


 

 

U heeft het misschien al opgemerkt, maar op 
de voorkant van de Golden Raand prijkt het 
nieuwe logo van Het Groninger Landschap. 
Het oude logo was meer dan 20 jaar oud en 
toe aan een opknapbeurt. Met veranderende 
tijden en landschappen is het nu tijd dat een 
jongere versie het overneemt. Zoals u ziet 
heeft het oude logo model gestaan voor het 
nieuwe logo. Met dit nieuwe logo laten we 
zien dat we open staan voor nieuwe ontwik-
kelingen maar met respect en koestering van 
het oude. Eigenlijk net zoals we omgaan met 
ons erfgoed, landschap en natuur. Door het 
woord Groninger in het logo vet aan te zetten 
benadrukken we hoe belangrijk we Gronin-
gen, de Groningers, de Groninger natuur, 
landschap en erfgoed vinden. Het logo heeft 
nu nog maar één kleur, maar wel hebben we 
het in 4 verschillende kleuren laten ontwikke-
len. In blauw, geel, rood en groen. Die kleuren 
staan voor:

Blauw = lucht en water
Geel = koolzaad en graan
Groen= natuur
Rood= erfgoed 

Gaandeweg het jaar zult u zien dat we de 
huisstijl van Het Groninger Landschap ook 
in lijn gaan brengen met het nieuwe logo. 
Met dit nieuwe verenkleed voor onze 80-ste 
verjaardag kunnen we weer heel wat jaren 
vooruit.

De Coendersborch in Nuis is deze winter 
van binnen grondig onder handen geno-
men. Het interieur van de borg (woonhuis) 
is gerenoveerd en de tuin is opnieuw 
ingericht, klaar voor een nieuwe bewoner. 
Maar dat is niet alles. De benedenverdie-
ping van de borg is helemaal ingericht voor 
het publiek. 
Mede door een bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij is het mogelijk om de 
stijlkamers in het voorhuis in te richten 
met prachtige beelden en verhalen van het 
landgoed. Uit verschillende tijden en van 
verschillende bewoners. En het leuke is dat 
niet alleen de verhalen van de eigenaren 
wordt verteld, maar ook van ‘gewone’ men-
sen uit de buurt  van de borg. Informatie en 
beleving staan hier centraal. In de monu-
mentale schuur van de borg is een expositie 
ingericht waar de dieren en planten van het 
landgoed en het landschap van het Wes-

terkwartier toegelicht worden, zowel met 
informatiepanelen als digitaal. In de nok 
van de schuur is een uilenkast gemaakt, 
waarin een webcam is geplaatst. Hopelijk 
brengt dit jaar een uil haar jongen groot in 
deze kast en dan kan je in de schuur via een 
beeldscherm de ontwikkelingen volgen. 
 

Op 10 april is de open dag op de 
Coendersborch. U bent van harte 
uitgenodigd deze dag langs te komen 
en de ‘nieuwe’ Coendersborch te 
bewonderen. Wilt u op een ander 
moment langskomen, kijk op www.
groningerlandschap.nl/eropuit wan-
neer de Coendersborch te bezoeken 
is. Tijdens alle activiteiten die geor-
ganiseerd worden op het landgoed is 
de expositie te bezoeken.

kort nieuws

Als Het Groninger Landschap niet was opgericht 80 jaar geleden, 
zou er in 2016 alle reden zijn om het alsnog te doen. In 1936 
wilden de Groningse natuurbeschermers van het eerste uur 
vooral iets doen tegen de grootschalige ontginningen. Volgens de 
economische wetten van toen sneed het mes aan twee kanten: er 
kwam vruchtbare landbouwgrond bij en de hoge werkloosheid 
werd aangepakt. Er was ongetwijfeld moed voor nodig om hier 
tegen in te gaan. En om eerlijk te zijn: het eerste initiatief lag niet 
bij Groningers, maar bij de collega’s van Natuurmonumenten die 
op dat moment opereerden vanuit één kantoor in Amsterdam. 
De toenmalige voorzitter, mr. Van Tienhoven, had de visie dat de 
strijd voor natuurbescherming niet alleen op het landelijk toneel 
gestreden moest worden, maar ook op provinciale schaal, waar de 
betrokkenheid van mensen met hún landschap veel groter is. Uit 
het feit dat er 80 jaar later twaalf vitale provinciale Landschappen 
zijn, blijkt wel hoe juist deze visie was.

In de 80 jaar die volgden sinds de oprichting ontfermde Het 
Groninger Landschap zich over prachtige natuurgebieden en 
monumenten, keerden de bever en de zeearend terug en werden 
duizenden Groningers actief betrokken bij natuur, landschap en 
erfgoed in hun directe omgeving.

Eind goed, al goed? Helaas is dat niet het geval. Ook in 2016 zijn 
het economische wetten die een oprichting van Het Groninger 
Landschap zouden rechtvaardigen. Ditmaal gaat het om de winning 
van fossiele brandstoffen in de Groningse bodem die ons erfgoed 
onomkeerbaar kan beschadigen. Met dezelfde urgentie als 80 
jaar geleden proberen we daar iets aan te doen. We nemen onze 
verantwoordelijkheid voor beschadigde monumenten die door de 
NAM werden opgekocht en proberen ze ongeschonden door deze 
turbulente periode te loodsen. Zo blijkt de combinatie van privaat 
eigendom met een maatschappelijke doelstelling nog steeds een 
ijzersterke formule om natuur en erfgoed blijvend te beschermen. 
Op tal van plekken in de provincie maken we op deze wijze het 
verschil. Zonder steun van een brede achterban zouden we dit 
nooit voor elkaar krijgen. Dank daarvoor! Met onze jubileumactie 
om een beschermerschap cadeau te doen, helpt u ons enorm om 
onze achterban nog groter te maken.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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en Het Groninger Landschap neemt het traject 
voor schadeherstel en eventuele versterking 
over van de vorige eigenaar.
Het Groninger Landschap is onder de indruk 
van het gebaar van de eigenaar. Af en toe 
verkrijgt de Stichting een monument door 
middel van een legaat, maar de laatste jaren is 
een toename merkbaar van particulieren die 
een duurzame betrouwbare nieuwe eigenaar 
zoeken voor hun monument. Het Groninger 
Landschap kan daarbij een rol spelen.

    Het Groninger Landschap 
verkrijgt beeldbepalend 
        monument in Doodstil 

   kort nieuws
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13,5 miljoen voor natuur 
en landschap

de LandschappennL hebben tijdens het Goed 

Geld Gala van de nationale Postcode Loterij 

13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en 

landschap in nederland. Met het geld kunnen 

de provinciale landschappen natuur aan

kopen, inrichten en recreatiemogelijkheden 

realiseren.

Het Groninger Landschap heeft met het 

geld van de nationale Postcode Loterij in 

2015 het bezoekerscentrum terra Mora in 

Vesting Bourtange geopend. dit jaar start 

Het  Groninger Landschap met het Plan 

roerdomp Zuidlaardermeer. Verder wordt 

het geld gebruikt voor de inrichting van 

weidevogelclusters ‘wiersema’ reitdiep 

noord en de natuurexpositie in de schuur van 

de Coendersborch in nuis.

Heel nederland de lucht in

Geen tweede zeehondenopvangDe landelijke KunstVogelManifestatie ‘Heel 
Nederland de lucht in’ start op 3 april. Ruim 
110 kunstenaars van naam en faam  presente-
ren hun ‘vogelwerken’ in schilderijen, grafiek, 
aquarellen, pastel, brons, steen of hout, 
 in diverse musea en galeries in heel Neder-
land. De grootste tentoonstelling, en het hart 
van deze manifestatie, is te zien in Museum 
Möhlmann in Appingedam. 

Bij deze tentoonstelling verschijnt ook het 
boek: Hoogvliegers van het Laagland, een vo-
gelgids in hedendaagse kunst. Dit boek heeft 
ca. 300 pagina’s, is in full color gedrukt en heeft 

De natuurorganisaties die in het Eems 
 Dollardgebied werken, hebben samen 
staatssecretaris van Dam van Natuur 
opgeroepen om geen vergunning te geven 
voor een nieuwe zeehondenopvang in 
Termunten. De organisaties, waaronder 
Het Groninger Landschap steunen het 
nieuwe beleid van de Zeehondencreche in 
Pieterburen om terughoudend te zijn met 
opvang. Uit onderzoek is gebleken dat bijna 
alle zeehondenpups die schijnbaar verlaten 

een harde kaft. Het kent rijk geïllustreerde, en 
zeer luchtige kunsthistorische inleidingen van 
de Groningse kunstenaar en museumdirecteur 
Rob Möhlmann, gevolgd door tekstbijdragen 
van Midas Dekkers, Kees Moeliker en Nico de 
Haan. Het laatste deel vormt een alternatieve 
vogelgids, waarin van alle deelnemende kun-
stenaars twee kunstwerken zijn opgenomen. 
De kunstenaars leveren zelf ook een kort com-
mentaar op hun vogelwerk.

Dit bijzonder fraaie boek kost € 25,–. Bescher-
mers van Het Groninger Landschap krijgen 
als zij het Museum Möhlmann bezoeken, op 

zijn, uiteindelijk toch weer aansluiting bij 
hun moeder vinden. Het aantal opgevangen 
pups werd in drie jaar teruggebracht van 
37 tot 3. De natuur organisaties vrezen dat 
bij een nieuwe opvang in Termunten weer 
veel pups nodeloos worden opgevangen 
en uit hun natuurlijke omgeving worden 
weggehaald. De zee honden in de Dollard 
zijn volgens de orga nisaties meer gebaat bij 
ecologisch herstel van het estuarium dan 
met een tweede opvang. 

Het Groninger Landschap is dankzij een legaat 
eigenaar geworden van een monumentaal 
woonhuis aan de Barmerweg in Doodstil. De 
woning met koetshuis is in 1916 gebouwd 
door architect R.B. Sleumer uit Uithuizen als 
ambtswoning van de toenmalige burgemees-
ter van Kantens. De woning is aangewezen 
als rijksmonument vanwege de bijzondere 
architectuur, het rijke Jugenstil-interieur en 
de beeldbepalende ligging in Doodstil.
Het pand heeft aardbevingsschade opgelopen 

 

Stichting Spek om Spinnen speelt ook dit jaar 
weer op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 
juni het openluchtspel Reuring op Landgoed 
Coendersborch. Het spel speelt zich af op 
het terrein achter de Coendersborch in Nuis. 
Het openluchtspel is geschreven door Herma 
Stroetinga die samen met Sjoelke Klaassens 
ook de regie voor haar rekening neemt.

We gaan dit keer niet een heel eind terug in 
de tijd. Het speelt zich af op een camping 
eind jaren 60 begin jaren 70. Er gebeurt van 
alles op de camping. Een zus die na jaren op-
eens weer voor de deur staat. Een paar wes-
terlingen, de klusjesman en een weduwe die 
de camping runt en beheerd. En dan nog alle 
gasten die vakantie vieren op de camping.
Met natuurlijk weer de nodige spektakels 
wat een ieder gewend is van Spek om Spin-
nen.

Voorverkoop is 12 euro en aan de kassa 
15 euro. De kaartverkoop start begin mei. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.spekomspinnen.nl

Rayonbeheerder Arjan Hendriks verzorgt 
zondag 20 maart 2016 in bezoekerscentrum 
Buitenplaats Reitdiep een lezing over het 
weidevogelbeheer in het Reitdiepgebied.
De Nationale vogel, de grutto, komt hierbij 
uitgebreid aan bod.
Aansluitend neemt Arjan de deelnemers 
mee naar het aan het bezoekerscentrum 
grenzende natuurgebied De Koningslaagte.
Dit gebied staat vooral bekend om zijn 
waarde als voorjaarsverzamel- en pleis-
terplaats voor de grutto. Het grote are-
aal plasdras in het gebied werkt als een 
magneet op de grotto en natuurlijk ook op 
andere weidevogels, eenden en ganzen. Elk 
jaar neemt vanaf februari, maart het aantal 

grutto’s in het gebied geleidelijk toe tot 
enkele honderden.
 
Omdat de grutto wel wat meer aandacht 
kan gebruiken, is het weekend van 19 en 20 
maart door Vogelbescherming Nederland 
uitgeroepen tot WelkomGruttoWeekend.

Het Groninger Landschap onderschrijft het 
belang van aandacht voor de problematiek 
van de grutto in Nederland en organiseert 
daarom deze lezing en excursie.
 
Deelname is gratis. Aanvang: 13.30 uur. 
Duur: 1,5 – 2 uur.

kort nieuws

WelkomGruttoweekend

openluchtspel Reuring 
op Landgoed 
Coendersborch

vertoon van Beschermerpas, een korting van 
20% krijgen: U betaalt slechts € 20,–.
 
Heel Nederland de lucht in
Museum Möhlmann, westersingel 102104, 
9901 Gk Appingedam. Van 3 april t/m 3 juli 
2016 (open: vrzazo 1317 uur)
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Links: Michiel Verboven (Nationale Postcode 

Loterij) en Hank Bartelink (LandschappenNL)
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Het Groninger Landschap viert dit jaar haar 80-jarig bestaan. Al 
die jaren zet de stichting zich met hart en ziel in voor natuur, 
erfgoed en landschap in de provincie Groningen. De komende 
edities vertellen we in de Golden Raand het levensverhaal van de 
stichting. Eerste aflevering: de beginjaren.
   

80 jaar Het Groninger Landschap:  
de beginjaren 

Het aankopen van bedreigde natuurgebie-
den, de bestaansreden van de stichting, 
bleek geen sinecure. Lange tijd bleef het 
areaal beperkt tot enkele snippers. “Vlak 
voor de oorlog konden ze een deel van 
de schans bij Bourtange kopen, tegen de 
Duitse grens. Het betrof de batterij bij 
Abeltjeshuis. Voor slechts tweehonderd 
gulden, zo’n negentig euro, van het toen-
malige Ministerie van Oorlog. Even later, 
al tijdens de bezetting, kocht de stichting 
in Ellersinghuizen een grote eik, de eik van 
Hesse genaamd.” De rest van de oorlog lag 
de nog prille organisatie stil.

De Ranitz
Een grote aankoop, dat was dé grote uit-
daging. Liefst een landgoed, want dat gaf 
de stichting een gezicht. “Daar kon je mee 
voor de dag komen”, vertelt Van Hoorn. Pas 
in 1956, twintig jaar na de oprichting, lukte 
het. De stichting verwierf haar eerste land-
goed: de Coendersborch in Nuis. Een mijl-
paal. In 1965 kocht de stichting een tweede 

borg: de Ennemaborgh in Midwolda. Kostte 
de eerste nog tweehonderdduizend gulden, 
de tweede verwisselde voor bijna twee 
miljoen gulden, nu negenhonderd dui-
zend euro, van eigenaar. Beide aankopen 
hadden één knelpunt gemeen: de stichting 
had geen geld. Een terugkerend probleem, 
aldus Van Hoorn.
Een cruciale rol bij de aankopen speelde 
jonkheer mr. S.M.S. de Ranitz. Een mar-
kant persoon, stelt Van Hoorn, aan wie 
Het Groninger Landschap veel te danken 
heeft. “Hij trok de kar, was lange tijd de 
drijvende kracht. Meer dan een halve eeuw 
zat hij in het bestuur. De Ranitz, notaris in 
Winsum, nam initiatief. Hij had lef en was 
eigengereid. Soms kocht hij een terrein, 
zonder dat de financiering rond was. Maar 
hij kende iedereen: boeren, bestuurders, 
bankiers, ambtenaren op het ministerie. 
Hij schreef brieven, lobbyde bij banken, en 
kreeg de aankopen voor elkaar.” Van Hoorn 
vond een handgeschreven aantekening van 
De Ranitz. Het ging over de aankoop van 

Martinus van Hoorn:

“Landschaps-
bescherming 

was in die tijd 
pionieren.”

de Ennemaborgh: ‘De dwaasheid van niet 
doen was groter dan de dwaasheid van het 
wèl doen’.

Toegankelijk
De eerste grote natuuraankoop was in de 
Lettelberterpetten, in 1961. Met het debacle 
Tolberter Petten nog in het achterhoofd, 
greep de stichting de kans met beide han-
den aan. Meteen daarna ging dit kwetsbare 
natuurgebied op slot, tot onvrede van de 
gemeente Leek. “De stichting wilde niet dat 
mensen er zouden rondbanjeren. De na-
tuurwaarde moest behouden worden. Het 
past in het statische beeld dat men destijds 
had van natuur, cultuur en landschap. Alles 
moest behouden worden zoals het was.” 
Tegenwoordig ligt in de Lettelberterpetten 
een mooi wandelpad, waar iedereen van 
harte welkom is. “Het Groninger Landschap 
vindt openstelling nu juist belangrijk. Alle 
gebieden zijn toegankelijk voor publiek. Zo 
zie je maar: inzichten veranderen, net als 
het landschap zelf.”

Het was een periode van voorspoed, de eer-
ste decennia van de vorige eeuw. De welvaart 
steeg en iconen als de Afsluitdijk kwamen 
gereed. Maar de jaren daarna werd het eco-
nomisch moeilijker. Werklozen togen in die 
crisisjaren naar het noorden om verplicht 
mee te helpen in de werkverschaffing. Het 
landschap veranderde snel; door de groot-
schalige ontginningen, de inpolderingen en 
de uitbreiding van dorpen en steden. Een 
kleine groep mensen zag de keerzijde. Ze 
maakten zich zorgen. Het aloude Groninger 
landschap werd in hun ogen aangetast. Een 
begrijpelijke zorg, stelt Martinus van Hoorn. 
“De natuur werd destijds sterk bedreigd. Na 
vele jaren van ontginningen werd Groningse 
natuur schaars. De laatste restanten dreig-
den ten prooi te vallen aan de schop. Neem 
de Tolberter Petten, toen nog een waardevol 
veengebied, waar zoute turf was gewonnen. 
Vlak voor de oprichting van Het Gronin-
ger Landschap werden de laatste petgaten 
gedempt. Natuurkenners betreurden dat.” In 
zijn huis in Appingedam vertelt Van Hoorn 
honderduit over de begintijd. Hij houdt van 
historie en van de stichting. Vanaf 1987 was 
Van Hoorn zestien jaar bestuurslid, waarvan 
de laatste vijf als voorzitter. Als hobby bracht 
hij de beginjaren van de stichting in kaart. 
Stapels archiefstukken nam hij door, met 
betrokkenen voerde hij talloze gesprekken.

Notabelen
April 1936 zag Het Groninger Landschap 
het daglicht. Opvallend is de plaats, name-

lijk Amsterdam. “Het initiatief voor de 
oprichting lag bij de vereniging Natuur-
monumenten, die destijds in Amsterdam 
huisde. Omdat de provincies ver van de 
hoofdstad lagen, vond Natuurmonumenten 
dat er provinciale landschapsorganisaties 
moesten komen. Onze zusterorganisaties, 
zoals It Fryske Gea en Het Drentse Land-
schap, ontstonden ook in die periode.” Op 
de valreep, tijdens de oprichtingsvergade-
ring, werd een taalfout verbeterd. “Anders 
hadden we Het Groningsch Landschap 
geheten”, zegt Van Hoorn.
Landschapsbescherming was in die tijd 
pionieren. De organisatie begon met niets; 
zonder eigendom, zonder geld, zonder 
donateurs. Maar wel met een enorm 
bestuur, dat maar liefst 47 leden telde. Het 
waren  Groningse notabelen, veelal hoge 
heren, zoals burgemeesters, zakenmensen, 
hoogleraren, notarissen en de commissaris 
van de Koningin. Een beetje elitair. Een 
arbeidsintensieve klus was het niet, stelt 
Van Hoorn vast. “Eens per jaar combineer-
den ze de jaarvergadering met een excursie. 
Dan bezochten ze natuurgebieden, kerken 
en borgen.”

Vergeelde wandplaat 
Wat bezielde hen? In zijn keuken laat Van 
Hoorn een ingelijste poster zien, een licht 
vergeeld origineel uit 1940. ‘Beschermt 
het Groninger Landschap’, staat er in grote 
letters boven. In tien punten spreekt het 
bestuur, met verheven taalgebruik, de lezer 

streng toe. ‘Ontziet bij ontginningen het 
oude natuurschoon’, schrijven ze, net als 
‘Eerbiedigt Uw eeuwenoude dorpskerken en 
torens’ en ‘Vermijdt opzichtig schilderwerk 
en opdringende reclame’. De opsomming 
geeft aan wat het bestuur dreef: behoud van 
het karakteristieke Groninger landschap. 
“Redden wat er te redden viel, daar draaide 
het om. Van modern natuurbeheer had nie-
mand gehoord. Laat staan van natuuront-
wikkeling.” De afbeeldingen op het pamflet 
zijn veelzeggend; een molen, een kerk, een 
hoogholtje, een boerderij. “Juist ook derge-
lijke typerende cultuurhistorische mo-
numenten wilden ze behouden”, zegt Van 
Hoorn. Zelfs de taal, zo lezen we. ‘Houdt Uw 
moedertaal – het Groninger dialect – en Uw 
volksgebruiken in eere’, meldt het pamflet. 
De schilder heet Johan Dijkstra, de bekende 
Ploegschilder, die in het bestuur van Het 
Groninger Landschap zat. Zijn schilderijen 
hangen nu in het Groninger Museum.

Strijd tegen bomenkap
Natuur betekende voor hen vooral: bomen. 
De stichting wierp zich op als beschermheer 
van Groningse bomen. Menig gemeente 
kreeg een dwingende brief in de bus, waarin 
het bestuur ageerde tegen bomenkap. Van 
Hoorn: “Ook over andere bedreigingen, 
zoals de sloop van molens, schreven ze 
brieven. Na de oorlog brachten ze een 
boekje uit, getiteld ‘Boom en struik in Gro-
ningerland’ met adviezen voor gemeenten 
en landeigenaren.”

Jonkheer mr. 
S.M.S. de Ranitz
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Bruine vuurvlinder

Broodbakkende huurlingen

Er is wat speculatie over de herkomst van 

de naam Redoute Bakoven, de schans die 

een halve kilometer ten noorden van de 

vesting Bourtange ligt. Een aannemelijke 

theorie komt uit de tijd dat de schans nog 

werd bemand door huurlingen, die de 

naastgelegen sluis moesten bewaken en 

verdedigen. De huurlingen waren onge-

manierd volk, die er zo ongewassen en 

onwelriekend bijliepen, dat ze niet welkom 

waren in de vesting. Omdat ze permanent 

in de Redoute verbleven maakten ze ovens 

waarin ze hun eigen brood bakten. 

Bourtange: de eerste aankoop 
van Het Groninger Landschap  

Bourtange is het eerste gebied dat door Het Groninger Landschap werd 
verworven. Niet alleen de beroemde vesting is van historisch belang, ook het 
landschap heeft een rijke geschiedenis. Rayonbeheerder Silvan Puijman over een 
historie van ‘strategisch’ hoogveen, agrarisch gebruik en heischraal grasland. 
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“WAAR JE ééN ADDER ZIET, ZITTEN ER MEER”

Korhoen 

(vrouwtje)

Landgeiten

Adder

groeit gagel. Dat is een soort die typisch is 
voor natte heide- en veengebieden. Er is in 
de laagte dit najaar een adder waargeno-
men, ook een soort die hoort bij natte heide 
en veen. En waar je één adder ziet, zitten 
er waarschijnlijk meer. Ze laten zich niet 
gemakkelijk zien.”

Natte laagte
Nadat de vesting haar waarde als verde-
digingsbolwerk had verloren, werd het 
landschap ingenomen door boeren. Toen 
Het Groninger Landschap de gebieden 
aanschafte, was het grootste gedeelte  be-
dekt met vruchtbaar bouwland. Dat is goed 
voor het verbouwen van voedsel, maar is 
als leefgebied voor zeldzame plantensoor-
ten minder geschikt, weet Puijman. “De 
vruchtbare aarde is totaal ongeschikt voor 
bijzondere plantensoorten die voedings-
arme grond nodig hebben. We hebben 
daarom een groot stuk van het gebied af-
gegraven tot aan de schrale grond. De natte 
horizon bij de vesting, ooit een onderdeel 
van de verdedigingswerken, is voor een deel 
in de oude glorie hersteld. De afgegraven 
bouwgrond hebben we gedeeltelijk gebruikt 
om de es verder op te hogen, de akker rond 
de natte laagte die is ontstaan. We hebben 
een uitgangssituatie ontwikkeld waarmee 
de natuur aan de slag is gegaan.”

Dat deze opzet succesvol is, blijkt uit de 
soorten die bij monitoring zijn waargeno-
men. “Langs de natte oever groeit ronde 
zonnedauw en moeraswolfsklauw”, zegt 
Puijman. “Pionierssoorten als muizenoor 
zijn van de Soldatendijk afgedaald naar de 
laagte. De variëteit in het landschap blijkt 
erg aantrekkelijk te zijn voor de soorten die 
van voedselarme omstandigheden houden.”

Slapende zaadbank
De laagte raakt niet alleen begroeid met 
planten die er door de wind, of door de gro-
te grazers zijn gekomen. De grond bevat ook 
een oude schat, een slapende zaadbank. 

van Het Groninger Landschap met succes 
het werk is gezet. “Het landschap in dit ge-
bied heeft de neiging tot verbossing”, zegt 
Puijman. “Als we daar niets aan doen groeit 
het terrein vol.  Daarom laten we vanaf het 
voorjaar Nederlandse landgeiten grazen. Zij 
maken korte metten met het jonge hout.”
Het gebied is nog lang niet uitontwik-
keld, maar de biodiversiteit is er al groot. 
Puijman: “We hebben hard gewerkt aan de 
aanleg van hoogteverschillen, verschraling 
en vernatting. De begrazing van het terrein 
door de aanwezige konijnen, heeft zelfs een 
stukje stuifzand opgeleverd.”

Het landschap rond Bourtange heeft een 
geschiedenis, die nauw verweven is met de 
verhalen over de vesting en haar bewoners. 
En ook voor Het Groninger Landschap als 
natuurbeschermer, is Bourtange van grote 
geschiedkundige waarde. In 1939 was de 
linie ten oosten van de schans Bourtange, 
het eerste terrein dat door Het Groninger 
Landschap werd aangekocht. Het relatief 
kleine terrein werd door de jaren heen 
gestaag uitgebreid van tot 25 tot 125 hectare, 
als onderdeel van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS). De EHS is omgedoopt 
tot Nationale Natuurnetwerk (NNN) en 
Bourtange is een kerngebied en van grote 
waarde voor de regio. Het gebied vormt een 
verbinding voor de natuur van de Duitse 

natuurgebieden Forst Arenberg en het 
Neuheder Moor in het oosten en de Ruiten 
Aa ten westen van Bourtange.

Strategisch hoogveen
De kans is groot dat zonder het beroemde 
verdedigingswerk de Schans Bourtange, het 
landschap zich in dit gebied heel anders 
had ontwikkeld. Het hoogveen dat werd 
doorsneden door de zandrug, of tange, 
leverde een uitstekend overzicht voor de 
militairen in de vesting en de huurlingen 
die zich ten noorden van de vesting ver-
schansten in de Redoute, ook wel Bakoven 
genoemd. 
“In de noordoosthoek, bij de Redoute, is 
een sluisje”, zegt rayonbeheerder Silvan 

Puijman. “Hier werd water ingelaten om 
het veen nat te houden. Op hele kleine 
schaal werd er in het verdrogende hoog-
veen boekweit verbouwd. Het ondoordring-
bare en zompige hoogveen zorgde voor een 
prima overzicht van de lijn waar een vijand 
zou kunnen verschijnen. Om die reden 
mocht het gebied niet worden bewerkt of 
bewoond. In die tijd kwamen er nog kor-
hoenders voor en werd het veld ’s zomers 
door kraanvogels bezocht.”
De korhoenders zijn door het veranderende 
landschap sinds de jaren ’60 verdwenen, 
maar toch zijn er nog tekenen in het land-
schap die erop wijzen dat dit ooit een 
hoogveengebied was. Puijman: “Op de sol-
datendijk aan de noordkant van het gebied, 

Klokjesgentiaan

Zo is de klokjesgentiaan na een hele lange 
tijd weer present en ontspruit ook dophei 
en struikhei uit zaad dat tientallen jaren 
onder de dikke laag bouwland heeft gelegen. 
Puijman: “Het heischrale grasland met een 
geleidelijke overgang van nat naar droog, 
zorgt voor ideale omstandigheden. En niet 
alleen voor planten. Zoals gezegd hebben we 
al een adder gespot en ook de dassen van het 
bos van Forst Arenberg net over de grens, 
tonen interesse. Voor vogels begint het ook 
steeds interessanter te worden. Op de laagte 
leven kwartels en patrijzen. Er broeden 
wielewalen in het bosje bij de schans en in 
het struweel nestelen grauwe klauwieren. 
Deze vogel jaagt er op grote insecten en 
kleine zoogdieren, die hij op takjes spietst 
en later opeet. En ook bijzondere insecten 
hebben het er naar hun zin. Zo doet de zeld-
zame bruine vuurvlinder het erg goed om 
Bourtange.”

Ontbossingsploeg
De fundering voor een uniek natuurgebied 
is aanwezig. Dat betekent echter niet dat de 
beheerders nu achterover kunnen leunen. 
Gelukkig kunnen ze vertrouwen op een ont-
bossingsploeg die al op meerdere terreinen 
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“Het is mooi om dit werk te kunnen doen en voor Groningen op te 
komen. Het was zeker geen ceremoniële baan. Ik werk als Commis-
saris van de Koning tússen de Groningers en dat schept een band. 
Ik ben vanuit mijn eigen emotie en gevoel met ze opgetrokken. Ik 
weet dat ik het vertrouwen van de Groningers nog heb terwijl dat 
vertrouwen in de rest van de overheid tanende is.” 

Samenhang
De aardebevingsproblematiek tekent de laatste jaren van Van den 
Berg. “Hoe lukt het u om in Den Haag de ernst van de aardbevingen 
echt goed kenbaar te maken?”, informeert Kappen. “Door de om-
vang te laten zien’, reageert van den Berg. “Dit is één van de grootste 
velden van Europa. Dit gold 50 jaar geleden als iets voor heel 
Nederland. Het betekende geld, inkomen, welvaart, verwarming. 
Maar de helft van het gas is er nu uit en na de beving bij Huizinge 

een paar jaar geleden is het beeld gekanteld. Elders in Nederland 
zei men ‘ach die paar scheuren, die Groningers moeten niet zeuren’ 
Maar het gevoel van onveiligheid en onzekerheid over wonen en 
leven in Groningen groeit. Bovendien neemt de boosheid toe: 
waarom waren deze inzichten er niet eerder en werd er niet eerder 
naar gehandeld? We hebben het nu over 50.000 geregistreerde 
schadegevallen aan panden. Even los van de psychische schade, die 
moet je ook niet onderschatten. Een flink deel van die gebouwen is 
inmiddels opgeknapt maar bij een volgende beving kan er weer een 
scheur in je huis zitten. Al die kleine mooie dorpjes, die landschap-
pen, de dijken, maar bijvoorbeeld ook het chemiepark in Delfzijl; 
het landschap wordt aangetast in haar eigenheid, haar karakter. We 
hebben er hard aan gewerkt en inmiddels hebben we deze proble-
matiek op de top van de agenda gekregen. De Kamer staat achter 
ons, dat zie je bij die discussie over de compensatieregeling. De 

regering moet haar koers verleggen. Dat is een belangrijk resultaat. 
Mensen in Groningen willen graag meedenken en meewerken, 
maar dan moeten ze wel het gevoel hebben dat ze niet alleen staan. 
Dat is belangrijk, want we hebben, vind ik, een heel hoopvolle 
toekomst. Ook juist mede door de aardbevingen. Mits we in samen-
hang met elkaar optrekken.” 

Kop d’r veur 
“De komende jaren worden voor de Groninger dus heel belangrijk”, 
zegt Kappen. “Welke rol neemt Het Groninger Landschap daarbij 
in?” Van den Berg: “Een heel bepalende! Het Groninger Landschap 
is klassiek in Groningen de échte vertegenwoordiger van mooie 
natuur, gekoppeld aan cultureel erfgoed. Groningen heeft een ka-
rakteristiek landschap met openheid, afwisseling in de dorpjes en 
het landschap er omheen. De snelheid waarmee je vanuit de stad 
in open gebied bent, is buitengewoon. Het Groninger Landschap 
speelt hier een heel actieve rol en neemt gelukkig ook haar verant-
woordelijkheid door enkele grote, prachtige panden in beheer te 
nemen. Maar Het Groninger Landschap moet ook samenwerken 
met andere organisaties zoals de Stichting Oude Groninger Kerken, 
regionale musea, de Molenstichting etc. Landschap en gebouwen 
zijn namelijk heel verweven met elkaar. Zie het maar als een rij 
mooie knotwilgen bij het water. Haal je die wilgen weg, dan is die 
specifieke beleving stuk. Daar waar die verwevenheid verloren 
dreigt te gaan, hoort Het Groninger Landschap een verbindende 
taak op te nemen. Die taak is omvangrijk. Je moet goed kunnen 

praten, overleggen en zorgen dat je de financiering vindt. De lijn 
moet dan zijn: niet je hand ophouden en roepen dat je ergens recht 
op hebt, maar zelf de kop d’r veur. Dat Het Groninger Landschap nu 
zelf die rol pakt, is heel bemoedigend. Anderen lossen het namelijk 
niet voor ons op.” 

Strijdend socialisme
Kappen: “U heeft zich de laatste jaren als CdK bezig gehouden 
met heel Groningen, met stad en Ommeland. Toch zag ik u eerlijk 
gezegd vooral als een stadsjongen. Gestudeerd in de stad, daar wet-
houder geweest. Hoe zit dat?” Van den Berg: “Ik ben een dorpsjon-
gen. Ik heb lang in de stad gewoond, maar ik ben geboren in Am-
merstol. Duizend inwoners. Vrij klein dus en ik ben laatst nog terug 
geweest. Helaas is het bruggetje weg en zijn de slootjes dicht, maar 
de sfeer is er nog steeds bijzonder. Weet je dat ik als kleine jongen 
ooit eens uit zo’n slootje gered werd door het Leger des Heils? Ik 
was in het water gevallen en lag onder het kroos en ze hoorden me 
roepen.” ”Wat deden die lui daar dan, net op dat moment?” “Ja wat 
dacht jij. Collecteren! Sinds die tijd kijk ik echt een stuk positiever 
naar het Leger”, lacht van den Berg. “Toen ik voorzitter van het 
Gewest van de PvdA was, trok ik samen met Jan Beijert veel door 
het Groningse platteland. De geschiedenis van die landarbeiders, 
de relatie met de strokarton, het strijdend socialisme. Ik vond dat 
geweldig. Dat paste bij me. Ik vind mezelf dus echt een jongen van 
het dorp. Ik heb ook nog steeds de neiging om iedereen ‘moi’ te 
zeggen. Doe ik nog steeds eigenlijk.” Kappen: “Dus u bent vaak op 

 “Ik wil nog een eindsprintje trekken om de zaken voor de Groningers zo goed mogelijk te behartigen in 
Den Haag”. Uitkijkend over de ondergelopen Koningslaagte, trotseren Max van den Berg en Hanneke 
Kappen de gure windvlagen. De scheidend commissaris van de Koning en Beschermheer van Het 
Groninger Landschap kijkt samen met de Ambassadeur van Het Groninger Landschap terug op de 
9-jarige ambtstermijn van Van den Berg. Een gesprek over aardbevingen, de zorgen voor de inwoners, 
voor natuur en landschap, maar ook over de belangrijke rol van Het Groninger Landschap en de 
groeiende kansen voor Groningen om maatgevend te worden in verduurzaming en energietransitie.
   

“Het Groninger  

Landschap is  

klassiek in  

Groningen de échte 

vertegenwoordiger 

van mooie natuur, 

gekoppeld aan  

cultureel erfgoed.”

Foto links: Hanneke Kappen en 

Max van den Berg. Rechts: Borg Ewsum
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het platteland te vinden?” “Jazeker! Ik toer graag met mijn vrouw 
op de fiets door Groningen, door het platteland. Dan duiken daar af 
en toe karakteristieke dorpjes op. Stedum, Rottum. Mooie plekjes, 
mooie types, mooie tentjes. Ik vind dat rijkdom. Maar wil je dat 
bewaren, dan moet dat in samenhang gebeuren. Ik ben niet van het 
individuele bloempje of vogeltje. Iets behouden om het te behou-
den vind ik niet zo belangrijk. Mij gaat het om het geheel. Om een 
heel gebied. Dat slokt me op. Elk gebouw vertelt een verhaal maar 
dat past altijd in een groter geheel. De geschiedenis van de dorpjes, 
de structuur, de bouw zijn vaak indrukwekkend. Als je daar aanpas-
singen aan doet, moet dat in een grotere context gebeuren.” 
“Ik vind het heel eervol om ambassadeur van Het Groninger Land-
schap te zijn”, stelt Hanneke Kappen. “Dat begon toen ik iets deed 
voor het Hunzeproject. Ik sta daar nu helemaal voor in vuur en 
vlam. Ik zie het al helemaal voor me. Dan komt die rivier straks 
vanuit Drenthe imposant naar ons toe gestroomd en dan slingert 
ie langs de stad door de herstelde oude loop weer helemaal als van-
ouds richting het Noorden. Van Drenthe tot aant Wad. Dan zijn we 
weer een stad aan de rivier. ” Van den Berg: “Dat ‘vuur en vlam’, dat 
heb ik niet zo, maar ik zie wel veel mogelijkheden om economie 
en natuur goed samen te brengen. Daar zijn mooie verbindingen 
mogelijk ook met Drenthe. En als ik dan kijk naar de kustzone, 
de Wadden, dan is het kansrijk wat daar allemaal gebeurt. Het 
‘denken’ over de dijk en de mogelijkheden die dat biedt. Dat vind 
ik prachtig. Wat dat denken betreft ben ik wel sterk veranderd. Ik 
heb 1953 meegemaakt en zat toen op een zoldertje in de Krimpener-
waard. Het enige gevoel dat ik sindsdien bij dijken had was dat ze 

hoger moesten. Maar nu ben ik bijgedraaid. De versterking van de 
dijken moet nu sneller, door de aardbevingen en dat is een voor-
deel. Dat biedt kansen. Veiligheid natuurlijk voorop, maar er is ook 
ruimte voor natuurwaarden. Altijd wel in die volgorde!

Energietransitie
“Waar bevindt zich volgens u de hoop voor een goede toekomst 
voor het Groningse landschap en de Groningers?” Van den Berg: 
“Dat begint bij het vasthouden aan je zelfbewustzijn en je trots 
op het gebied. Alles is hier prachtig. Er is ook veel economische 
activiteit. Google, IBM, Siemens, Healthy Ageing, daar zitten veel 
banen in. We moeten ons nu juist úit de put praten en niet erin. 
En keihard werken aan dorpsvernieuwing. Dat kan nu. Realiseer je 
ook; we zijn hard op weg om koploper te worden op het gebied van 
duurzaamheid en energietransitie en dat past overigens ook in het 
straatje van Het Groninger Landschap. Juist door alle aandacht rond 
de aardbevingen en de geldstromen die dat genereert, lopen we qua 
duurzaamheidsontwikkeling harder dan de rest van Nederland. Dat 
moeten we vasthouden want bedrijven zien daar kansen in. Zeker 
op het gebied van energietransitie liggen hier enorme mogelijkhe-
den. Op ICT-gebied zijn we net zo groot als Amsterdam en lopen we 
voor op Eindhoven. We kunnen wel wat! En als straks de Randstad 
dichtslibt en vierkante meterprijs oploopt, kunnen we hier nog wel 
eens veel harder gaan groeien.”
“En tot slot, wat vindt u van de mythe dat Groningers nuchter zijn?” 
“Onzin, de noorderling is stevig, maar ook van de dikke emotie.””Ja, 
helemaal mee eens.”, zegt Kappen. “Gestolde emotie, dat is het. “  

Kappen: “Als ande-

re mensen ons nu 

zo horen praten….

welk muziekje zou 

u daar dan onder 

zetten?” 

Van den Berg: “Oh, 

Ede Staal! 

‘…’t Is de lucht 

achter Oethoezen, 

’t Is ’t torentje van 

Spiek…’. Dat is 

prachtig!” 

de nederlandse Aardolie Maatschappij 

(nAM) en Het Groninger Landschap hebben 

overeenstemming bereikt over de over

dracht van monumentaal erfgoed in het 

aardbevingsgebied. Het gaat om rijksmo

numenten met complexe schade die de 

nAM verworven heeft en een relatie met 

het landschap hebben. Het gaat in eerste 

instantie om vier rijksmonumenten: de 

boerderijen occo reintiesheert in stedum, 

de Haver in onderdendam en Melkema 

in Huizinge en de molenaarswoning van 

molen Zeldenrust in westerwijtwerd. de 

nAM draagt de monumenten over aan 

Het Groninger Landschap, omdat deze 

organisatie de kennis en expertise heeft 

om de monumenten te behouden en om 

ze een bestemming te geven die past in de 

omgeving. 

overdracht rijksmonumenten nAM aan Het Groninger Landschap

Foto links: polder 

boven Uithuizen. 

Rechts: Spijk

te
k

st
 R

o
g

ie
r 

V
er

h
a

g
en

   
Fo

to
g

ra
fi

e
  A

rt
em

is
ia

 P
h

o
to

g
ra

p
h

y,
 G

ee
rt

 Jo
b

 S
ev

in
k,

 O
m

ke
 O

u
d

em
a

n

Met deze overeenkomst neemt Het Gronin

ger Landschap verantwoordelijkheid voor 

behoud van de getroffen rijksmonumenten 

in het aardbevingsgebied. de monumenten 

worden in een goede staat van onderhoud 

gebracht en de schade wordt hersteld. Voor 

de instandhouding van het monument is 

het belangrijk dat het een functie heeft. de 

bestaande woonbestemming blijft daarom 

gehandhaafd, maar kan losgekoppeld wor

den van het bestaande woonhuis. Zo wordt 

een ingrijpende versterkingsoperatie, die 

onomkeerbare schade kan toebrengen aan 

het monumentale karakter, vermeden of 

uitgesteld tot het bevingsrisico is afgeno

men.

nAM betaalt aan Het Groninger Landschap 

een bedrag voor langdurig onderhoud, 

schadeherstel en een vaste bijdrage voor 

het realiseren van een aardbevingsbesten

dige woning. nAM blijft verantwoordelijk 

voor toekomstige aardbevingsschade. 

intentie van beide partijen is om verge

lijkbare afspraken te maken met andere 

monumentenorganisaties als stichting 

oude Groninger kerken en het Groninger 

Monumentenfonds.

Boerderij Melkema

Molenaarswoning 

molen Zeldenrust
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De Stormvogel, De Leeuw en De Hoop. Zo heten de 
drie historische molens die Het Groninger Landschap 
begin dit jaar overnam. Alle drie de molens liggen in de 
gemeente Loppersum. Nagenoeg iedere zaterdag -
middag zijn ze open voor publiek. 
De Golden Raand neemt 
een kijkje.
   

drie molens in gemeente Loppersum

Hoog torent de molen van Loppersum, de 
Stormvogel, boven het dorp uit. De draai-
ende wieken zijn vanuit de verte goed te 
zien. Op de stelling staat Tjitse Mollema, 
één van de twee molenaars. Hij is zichtbaar 
trots. Een schoolvoorbeeld van de échte 
Groninger koren- en pelmolen, noemt hij 
het. “De molen staat er goed bij. Het au-
thentieke interieur is nog intact. Pelstenen, 
zelfs het originele gereedschap; alles zit er 
nog in”, vertelt hij. Waaien doet het van-
daag nauwelijks. Mollema bevestigt houten 
steekborden aan de wieken, om wat extra 
wind te vangen. Een molen moet draaien, 
zegt hij stellig. Het was zijn drijfveer om 
molenaar te worden. “Jaren terug dreigde 
deze molen stil te staan, omdat de vorige 
vrijwillige molenaars stopten. Een werken-
de molen is belangrijk; voor het apparaat 
zelf, maar ook voor het dorp. Het dorp voelt 
zich betrokken bij de molen, en waardeert 
onze inzet. We organiseren geregeld acti-
viteiten, waarbij we af en toe malen. Dat 
trekt publiek.” Over de overname door Het 
Groninger Landschap is hij te spreken. “Het 
Groninger Landschap is een grote profes-
sionele organisatie. Ik ben vol vertrouwen 
over onze toekomstige samenwerking.”

het vlies van de gerst – vraagt veel power, 
minimaal windkracht 5 of 6, dus met 
volle zeilen. Herbrink pakt uit een zak een 
handvol korrels. “Dit houd je dan over: gort. 
Pellen lukt nu even niet. De onderzijde van 
de pelsteen moet worden gerestaureerd. 
Malen doen we wel. Dan brengt een boer 
uit de buurt een zak graan dat wij vermalen 
tot veevoer.” De Leeuw is recent gereno-
veerd, zowel de stelling als de wieken zijn 
vernieuwd. “Bijna een jaar stond de molen 
stil. In die tijd hebben wij bij de Stormvogel 
meegeholpen.”
Vorig jaar was het feest in Zeerijp. De Leeuw 
bestond 150 jaar. Eigenlijk is de molen der-
tig jaar ouder. “In 1865 hebben ze de molen 
hier herbouwd. Daarvoor stond hij in het 
dorp Solwerd bij Appingedam. Per schip 
en per paard brachten ze alle onderdelen 
hierheen. Kijk, op alle balken staan Ro-
meinse cijfers. Dankzij de codering konden 
ze de molen weer rechtop zetten.” Drie 
molenaars telt De Leeuw. Herbrink loopt 
al tien jaar mee, waarvan de laatste drie als 
molenaar. Prachtig vindt hij het. “Het is net 
zeilen, je bent afhankelijk van de wind.”

Hoogholtje 
Aan de noordzijde van Middelstum draait 
molen De Hoop. ‘De molen is open’, nodigt 
een groot bord aan de Molenweg uit. Bin-
nen oogt een deel van het houtwerk splin-
ternieuw. “Heel het binnenwerk is onlangs 
vernieuwd. Een eerdere eigenaar, die de 
molen in 1949 kocht, sloopte de pelstenen 
eruit. Doelbewust, om concurrentie tegen 
te gaan”, zegt Jan Frankes, sinds 2012 de 
enige molenaar van De Hoop.
Rond De Hoop bruist een actieve groep 
dorpsbewoners, verenigd in de Werk-
groep Ewsum-en de Hoop. De werkgroep 
begeleidde de restauratie van de molen. 
Ook spannen ze zich in voor het landgoed 
Ewsum. Het landgoed, al langer in eigen-
dom van Het Groninger Landschap, ligt 
heel dichtbij, net aan de overzijde van 
het Boterdiep. “Wij zien de molen als een 
belangrijke schakel tussen Ewsum en het 
dorp. De Hoop is een markant object, één 
van de parels van Middelstum”, vertelt Peter 
Zomerdijk, bewoner van Middelstum. 

Pakhuis 
De molen heeft één nadeel, stelt Zomerdijk: 
hij is lastig te bereiken. De Hoop ligt aan 
een drukke weg. Om De Hoop en Ewsum 
met elkaar te verbinden, wist de werk-
groep over het water een hoogholtje – een 

hoge voetgangersbrug – te realiseren. “Het 
laatste deel, een wandelpad vanaf de brug 
naar de molen, moet er nog komen”, aldus 
Zomerdijk. Over de nieuwe eigenaar zegt 
hij: “In Ewsum laat Het Groninger Land-
schap zien dat het erfgoed in goede handen 
is. Hetzelfde geldt voor De Hoop. Als grote 
organisatie biedt Het Groninger Landschap 
meer zekerheid en zichtbaarheid.”
Zomerdijk ziet De Hoop als rustpunt 
tijdens een dorpsommetje, waar bezoekers 
een kopje koffie of thee drinken. Volgend 
project, na het hoogholtje: herstel van het 
afgebroken pakhuis, dat vroeger tegen 
de molen stond. “In het pakhuis komt 
een ruimte voor activiteiten, een winkel 
met streekproducten, een keuken en een 
erfgoedlogies, waar mensen kunnen over-
nachten.” De bouwtekeningen hangen in 
de molen. Of het pakhuis er daadwerkelijk 
komt, hangt af van de financiering. Mole-
naar Frankes ziet het helemaal zitten. “De 
ruimte is ideaal om bezoekers te ontvan-
gen. Vooral ’s winters is het hier erg koud.” 
Nieuwe krachten zijn volgens Frankes van 
harte welkom. “We kunnen de hulp van ex-
tra vrijwilligers goed gebruiken. Niet alleen 
nieuwe molenaars, maar ook molengidsen 
om bezoekers rond te leiden en activiteiten 
te organiseren.” 

Ziel van het dorp
Het Groninger Landschap is blij met de 
aanwinsten. “Het zijn karakteristieke en 
beeldbepalende monumenten”, vertelt 
Hugo Dokter, hoofd afdeling Erfgoed van 
Het Groninger Landschap. Hij noemt 
molens ‘de ziel van het dorp’. “Ze bepalen 
het silhouet en nemen een centrale plaats 
in het dorp in. Bij deze molens zijn veel 
dorpelingen en vrijwilligers betrokken. Dat 
juichen wij toe.”
De vraag om de molens over te nemen, 
kreeg Het Groninger Landschap van Molen-
stichting Fivelingo, tot voor kort eigenaar 
van alle oude molens in de gemeente 
Loppersum. Dokter: “Omdat Molenstich-
ting Fivelingo zich wilde concentreren op 
poldermolens – ze heten nu Stichting de 
Groninger Poldermolens – wilden ze hun 
drie graanmolens afstaan. Wij hebben ze 
overgenomen.” Eén euro per stuk kostte 
ze, een symbolisch bedrag, waarbij de 
gemeente een bruidsschat meegaf. “Met dat 
bedrag is het onderhoud voor de toekomst 
geregeld.” Met de drie aanwinsten bezit Het 
Groninger Landschap maar liefst vijftien 
molens.

Houten molen
Boven in de kap van de molen wijst Mol-
lema naar de buren, de molen van Zeerijp. 
Ook die draait vandaag. De Leeuw, zoals de 
molen heet, is volledig van hout. Ook de 
onderzijde, die bij andere molens, zoals 
de Stormvogel, bestaat uit baksteen. “Gaan 
wij pellen, dan staat door het hout de hele 
molen te schudden”, vertelt molenaar 
Ben Herbrink. Pellen – het ontdoen van 
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dikschieteliere
Zo heette de grauwe gors vroeger in Gro-

ningen. Nu kennen alleen oudere Groninger 

akkerbouwers de volksnaam nog. Dertig jaar 

geleden zat de grauwe gors nog overal op het 

boerenland. Daar bouwden ze hun nesten 

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. Nu de vijfde 
aflevering: de grauwe gors, tegenwoordig een 
zeldzame verschijning in Groningen. Grauwe 
gorzen houden van het akkerland van weleer, 
waar ’s winters de stoppels blijven staan.

eenmalige opleving 
De vreugde was groot, toen in 2011 de grauwe 

gors leek terug te keren als broedvogel. En 

meteen op maar liefst zes plekken in het 

Oldambt. Zouden de speciale maatregelen op 

het akkerland zijn vruchten afwerpen, zoals 

het inzaaien van akkerranden en het inrichten 

van wintervoedselvelden? Nog niet voldoen-

de. Het succes bleek een eenmalige opleving. 

De jaren erna is nagenoeg geen broedgeval 

meer gevonden. Meer maatregelen zijn nodig. 

Het Groninger Landschap gaat de Oostweide, 

een terrein van zeventig hectare bij de Enne-

maborgh, speciaal inrichten voor akkervogels, 

zoals de grauwe gors. Met kleine percelen, 

oude graanrassen, kruidenrijke akkerranden 

en ’s winters een stoppelveld.

rinkelende sleutelbos
Zijn naam zegt voldoende. Als grijsbruine verschijning wint de 

grauwe gors niet de prijs voor de meest bontgekleurde vogel. Niet 

bepaald kleurrijk, stelt ook Erik van Ommen. “Toch is het geen 

grijs, meer okerkleurig. Eigenlijk zijn al z’n familieleden mooier: 

de ijs-, sneeuw-, riet- en geelgors. De grauwe gors heeft wel een 

opvallende forse snavel, ideaal voor het eten van zaden. En heel 

lange teennagels.” Enkele van zijn potloodschetsen dateren 

uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. “Ik heb ze gemaakt in 

Scheemda. Hij zat ideaal, open en bloot op een paaltje. Sindsdien 

heb ik ze in Groningen nauwelijks meer gezien.” Charmant vindt 

hij de zang. Het klinkt als een rinkelende sleutelbos.

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 01 16 17

en deden ze zich tegoed aan zaden. Met de 

schaalvergroting in de landbouw nam de 

populatie af. Niet alleen in Groningen, maar in 

heel Europa. Heel sporadisch laat de grauwe 

gors zich nog zien, meestal ’s winters. Een 

paar jaar geleden zag Silvan Puijman, rayon-

beheerder van Het Groninger Landschap, er 

twee in de Oostweide bij de Ennemaborgh. 

“Ze scharrelden tussen een groep geelgorzen. 

Ik heb ze kunnen fotograferen.”

dol op stoppelvelden
’s Winters houden grauwe gorzen van stop-

pelvelden, waar oogstresten zijn blijven 

staan. De velden bieden volop wintervoed-

sel. Stoppelvelden zijn schaars. Na de oogst 

beginnen akkerbouwers vaak meteen met 

ploegen. Gelukkig laten steeds meer boeren 

’s winters hun stoppels staan. Akkervogels, 

zoals geelgorzen en groenlingen, komen er 

massaal op af. Af en toe met een grauwe gors 

in hun midden.



 
    

CoLuMnHANNEKE KAPPEN

Zeldenrust

Het Groninger Landschap had de molen al een tijdje in haar bezit, nu is er de overeen-

komst met de NAM om ook de bijbehorende molenaarswoning over te nemen. 

Erop af dus om met eigen ambassadeursogen te zien waar we het eigenlijk over hebben. 

En inderdaad, wat een knap koppeltje is het, de molen van Westerwijtwerd met dicht 

tegen haar aangevleid de charmante molenaarswoning. Samen domineren ze al heel lang 

de skyline van het dorp. Sinds 1845 om precies te zijn. 

En wat een prachtnaam: Zeldenrust. Die naam vertelt ons het verhaal van de noeste 

arbeid die hier al die jaren is verricht. Hoeveel graan is hier niet vermalen, hoeveel gerst 

tot gort gepeld. Molens vormden het hart van de voedselvoorziening van weleer. En rogge-

brood en gerstebrij de kern van de dagelijkse dis. 

De molen stond er al die jaren vlijtig mooi te wezen, maar bodemdaling en aardbevingen 

brachten de pronte Zeldenrust aan het wankelen. Eén bevinkje van 3 op de schaal van 

Richter zou inmiddels al genoeg kunnen zijn om haar definitief te doen bezwijken. 

Het Groninger Landschap richt zich de laatste tijd nadrukkelijk op behoud en herstel van 

dit soort met ondergang bedreigde pronkjewails in aardbevingsgebieden. Soms door ze 

aan te kopen, soms door ondersteuning te bieden. Het plan is om niet alleen de schade 

aan de gebouwen te herstellen, maar ook om ze een nieuwe bestemming te geven. Dat 

idee spreekt me aan.

Neem Zeldenrust. Ze staat er schilderachtig bij, maar ze doet haar naam geen eer 

meer aan. Haar wieken draaien niet meer en ze is lelijk verzakt, waardoor haar omloop 

gevaarlijk hard op de achterkant van het woonhuis drukt. Het huis staat daarom leeg, de 

molenaar is wijselijk een stukje verderop gaan wonen. Hij droomt misschien stiekem van 

een Zeldenrust die het gerst weer aan het pellen is dat het een lieve lust is. Een Groningse 

gortrevival. Wie weet! 

En dat huisje, wat zullen we daar eens mee gaan doen.   

Het Groninger Landschap neemt verantwoordelijkheid, doet dat in nauwe samenwerking 

met andere partijen. En dat is heel mooi.

De schrik slaat je alleen om het hart als je bedenkt hoeveel herstelwerk hier in deze 

provincie nog te verrichten is. 
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Houtsnede van geelgors

Hooglander in Groningen – erik van ommen 
Een gicleé op canvas

Opgespannen en inclusief lijst (54 x 59 cm), 

winkelprijs € 235,–, aanbieding voor Bescher-

mers: € 190,–, inclusief verzendkosten.  

Niet opgespannen en zonder lijst (50 x 55 cm), 

winkelprijs € 130,–, aanbieding voor Bescher-

mers: € 100,–, inclusief verzendkosten.

Erik van Ommen maakte 

deze prachtige hout-

snede van een geelgors. 

De houtsnede is te koop 

voor 175 euro. Surf naar 

www.erikvanommen.nl. Onder de knop 

goldenraand ziet u meer informatie.

Een giclée vormt een kunstreproductie die in bijna 

niets onderdoet voor het origineel. Art Revisited maakt 

giclée’s in een beperkte oplage. Door het gebruik van 

echte pigmenten behoudt de giclée zijn kleur onder 

gemiddelde omstandigheden maar liefst 75 jaar. Iedere 

Art Revisited Giclée wordt geleverd met een door de 

kunstenaar gesigneerd certificaat van echtheid.

Geelgors in de lift 
Anders dan de grauwe gors gaat het de geel-

gors voor de wind. De gors met z’n kanariegele 

kop en borst rukt op naar het noorden. Hij 

bevolkt nu ook de kleigrond, net als vroeger. 

Geelgorzen en grauwe gorzen kunnen het 

goed vinden. Vaak trekken ze samen op. 
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‘Mijn eerste kamp was echt fantastisch’

elian roemers (13) woont in Groningen en ging 

een paar jaar geleden voor het eerst mee op 

JnMkamp. een schot in de roos. “een beetje 

spannend, maar ontzettend leuk. echt een 

aanrader. we sliepen in tenten. ik kon met ie

dereen goed opschieten, ook met de leiding”, 

blikt ze enthousiast terug. Het kamp was in de 

onlanden, onder de rook van Groningen. Haar 

mooiste waarneming: de blauwborst. “die zat 

heel dichtbij, een prachtige vogel.” inmid

dels is elian verslingerd aan de JnMkampen. 

Vorig jaar bezocht ze er maar liefst zes. Het 

Groninger Landschap kent ze goed. “Michel 

van roon van Het Groninger Landschap heeft 

in mijn klas natuurlessen gegeven, over vogels 

en over zoogdieren. op het Midzomerfestival 

help ik als JnMvrijwilliger mee.”  

GA Mee oP ZoMerkAMP Met de 

kijk voor meer informatieve op: jnm.nl

of volg ons op: facebook.com/jongerenindenatuur

Voor alle zomerkampen: zomerkamp.nl

ZOMERKAMP TWENTE (2227 augustus)

twente blijft altijd boeien. droge en natte hei, vennen, wei

des, beken, bronnen, heuvels: de twentse natuur is eindeloos.

SNORKEL ZOMERKAMP (1821 augustus)

Aan het eind van de zomer, wanneer het water lekker is 

opgewarmd, duiken in de Grevelingen, het mooiste snor

kelgebied van nederland. Vissen, waterplanten en water

dieren in overvloed, misschien zelfs wel een zeepaardje.

WADKAMP TERSCHELLING  (814 augustus en 1520 augustus)

snorkelen in zee, struinen over het strand, zoeken naar 

schelpen: waddeneilanden zijn altijd leuk, en vooral in 

de zomer. de twee wadkampen zijn voor kinderen van 

11 tot 15 jaar. Zeer geschikt als eerste JnMkamp. 

ZOMERKAMP DRENTSCHE AA (2531 juli)

Bij de drentsche Aa stikt het ‘s zomers van de insecten, reptielen, 

vissen en planten. een ideale plek dus voor een zomerkamp.

ZOMERKAMP VOORNE (2731 juli)

Het zomerkamp in Voorne barst van de natuurdoeactiviteiten.  Vogels 

kijken, muizen, vlinders en vissen vangen: het kan allemaal in Voorne.

MIDZOMERKAMP DE ONLANDEN (13 juli)

dit speciale kamp voor kinderen van 11 tot 15 jaar is in de onlanden 

bij Groningen. Moerasvogels gegarandeerd, zoals roerdompen en 

baardmannetjes. Misschien wel otters.

Vogels kijken, kampvuur maken, insecten vangen, 

snorkelen: op de zomerkampen van de JnM – jongeren 

in de natuur is elke dag een nieuw avontuur. op kamp 

komen jongeren van 12 tot 25 jaar, ook de leiding. 

Geef uw kind de kans om één van deze fantastische 

natuurkampen mee te maken. 

HET GRONINGER LANDSCHAP

‘Mijn eerste kamp was echt fantastisch’

elian roemers (13) woont in Groningen en ging 

een paar jaar geleden voor het eerst mee op 

JnMkamp. een schot in de roos. “een beetje 

spannend, maar ontzettend leuk. echt een 

aanrader. we sliepen in tenten. ik kon met ie

dereen goed opschieten, ook met de leiding”, 

blikt ze enthousiast terug. Het kamp was in de 

onlanden, onder de rook van Groningen. Haar 

mooiste waarneming: de blauwborst. “die zat 

heel dichtbij, een prachtige vogel.” inmid

dels is elian verslingerd aan de JnMkampen. 

Vorig jaar bezocht ze er maar liefst zes. Het 

Groninger Landschap kent ze goed. “Michel 

van roon van Het Groninger Landschap heeft 

in mijn klas natuurlessen gegeven, over vogels 

en over zoogdieren. op het Midzomerfestival 

help ik als JnMvrijwilliger mee.”  
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tijdens onze festivals heb je ze vast al 

gezien: enthousiaste jongeren die, staand 

midden in de sloot,  vissen en waterkevers 

vangen; die fanatiek vogels spotten of 

vakkundig braakballen ontleden om alle 

muizenschedels op naam te brengen. dat 

zijn leden van de JnM, jongeren in de natuur. 

de JnM  is een club van jonge natuurlief

hebbers vanaf 12 jaar, die fantastische 

natuurkampen organiseren. Het bijzondere 

aan hun club is dat ze al 70 jaar alles zelf 

doen; want als je 25 jaar bent, dan word je 

officieel tot ‘ouwe sok’ verklaard, en dan 

moet je eruit. toen ik als 12jarige na mijn 

eerste vogelkamp op texel thuiskwam, zat 

ik vol verhalen. Middenin zo’n verhaal viel ik 

ter plekke in slaap. Zó enerverend was dat 

kamp geweest. Juist omdat je er met elkaar 

alles zelf uitvogelt, werd de JnM mijn beste 

leerschool. ik was amper 14 jaar toen ik mijn 

eerste kampje organiseerde. op 16jarige 

leeftijd stond ik al voor de klas. ik beleefde 

avonturen in de mooiste natuurgebieden. 

soms heb ik heimwee naar die tijd. Vooral als 

de zomerkampen weer worden aangekon

digd. Jarenlang leidde ik de vogelzomerkam

pen op Vlieland. op één van die kampen was 

de 12jarige rené kampioen krabbenvangen. 

Met een mossel aan een touwtje haalde hij 

de ene na de andere uit het water. Jaren 

later heb ik op familievakantie mijn neven 

helemaal enthousiast gekregen met deze 

vangtechniek. toen ik ouwe sok werd, 

moest rené huilen  hij dacht dat we elkaar 

nooit meer zouden zien. inmiddels is hij 

biologieleraar en we zien elkaar nog steeds, 

want bij de JnM ontmoet je vrienden voor 

het leven. Grijp jouw eigen kans, lees de 

pagina hiernaast, en geef je snel op voor een 

JnMzomerkamp! Zelf hoop ik je te zien op 

het noordkustfestival op 22 mei..!                 

CoLuMn: MICHEL VAN ROON 



Zondag  22 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur

In en rond de Buitenplaats Noordkust in 
Pieterburen zijn tal van activiteiten 
georganiseerd, en natuurlijk zijn er ook 
dingen buiten, bij de kwelders, te doen. 
Beklim de molen, laat je vertellen hoe 
daar vroeger gewerkt werd en bak je 
eigen brood boven een vuurtje.

Kom met het hele gezin, want voor 
iedereen is er wel wat te doen:
• braakballen uitpluizen
• zoek en bekijk waterdiertjes
• bak je eigen brood
• schilder de kwelders en het wad
• beklim de molen
• maak een tochtje met de huifkar
• kijk met een telescoop naar de vogels 

op de kwelders en de wadden

Meer informatie
Buitenplaats Noordkust ligt aan de 
Hoofdstraat 83, 9968 AB in Pieterburen. 
Parkeergelegenheid is er bij de 
zeehondencrèche, die op een paar 
minuten lopen van de Buitenplaats ligt.

Op zondag 22 mei is het derde Noordkustfestival, speciaal voor gezinnen met 
kinderen. Dat vindt plaats aan de Noordkust in Pieterburen Daar kun je zien en 
beleven wat er allemaal aan natuur in de omgeving is. Waai uit op de dijk, en kijk 
met andere ogen naar de kwelders en het water. Klim in de molen en beleef allerlei 
doe-opdrachten in het bezoekerscentrum. Doe mee met het verhaal van Freya 
Noest van Poppentheater Eya Popeya stiPP uit Zoutkamp. Het festival is gratis! 
Neem je ouders en vrienden ook mee!

Noordkustfestival
Kom naar Het Groninger Landschap

28GOLDEN RAAND 06

1 natuurgidsen

Vind je het leuk om bezoekers wegwijs te maken in het zeer 

gevarieerde Groningse landschap? word jij enthousiast als je 

mensen kunt interesseren voor de bijzondere plantengroei, de 

vlinders, de libellen of de cultuurhistorie?

Team Leekstermeer

zoekt mensen met kennis van flora en/of fauna, voor het 

geven van natuurexcursies.

Team Bourtange

zoekt gidsen met een warme interesse voor de natuur en 

het gebied.

2 Jeugdactiviteiten

stroom je over van ideeën voor het organiseren van activiteiten 

die binnen de doelstelling van Het Groninger Landschap 

passen? Heb je altijd al graag de jeugd bij de natuur willen 

betrekken?

Team Zuidlaardermeer

zoekt nieuwe medewerkers voor het organiseren van 

activiteiten voor de jeugd. 

3 Promotiemedewerkers

Ben je een echte promotor en kun je mensen overtuigen van de 

noodzaak van het voortbestaan van Het Groninger Landschap?

Het Promotieteam

zoekt mensen die anderen kunnen enthousiasmeren, die 

spontaan, sociaal vaardig, overtuigend en beleefd zijn. 

4 Chauffeurs

Heb je geen moeite met het rijden in een busje met aanhanger?

Het Promotieteam

zoekt chauffeurs die beurtelings de promotiekar naar de 

evenementen vervoeren.

5 Gastdocenten

wil jij je pedagogische talenten inzetten in onze 

scholenprogramma’s? 

Team Educatie

zoekt gastdocenten die op een actieve en uitdagende 

manier leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken 

met de vogels en de zoogdieren uit hun leefomgeving. 

Lesprogramma’s en materialen zijn aanwezig.

6 Gastgever

wil je graag Gastgever in één van onze bezoekerscentra zijn 

om bezoekers te informeren over het gebied en vanuit het 

winkeltje (streek)producten te verkopen?

Team Buitenplaats Noordkust, Pieterburen 

(geopend: april t/m okt.)

Team Buitenplaats Reidehoeve, Termunten

Team Buitenplaats Reitdiep, Noorderhoogebrug

zoeken uitbreiding van het gastgeversteam.

initiatiefrijke vrijwilligers gezocht

Het Groninger Landschap wil haar medewerkers zoveel mogelijk faciliteren, adviseren en ondersteunen, om ze in staat te stellen 

hun werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen. We organiseren regelmatig cursussen voor de medewerkers om hun kennis 

op te frissen of om kennis te vergaren. Er is werkkleding beschikbaar, onkosten- en kilometervergoeding wordt uitbetaald en alle 

medewerkers zijn tijdens hun werkzaamheden voor Het Groninger Landschap verzekerd.

Voor informatie kunt u bellen met Siemie Zandvliet, coördinator Vrijwilligers op 0503135901.
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‘Met geschiedenis’
“Het Hogeland was vroeger opener, kaler. We moesten destijds om 
16.00 uur vaak naar binnen omdat de zeedampen dan kwamen 
binnenzetten. De Noordwestenwind was vochtig koud en hemels-
breed lagen we ongeveer vijf kilometer achter de zeedijk. Dat open 
land mis ik niet speciaal. Ik ben daar niet zo aan gehecht. Alle 
landschappen hebben wel wat moois. Hier in Onstwedde zijn veel 
meer bomen. Een vriendin zegt vaak ‘bomen sieren het landschap’. 
Dat klopt. Maar op het Hogeland is het licht weer anders. Licht van 
de zee is toch…ja…warmer? Ik kan moeilijk uitleggen wat dat is. 
Hier zijn ook geen grachten om de boerderij. Wel op het Hoge-
land. Daarop leerden we schaatsen. Bij Sinterklaas kreeg iedereen 
gewoon schaatsen. Altijd. 

We maakten in het weekend met het hele gezin uitstapjes. Dan 
bekeken we het landschap en de huizen. Mijn man vond dat zó 
mooi. Hij had liever huizen gebouwd dan dat hij boer werd. Dat 
ontdekte hij pas later. Ik ben er langzaam mee besmet. Ik vind het 
ook fantastisch om te zien hoe een gebouw in elkaar zit. We gingen 
vaak naar het gemaal de weerwolf bij Electra. Dat was bij de afslui-
ting van het Reitdiep in 1876 gebouwd. Bij zo’n bezoek lieten we de 
grote pompen, en de kracht en de macht van het water goed op ons 
inwerken. De zorg voor het landschap vonden we belangrijk maar 
we vonden het ook belangrijk om onze kinderen ‘met geschiedenis’ 
op te voeden. De rode draad in mijn leven is het verleden van het 
land door te geven aan mijn kinderen. Mensen hebben geen idee 
hoe mooi het hier in Groningen is. Ook een kaal landschap waar 

ogenschijnlijk niets te beleven is, wordt boeiender als je je bewust 
bent van de historie, de manier van wonen en leven, de bouw van 
huizen en boerderijen.”

Johanna Bolt-Bruins

Vlnr: Noordpolderzijl, 

Nieuwe Statenzijl en 

Bourtange

“Ik ben mijn leven lang al geïnteresseerd in natuur en landschap. 
En huizen”, lacht ze. “Eigenlijk was mijn man liever huizenbouwer 
geworden dan akkerbouwer, maar daar dacht je niet aan. Erfop-
volging sprak voor zich. Hij nam het bedrijf over. En ik was geen 
boerin. Veel van de Hogelandster boerinnen waren overigens geen 
boerin. Ze trouwden met een boer, maar werkten niet in het bedrijf. 
We waren druk in huis en we hadden allemaal een geweldig mooie 
tuin. Mijn tuin is nog steeds mijn trots. Ik wilde vroeger naar de 
tuinbouwschool, maar dat mocht niet. Dat was iets voor jongens. Ik 
was wel altijd in de tuin bezig. Ik mag graag bloemen plukken. We 
hadden een grote tuin bij de boerderij met veel bloemen, bessen en 
groente als sperziebonen, sla en kool. Hier om ‘t huis loop ik ook 
elke morgen even de tuin in. ‘Dei roegte’ noemen de mensen het 
hier. Maar ik vind het mooi. Je moet toch wat kunnen plukken?”

ddttoestanden
“Het landschap is in die kleine honderd jaar eigenlijk niet zoveel 
veranderd. Er zijn wél veel meer mensen bijgekomen. Ik ‘ben 
begonnen’ met 7,5 miljoen mensen in Nederland. Nu zijn ’t er 17 
miljoen. Dat merk je wel. Je rijbewijs hoefde je toen helemaal niet 
te halen. Mijn man ging naar de gemeente en betaalde één gulden 
voor zijn autorijbewijs. Hij kreeg er zijn vrachtwagen- en motor-
rijbewijs gewoon bij. Vroeger telden we wel eens auto’s op de weg 
van Groningen naar Mensingeweer. We telden er 19. Dan zei mijn 
man al: ‘wat moet dat worden’.  Dat was in de jaren 50. Nu is ’t druk-
ker en meer mensen betekent minder land. Wat ook veranderd is, 
is dat men vroeger anders tegen het landschap aankijkt dan nu. 

Dat verschilt natuurlijk per boer, maar wij waren destijds al heel 
kritische boeren. In onze tijd kwamen de gifsoorten opzetten. Van 
die DDT-toestanden. Mijn man stond op een gegeven moment in de 
‘bergplaats’ van onze schuur en realiseerde zich, dat daar zoveel gif 
lag dat hij daar heel Nederland mee kon doodmaken. Daar zijn we 
zó van geschrokken, dat mijn man dat gif nooit wilde gebruiken. 
Na de oorlog kwam het keerpunt en gingen we werken met grotere 
machines. Combines. Sloten werden dicht gegooid. Dat nam een 
enorme vlucht. Het werd allemaal groter, complexer. Mijn man 
reed niet op zware machines want daarmee reed hij het land kapot 
en dat was meer werk. Hij werkte met 5 man, 4 paarden en een trac-
tortje, zo’n Fergusonnetje. Hij wilde ook  niet groter worden. Op het 
akkerbouwbedrijf waren een paar koeien, vroeger was de optelsom: 
6 koeien per hectare, dán kon je werken met een gesloten circuit. 
Dan hoef je geen voer, middelen of andere overbodige toestanden 
van buitenaf aan te kopen. Hoe groter hoe kwetsbaarder. De zorg 
voor het land, daar was mijn man heel scherp op en daar was ik het 
helemaal mee eens. We waren altijd zeer bewust van de nadelen 
van grootschaligheid en de voordelen van kleinschaligheid.”
We zijn nu zorgvuldiger met landschap, denk ik. Er is meer aan-
dacht voor. Ook het landschapsbeheer spreekt niet vanzelf. Er is 
altijd discussie over en dat is goed. Er is meer aandacht voor natuur 
gekomen. Er wordt meer op gelet. Kwarteltjes en patrijzen bijvoor-
beeld. Vroeger zag ik ze nog wel eens. Toen jarenlang niet en nu 
is er weer aandacht voor. De opkomst en ondergang van vogels en 
bepaalde planten heeft echt te maken met de ontwikkeling van de 
landbouw. Nu is er meer zorg voor. Men denkt er beter over na.”
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“Noordpolderzijl, Nieuwe Statenzijl en Bourtange, daar ga ik af en toe met 

mijn dochter heen. Dat vind ik prachtige plekjes. Ik kijk daar mijn ogen uit.

Mijn jongste zoon en zijn vrouw rijden me regelmatig gewoon door de provincie” 

Johanna Bolt-Bruins is inmiddels 101 jaar oud. Haar hele leven heeft ze in de 

provincie Groningen doorgebracht. Ze werd geboren in Noorddijk, maar woonde 

een groot deel van haar leven op boerderij Berum, net buiten Eenrum, op de weg 

naar Pieterburen. Nu woont ze al 23 jaar in Onstwedde: “dichter bij de kinderen”. 

Ze leest altijd de Golden Raand, die haar dochter voor haar meeneemt. 
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Liefhebbers van het Groninger Landschap zijn er in alle leeftijden. 
Tijdens een stevige wandeling door het Westerkwartier, maken 
we kennis met Anna Arts en haar familie. Anna is een student 
interieurdesign in Groningen. In het weekend zoekt ze regelmatig het 
buitenleven rond haar ouderlijk huis in Niebert op.
   

Natuurliefhebber Anna Arts (19)

Het Westerkwartier is geen onbekende plek 
voor Anna Arts en haar familie. Geboren en 
getogen in Niebert, kent ze het landschap 
door en door. Maar, er is altijd iets te ont-
dekken. Vandaar dat zij, moeder Alda, vader 
Roland en vriend Jesse zich hebben inge-
schreven voor de stevige winterwandeling 
door het Westerkwartier. “Deze omgeving 
kennen we goed”, zegt Alda. “We wonen 
hier vlakbij, in Niebert. Dus we lopen hier 
veel, lekker het bos in met de hond. Maar 
als we de gelegenheid hebt om met wande-
lingen zoal deze mee te gaan, gaan we graag 
mee. Op zulke wandelingen kom je toch op 
paadjes waar je zelf niet komt en gebieden 
waar je normaal niet mag komen.”

Inspiratie
De route voert de wandelaars westwaarts, 
richting het ouderlijk huis van Anna. Daar 
staat de groep stil bij het Iwema-Steenhuis, 
het laatste nog intacte steenhuis in de pro-
vincie. De wandelaars pakken het laantje 

langs het huis en slaan linksaf, zodat ze een 
inkijkje hebben naar het landgoed en één 
van de grootste beuken van het land. “Als 
je een beuk in je tuin had dan betekende je 
wat”, legt de gids uit.
De tocht loopt langs het afgegraven veen 
van Niebert, over de Leidijk en door Nan-
ninga’s Bos bij Zevenhuizen. Links van het 
pad staan de bomen kaarsrecht naast el-
kaar, zoals in het productiebos dat het oor-
spronkelijk was. Rechts heeft de natuur het 
overgenomen en staan de bomen schots en 
scheef door elkaar. Het is een fraaie omge-
ving, niet alleen voor de natuurliefhebber, 
maar ook voor de liefhebber die er met een 
ander oog naar kijkt.
Anna is naar Groningen verhuisd, zodat ze 
dichter bij het Alfa-College woont waar ze 
de opleiding interieurdesign volgt. En juist 
die opleiding in de stad maakt dat zij met 
andere ogen naar haar geboorteomgeving 
kijkt. Het is een inspiratiebron. “Laatst had-
den we een project waarbij we ons moesten 

laten inspireren door structuren in de 
natuur. Ik heb toen hout gekozen en de 
verschillende toepassingen ervan.”

Jeugdexcursies
Deze omgeving is gesneden koek voor 
Anna. “Als kind liepen we veel in het bos 
hier. En op de fiets naar school in Boerak-
ker, Dan leer je het landschap wel kennen. 
En als je een stukje met de hond gaat 
lopen, kom je toch ook weer in het bos. 
Toen ik jonger was ben ik een paar keer 
mee geweest met een jeugdexcursie van 
Het Groninger Landschap. Je leert veel op 
zo’n excursie, zoals op de paddenstoelen-
dag waaraan ik heb meegedaan. Ik woon 
dan wel Groningen, in het weekend zit ik 
vaak bij mijn ouders. Toen ze voorstelden 
om mee te doen met deze wandeling, leek 
het Jesse en mij wel leuk. Het is een flink 
eind, maar goed te doen. Misschien gaan 
we met een volgende wandeling ook weer 
mee.”

Beuk in de tuin van 

Iwema-Steenhuis
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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 of nalaten aan 
natuur of erfgoed in de provincie Groningen? Neem dan contact op met Samia 
Mulder, medewerker communicatie en fondsenwerving, via s.mulder@
groningerlandschap.nl of 050 313 59 01. 

opgeleverd van 1100 euro. “We wilden 
graag dat de gift ten goede kwam aan onze 
woonomgeving. We genieten enorm van 
de prachtige natuur en het cultuurland-
schap en hopen dat ook anderen dit doen.” 
In overleg met de rayonbeheerder is een 
bankje geplaatst langs het Pieterpad aan de 
Lustborgsweg in Haren. Het overige geld is 
gebruikt voor de realisatie van de vogelkijk-
hut in de Kropswolderbuitenpolder. 

“Het voelt echt als thuis”

Jarenlang hebben Jelle en Tineke Landstra 
gewerkt en gewoond in het buitenland. 
Na 23 jaren in verschillende landen te zijn 
geweest, zijn ze nu neergedaald in Haren. 
De van oorsprong Amsterdammers zijn nu 
ontzettend trots op deze omgeving. “Het 
voelt echt als thuis.” In 2014 zijn ze samen 
met pensioen gegaan en hebben ze als 
afscheidscadeau een gift gevraagd voor Het 
Groninger Landschap. Dit heeft een bedrag 

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 

Bij de Lettelberterpetten is in oktober een bladkoning gezien, een 
klein zangvogeltje dat broedt in de taiga van Siberië. De bladkoning 
is een zeldzame soort die alleen in de herfst in kleine aantallen 
Nederland aandoet. Ze zijn dan vaak te vinden in groepjes andere 
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Kerkuil
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vogels, zoals mezen en zoeken dan voedsel in bomen en struiken. 
De Lettelberterpetten gaven ook onderdak aan een imposant aantal 
grote zilverreigers. In de nazomer verzamelden daar elke dag zo’n 
30 vogels, maar dat aantal liep op tot er eind oktober ongeveer 203 
bleven slapen. Eind december lagen de aantallen nog steeds boven 
de 150 per dag. Door de vorst en ijzel van begin januari verlieten de 
vogels hun slaapplaats om zuidelijker wat beter weer af te wachten.
Het bokje is een klein, wat onbekend familielid van de houtsnip 
en watersnip. Het bokje valt op door de goudkleurige streep over 
de rug. Bokjes vertrouwen op hun schutkleur en vliegen pas weg 
als je er letterlijk bovenop stapt. Loop je er op 2 meter bij langs dan 
drukken ze zich en blijven ze gewoon zitten. Ze leven in natte open 
vegetatie die niet te hoog zijn in de Lettelberterpetten zitten er elk 
jaar wel een paar op de percelen die botanisch beheerd  worden en 
in de winter plasdras staan.   
 

we hebben een prachtig bedrag ontvangen 

van de heer robert de Jong. Hij wil graag de 

gift van 5000 euro besteden aan een project 

in de buurt van zijn woonomgeving. we 

zijn uitgekomen op de onnerpolder. daar 

liggen al een tijdje plannen om het gebied 

aantrekkelijk te maken voor weidevogels. 

Met het bedrag kunnen we een start maken 

met het project!

eind 2015 hebben we een gift ontvangen 

van 500 euro van Arriva touring B.V. Met 

Arriva werken we onder andere samen door 

bustochten te organiseren langs mooie 

gebieden en cultureel erfgoed van Het 

Groninger Landschap.  om ons nog extra te 

ondersteunen hebben ze besloten om ons 

een bedrag van 500 euro te schenken door 

Beschermer voor het leven te worden. 

GiFt Voor de onnerPoLder

ArriVA sCHenkt 500 euro

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. 

GiFten en LeGAten
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In de winter bezoekt de zwarte specht regelmatig het Harensche 
Bosch en het Nanninga’s Bosch. Het gaat dan waarschijnlijk om 
vogels die van uit de grotere bosgebieden en de kop van Drenthe 
hierheen vliegen. Zwarte spechten zijn schuw en zijn moeilijk te 
zien want ze blijven vaak aan de achterzijde van een boom zitten. 
Als men om de boom heen loopt, draait mee, om zo ongezien te 
blijven.
In het Harensche Bosch heeft afgelopen zomer voor het eerst een 
paartje kuifmezen gebroed en ook in de winter wordt de soort 
geregeld in het bos gezien. De vogel is een leuke aanwinst voor het 
bos, omdat het een soort is die in de provincie Groningen nauwe-
lijks voorkomt. De kuifmees profiteert van het vele dode hout waar 
het insecten zoekt en in het voorjaar een nestholte uithakt.

De Noordkust van Groningen biedt ruimte aan vele vogelsoor-
ten, waaronder een aantal bijzondere. Zo werden onder meer de 
strandleeuwerik, sneeuwgors, frater, blauwe kiekendief, slechtvalk, 
ijsvogel en ruigpootbuizerd gezien, maar ook de kleine zilverrei-
ger bezocht de kwelders en de Klutenplas. De kleine zilverreiger is 
een rode lijstsoort die ons land af en toe als doortrekker bezoekt. 

Door de grotere hoeveelheid muizen, deden de uilen het het 
afgelopen jaar goed. Veel uilen hadden grotere legsels of meerdere 
grote broedsels grootgebracht. Zo ook het kerkuilenstel in de 
werkschuur bij de Ennemaborgh. In oktober was dit duo nog hard 
bezig 5 jongen groot te brengen nadat ze eerder in het jaar ook al 
vier jongen hadden grootgebracht. Een bezoek aan de natuurplas 
levert ook vaak een leuke waarneming op, zoals een groep van 80 
zaagbekken, of een jagende visarend.

Een opmerkelijke waarneming was die van een toverchampignon 
op de zeedijk bij de Punt van Reide. Toverchampignons ontlenen 
hun naam aan enkele duidelijke kenmerken: bij beschadiging of 

doorsnijden verkleurt het witte vlees direct naar gifgeel en na enke-
le minuten wordt dat purperbruin. De zeldzame toverchampignon 
duikt op op onverwachte plaatsen. De meeste spaarzame waarne-
mingen komen van zand- of kleibodems in loofbossen, parken, 
bermen en tuinen. Maar soms duwt de toverchampignon de tegels 
in schuren, kelders of het trottoir omhoog.
In 1973 is de toverchampignon voor het eerst gezien in het Amster-
damse bos en werd toen beschreven als een nieuwe soort voor de 
wetenschap. Inmiddels zijn er ook waarnemingen bekend elders 
uit het land en uit Duitsland, Engeland en België.

Zwarte specht

ToverchampignonKleine zilverreiger



 

Aannemingsbedrijf Rottinghuis is een ge-

vestigde naam in Groningen. Overal in de 

provincie is het werk van deze aannemer 

te vinden. Directeur Jan Dobben houdt van 

zijn werk en komt voor en na de werkdag 

tot rust tijdens een rondje hardlopen door 

de bossen en coulissen van het Groninger 

landschap tussen Niebert en Leek.

een kleine 85 jaar is rottinghuis Aanne

mingsbedrijf bv actief. in de jaren ’60 betrok 

de naamgever van het bedrijf het prachtige, 

monumentale pand aan het Hereplein in 

Groningen, waar het bedrijf nu is gevestigd. 

“Het is een gewoon rijtjeshuis hoor”, rela

tiveert directeur Jan dobben. “we hebben 

vier voordeuren, dat verraadt dat dit vier 

huizen waren waar herenboeren vroeger 

hun winter doorbrachten.” 

een mooi stukje geschiedenis, waar rotting

huis ook wel in past. Maar met werk aan his

torische monumenten heeft de aannemer 

niets. rottinghuis zit vooral in het nieuwe 

werk: woning en utiliteitsbouw, onder

houd en woningverbetering. “we hebben 

heel veel gebouwd in de provincie en net 

daarbuiten”, zegt dobben. “ik denk dat we 

de halve stad Groningen hebben gebouwd.” 

daar zitten heel wat markante gebouwen 

bij. dobben: “we hebben de euroborg 

gebouwd en woontorens stoker en Brander. 

ook het Hoofdkantoor van Groningen sea

ports is door rottinghuis neergezet en het 

hoofdkantoor van ‘medeVriend’ koepon. op 

dit moment wordt er hard gewerkt aan een 

nieuwe Van der Valkvestiging bij Hoogkerk.

de keuze van rottinghuis om Vriend te wor

den van een organisatie die zich bezighoudt 

met het beschermen van natuurgebieden en 

cultureel erfgoed, is een logische, vindt dob

ben. “Als van oorsprong Gronings bedrijf met 

alleen maar Groningse werknemers, zijn we 

het aan onze stand verplicht Het Groninger 

Landschap te steunen.”

Bosmens

dobben is een natuurliefhebber. een bos

mens, noemt hij zichzelf. “Je hebt mensen 

die kunnen genieten van de vergezichten 

van zee en open vlaktes. ik heb daar niet 

veel mee. Geef mij maar bomen om mij 

heen.” die bomen vindt hij als hij voor dag 

en dauw of in de avondschemer zijn rondje 

hardloopt van woonplaats Leek, langs nuis 

naar niebert. “Zo moet je de natuur beleven, 

in alle stilte en zonder mensenmassa’s. ik 

zie volop wild tijdens mijn rondje: een ree, 

hazen, fazanten. dat is altijd genieten. na 

zo’n rondje is alle stress die je van je werk 

meeneemt, verdwenen. Alleen daarom al is 

Het Groninger Landschap zo belangrijk. Je 

komt er zo heerlijk tot rust.”

rottinGHuis AAnneMinGsBedriJF BV: 
“WE HEBBEN DE HALVE STAD GRONINGEN GEBOuWD” 

Jan Dobben

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 Rottinghuis 

Aannemingsbedrijf BV. 
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