns in het 

nabijgelegen Dannemeer, het nieuwe natte 

natuurterrein in ’t Roegwold. De polders bij 

het Zuidlaardermeer stonden droog. Met 

opzet, om de plantengroei te laten opbloeien. 

“Eigenlijk stond het waterpeil te hoog”, 

blikt Michel Krol, rayonbeheerder van Het 

Groninger Landschap, terug. Sterns profiteer-

den van het hoge peil, maar planten leden 

juist schade. “De polder werd een grote bak 

water, zonder vegetatie. Sterns bouwen hun 

nesten op drijvende vegetatie. Ze eten ook de 

insecten die in planten leven.” De sabbatical 

lijkt te werken. Overal groeit weer veenwortel, 

lisdodde, bitterzoet en gele waterkers, laat 

Krol weten. Hij ziet het als een tussenjaar. 

“Volgend voorjaar ligt er een gezond moeras. 

Voor sterns, insecten én planten.” 

het wezen van een vogel te vangen. Het is al-

les of niets: elke penseelstreek moet raak zijn. 

In tien tot vijftien seconden moet het klaar 

zijn. Ideaal voor schilderen in de natuur, waar-

bij je vogels kort te zien krijgt.” Bij de sterns is 

Van Ommen vaak geweest. “Geweldig mooie 

vogels. Vroeger heb ik ze gezien in Polen. Nu 

zitten ze dichtbij huis. Echt fantastisch.”
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Op zondag 2 oktober kun je op Landgoed Ennemaborgh 

op zoek naar paddenstoelen. Het grote bos achter de 

borg staat er vol mee. Ze zijn er in alle soorten en maten: 

groot, klein, dik en dun, rood, bruin, groen en geel. Er zijn 

elfenbankjes, boleten en zwammen. Bij veel padden-

stoelen staan naambordjes zodat je kunt zien hoe ze 

heten. Ook is er deze dag twee keer een wandeling met 

een gids die van alles over de paddenstoelen vertelt.

Theater

De Burgemeester van het landgoed heet je persoonlijk 

welkom. In de werkschuur treed Erik van Dort op. Deze 

bekende verhalenverteller treed op met zijn theatervoor-

stelling ‘de Koning gaat uit kamperen’. Op het terrein zie 

je een bijzondere act. 25 graden Noord komt met een 

soort stormbaan; een survival programma voor sportieve-

P a d d e n s t o e l e n
lingen. Bij de werkschuur staat een grote 

knutseltent waar we zorgen voor een 

fantasierijke knutselbelevenis.

Voor wie en hoe laat?

De dag is bedoeld voor kinderen vanaf 

vier jaar. Ook voor oudere kinderen valt er 

genoeg te beleven. Iedereen is welkom, 

zelfs je ouders mogen mee. Of de buren, 

je meester of juf, al je ooms en tantes. Het bos is groot genoeg. De dag begint om elf 

uur en om vijf uur gaat het licht in het bos uit.

Slecht weer?

Maakt niet uit. Paddenstoelen hebben juist regen nodig om paddenstoel te worden. 

En als je lang genoeg kijkt, kun je ze misschien zelfs zien groeien. Alle sprookjesacti-

viteiten zijn in het Koetshuys, borg, schuur of tent. Dus je zit altijd droog. Deelname 

aan de Paddenstoelendag is helemaal gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt 

zeer op prijs gesteld.

Oproep

Kom verkleed als bijvoorbeeld prins, prinses, lakei of koning. Dan word je geschminkt.

Locatie

Landgoed Ennemaborgh, Hoofdweg 100, 9681 AJ in Midwolda

Zondag 2 oktober Ennemaborgh Midwolda van 11.00 tot 17.00 uur

Paddenstoelenfestival
Kom naar Het Groninger Landschap
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In ons bezoekerscentrum in Bourtange 

wilden we een lesprogramma ontwikkelen 

voor basisscholen uit de buurt. om erachter 

te komen wat leerlingen leuk, interessant 

of verrassend vinden, nodigden we twee 

schoolklassen uit voor een bezoek. tijdens 

de vaste filmvertoning wordt daar tegelijker-

tijd de omvang van de vesting gedurende de 

geschiedenis geprojecteerd in het midden 

van de filmzaal. Juist dat fascineerde de 

kinderen, dat vond ik verrassend. Bij de 

tweede klas was de elfjarige Jonan die niet 

kon zien. Ik maakte me bezorgd om hem, 

vooral bij het schieten. Je kan namelijk in 

het bezoekerscentrum met kanonnen met 

tennisballen op elkaar schieten en dat gaat 

met veel geluid gepaard. Dit leek me best 

beangstigend als je niets kan zien. Maar 

dat bleek geen enkel probleem. Zeker toen 

ik hem zelf naar zo’n kanon bracht en zijn 

vinger op de knop legde om te vuren. er 

zat natuurlijk geen enkele richting aan de 

schoten, maar de lol die Jonan had, vergeet 

ik nooit. Maar het mooiste moest nog 

komen. Je kan namelijk op een grote kraan-

vogel zitten die een vliegbeweging maakt 

en dan kijk je naar een scherm waardoor het 

lijkt alsof je echt boven het gebied vliegt.  

Jonan was hier niet weg te slaan. eerst 

voelde hij alle contouren van de kraanvogel 

en toen hij zelf op de kraanvogel mocht 

zitten genoot hij - ik heb echt zelden iemand 

zó zien stralen. Dat viel ook zijn medeleer-

lingen op, waardoor die besloten dat hij als 

enige twee keer mocht vliegen. na afloop 

vroeg ik of er nog verbeterpunten waren. 

Daarop stak Jonan resoluut zijn vinger op. 

‘kan de vogel niet hoger, zodat je nóg meer 

het gevoel krijgt dat je vliegt?’. onder de 

indruk van zijn sterke verbeelding nam ik 

afscheid van hem. Met zijn blije gezicht in 

de herinnering ging het ontwikkelen van het 

lesprogramma wel heel makkelijk.                         

CoLuMn: MICHEL VAN ROON 
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Beschermersavond  

UITNODIGING

woensdagavond 26 oktober 2016

De Biotoop Vleugel F 

Kerklaan 30, 9751 NN  Haren (Parkeren aan de overzijde)

Zaal open: 19.30 uur, start programma: 20.00 uur

Programma 

80 jaar Het Groninger Landschap - Marco Glastra, directeur 

- Wat dreef de oprichters 80 jaar geleden

- Hoe heeft Het Groninger Landschap zich de afgelopen 80 jaar ontwikkeld

- Wat zijn de uitdagingen waar we nu voor staan

 

weidevogels in Groningen - Arjan Hendriks, Beheerder Rayon noord 

- Hoe gaat het met de weidevogels in Groningen

- Wat doet Het Groninger Landschap aan weidevogelbeheer

- Landbouw: vriend of vijand?
 

Pauze
 

Monumenten in tijden van aardbevingen - Hugo Dokter, hoofd erfgoed 

- Overzicht monumenten Het Groninger Landschap

- Impact van aardbevingen

- Overdracht monumenten NAM

 

ecologisch herstel eems-Dollard - Rob Reintsema, kwartiermaker

- Ecologische toestand Eems-Dollard

- Ecologie en economie in balans?

- Projecten vitale kust

 

Meld je aan via groningerlandschap.nl/beschermersavond of telefonisch via 

050-3135901
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den maken de smaak”, vervolgt hij. Dat geldt voor vis, vlees, maar 

ook voor de dranken van Hooghoudt. Wat hij graag wil, is een puur 

Gronings streekproduct, gemaakt in Groningen met enkel lokale 

ingrediënten. “Denk aan spelt, een echt Gronings graan, en kruiden 

uit Ewsum”, legt hij uit. 

Een meer Gronings bedrijf dan Hooghoudt is bijna niet voor te 

stellen. Het familiebedrijf, in 1888 begonnen in een kelder in Gro-

ningen, is inmiddels in handen van de vierde generatie. De vijfde 

staat als vakantiewerk flessen te vullen. Speek beschrijft jenever 

als cultureel erfgoed. “Dat heeft Europa in 2008 officieel besloten. 

Jenever heeft een beschermde naam, net als champagne en cognac. 

Het moet uit Nederland of België komen.” 

Historische tuin
Ewsum is voor de kruidentuin een uitgelezen plek. Het borgter-

rein ademt Groninger historie. De donjon, het koetshuis en vooral 

de imposante tuinen, waar bijzondere gewassen geteeld worden. 

Aan de oude fruitmuur hangen abrikozen en perziken, de immense 

groentetuin kan een groot dorp voeden. “Kijk, dit is zeekool, een 

oud groenteras, dat hier vroeger al werd geteeld”, zegt Kees Groe-

nendijk, projectbegeleider van Ewsum. Om enkele planten staat 

een zogeheten bleekpot. “Deze pot ontneemt het zonlicht en maakt 

de stengels zacht en smakelijk. Bleken van groenten deden ze al in 

de Middeleeuwen.” Tuinieren gebeurt op Ewsum sinds mensen-

heugenis. De borgbewoners leefden grotendeels zelfvoorzienend. 

“Ze hadden eigen fruit, groenten en kruiden. Aan de hand van oude 

tekeningen hebben we deze tuinen in oude glorie hersteld.” 

tuinieren brengt rust
Over de nieuwe kruidentuin van Hooghoudt is Groenendijk te spre-

ken. De lange lijst kruiden verbaasde hem. “Ik wist niet dat in jene-

vers en bitters zoveel kruiden zitten. Neem artisjok, dat verwacht 

je toch niet in een bitter”, zegt hij. Een jenever telt circa dertien 

kruiden, beerenburg soms meer dan zeventig. Lang niet alles kon 

hij in de kruidentuin kwijt. “Veel ingrediënten groeien gewoon in 

het wild. Dat maakte mij wel enthousiast. Brandnetel bijvoorbeeld, 

en bomen als linde en els. Maar ook waterplanten, zoals kalmoes. 

Deze ingrediënten groeien wel op ons landgoed, maar niet in de 

kruidentuin. Een paar kruiden, zoals kardemom, missen omdat ze 

uit de tropen komen.” 

Bijzonder aan de tuinen van Ewsum zijn de tuinders die er spit-

ten, maaien en snoeien. Het zijn mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Groenendijk van WerkPro begeleidt ze. “Dat is mijn 

belangrijkste taak: het welzijn van onze mensen. Tuinieren brengt 

rust. Mensen die hier komen, zie je opbloeien. We halen de druk 

van de ketel, bieden structuur en een goede sfeer.” De kruidentuin 

van Hooghoudt zorgt, net als andere initiatieven zoals de thee-

schenkerij en de streekproductenmarkt, voor een extra stimulans. 

“Het maakt het werk nóg leuker”, zegt Groenendijk.

Maatwerkprojecten 
Het Groninger Landschap is blij met Hooghoudt als nieuwe part-

ner. Natuur, cultuur en Groningen, dat is waar ze elkaar vinden. 

“We heten Hooghoudt van harte welkom als nieuwe bedrijfs-

vriend”, vertelt Samia Mulder, medewerker fondsenwerving van 

Het Groninger Landschap. Met Hooghoudt staat de teller van 

het aantal Vrienden van het Landschap op vijfendertig, allemaal 

bedrijven die het werk van Het Groninger Landschap steunen. Met 

Hooghoudt gaat de vriendschap verder, stelt Mulder. “Samen met 

Hooghoudt hebben we gezocht naar datgene wat ons verbindt. Zo 

kwamen we op een kruidentuin op één van onze locaties. Ewsum 

was hiervoor ideaal, gezien de historische verbinding.” Ze noemt 

het maatwerkprojecten. Bekend voorbeeld is het Japanse bedrijf 

Kikkoman dat het beheer ondersteunt van het natuurterrein Lein-

wijk bij het Zuidlaardermeer. Treffend vindt Mulder ook het Groen 

& Fit Collectief, een samenwerking met De Friesland Zorgverzeke-

raar, en het bedrijventerrein bij de Hunzezone, dat bankjes en een 

wandelpad sponsort, zodat medewerkers tijdens de lunchpauze 

een ommetje kunnen maken. “Er zijn zoveel manieren waarop 

we elkaar kunnen helpen en versterken”, nodigt ze bedrijven uit. 

De banden aanhalen met het bedrijfsleven is nodig. “We staan 

absoluut open voor nieuwe samenwerkingen. Overheden stellen 

voor natuurbeheer steeds minder middelen beschikbaar. Door de 

afname van subsidies zoeken we naar nieuwe samenwerkingen en 

inkomstenbronnen.”  

Fruitmuur 

Weegbree, sint-janskruid, duizendblad: in de kersverse kruiden-

tuin op borgterrein Ewsum groeien ze als kool. De dertig soor-

ten kruiden zijn te proeven in de jenevers en kruidenbitters van 

Hooghoudt. Voor Laurens Speek, smaakmaker van Hooghoudt, is 

de tuin een waar paradijs. Smaak is zijn passie. Gedreven praat hij 

honderduit over ‘fijne, aangename geuren’, ‘genotsmomenten’ en 

‘smaakcombinaties’. In de tuin plukt hij één van zijn lievelingen. 

“Dit is wijnruit”, zegt hij. “Een prachtig kruid, echt een Hollands 

ras. Wij gebruiken het in onze kruidenbitters. Ruik en proef maar. 

Je kunt erop kauwen. Fris, heel licht nootachtig, een erg smaakvolle 

bitter.” Elk kruid heeft zijn eigen culinaire verhaal. De Hooghoudt-

bordjes bij de kruiden geven uitleg. Lieve-vrouwe-bedstro, zegt 

Speek. “Alleen de naam al, het klinkt zo mooi. De bloemen geven 

een fijne, aromatische geur. Het zorgt voor een aangename neus in 

je jenever.” Speek ziet de tuin als een showroom. Hij wil bezoekers 

en klanten in de kruidentuin laten zien, ruiken en proeven welke 

kruiden Hooghoudt inzet. “Iedereen is welkom”, roept hij enthou-

siast. “Geniet, laat je inspireren, kijk ook in je eigen tuin om je 

heen.” Speek doet in Ewsum ook zelf ideeën op. “Ik kom hier af en 

toe om te plukken”, zegt hij. 

Florale tonen 
De ideale symfonie, dat is waar Speek aan sleutelt. Hij innoveert, 

selecteert kruiden en gaat het liefst buiten de gebaande paden om. 

Hij beschrijft jenever als een groot orkest, waarin alle kruiden een 

functie hebben. “Wist je”, zegt hij, “dat mensen 26 bittersoorten 

proeven. Het gaat om de juiste harmonie. Een plant bestaat voor 

ons uit drie delen: de bladeren zijn synoniem voor kruidige bitters, 

de bloemen geven de florale tonen, de wortels de smaakvolle bit-

ters. Engelwortel heeft bijvoorbeeld een lichte anijssmaak.” “Krui-
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Dankzij sponsoring van Hooghoudt, de Groningse distilleerderij, ligt op 

borgterrein Ewsum een nieuwe kruidentuin. Er groeit een dertigtal kruiden 

die in jenevers en kruidenbitters worden verwerkt. Hooghoudt ziet Ewsum als 

visitekaartje. Met dergelijke samenwerkingen haalt Het Groninger Landschap 

de banden met het bedrijfsleven aan. 

   

GroentetuinEwsum
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Als grootste moleneigenaar in Noord-Nederland, bewaakt Het Groninger 

Landschap het molenerfgoed in de provincie. De fanatieke molenteams 

op iedere molen tonen beschermers en bezoekers wat de waarde van 

een werkende molen was en is. De molenaars van De Lelie in Eenrum en 

De Stormvogel in Loppersum hebben daar zo hun eigen ideeën over.

   

De jeugd heeft letterlijk de toekomst in de 

wereld van de molenaars. Want zonder en-

thousiaste, jonge molenliefhebbers wordt 

het erg lastig om nieuwe molenaars te 

vinden. Maar een molen is niet zo maar een 

leuk gebouw. Het is een enorme machine, 

met levensgevaarlijke bewegende onderde-

len en met dus het risico van grote onge-

lukken. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat het molengilde een minimumleeftijd 

van 16 jaar heeft gesteld voor de opleiding 

tot molenaar.

Dat levert wel een dilemma op, vonden 

Casper Meinders en zijn collega-molenaars 

van De Lelie in Eenrum. “Molens hebben 

een soort magische aantrekkingskracht 

op kinderen”, zegt Casper. “Precies om die 

reden heeft ons team een speciaal jeugd-

programma ontwikkeld voor kinderen van 

6 tot 13 jaar die samen met en hun ouders, 

grootouders of begeleiders de molen be-

zoeken.”

Beleef de molen

“Een molen moet je niet alleen bekijken, 

je moet een molen beleven”, zegt Casper. 

“Wij hebben activiteiten bedacht waar je 

als jeugd iets aan hebt en waar de volwas-

sen begeleider ook iets van opsteekt. Je zou 

kunnen zeggen dat door de nieuwsgierig-

heid van kinderen volwassen iets leren 

over het molenerfgoed. De kinderen zoeken 

samen met de ouders de antwoorden op 

de vragen die in een opdrachtenboekje 

zijn geschreven door een oude molenaar. 

Vinden ze de antwoorden en kraken ze de 

code, dan hebben de kinderen het predicaat 

‘jeugdmolenaar voor één dag’ verdiend. 

Iedere zaterdagmiddag kunnen ze proberen 

de code te kraken.”

Echte jeugdmolenaar

Ook Jonas Meerstra (12) kraakte de ge-

heime molen code. Hij heeft als eerste 

het diploma uitgereikt gekregen. Casper: 

“Nog bijzonderder is het dat Jonas als 

eerste echte Jeugdmolenaar in dienst van 

Het Groninger Landschap, welkom wordt 

geheten door ons team. In navolging van 

de Jeugdboswachters gaan we kijken of 

het mogelijk is ook op molens vrijwilligers 

vanaf 12 jaar in te zetten. Op iedere molen 

komen ze met regelmaat langs. Kinderen 

die al heel erg vroeg weten dat ze molenaar 
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Het molenteam van koren- en pelmolen 

De Stormvogel woont vlakbij de molen. 

Annette en Peter ernaast en Tjitse honderd 

meter verderop. Die nabijheid is belangrijk, 

vinden zij. Niet alleen om snel te kunnen 

ingrijpen als de weersomstandigheden dat 

vereisen, maar ook omdat zij zich net als 

de molen, onderdeel van het dorp voelen. 

De molen is van het dorp, voor het dorp en 

wordt draaiend gehouden door het dorp. 

Dat is eigenlijk al zo sinds de jaren ’60 van 

de vorige eeuw, toen de molen eigenlijk rijp 

was voor de sloop. “De gemeente en dorps-

bewoners hebben de schouders er toen 

onder gezet en hebben geld ingezameld 

om de molen te kopen en op te knappen”, 

zegt Peter. “Veel van de molenaars die op 

De Stormvogel hebben gezeten, komen hier 

vandaan.” Tjitse knikt: “We kennen ieder-

een in het dorp en andersom. Dat verlaagt 

de drempel voor dorpsgenoten om even 

langs te komen, of om donateur te worden.”

Excursies en evenementen

Tjitse en Peter vertellen tijdens excursies 

over de historie en de werking van de 

molen. Het pelmechanisme is aan nieuwe 

lagers toe en werkt niet. Bovendien willen 

de molenaars eerst nog wat bijscholing 

over pellen voordat ze met de pelsteen aan 

de gang kunnen. Meel kan wel worden 

gemalen. Tjitse: “Het gaat erom dat we het 

proces kunnen tonen. Door de strenge le-

vensmiddelenwetgeving en -regels, mogen 

we het meel echter niet verkopen. Gelukkig 

hebben we wel prima meel te koop van een 

collega-molenaar.” Maar de molen is zoveel 

meer dan gewoon een monument. Het is 

het stralende middelpunt van de gemeen-

schap en een plek waar mooie evenemen-

ten plaatsvinden. Zo trad de ‘Groningse 

Neil Young’ Gerry Wolthof er op en werd er 

eind juni een concert gegeven ter gelegen-

heid van het tachtigjarig bestaan van Het 

Groninger Landschap. Ook dan is het alle 

hens aan dek voor Annettte, Peter en Tjitse. 

Maar ze doen het graag. Tjitse: “Het is niet 

alleen erg gezellig, het levert ook weer aan-

dacht op voor De Stormvogel. En daar doen 

we het toch voor.”

willen worden. Waarom wachten tot ze 16 

jaar zijn en met de opleiding mogen begin-

nen? Als de interesse er nu is, moet je die 

vasthouden. Natuurlijk mag lang niet alles, 

zoals in wieken klimmen, de molen vangen 

(de molen stilzetten, red.) en door de molen 

klimmen. Dat komt wel als ze oud genoeg 

zijn om met de opleiding van het gilde te 

beginnen.”

Jonas heeft zichzelf aangemeld bij De Lelie. 

“Mijn opa woont hiernaast en ik woon hier 

honderd meter vandaan. Ik kan vanuit mijn 

huis zien of de molen goed op de wind 

staat.” Jonas kent het klappen van de mo-

lenzweep. Als assistent van de molenaar en 

de hulpmolenaar is hij sinds kort een vaste 

waarde in het team. “Ik mag lang niet al het 

werk doen, maar er blijft een heleboel over: 

de netten ophangen, helpen met kruien 

(molen op de wind zetten, red.) en smeren.” 

Casper knikt instemmend. “En je moet niet 

vergeten dat je een extra paar ogen bent 

voor de veiligheid.”

Van het dorp, voor het dorp, door het 

dorp

De jeugd is ook in Loppersum van harte 

welkom bij molen De Stormvogel, die sinds 

kort onder het beheer van Het Groninger 

Landschap valt. Het enthousiaste team 

bestaat uit molenaars Tjitse Mollema en 

Peter Wildeman en gastvrouw Annette Wil-

deman. “We maken wel mee dat als er een 

schoolklas is komen kijken, een paar dagen 

later een aantal van de kinderen met hun 

ouders voor de deur staat”, zegt Peter. “Kin-

deren zijn altijd welkom. In oktober hebben 

we zelfs speciale activiteiten voor de jeugd.” 

Casper Meinders en Jonas Meerstra

“Ze zagen de molen draaien, dus 
we moesten er even naartoe”  

DE MOLENAARS VAN HET GRONINGER LANDSCHAP HEBBEN VEEL TE VERTELLEN

Molen De Lelie 

in Eenrum

Molen De Stormvogel

in Loppersum

Boek: De Widde Meuln, De 
laatste op rij

De stormvogel en De Lelie zijn voor-

beelden van molens die ook nu nog een 

stralend middelpunt zijn van de dorpsge-

meenschap. ook De widde Meuln in ten 

Boer is altijd van groot belang geweest 

voor de omgeving en heeft de tand des 

tijds doorstaan. In het boek De widde 

Meuln, De laatste op rij geeft Jakob t. 

Hoogakker een historisch verslag van 

deze molen, de laatste nog overgebleven 

van maar liefst 33 molens langs het Dam-

sterdiep van Groningen naar Delfzijl. 

Het boek is te bestellen in de webshop 

van Het Groninger Landschap.

www.groningerlandschap.nl  



Giften en Legaten

Uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, herstellen en in stand houden 

van het karakteristieke landschap, de natuur en het cultureel erfgoed in de 

provincie Groningen. Wilt u meer weten over het schenken en nalaten aan 

natuur of erfgoed in de provincie Groningen? Neem dan contact op met  

Samia Mulder, medewerker communicatie en Fondsenwerving, via  

s.mulder@groningerlandschap.nl of bel 050 - 3135901.

waarbij ook het Drentse Landschap betrok-

ken is. Na een middag in het gebied te zijn 

geweest met de beheerder van het gebied, 

Michel Krol, waren ze het er over eens. “Dit 

geld komt goed terecht, we zijn overtuigd 

van de nut en noodzaak voor het aan-

planten van riet in de Kropswolderbuiten-

polder”, aldus Jan Berend Zeevaart  en 

Berthil Slim namens het bestuur van de 

voormalige Vereniging van Houttelers.

VERENIGING VAN HOUTTELERS 

De vereniging van houttelers heeft 

€6.000,00 aan Het Groninger Landschap 

geschonken, het geld wordt besteed aan de 

Kropswolderbuitenpolder.  Het bestuur van 

de opgeheven vereniging heeft hart voor de 

natuur en wilde graag dat het beschikbaar 

gekomen geld werd besteed aan natuur in 

de provincies Groningen en Drenthe. Dit 

vonden zij in het revitaliseringsproject van 

de Kropswolderbuitenpolder, een project 

In de natuurgebieden van Het Groninger Landschap worden 

met regelmaat bijzondere vogels of zoogdieren gezien, soms 

zeldzame planten en paddenstoelen. Ook signaleren we trends 

van opvallende dier- en vogelsoorten die langzaam weer terug-

komen in onze provincie. Die waarnemingen zijn natuurlijk 

niet alleen beperkt tot de gebieden van Het Groninger Land-

schap maar worden overal in de provincie gedaan. Hebt u een 

opvallende waarneming te melden én er een goede kwaliteit 

foto van gemaakt, dan kunt u die toesturen naar Het Groninger 

Landschap: info@groningerlandschap.nl 

Schaarse zwartkopmeeuw broedt op Oterdum

Op het broedeiland bij Oterdum broedden dit jaar behalve visdie-

ven en kokmeeuwen ook twee stelletjes zwartkopmeeuwen. De 

zwartkopmeeuw is een vrij schaarse vogelsoort in Nederland en het 

is heel bijzonder dat deze vogels in Groningen broeden. Het is een 

meeuwensoort die oorspronkelijk uit het Zwarte Zeegebied komt 

en vooral ook voorkomt in mediterrane landen. In Nederland zit er 

een kolonie in de Zeeuwse Delta. 

De zwartkopmeeuwen broeden tussen de kokmeeuwen en daar-

door vallen ze niet echt op. Ze lijken namelijk sterk op de kok-

meeuw. De snavel is roder en de kop is echt diepzwart in plaats van 

zwartbruin.

Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit wormen, kever- en langpoot-

muglarven en die vindt de zwartkopmeeuw vooral in open land-

bouwgebieden.

Opvallende kuifduiker

Op het Oldambtmeer en het Zuidlaardermeer is enkele keren een 
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kuifduiker waargenomen. Het is een opvallende waarneming 

omdat kuifduikers in Nederland eigenlijk alleen ’s winters als 

doortrekker wel eens langs komt. Het is een zeldzaamheid om deze 

vogel in de zomer te zien. Maar als je ’m ziet is het een prachtige 

verschijning. Mooi roestbruin verenkleed met een zwarte ‘mantel’ 

en kop. De kop is voorzien van okergele sierveren. De kuifduiker 

leeft vooral in Scandinavische en Russische meren. Ze overwinte-

ren in Noordwest Europa en komen dan ook in Nederland spora-

disch voor.

op 21 juni hebben we samen met Arriva een 

busreis verzorgd, onder meer langs een aan-

tal gebieden van Het Groninger Landschap. 

tijdens de dag werd onder andere de oude 

dijk Den Andel, de klutenplas en eendenkooi 

nieuw onrust aangedaan. er waren veel 

 enthousiaste deelnemers die hebben ge-

noten van de noordkust en het kwelderland-

schap. Het leuke aan deze samenwerking is 

dat Arriva ons 5 euro per deelnemer schenkt.  

Dat leverde Het Groninger Landschap  

€ 210,00 op. 

De heer Dirks is 12 jaar voorzitter geweest 

van de Hengelsportfederatie. Bij zijn af-

scheid heeft hij aangegeven dat hij een deel 

van zijn bijdrage voor zijn voorzitterschap 

aan Het Groninger Landschap wilde do-

neren. we zullen de € 500,00 gaan besteden 

aan één van onze natuurprojecten. want 

zoals de heer Dirks heeft aangegeven, de 

natuur is van ons allemaal!

ARRIVA touRtoCHt

BIJDRAGe VAn ouD-VooRZItteR 
VAn De HenGeLsPoRtFeDeRAtIe 
VooR Het GoeDe DoeL
   

GIFten en LeGAten

Zwartkopmeeuw 

op Oterdum

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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Vacature

Het Groninger Landschap zoekt per 1 januari 2017 

Twee leden van de Raad van Toezicht 
V/M

Voor beide vacatures geldt dat u affiniteit heeft met 

het behoud en beheer van natuur, landschap en 

cultureel erfgoed in de provincie Groningen.

Voor vacature A wordt gezocht naar kandidaten 

die beschikken over financiële kennis en ervaring 

(o.a. op het vlak van begrotingen, jaarrekeningen 

en vermogensbeheer) en bereid zijn om voorzitter 

te worden van de Financiële Audit Commissie (vier 

vergaderingen per jaar) 

Voor vacature B wordt gezocht naar kandidaten 

die beschikken over deskundigheid op het vlak van 

exploitatie van vastgoed, bij voorkeur in relatie tot 

monumentaal erfgoed

Geïnteresseerden kunnen de volledige 

functiebeschrijving vinden op de website  

www.groningerlandschap.nl/wat-wij-doen/

organisatie/vacatures of contact opnemen met het 

secretariaat van de directie/Raad van toezicht,  

mw. s. Reenders, telefoonnummer 050-8003202.

sollicitaties kunnen tot 15 september 2016 gericht 

worden aan stichting Het Groninger Landschap, t.a.v. 

de Raad van toezicht, Postbus 199, 9750 AD in Haren. 
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Koereiger 

In de weidevogelgebieden bij Paddepoel, aan de rand van Gronin-

gen is de koereiger gespot. Het is de eerste keer dat de koereiger 

in die weilanden is gezien. De koereiger is een van de zeldzamere 

reigersoorten die ons land aandoet. Anders dan de andere reiger-

soorten, is de koereiger niet zo nauw  gebonden aan water. Je treft 

ze in de polders nog wel eens aan, of in weilanden waar de vogel 

zich tegoed doet aan insecten die door het grazende vee naar boven 

worden gewoeld. Soms lopen de koereigers letterlijk tussen de 

poten van de koeien over de grond op zoek naar voedsel of liften ze 

mee, zittend op de rug van een koe of paard.

Broedende grote zilverreigers

In de Onlanden heeft een paartje grote zilverreigers een broed-

poging gedaan. Dat is zeldzaam in Groningen. De grote zilver-

reiger komt in Groningen de laatste jaren wel steeds meer voor, 

maar broeden doen deze vogels vooral in de Oekraine, Hongarije, 

 Oostenrijk en Roemenie en in Oostvaardersplassen 100-150 paar.

Wielewaal

Rond de Coenderborch en het Iwema Steenhuis in Nuis zitten 

meerdere wielewalen. De wielewaal is een prachtige vogel, fel geel 

en zwart gekleurd. Maar de vogel is meer bekend van zijn ‘dudel-

jo’-gezang dan dat de vogel ook daadwerkelijk gezien wordt. De 

wielewaal is erg schuw en houdt zich voornamelijk op in de toppen 

van grote loofbomen. Van onderaf vormt juist die geel-zwarte kleur 

een uitstekende camouflage. De wielewaal staat op de rode lijst van 

bedreigde vogels en is een schaarse broedvogel in ons land.

Koereiger

Paarse morgenster

Paarse Morgenster

In de Hunzezone is de paarse morgenster opgedoken. De paarse 

morgenster is een bijzondere plant met een eetbare wortel en een 

grote geschiedenis. De plant wordt al sinds de oudheid gekweekt, 

vooral in Zuid-Europa en is later verdrongen door de bekende 

groente Grote Schorseneer. Paarse morgenster is erg zeldzaam in 

Nederland, maar de plant heeft zich in het oude zeekleigebied goed 

weten te handhaven en daardoor komt de plant nog steeds voor 

in de Groningse klei. Sterker nog; Groningen is in Nederland de 

belangrijkste provincie voor deze soort.

De plant begint pas in het tweede jaar te bloeien, met een mooie, 

grote lila, roodpaarse of blauwe bloemen. De plant kan ruim een 

meter hoog groeien. De stengel is kaal, tot heel licht behaard, en de 

bladeren zijn grasachtig. Je vindt de plant nog op oude slaperdijken 

en langs wegen en akkerranden. De paarse morgenster heeft een 

voorkeur voor lichte kleigrond. In de kuststrook, met vaak ware 

klei, komt de plant niet voor.

Zeldzame gevlekte glanslibel 

In de Lettelberter Petten is voor het eerst een gevlekte glanslibel 

gezien. Het is een vrij zeldzame libel die houdt van verlande ven-

nen, petgaten en moerasbossen. Het is maar een middelgrote libel 

van 4,5 tot 5,5 centimeter lang. Het achterlijf is donker glimmend 

groen, bijna zwart. Het borstdeel is metaalgroen met een gouden 

glans. De libel is lastig waar te nemen doordat hij veelal hoog in de 

boomtoppen jaagt op andere insecten. Ei-afzet van deze libel wordt 

zeer zelden waargenomen. Dat gebeurt op goed verborgen plaatsen 

in sterk begroeide en moeilijk toegankelijke wateren. De larven 

overwinteren zo’n twee jaar in moerasbossen voor ze ‘uitsluipen’.

Wielewaal



 

Wat heeft een belastingadviseur met het 

Groninger landschap? Veel, als het aan Ben 

Mulder van Caraad Belastingadviseurs 

ligt. Mulder en zijn collega’s zijn als fiscaal 

adviseurs nauw betrokken bij het fiscale 

en financiële traject bij landschaps- en erf-

goedprojecten in de regio. Mulder is een 

groot liefhebber van het landschap, met 

zelfs een eigen plasdrasgebiedje achter 

zijn woonboerderij in Ellerhuizen.

Het is met recht een groene omgeving, de 

woonplaats van Ben Mulder, adviseur bij 

Caraad Belastingadviseurs. Zijn boerderij 

ligt in het landelijke ellerhuizen, onder de 

rook van Bedum. Langs het kanaal loopt het 

boterdiep en achter het huis ligt een fraai 

weidegebied. De elektrische auto staat aan 

de stekker. Caraad Belastingadviseurs, een 

bureau met een ‘groene’ boodschap?

“Dat niet”, zegt Mulder. “Maar ik zie wel dat 

veel van onze 25 medewerkers er spontaan 

mee bezig zijn. Meerdere adviseurs rijden 

elektrisch. Dat is niet alleen schoon, als 

belastingadviseur kijk je natuurlijk ook naar 

het fiscale voordeel.” Caraad adviseert veel 

overheids- en non-profitorganisaties. Dat 

houdt onder andere in dat zij nauw betrok-

ken zijn bij de fiscale en financiële kant van 

grote landschapsprojecten als in de eems-

haven, of het Marconi-project in Delfzijl. 

Mulder: “Ik ben een natuurliefhebber. Dus 

als zo’n natuurproject wordt gerealiseerd 

en wij hebben daar een beetje aan meege-

werkt, dan ben ik daar wel trots op.” 

Plasdras achter het huis

natuurliefhebber Mulder heeft zijn ideale 

omgeving gerealiseerd rond het huis. Langs 

het perceel stroomt het Boterdiep. onlangs 

zijn de oevers natuurvriendelijk gemaakt 

en langs het water bloeit een fraaie mix van 

wilde bloemen. Maar de ster van Mulders 

land is zeker het plasdrasgebiedje ten 

zuiden van de paardenweide. “Je ziet in de 

juiste tijd de kuikens van de tureluurs en 

de kieviten in het hoge gras”, zegt Mulder. 

“Grutto’s broeden er niet. Maar ze komen 

wel vanuit de omgeving om hier te foerage-

ren. er wordt alleen ruige mest opgebracht, 

zodat er voldoende voeding in de grond zit. 

Hierdoor groeien er veel kuikens op. en een 

paartje nijlganzen houdt potentiële preda-

toren op een afstand.” een gevolg van een 

eigen natuurgebied rond het huis, is wel dat 

Mulder en zijn familie er wat minder vaak 

op uit trekken. Maar als dat gebeurt, zoeken 

ze graag de kust op. Mulder: “Dat is zo mooi 

aan Groningen, de diversiteit. Het weidse 

agrarische land, de waterrijke gebieden 

en natuurlijk de kust, met kwelders en het 

wad. Hét Groninger landschap bestaat 

eigenlijk niet. Het is een hele mooie mix van 

landschappen waar ik me erg thuis voel.”

CARAAD BeLAstInGADVIseuRs: “ALs wIJ MeeweRken 
AAn een nAtuuRPRoJeCt, Ben Ik DAAR tRots oP”

Ben Mulder

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 Caraad 

Belastingadviseurs. 

Akzo nobel Industrial Chemicals B.V. Delfzijl

Algemeen Belang uitvaartverzorging en 

verzekering

Bano

Caraad Belastingadviseurs B.V.

dB Audiovisueel

De Friesland Zorgverzekeraar

eneco Holding n.V. 

Gallagher europe B.V

Gjald

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

Groningen seaports

Hoogeland Catering

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf schuil

Itenso

kikkoman Foods europe BV

koepon Holding B.V

koninklijke wagenborg

nnZ bv

Rabobank stad en Midden Groningen 

Rabobank Zuid en oost Groningen 

Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf BV

sax Architecten 

stichting nationale Postcode Loterij

suiker unie Vierverlaten

ten kate Holding BV

the Fieldwork Company

tRustus Capital Management B.V.

Van Delden Bouw 

VBZo, het Fonds

Visser Communicatie B.V. 

waterbedrijf Groningen

Yarden uitvaartverzekeringen & verzorging
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