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Er is iets merkwaardigs aan de hand. Natuurliefhebbers richten 
zich meestal op vogels, een enkeling op vlinders of bloemen. 
Maar onze naaste verwanten, de zoogdieren, zijn relatief onbe
kend en soms zelfs onbemind. Ontmoetingen met zoogdieren zijn 
zeldzaam. Een ree of haas wil nog wel lukken en in een bosrijke 
om geving ook nog wel een eekhoorntje. Egels zien we vaker plat
gereden op de weg dan scharrelend in de tuin. De meeste zoog
dieren kom je eigenlijk maar zelden tegen. Het lijkt wel of ze ons 
willen ontlopen. Ze zijn uiterst schuw of actief in de nacht. Angst 
voor mensen is door eeuwen van jacht onderdeel van het instinct 
geworden. Dat geldt niet alleen voor soorten die we lekker vinden, 
als konijn of ree, maar ook voor soorten die als schadelijk betiteld 
worden, zoals de vos. Anders dan bij vogels zijn de meeste zoog
dieren verbonden aan een plek. Waar vogels wegtrekken als het 
voedsel schaars wordt, moeten zoogdieren het maar zien te rooien. 
Dat lukt alleen als er jaarrond voldoende voedsel en rust aanwezig 
is. En genoeg soortgenoten op loopafstand om voor nageslacht te 
zorgen! De aanwezigheid van zoogdieren vormt daardoor een goede 
indicatie voor de kwaliteit van een natuurgebied.  De inspanningen 
van de afgelopen jaren voor een samenhangend natuurnetwerk, 
beginnen nu vruchten af te werpen. Waren er 20 jaar geleden 
nog slechts enkele geïsoleerde dassenburchten in Groningen, nu 
 kunnen we spreken van gezonde, min of meer aaneengesloten 

dassen populaties. En laten we hopen dat hetzelfde gebeurt met 
de otter: nu nog zwervende exemplaren, straks aaneengesloten 
leef gebied van het Leekstermeer tot aan het Schildmeer. In de 
natuurgebieden van Het Groninger Landschap leeft een flink 
aantal  soorten zoogdieren. Deze Golden Raand portretteert een 
aantal hiervan. Ook in onze terreinen blijven ontmoetingen met 
zoogdieren een toevalstreffer. De plek met de hoogste trefkans is 
misschien wel de zeehondenkijkwand op de Punt van Reide. In de 
zomermaanden bij laag water heeft u hier bijna 100% kans!

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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Het jaarverslag 2013: 
‘Mien GrunneGer 
Laand’

Het jaarverslag 2013 van Het groninger land-

schap is klaar. afgelopen jaar stond in het teken 

van een heroriëntatie. Het groninger land-

schap zette een nieuwe koers uit. Die koers is 

terug te lezen in de toekomstagenda, getiteld 

‘Mien grunneger laand’. Het jaarverslag draagt 

dezelfde titel. er is sprake van een nieuw elan. 

Op volle kracht gaat Het groninger landschap 

vooruit. Niet alleen, maar samen. “alleen mét 

elkaar lukt het om groningen nog mooier, duur-

zamer en groener te maken”, stelt Marco glastra 

in het jaarverslag. 

Het jaarverslag is te lezen op de website 

www.groningerlandschap.nl. Klik op ‘actueel’ 

en kies ‘publicaties’.

cultuuRkOEpEl BIj cOENDERsBORch  

Het Groninger Landschap heeft een 
 nieuwe cultuurkoepel geplaatst op het 
achterterrein van de Coendersborch in 
Nuis. De oorspronkelijke muziekkoepel 
van de muziekvereniging Amicitia is ver
wijderd. De cultuurkoepel is geschikt voor 
een breed aanbod van cultuuruitingen, 
dus niet alleen voor muziek, maar ook 
voor theater en toneelvoorstellingen. 
De koepel is ontworpen door architect 
Bert Boer en gebouwd door aanne

mingsbedrijf Van Delden. De constructie 
bestaat uit een stalen frame met daarop 
een  houten dak met een groene  sedum
bekleding. Beweegbare houten lamellen 
kunnen fungeren als klankbord. De reali
satie is mogelijk gemaakt door bijdragen 
van de gemeente Marum, de provincie 
Groningen, de stichting Wold en Waar
den, het  J.B. Scholtenfonds, De Nationale 
 Postcode Loterij en  Het Groninger Land
schap. 
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3 eeuwen zichtbaar bij de borg: de borg is gebouwd in 1813, het toegangs-

hek is toegevoegd in 1913 en in 2013 is gestart met deze cultuurkoepel.

hIstORIschE fRuItBOOmGaaRD  
OlDENZIjl hERstElD  

Op het terrein Oldenzijl van Het Groninger 
Landschap ten westen van Winsum heeft 
Het Groninger Landschap 30 hoogstam 
fruitbomen aangeplant. Het gaat om oude 
Groninger appel, peren en pruimenras
sen. Vrijwilligers plantten de bomen, 
samen met het snoeiteam van de fruit
boomgaard de Appelhof van de Belangen
vereniging ’t Oldehof en Peerdewask uit 
Winsum. De aanplant is onderdeel van het 
project ‘Landschappelijk herstel Oldenzijl’ 
en is bedoeld om de cultuurhistorische, 
landschappelijke en recreatieve waarde 

van het terrein te vergroten. Eerder is 
de singelbeplanting gesnoeid en een 
gedempte ringsloot opnieuw uitgegraven. 
Onder de fruitbomen is een bloemen
mengsel ingezaaid. Binnenkort kunnen 
wandelaars van het Pieterpad, dat langs 
het terrein loopt, op een infopaneel meer 
lezen over de geschiedenis van deze plek 
en dus ook een appeltje voor onderweg 
plukken. Het project is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit Regio 
GroningenAssen en de provincie Gronin
gen.



   

fIEtstOcht haREN-haREN 

Het fietsfestijn Haren Haren beleeft op  
28 juni de tweede editie. Liefhebbers, 
maar ook ervaren toertochtrijders kunnen 
afstanden afleggen van 33, 80 en 150 ki
lometer door de mooiste natuurgebieden 
van Groningen. Zo wordt er gefietst via 
het Zuidlaardermeer naar Wildervankster
dallen richting Onstwedde, door de 
vesting Bourtange. Dan door Duitsland 
naar het zuiden en terug naar Nederland 
via de smokkelroute bij Ter Apel. Ver
volgens langs Westerwolde, Mussel en 
 Museumspoorlijn S.T.A.R. in Stadskanaal 

en het laatste stuk via de Hondsrug terug 
naar Haren. Een tocht vol (cultuur)histori
sche bezienswaardigheden. 
Deelnemers kunnen zich nog inschrijven 
voor drie fietsroutes: 150 km voor wiel
renners van Haren naar en door vesting 
 Bourtange en via de Duitse gemeente 
Haren Ems weer terug; 80 km voor 
 recreanten naar Museumspoorlijn S.T.A.R. 
te Stadskanaal of 33 km voor recreanten 
rond het Zuidlaardermeer. 
Opgave en meer informatie: 
www.haren-haren.nl

OpeninGstijden 
KOetshuys enneMa
bOrGh

vanaf 1 april is het Koetshuys ennemaborgh 

in Midwolda geopend op zaterdag en zondag 

van 12.00 uur tot 18.00 uur. In het Koetshuys en-

nemaborg kunnen bezoekers terecht voor infor-

matie over de ennemaborgh en Het groninger 

landschap en eten en drinken. Bovendien kan 

het Koetshuys worden gebruikt als trouw- en 

vergaderlocatie

Cateraar Hoogeland Catering is vanaf 1 april 

verantwoordelijk voor het assortiment en de 

bediening in het Koetshuys ennemaborgh. Het 

assortiment is samengesteld uit voornamelijk 

streekproducten en biologische producten. 

Het publiek kan er genieten van koffie en thee, 

lunch en diverse hapjes en drankjes. 
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ZEEhONDENkIjkWaND puNt vaN REIDE 
WEER GEplaatst

De zeehondenkijkwand aan de Punt van 
Reide staat er weer. Bezoekers kunnen 
van achter de wand zeehonden bekijken 
zonder ze te verstoren. Een speciale 
afrastering leidt bezoekers goed naar de 
wand. Het gebied rond polder Breebaart 
trekt jaarlijks vele tienduizenden 
bezoekers. Veel van hen komen speciaal 
voor de zeehonden die vlak achter de dijk 
liggen. Op sommige dagen, vooral eind 
mei en in juni, liggen er tegen de 300 
dieren. Het gaat om zowel mannetjes, 

vrouwtjes als een groot aantal jonge 
zeehonden. De  jonge dieren wordt in het 
water bij de Punt geleerd te zwemmen 
en te jagen naar vis. Het Groninger 
Landschap, het waterschap Hunze en Aa’s 
en de zeehondencrèche in Pieterburen 
besloten twee jaar geleden om deze 
kijkwand te plaatsen om te voorkomen 
dat mensen de dijk opklimmen en zo 
de zeehonden verstoren. In de herfst 
wordt de kijkwand, bij het begin van het 
stormseizoen, weer verwijderd.
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Otter



“Als je goed langs de waterkant kijkt, zie je 
hier overal vraatsporen van bevers.” Jeugd
boswachter Lieneke Tulp wandelt over het 
pad door Leinwijk, langs de meander naar 
de uitkijkpost bij Wolfsbarge. Het vinden 
van sporen van bevers is niet moeilijk. Dit 
pad werd niet lang geleden zelfs versperd 
door een boom die door de bevers was 
geveld. “We hebben hem niet helemaal 
weggehaald”, zegt beheermedewerker Al
win Hut, die Lieneke vergezelt. “Zo’n afge
knaagde stomp is toch een mooi eerbetoon 
aan de bevers in dit gebied.”
Lieneke en haar zus Marjolein zijn jeugd
boswachter in Leinwijk/Wolfsbarge. Niet 
meer dan logisch, vindt Lieneke. “Onze 
achtertuin grenst aan Leinwijk. Daar was 
altijd wel iets te doen en te zien: de geiten, 
vogels en natuurlijk de bevers. Als jeugd
boswachter zien en doen we zoveel meer en 
kunnen we ook andere mensen enthousiast 
maken.” Het was Alwin die voorstelde dat 
de meiden jeugdboswachter werden. “Ze 
waren hier altijd op sjouw. We raakten aan 
de praat en ik merkte dat ze het gebied als 
hun broekzak kennen. Zo begonnen we met 
het uitwisselen van gegevens, bijvoorbeeld 
over vraatsporen van bevers. Dus, dacht ik, 
waarom het aangename niet met het nut
tige verenigen? Als jeugdboswachter krij
gen Lieneke en Marjolein de gelegenheid 
het gebied nog beter te leren kennen en wij 
hebben extra ogen en oren in Leinwijk.”

stageopdracht
Lieneke zit in de derde klas HAVO van het 
Junior Zernike College. Een belangrijk on
derdeel van dat jaar is een snuffelstage bij 
een werkgever. “Het Groninger Landschap 

leek me een logische plek voor mijn stage. 
Alwin vond het geen probleem om mijn 
stagebegeleider te zijn voor een week.”
Vier dagen liep Lieneke mee in het veld, 
op kantoor en zelfs aan de vergadertafel 
bij een overleg over otters. De eerste dag 
van de stage kon Alwin er niet bij zijn. “We 
besloten dat ik thuis filmpjes zou analyse
ren uit de wildcamera’s die we in het Fox
holstermeer  hebben hangen”, zegt Lieneke.  
“Dat was een behoorlijke klus, ik moest 
door 158 filmpjes klikken, met op de meeste 
weinig interessants. Eigenlijk was het wel 
een beetje saai in het begin. Maar toen ik de 
eerste bevers zag, werd het spannend. Het 

Het gaat goed met de bevers in het Zuidlaardermeergebied. In 
veel gebieden zijn vraatsporen te vinden en onlangs ont dekte 
jeugdboswachter Lieneke Tulp dat de bevers in het Foxholster-
meer voor nageslacht hebben gezorgd. En ook over de otter in  
het Noorden is hoopvol nieuws te melden.

BEvERs EN OttERs IN hEt 
ZuIDlaaRDERmEERGEBIED

tekst jeroen schoondergang   Fotografie silvan Puijman, jeroen schoondergang
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viel me op dat op een aantal filmpjes een 
volwassen bever liep met een staart waar 
een stuk uit was. Op andere filmpjes was 
een bever met hele staart te zien.” 
Toen Lieneke ook nog een jonge bever aan
trof op de filmopnamen was het feest com
pleet. Alwin: “Ze had twee bevers ontdekt 
die we nog niet in dit gebied hadden aan
getroffen. Dat is een spectaculaire ontdek
king, want eindelijk hebben bevers elkaar 
spontaan opgezocht en een jong gekregen. 
Daar doen we het toch voor. Het is zeker 
niet de bedoeling dat we maar een beetje 
bevers uitzetten in het Zuidlaardermeer. 
We streven naar een populatie die zichzelf 
in stand houdt en die zich op eigen kracht 
uitbreidt, door een goede mix van individu
en die elkaar opzoeken om voor nageslacht 
te zorgen. Uiteindelijk moet deze populatie 
zichzelf kunnen bedruipen en zo dienen als 
basis voor een gezonde beverpopulatie in 
Groningen, Drenthe en Friesland.”

Wildcamera
Lieneke neemt haar taak als jeugdboswach
ter serieus. Ze kent feilloos alle dieren van 
de kudde Nederlandse landgeiten en de 
bevers beginnen steeds meer te intrigeren. 
Zoveel zelfs, dat ze voor haar verjaardag 
een wildcamera vroeg die ze op mogelijke 
beverlocaties kon plaatsen. “Ik vond een 
plek langs de wal waar regelmatig bevers 
aan land kwamen om hout te verzamelen. 
Om ze te lokken legde ik takken neer en 
plaatste ik mijn wildcamera. De eerste 
nacht gebeurde er niets. Omdat ik de came
ra moest opladen, moest ik hem de tweede 
nacht weghalen. En ja hoor, de volgende 
ochtend waren mijn loktakken gepakt en 

Lieneke Tulp



 

gematigd optimisme is wel op zijn plaats, 
vindt Freek Niewold van het Niewold 
Wildlife Infocentre. “Al is het niet moeilijk 
om het idee te krijgen dat je meer otters in 
je gebied hebt dan er daadwerkelijk zijn. 
Otters zijn erg beweeglijk. Ze leggen grote 
afstanden af. De geurvlaggen of spraints die 
je op één plek vindt, kunnen heel goed van 
dezelfde otter zijn die een dag later kilome
ters verderop sporen heeft achtergelaten.  
Ze hebben een reusachtig territorium en 
zijn veel onderweg. Tien kilometer water
gang is niets voor een reislustige otter. Dat 
territorium hebben ze nodig om altijd goed 
viswater te hebben, bijvoorbeeld bij grote 
droogte zoals in mediterrane streken of 
wanneer het vriest. In dat laatste geval heb
ben ze wakken nodig, of stromend water 
dat niet dichtvriest.” Een groot territorium 
in een dichtbevolkt land lijkt vragen om 
problemen. Want hoe lukt het een otter 
om veilig van visgebied naar visgebied te 
komen, zonder te worden doodgereden? 
“Dat is het grootste probleem voor de otter 
in Nederland”, zegt Freek. “Er zijn voor
beelden van otters die hun vaste route, hun 
wissel, over een drukke weg trokken. Je kon 
de sporen gewoon zien lopen. Leg je op de 
plek van die wissel een tunnel aan onder de 

zag ik overal vraatsporen. In ieder geval 
weet ik nu hoe ik ze voor de camera kan 
krijgen. Dat gaat in de nabije toekomst 
zeker lukken.”
Alwin benadrukt dat het natuurlijk niet de 
bedoeling is dat iedereen in de gebieden 
van Het Groninger Landschap met takken 
gaat slepen. “De walkant hier is afgesloten 
voor het publiek. Gelukkig is er ook vanaf 
het wandelpad volop te ontdekken. Als je 
goed oplet vindt je aan deze kant van het 
Zuidlaardermeer volop sporen van bever
activiteit. Kijk, van deze takken zijn de 
toppen afgebeten en de grotere takken zijn 
geschild. Bevers zijn gek op bast. Ook de 
grote houtschilfers die je overal ziet, wijzen 
erop dat er hier regelmatig bevers zitten te 
knagen.”

Reislustige otters
De bever is niet het enige grote, watermin
nende zoogdier in het Zuidlaardermeer
gebied. De laatste jaren zijn ook met enige 
regelmaat sporen van otters gevonden. In 
het Leekstermeer werd zelfs een otter op 
een wildcamera vastgelegd, die zich tegoed 
deed aan een paling. Het gaat goed met de 
otter, ook in het prachtige natte gebied ten 
zuidwesten van de stad Groningen. Een 

weg door, dan zal de otter die zeker gebrui
ken. Ook voor andere dieren wordt dat dan 
een veilige passage.”

fuiken
Ook in het water is het niet allemaal koek 
en ei voor rondtrekkende otters. In een 
aantal gebieden in Nederland staan veel 
fuiken. Freek: “In Denemarken zijn fuiken 
met een zogenaamde stopgrid al verplicht. 
Dat is een net waardoor de meeste vis 
wel kan passeren, maar grotere dieren 
zoals otters niet. Wij hameren erop dat 
Nederlandse vissers deze fuiken ook gaan 
gebruiken. De beroepsvisserij heeft er in 
veel gevallen wel oren naar. Jammer genoeg 
staan veel waterwegen ook vol met fuiken 
van stropers. Op die mensen hebben we 
geen vat. Het is niet duidelijk hoeveel ot
ters in vistuig terechtkomen. Wel ben ik 
ervan overtuigd dat het er meer zijn dan er 
worden aangemeld. We hebben een aantal 
keren langs de weg dode otters gevonden 
die door verdrinking aan hun einde waren 
gekomen. De visser had het beest waar
schijnlijk uit zijn fuik gehaald en naast de 
weg gelegd.”
Ook dijken en gemalen zijn een groot 
obstakel voor otters. “Ze blokkeren de 
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Bever 
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maakt dat niets een gezonde otterpopu
latie in NoordNederland meer in de weg 
staat. De herkomst van de otter die in het 
Leekstermeer is gespot met de wildcamera, 

vrije doorgang voor otters in hun territo
rium, zodat het oversteken een risicovolle 
onderneming is”, zegt Freek. “Het in kaart 
brengen en oplossen van deze knelpunten, 

is niet helemaal duidelijk. De kans is groot 
dat deze van het Lauwersmeergebied komt. 
Als dat het geval is, is dat goed nieuws. Het 
betekent dat er dan een verbinding moge
lijk is tussen de natte gebieden in Gronin
gen en Friesland.”

fantastisch gebied
Freek is regelmatig te vinden in het Noor
den van het land. Hij komt graag naar het 
natte gebied rond en tussen het Leekster
meer, het Zuidlaardermeer en het Paters
woldensemeer. “Ik vind dat een fantastisch 
en ongeëvenaard gebied. Het is ongelofelijk 
dat het zo dicht bij een grote stad ligt. Af en 
toe denk ik wel eens: weet Het Groninger 
Landschap wel wat de potentie ervan is? 
De mensen in het veld beseffen dat zeker. 
Met hun werk krijgen de meren mooie en 
veilige natte verbindingen. Met stromend 
water van de Drentse Aa en het Peizerdiep 
in de buurt, is het een prachtige plek die 
verdient bevolkt te worden door gezonde 
otter en beverpopulaties.” 

de beverrat: nét geen bever
Op verschillende gebieden van Het Gro-

ninger Landschap is een groot knaagdier 

gesignaleerd. Het gaat om de beverrat of 

nutria (Myocastor coypus), een exoot die van 

oorsprong voorkomt in Zuid-Amerika. On-

langs werd er bij de Dollard nog een beverrat 

gespot en een paar geleden werd er melding 

gemaakt van ongeveer zeven exemplaren in 

het Zuidlaardermeergebied.

De beverrat komt oorspronkelijk uit Zuid-

Amerika en is begin vorige eeuw naar Europa 

gehaald, waar het dier voor de bontindustrie 

werd gefokt. Ontsnapte exemplaren wisten 

zich goed te handhaven. 

“Beverratten lijken veel op bevers, maar ze 

zijn toch erg verschillend”, zegt beheerme-

dewerker Alwin Hut. “Ze zijn iets kleiner dan 

bevers en hebben ook enorme knaagtanden. 

Maar waar bevers zich vooral richten op 

hout, hebben beverratten meer oog voor wa-

terplanten. Het lijken wel kleine maaiboten 

als ze in de poldersloot aan de gang zijn.”

Ook hun voorliefde voor huisvesting is 

anders dan die van bevers. “Beverratten 

bouwen geen burcht van takken, maar leven 

onder de grond in een hol”, zegt Hut. “Je 

kunt je voorstellen dat een beest van een 

dikke zestig centimeter enorme gangen 

graaft. Daardoor ontstaat er een groot risico 

bij dijken en walkanten.”

Beverratten worden vanwege dit risico 

actief bestreden. In het Zuidlaardermeer-

gebied waar ook bevers voorkomen, moest 

dit met grote zorg gebeuren. Hut: “Dat ging 

met grote vangkooien die eerst open bleven, 

zodat de beverratten in en uit konden om 

het geplaatste voedsel te pakken. Toen 

ze gewend waren werd een mechanisme 

ingesteld met een sms-signaal. Klapte een 

kooi dicht, dan kreeg de vanger direct een 

bericht. Een eventuele bever kon dan gelijk 

worden vrijgelaten en een beverrat werd 

dan snel afgevoerd.”

Bever 

Beverratten



Naarmate de bosrijke gebieden van Het Groninger Landschap 
ouder worden, krijgen ze een steeds groter wordende aantrek-
kingskracht op verschillende zoogdiersoorten. De das, onze groot-
ste marterachtige met de karakteristieke zwart-wit gestreepte 
kop, is misschien wel de meest in het oog springende bewoner van 
onder andere het Westerkwartier en het bos bij de Ennemaborgh. 

AmbAssAdeurs vAn lAndschAp 
op leeftijd: Das & cO

Een berg zand ligt tussen de bomen en varens in het bos. Alsof ie
mand een paar kruiwagens zand in het bos heeft gestort. Dichterbij 
gekomen zijn rondom de berg holen gegraven. Kijk je goed in de 
holen dan zie je pollen gras en nagelafdrukken in de randen. Dit is 
de woning van een dassenfamilie, weet René Oosterhuis, rayonbe
heerder van het Westerkwartier. “Dassen verstouwen een enorme 
hoeveelheid zand als zij hun burcht inrichten voor een langer ver
blijf. Je ziet dan middenin het bos een grote hoop zand liggen, zoals 
hier. Dat is het resultaat van een heel gangenstelsel dat ze hebben 
uitgegraven.” Dassen zorgen goed voor zichzelf. “Het zijn schone 
dieren”, zegt Oosterhuis. “Ze hebben hun eigen wc, een mestputje. 
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In de grond maken ze een rond gat waarin ze hun ontlasting doen. 
En van comfort houden ze ook. Als ze hun burcht hebben gegraven, 
stofferen ze hem met een tapijt van gras. Het lijken wel maaimachi
nes zoveel pollen gras verslepen ze.”

Dassen ontdekken
Oosterhuis loopt al een aantal jaren als beheerder door het Wester
kwartier. Toch heeft hij er nooit een das in levenden lijve gezien. 
Alleen op de wildcamera’s hebben ze zich getoond. “Dassen zijn 
hier alleen ’s nachts actief. Overdag heb ik er nooit een gezien. Het 
is dus niet waarschijnlijk dat wanneer je op zoek gaat naar een das, 

tekst jeroen schoondergang   Fotografie silvan Puijman

Das



AmbAssAdeurs vAn lAndschAp 
op leeftijd: Das & cO
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achter het bos opkomt, dan ondernemen ze af en toe een expeditie 
om de kolven te plukken. Zo’n kolf wordt vakkundig van het blad 
ontdaan, waarna ze de zoete maïs naar binnen werken.”
De ouder wordende bossen herbergen ook andere kostgangers. 
Zo had Oosterhuis in Nanninga’s Bos vorig jaar bezoek van een 
boommarter. “Die had het op de nestkasten voorzien. Het gebied 
is echter te klein voor zo’n grote rover. Hij is dus weer vertrokken. 
Maar het is wel een teken dat het goed gaat met onze gebieden.”
De eekhoorns zijn daar ook van op de hoogte. Zij weten in toene
mende mate de mix van naald en loofbomen goed te waarderen. 
Oosterhuis: “Het is mooi om te zien dat met het volwassen worden 
van de bosgebieden in het Westerkwartier, de eekhoorns vanuit 
Drenthe in opmars zijn naar het Noorden.”

konijnenkolonies
Met de konijnenpopulaties in Nederland gaat het op en neer. De 
laatste tijd lijken de aantallen in de noordoostelijke gebieden van 
Het Groninger Landschap toe te nemen. Konijnen zijn gevoelig 
voor epidemieën en de bloedziekte VHS heeft de laatste jaren flink 
huisgehouden in Nederland. “We merkten dat ook in slechte tijden 
konijnen kleine bolwerkjes hadden, bijvoorbeeld op braakliggende 
bedrijventerreinen”, zegt Puijman. “Wat we nu zien is een toename 
van de konijnen vanuit die kleine kolonies, die her en der verspreid 
liggen. Op veel plaatsen zien we de aantallen konijnen weer toene
men. Dat is mooi, want ze vrolijken de boel lekker op.”
Ook de haas doet het goed op de Ennemaborgh. Puijman: “Daar 
mogen we onder andere de konikpaarden dankbaar voor zijn. Die 
zorgen door begrazing voor een diverse mix van kruiden, waar 
hazen het prima op doen. En ook een ander zoogdier vaart er wel 
bij. Reeën zijn echte snoepers die continu op zoek zijn naar lekkere 
hapjes, zoals kruiden, jong blad en bloemknoppen. Door een goed 
beheer van een op leeftijd komend landschap, kunnen we die mix 
bieden en zorgen we zo voor een mooie variëteit van zoogdieren in 
ons landschap.”

je er eentje zult tegenkomen. Gelukkig kun je wel op zoek naar 
sporen die op de aanwezigheid van dassen wijzen.”
Verspreid over het Westerkwartier ligt een lappendeken van kleine 
bossen en bouwland. Een ideale biotoop voor dassen, weet Oos
terhuis. “De bossen die door de vroegere eigenaren vaak voor de 
houtproductie zijn aangelegd, beginnen een steeds natuurlijker 
karakter te krijgen. Daardoor ontstaat een gebied dat van boomtop 
tot bodem beschutting biedt aan dieren. De dassen doen het er 
goed. Dus ook als je de das zelf niet tegenkomt, kun je zeker sporen 
van hun aanwezigheid vinden.” Oosterhuis loopt langs een prik
keldraadomheining tussen bos en weiland. “Dit is zo’n plek die je 
in de gaten moet houden. Dassen trekken een wissel, een foera
geerroute, van hun burcht naar het weiland. Solitaire mannetjes 
wandelen zelfs van bos naar bos. Zij kiezen als slaapplaats iedere 
keer een andere, verlaten burcht op. Als ze een prikkeldraadhek 
passeren, blijven er soms plukken haar hangen. Dat zijn duidelijke 
tekens. Zie je een verhoging in het land, dan kan dit op een oude 
burcht duiden. Zeker als er ook holen omheen liggen. Zorg dan wel 
dat je afstand bewaart als je een burcht vindt. Dassen laten zich 
gemakkelijk verstoren.”

verdronken das
Op een kast in het kantoor van Silvan Puijman, beheerder rayon 
Oost, staat een opgezette das. “Een triest verhaal“, zegt Puijman. 
“Het is een jong vrouwtje. Ze had waarschijnlijk door een aanrij
ding een achterpoot gebroken en was in de sloot terechtgekomen 
en verdronken. Ze had nog geprobeerd om tegen het talud op te 
klimmen, maar dat is haar niet gelukt.”
Het stokoude bos bij de Ennemaborgh biedt onderdak aan dassen. 
En op de opnamen van de wildcamera’s in het bos gaat het er soms 
druk aan toe. Puijman: “Dassen vinden hier een mooie omgeving 
met hoge zandruggen waar ze droog kunnen zitten. Ze vinden er 
verder alles om zich in leven te houden: larven in dood hout, wor
men, zaden, insecten en vruchten. En als het maïs op het perceel 

Das

Boommarter KonijnKonik-

paarden



Elf stuks. Zoveel waterspitsmuizen ving 
Wim van Boekel in de Lettelberterpetten, 
het terrein van Het Groninger Landschap 
aan de noordzijde van het Leekstermeer. De 
vangst is uitzonderlijk. “Nog nooit heb ik 
zoveel waterspitsmuizen bij elkaar gevan
gen. In bijna elke val zat er een. Echt idioot. 
Het Fochteloërveen stond bekend als dé 
toplocatie. Maar daar vinden ze maximaal 
een handvol exemplaren bij elkaar.” Dat er 
waterspitsmuizen zaten, wist hij al langer. 
In braakballen van een kerkuil uit de buurt 
vond hij meerdere schedels. Van Boekel 
is verheugd over de waarnemingen. De 
waterspitsmuis is een zeldzaamheid, een 
beschermde soort. 

Boekel daarom in elke val, en een stuk 
wortel voor de veldmuizen. “Daar redden 
ze het mee. Het is voldoende om de tijd te 
overbruggen.”

Grootste spitsmuis
Muizenvallen controleren is een span
nende bezigheid. Van Boekel gaat vaak ’s 
ochtends, tijdens het ochtendgloren, op 
pad. Eén voor één loopt hij de vallen langs, 
speurend of het deurtje dicht zit. Een 
waterspitsmuis is eenvoudig te herken
nen, stelt Van Boekel. Pikzwart op de rug, 
wit op de buik. Hij wijst op de spitse snuit. 
“Dat hebben alle spitsmuizen, ook huis 
en bosspitsmuizen. Het zijn carnivoren, 

De waterspitsmuis, de grootste onder de spitsmuizen, profiteert 
van natte natuur. Dat concludeert Wim van Boekel na jarenlang 
muizenonderzoek in De Onlanden. De Lettelberterpetten blijkt dé 
Nederlandse hotspot. ‘In bijna elke val zat een waterspitsmuis. 
Dat is ongekend.’

jEROmmEkE IN DE 
lEttElBERtERpEttEN

tekst addo van der eijk  Fotografie Omke Oudeman, Wim van Boekel
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muisvriendelijke vallen
Waterspitsmuizen krijg je zelden te zien. 
Van Boekel werkt daarom met muisvrien
delijke vallen, waarmee hij ze levend 
vangt. Zestig vallen heeft hij, die hij in drie 
raaien uitzet. Om de tien meter zet hij een 
val neer. Van Boekel laat een val zien: een 
langwerpig aluminium doosje, bestaand 
uit twee delen. In het voorste deel zit een 
deurtje, dat dichtklapt zodra de muis naar 
binnen stapt. Het achterste deel, waarin de 
muis langer verblijft, is groter. “Daar stop 
ik hooi in. En vooral veel eten. Spitsmui
zen eten veel en vaak. Per dag eten ze de 
helft van hun eigen gewicht aan voedsel.” 
Minstens twintig meelwormen stopt Van 

Waterspitsmuis
‘Flipper’ van de 

waterspitsmuis



vleeseters. Dat zie je ook aan de schedels 
in braakballen: ze hebben knipkiezen, net 
als katten en honden.” Meest opvallend aan 
de muis is het formaat: het is de grootste 
spitsmuizensoort van Europa. Ruim twee 
keer zo zwaar als zijn kleine broertje, de 
bosspitsmuis. Van Boekel noemt hem 
Jerommeke, uit de stripboeken van Suske 
en Wiske. Niet alleen vanwege zijn forse 
verschijning, ook door zijn kracht. “Ze zijn 
ontzettend sterk. Ondernemende beestjes, 
heel energiek. En behoorlijk agressief”, 
vertelt hij uit eigen ervaring. “Ze spartelen 
flink tegen. Dat in tegenstelling tot woel
muizen: die zijn een beetje suf en dommig. 
Met een waterspitsmuis heb je echt een 
bom in handen. Je moet voorkomen dat 
zo’n beestje je bijt. Op zijn tanden zit vergif, 
waarmee hij zijn prooi kan verlammen. Al
leen de waterspitsmuis heeft dat. Sommige 
mensen zijn er allergisch voor.” Van Boekel 
vangt meer dan alleen waterspitsmui
zen. Ook veldmuizen, bosspitsmuizen en 
aardmuizen belanden in zijn vallen. Elke 
gevangen waterspitsmuis wordt uitgebreid 
beschreven, zodat Van Boekel ze bij een 
terugvangst herkent, gewogen en weer 
losgelaten.

flippers
Een waterspitsmuis jaagt in water. Hij kan 
een halve minuut onder water blijven. Daar 
vangt hij waterinsecten, waterslakken, 
kleine vissen en amfibieën. De muis heeft 
zich aan het waterleven aangepast, zegt Van 
Boekel. Hij toont de afgeplatte staart met 
een rij stijve haren aan de zijkant, die de 
muis als peddel gebruikt. Ook aan de brede 

Sindsdien rukt de waterspitsmuis op. Hoe 
natter het gebied, hoe vaker hij ze vangt. 
Met braakbalonderzoek komt hij tot dezelf
de conclusie. Bestond vijf jaar geleden tach
tig procent van de schedels in braakballen 
uit veldmuizen, nu is dat nog maar twintig 
procent. Van Boekel gaat door met vangen, 
zeker nog twee jaar. Hij is benieuwd. Zet de 
stijgende trend zich door, blijft de popula
tie waterspitsmuizen stabiel of stort het in? 
De toekomst zal het uitwijzen. In de Let
telberterpetten gaat Van Boekel binnenkort 
weer vangen. Hij verheugd zich erop. 

beheer
rené Oosterhuis, rayonbeheerder van 

Het Groninger Landschap, is blij met Van 

Boekels werk. “Muizen in kaart brengen 

vergt intensief onderzoek. Dat fanatieke 

vrijwilligers als Wim dat oppakken is goud 

waard. Wij willen graag dat hij in onze 

gebieden onderzoek doet.” Oosterhuis 

had weleens een waterspitsmuis zien 

wegschieten in de sloot, maar zoveel 

waarnemingen had hij niet verwacht. De 

hoge dichtheid is een goed teken, vindt 

hij. “Het betekent dat de kwaliteit van het 

water op orde is. sinds begin deze eeuw 

zorgen we voor hogere waterstanden in 

de winter. Dit doen we door regenwater 

vast te houden met een stuwtje. Voor 

de waterspitsmuis pakt deze maatregel 

blijkbaar goed uit.”
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achterpoten zit een extra rij stijve haren. 
“Net flippers”, lacht hij. Dat waterspitsmui
zen in water leven verklaart de megavangst 
in de kletsnatte Lettelberterpetten. Eten is 
er in overvloed. Na zijn vangst haalde Van 
Boekel een schepnet door de naastgelegen 
sloot. Het krioelde van de waterbeesten. 
Nat is het tegenwoordig in het gros van De 
Onlanden, waar de Lettelberterpetten deel 
van uitmaakt, de zuidzijde van het Leek
stermeer en de Peizer en Eeldermaden. Vijf 
jaar geleden startte de herinrichting, waar
bij De Onlanden is ingericht als waterber
gingsgebied met moerassen en rietlanden. 
Van Boekel heeft het gebied zien verande
ren. Bijna dagelijks is hij er te vinden. “Echt 
prachtige natuur. ’s Winters stikt het van de 
ganzen en zilverreigers, ’s zomers hoor je 
overal de roerdompen ‘hoempen’.”

In de lift
De transformatie tot natte natuur beïn
vloedt de muizenstand, bedacht Van Boe
kel. Zijn theorie: waterspitsmuizen nemen 
toe in natte natuur, terwijl veldmuizen er 
wegtrekken. De soortnamen geven het al 
aan: waterspitsmuizen houden van water, 
veldmuizen juist niet. Vijf jaar geleden, 
bij de start van de herinrichting, startte 
Van Boekel zijn muizenstudie. Sindsdien 
vangt hij vaak, zeker eens in de week. “Elke 
rij vallen controleer ik drie dagen achter 
elkaar. Ik vang alleen tussen mei en sep
tember, als de nachten warmer zijn. Anders 
raken de muizen onderkoeld.”
Van Boekels vangsten staven zijn theorie. 
In het begin  toen De Onlanden nog droog 
waren  ving hij bijna alleen veldmuizen. 

Wim van Boekel
‘Flipper’ van de 

waterspitsmuis
Muisvriendelijke

val

Muisvriendelijke

val



tekst rogier verhagen   Fotografie silvan Puijman

Golden raand 02 14

De vossenpopulatie in Groningen is stabiel. In een goede leefomgeving, 
bijvoorbeeld het afwisselende landschap van Oost-Groningen, betekent dat 
een aantal van twee volwassen vossen per vierkante kilometer. In de grootse 
open gebieden ligt het aantal vossen vanwege het mindere voedselaanbod 
een stuk lager: één dier per twee vierkante kilometer, vaak zelfs nog minder. 
Beschikbaar voedsel en onderlinge concurrentie is bepalend voor het aantal 
vossen dat in een gebied leeft. De soort houdt zichzelf op peil. 

Het grootste roofdier van Nederland is ook de grootste opportunist. 
Een slimmerik bovendien die leert van zijn ervaringen en vaak 
precies weet waar hij het makkelijkst zijn voedsel kan vinden. Hij 
is er een meester in om in de beschutting en geborgenheid te leven. 
Soms zelfs in een hol achter de schuur van een boer zonder dat de 
boer dat weet. Het beest is liever lui dan moe en ‘kraakt’ eerder een 
konijnenhol of een ongebruikt deel van een dassenburcht dan dat 
hij zelf zijn hol gaat graven. Het maakt niet uit of de das of de konij
nen er nog naast wonen. 

Vosjes

“DE GROOtstE ROvER 
REGulEERt ZIchZElf”



nieuw in Groningen: de wasbeerhond.

Met het ontwikkelen van onze natuurgebieden en het aanleggen 

van verbindingszones heeft de wasbeerhond de weg naar Groningen 

gevonden. Al sinds de jaren 90 zijn er sporadisch meldingen van de 

wasbeerhond en inmiddels is ook duidelijk dat het dier zich in neder-

land voortplant. Zeker in noordoost Groningen is de wasbeerhond de 

laatste tijd geregeld gespot. De wasbeerhond is een nachtdier. Qua 

vacht, en zeker de kop, lijkt het een beetje op de wasbeer maar dat is 

dan ook de enige link met dat dier. De wasbeerhond loopt als een hond 

en is ongeveer zo groot als een vos. Het is een omnivoor en het jaagt 

vooral ’s nachts op kleine zoogdieren, vissen, vogels en kikkers maar 

eet ook mais en vruchten. Het dier is vroeger vanuit Oost Azië uitgezet 

in rusland en Oost Europa voor de pels. Ontsnapte exemplaren hebben 

zich door de jaren heen verplaatst naar Midden en West Europa. In 

Duitsland wordt het dier al jaren bejaagd, maar dat heeft de opmars 

van het dier niet gestuit. De wasbeerhond heeft voet aan wal gezet in 

Groningen.
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prima te doen
Bioloog en vossenkenner Jaap Mulder is een fan van de rover. 
“De vos past zich uitstekend aan aan de omstandigheden. Zijn er 
 mensen in de buurt dan houdt hij zich overdag gedeisd en jaagt  
’s nachts.  Je ziet het dier dan ook zelden overdag. Eigenlijk pakt hij 
ook maar weinig prooidieren. Per dag heeft hij maar een halve kilo 
voedsel nodig.” Vossen jagen vooral op kleinere dieren zoals kevers, 
muizen, konijnen, hazen, vogels en eieren, en regenwormen. Maar 
een vos eet ook aas en vruchten als bessen en bramen. Op een terri
torium van honderd hectare is dat allemaal prima te doen. Mulder: 
“Ze leren van hun ervaringen. Na korte tijd weten ze precies waar 
en onder welke omstandigheden het best eten is te vinden. Zijn 
schema past hij daar direct op aan.”

Foto links: Het Groninger Landschap gebruikt 

stroomrasters om langs de Noordkust en bij de 

Punt van Reide koloniebroeders als de kluut, de 

kokmeeuw of de bontbekplevier te beschermen. 

De vos wordt dan buiten de kolonie gehouden en 

zo wordt een slachting onder de vogels, nesten en 

eieren voorkomen. Als de jonge vogels groot genoeg 

zijn, worden de rasters verwijderd.

Vos

stress
Rond 1 april worden de meeste jonge vosjes geboren. Vanaf half 
september verkent dit grut de wereld buiten hun territorium en in 
oktober en november worden veel zwervende jonge vossen gezien 
die op zoek zijn naar een eigen territorium. Dan lijkt het net alsof 
er veel vossen zijn, maar dat is slechts tijdelijk. De vos is prima in 
staat de eigen aantallen te reguleren. Mulder: “De vos krijgt jongen 
naar gelang het voedselaanbod. Is er weinig te eten, dan worden 
weinig jongen geboren. Schiet je d’r een aantal af, dan worden 
er gewoon meer geboren omdat er meer voedsel is en territoria 
vrijkomen. Een weggeschoten vos wordt direct vervangen door 
een jonge zwerver. Uiteindelijk leven vossen maar een paar jaar. 
De oudste in Nederland gevonden vos is 12 geworden, maar bij ons 
is een vos van 6 jaar al aardig op leeftijd. Dan zijn er inmiddels ge
noeg jongere en sterkere vossen gekomen die een ouwe vos uit zijn 
territorium gooien. En zwervende vossen leven onder grote stress. 
Het dier weet dat hij altijd op zijn hoede moet zijn, vangt minder 
prooi, raakt verzwakt, wordt dan vatbaarder voor ziektes en sterft 
uiteindelijk vaak ook daaraan. Jagen is overbodig en doorbreekt dit 
evenwicht. De grootste rover van Nederland reguleert zichzelf.”



                   
Dollardvaartocht met droogvallen op de Hond
Tijd: 12.15 – 17.15 uur. Vertrekpunt: Haven Termunterzijl

Het schip De Boschwad neemt u mee naar de zandplaat de Hond in de 
Eems. Ontdek op de zandbank een veld zeegras. Kijk op het slik naar 
tekenen van leven onder de oppervlakte en graaf zeeduizendpoten op. 
Zoek bijzondere schelpen op de schelpenbanken en onderzoek wat er 
is aangespoeld. U kunt in een geultje proberen met een net garnalen te 
vangen. Kortom beleef wat de Eems te bieden heeft! Kosten: € 20, voor 
beschermers, € 22,50 voor nietbeschermers en € 13,50 voor kinderen. 
Aanmelden via www.groningerlandschap.nl Eropuit Dollard vaartocht.
Bereidt u zich goed voor! Het is verstandig een korte broek en laarzen 
of basketbalschoenen (gympen) mee te nemen. Ook kan het weer 
onvoorspelbaar zijn. Vergeet uw verrekijker niet. Let op: laarzen zijn 
op de boot niet toegestaan (meenemen in een tas). Aan boord zijn 
drankjes te verkrijgen.

Bloemen van de Lettelberterpetten
Tijd: 19.00 – 21.00 uur. Vertrekpunt: Hooilanden 12, 9827 PG Lettelbert

Tussen de overvloed van grasachtige planten, komen verschillende 
mooie bloemen voor. Gidsen voeren u van de gebaande paden af 
op zoek naar de vele bloemen en planten. Door verschraling van de 
bodem wordt geprobeerd om de groei van veel bijzondere planten te 
bevorderen zoals de zeldzame rietorchis. U neemt een kijkje op de 
plekken waar u normaal niet kunt komen.

Wandeltocht (5 km) dwars door de Westerbroekstermadepolder 
Tijd: 19.00 – 21.30 uur Vertrekpunt: Parkeerplaats Energieweg Foxhol

De wandeling voert over de dijk langs het Foxholstermeer naar de vo
gelkijkhut ’Kiekhörn’, langs het Drentsche Diep en dan door de polder 
richting het fietspad. Onderweg kunt u wellicht Schotse hooglanders 
en/of konikpaarden zien. Via het fietspad komt men terug bij de 
parkeerplaats.

Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, molenliefhebbers, kinderen 
die doe-activiteiten in de natuur zoeken, uilenballen willen pluizen, nestkasten controleren 
of willen onderzoeken wat er in de sloten leeft en groeit, organiseren de vrijwillig 
medewerkers van Het Groninger Landschap activiteiten en evenementen.
Deze pagina’s bevatten een selectie van activiteiten. Op onze website  
www.groningerlandschap.nl is een totaaloverzicht te vinden. Op de site worden  
de laatste veranderingen bijgewerkt en kunnen routebeschrijvingen worden gedownload. In 
de Golden Raand plaatsen we een selectie van de activiteiten. 

MaandaG 9 juni   

dinsdaG 10 juni

VrijdaG 20 juni

Fietsen langs de vijf parels van het Zuidelijk Westerkwartier
Tijd: 19.00 tot 22.00 uur. Vertrekpunt: Parkeerplaats Coendersborch, 
Oudeweg 15, Nuis

Op de langste dag van het jaar fietsen langs de vijf parels van het Zui
delijk Westerkwartier, waar het Groninger Landschap werkt. Bij elke 
parel wordt uitleg gegeven door één van de gidsen. Kosten: € 2,50 per 
persoon. Beschermers gratis.
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ZOndaG 29 juni 

Waterdiertjes – Jeugdactiviteit
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Plaats: Buitenplaats Noordkust, Hoofdstraat 83, 
9968 AB in Pieterburen

Vanuit Buitenplaats Noordkust maken we een natuurbeleeftocht, met 
veel verschillende insecten en waterdiertjes, die we gaan onderzoe
ken. We hebben microscopen en vergrootglazen om ze beter te kun
nen bekijken en zien wélke diertjes we hebben gevangen. Aanmelden 
bij Buitenplaats Noordkust in Pieterburen via 0595  52 85 22. Wij ver
zorgen je uitrusting zoals een vergrootglas en onderzoeksbakjes. We 
adviseren je wel om oude kleren en laarzen aan te trekken. Kosten: 
€ 5,– per kind (incl. een glas limonade en loeppotje).

Golden raand 02 16

VrijdaG 20 juni

ZOndaG 22 juni

Lezing en wandeling: Konikpaarden bij Bourtange
Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Plaats: Bisschopsweg 1 Bourtange

Vrijwilligers van Het Groninger Landschap hebben veel ervaring met 
de paarden die de gebieden van Het Groninger Landschap begrazen. 
Tijdens de lezing komt u meer te weten over de leefwijze van deze 
fascinerende dieren. De lezing wordt afgesloten met een wande
ling door het natuurgebied buiten de vesting om de paarden in hun 
leefgebied te zien.



         BEschERmERs WERvEN BEschERmERs
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treffen. De burcht ademt een rijk verleden. 
De locatie was ideaal; aan het water  vanaf 
de Dollard was Wedde het eindpunt  en 
op één van de weinige zandruggen in het 
immense moeras, dat zich uitstrekt van 
de stad Groningen tot ver in Duitsland. 
Degene die het moeras wilde doorkruisen, 
moest wel via Wedde, dat ‘wolde’ of woud 
betekent. Het geslacht Addinga, dat lang in 
het kasteel woonde, verdiende een fortuin 
aan de tol van de reizigers. Populair was 

Wedde nodigt uit. Wie het dorp binnen
komt, treft een bord met de tekst: ‘Welkom 
in ons lutje ploatske, poort van ‘t mooie 
Westerwol, kiek mor rond en verboas je.’ Je 
verwonderen kan hier inderdaad. Over het 
Huis te Wedde bijvoorbeeld, in de volks
mond ‘de Burcht’ genoemd. Een wonder
schoon kasteeltje is het, met alle clichés die 
erbij horen: een gracht, een toren en dikke 
muren. Alleen de ridders missen, al loopt 
u de kans een verkleed exemplaar aan te 

Als een groen lint stroomt de Westerwoldse Aa langs het dorp 
Wedde. De streek kent vele gezichten. De statige burcht, de 
dynamische rivier, de wuivende roggevelden: het landschap is 
er mooi en gevarieerd. Deze wandeling begint bij de burcht en 
bestaat uit twee lussen. Een noordelijke lus van drie kilometer, een 
zuidelijke van vijf kilometer. Combineren kan ook. De lengte van de 
wandeling is aan u.

Bij het startpunt van 
de WesterWoldse aa
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Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt het boek 
Golden Raand, Landschappen van Groningen 

(t.w.v. € 28,50) als welkomstgeschenk!
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niet eerder werden de landschappen van Groningen zo gedetailleerd in kaart gebracht. De auteurs – 
Meindert schroor en Jan Meijering – gaan in 300 pagina’s uitvoerig in op de boeiende historie van het 

landschap en laten de schoonheid van het huidige landschap zien. Het boek staat vol prachtige, unieke 
foto’s en kaartmateriaal. Achter in het boek vind je een grote overzichtskaart van de provincie.
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nen grote delen onder water staan. Kies dan 
een hoger pad, want zelfs met laarzen is het 
beekdal te drassig. Begin 2012  toen tijdens 
de wateroverlast het Groninger Museum 
dreigde te overstromen  stond ook hier het 
hele beekdal blank. 
Dat de boorden van de beek geregeld over
stromen is pas sinds kort. Vier jaar geleden 
kreeg het dal een vernattingskuur. Sloten 
zijn gedempt, gemalen verwijderd en oe
vers natuurvriendelijker ingericht. Sinds
dien bepaalt niet de mens het waterpeil  
met andere woorden: een onnatuurlijk laag 
peil in dienst van de landbouw  maar heeft 
de Westerwoldse Aa het in het beekdal voor 
het zeggen. Net als vroeger, toen de beek 
vaak wild tekeer ging. 
Niet alleen bij Wedde is de beek aangepakt. 
Het hele stroomdal, vanaf de bron, onder
gaat een metamorfose. Een megaproject, 
dat al twintig jaar loopt. Op veel plekken 
kronkelt de Ruiten Aa weer. Opvallend hoe 

de familie bepaald niet. Een schrikbewind 
voerden ze. Ze teisterden het volk, dat 
getergd in opstand kwam en de borgheer 
vermoordde. Burgerparticipatie anno 1475. 
Grappig eigenlijk: waar vroeger de Ad
dinga’s in weelde leefden en de omgeving 
uitbuitten, huist nu een kinderhotel voor 
minderbedeelde kinderen. Arm tegen rijk. 
Weddes wraak is zoet. 

Overstromen
Over het land van de Addinga’s voert deze 
wandeling. De helft loopt vlak langs de 
rivier, die ten zuiden van de burcht begint. 
Daar vloeien de Ruiten Aa en de Mussel Aa 
samen. Vanaf dat punt tot de monding in 
de Dollard heet de rivier de Westerwoldse 
Aa. In het dal van de beek is het vaak nat. 
Hoe dichter u bij de Westerwoldse Aa 
komt, hoe drassiger de bodem naast het 
pad wordt. ’s Zomers is het wandelen er te 
doen, maar in het najaar en ’s winters kun

snel inzichten over waterbeheer kunnen 
veranderen. Nog geen zestig jaar geleden 
lieten mensen beken rechttrekken, om het 
water sneller af te voeren naar zee. Nu moe
ten ze juist weer overstromen en willen we 
het water langer vasthouden. Een draai van 
honderdtachtig graden, waar in ieder geval 
de natuur baat bij heeft. 
Eenmaal per jaar, na het broedseizoen, 
wordt er gemaaid. De plantengroei fleurt 
ervan op. Aan de oevers ontstaan de laatste 
jaren bloemrijke percelen. In het natuurge
bied ten noorden van de burcht  waarbij de 
westelijke oever is Hoorndermeden heet en 
de oostelijke oever de Weddermeden  prij
ken sinds kort zelfs weer dotterbloemhooi
landen. De bloemen van de dotterbloem 
kleuren de percelen geel. Er groeit ook 
moeraskartelblad en tweerijige zegge, beide 
komen alleen voor op vochtige gronden. 
Meeden betekent overigens naastliggende 
weidegebieden.
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Geselberg
Langs de kabbelende beek is het prachtig 
wandelen. Het water geeft verkoeling, 
hoog in de lucht zweeft een buizerd. Een 
vreemd idee, dat hier vroeger heksenpro
cessies liepen. Na berechting in de burcht 
 op gezag van de wrede Addinga’s  toog 
het gezelschap zuidwaarts. De veroor
deelde heks lette waarschijnlijk niet op 
het gezang van de leeuweriken en de gele 
dotterbloemen. Ze had wel iets anders aan 
haar hoofd. De naam van de zandheuvel, 
de Geselberg, spreekt boekdelen. Meer dan 
twintig heksen werden er levend verbrand. 
Daarvoor werden ze ‘ter tortuir gesteld’, 
zo meldt het gedenkteken bij de heuvel. 
Klinkt aangenaam Frans, gerieflijk bijna, 
maar het betekent doodgewoon folteren. 
Eerst ondergingen ze de befaamde hek
sentest: vastgebonden met een steen de 
beek in. Wie bleef drijven was een heks en 
moest verbrand worden, wie verdronk werd 
vrijgelaten, maar was jammer genoeg wel 
dood. Het laatste heksenproces lijkt recht
streeks uit het verhaal van Sneeuwwitje te 
komen, waarbij niet de boze stiefmoeder, 
maar de lokale heksen de dochter van de 
predikant van Blijham een giftige appel lie
ten eten. Of het waar was? Wellicht niet, de 
dochter werd pas dertien weken later ziek. 
Maar de zes heksen werden wel verbrand. 

felrode klaprozen 
Genoeg gruwelijkheden. Terug naar de 
huidige tijd, waarin moerassen niet meer 
gevaarlijk en dreigend zijn, maar aange
naam om in te recreëren. Op de hogere de
len wuift het graan. De wandeling voert er 
dwars doorheen. De akkers ogen kleurrijk. 
Tussen het graan staan felrode klaprozen en 
blauwe korenbloemen. Op deze verpachte 
akkers wordt rogge verbouwd, een oud 
gewas, bekend van roggebrood en peperno
ten. Ook haver en lupine staan er, waarvan 
de laatste fel blauw kleurt. Lupine heeft 
bonen, net zoals de sojaplant. De plant trekt 
veel leven aan. Fazanten, reeën en insecten 
zijn er gek op.
Toch staan de gewassen er vooral voor 
vogels. Voor de akkervogels, zoals patrijzen, 
grauwe gorzen en veldleeuwikken. Het gaat 
slecht met akkervogels in Nederland. Veel 
akkers worden intensief bewerkt, waardoor 
akkerkruiden verdwijnen. Hier bij Wedde 
vinden ze gelukkig nog volop granen, zaden 
en insecten. Grenzend aan de akkers blijven 
er stroken braak liggen, zodat vogels er kun
nen broeden en schuilen. Ook muizen pro
fiteren hiervan, die weer blauwe kiekendie
ven aantrekken. Met een beetje geluk ziet 
u vlak boven de roggevelden een blauwe 
kiekendief zweven. Heeft ze een witte band 
op de staart, dan is het een vrouwtje. 
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Vlinders en libellen zoeken en leren onderscheiden
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Plaats: Koethuys Ennemaborgh, Hoofdweg 96, 
Midwolda

Samen met de vlinderwerkgroep bekijken we de wondere wereld 
van de vlinders en libellen in de bloemrijke omgeving van de Enne
maborgh. U zult versteld staan van de mooie variatie aan biologisch 
vernuft dat deze groep van vliegende insecten ons te bieden heeft. 
Aanmelden: info@koetshuysennemaborgh.nl of bel: 0597552114. 
Kosten: € 5,– per persoon.

Libellen en waterdieren in de Lettelberterpetten
Tijd: 13.00 – 15.00 uur. Plaats: Hooilanden 12, 9827 PG in Lettelbert

Met een vangnetje zoeken we naar alle spannende diertjes die in onze 
sloten leven. We bekijken met een zoekkaart welke griezels je hebt 
gevangen! En heb je eventjes geen zin in een papa of een mama die 
op je vingers kijkt? Geen probleem. De grote mensen mogen met twee 
gidsen op pad om vlakbij naar libellen en vlinders te kijken. Tip: trek 
laarzen aan!

Slootjesexcursie voor de jeugd op landgoed Ennemaborgh 
Tijd: 13.00 – 14.30 uur. Plaats: Koetshuys Ennemaborgh, Hoofdweg 96, 
9681 AJ in Midwolda

Jullie krijgen emmertjes, netjes en allerlei andere spulletjes en dan 
gaan we zoeken naar allerlei verschillende planten en dieren die het 
waterleven zo boeiend maken. Misschien vangen we wel salaman
ders, kikkers of schrijvertjes… Kom allemaal een slootjesdiploma 
halen! Tip: doe laarzen of stevige, waterdichte schoenen aan!

dOnderdaG 20 juLi  

ZOndaG 3 auGustus

ZaterdaG 23 auGustus

Fluisterboot de Doeker van Het Groninger Landschap vaart in de 
zomermaanden: Elke woensdagmiddag vanaf 21 mei t/m 3 septem
ber van 14.00 – 15.30 uur en elke donderdagavond vanaf 22 mei t/m 
4 september van 19.30 – 21.00 uur. Kosten: €6,– voor beschermers 
en kinderen, € 7,50 voor nietbeschermers. Locatie: paviljoen/jacht
haven De Leine, Meerweg 62, 9606 PP in Kropswolde. De tocht duurt 
ongeveer anderhalf uur en er wordt steeds een plekje opgezocht waar 
we even aan land gaan, zoals voor een bezoekje aan een van de vogel
kijkhutten. Opgave voor deze vaartocht is niet nodig, maar vol is vol.

VaartOchten ZuidLaarderMeer

’t WOud enseMbLe speeLt: naar MOsKOu…! 

‘t Woud Ensemble organiseert samen met Het Groninger Landschap 
en De OosterpoortStadsschouwburg Groningen ‘Naar Moskou…!’, 
van Anton Tsjechov. Het gaat om het ontroerende verhaal van een 
stel rusteloze mensen die, ooit beland in een provinciale omgeving, 
niets liever willen dan weer terug te keren naar hun mondaine ge
boortestad Moskou. Maar ze blijken niet in staat om hun dromen en 
verlangens te realiseren. Steeds meer raken ze ingebonden in de alle
daagse beslommeringen van het provinciale leven, worden hopeloos 
verliefd, trouwen, krijgen kinderen, gaan aan de drank en vergokken 
hun geld. Moskou blijft slechts een ideaal dat hen zou moeten bevrij
den van de beklemming en de sleur van een vergooid bestaan.
’t Woud Ensemble speelt de voorstellingen in de mooist denkbare 
landschappen. Dicht op de toeschouwers aan romantische terrasta
feltjes, met een lekker glas wijn. Naar Moskou…! is een vrije bewer
king van Anton Tsjechov’s Drie Zusters, oorspronkelijk een avondvul
lend stuk met veertien personages. 
De voorstellingen zijn donderdag 11 en vrijdag 12 september om 
20.00 uur op het borgterrein Ewsum, aan de Oosterburen 1 in Middel
stum en zaterdag 13 (20.00 uur) en zondag 14 september (15.00 uur) 
op het borgterrein van de Coendersborch aan de Oudeweg 15 in Nuis. 
Kaarten kosten normaal € 23,50, maar Vrienden en Beschermers van 
Het Groninger Landschap betalen € 20,–. Bezoekers jonger dan 16 jaar 
betalen €10,

Voor meer informatie zie www.woudensemble.nl
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Klaas Kreuijer vaart al ruim 30 jaar met 
De Harder op het oostelijk deel van het 
Wad en de Eems Dollard. Hij is samen 
met zijn collega’s Jan Kostwinner en Freek 
Jan de Wal als ‘Medewerker Wadden’ van 
het  Ministerie van Economische Zaken 
verantwoordelijk voor het toezicht op de 
regelgeving rondom visserij en natuur. Ook 

De kraamkamerfunctie van de Waddenzee staat onder druk. Grotere vis en zeker 
platvis wordt er nauwelijks gevangen, maar toch gaat het goed met de zeezoogdieren. 
De aantallen gewone en grijze zeehonden in de Waddenzee en in de Dollard stijgen en 
er worden de afgelopen jaren ook steeds meer bruinvissen ‘gespot’. De overheid laat 
een oneindige reeks onderzoeken los op onder meer de waterkwaliteit, de bestanden 
schaal- en schelpdieren, de visstand, zeegras, mosselzaad en dode bruinvissen.   

tekst rogier verhagen   Fotografie Ingrid D. van der spoel, Klaas Kreuijer

inventariseert hij samen met Overheids
instituut Imares de stand van kokkels, 
mosselen, garnalen en oesters op het Wad. 
“We nemen bodem en watermonsters. 
Het hele jaar door houden we in de gaten 
of er nieuwe mosselbanken bijkomen.  En 
is er voldoende zaadval van mosselen? Dat 
trekt weer garnalen en krabben aan. Aan de 

hand van onze gegevens wordt de visserij 
afgestemd. We doen voorstellen voor het 
afsluiten of openstellen van gebieden voor 
de recreatie op basis van gegevens over 
flora en fauna.” Al die jaren houdt Kreuijer 
ook goed zicht op de zeehondenstand en 
behalve een sporadische Beluga en hier 
en daar een tuimelaartje of een witsnuit

tOENamE ZEEZOOGDIEREN 
ONDaNks GammElE vIsstaND
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dolfijn, zag hij de bruinvis na vele jaren 
afwezigheid weer terugkomen als vaste 
bewoner  van de Groningse wateren.  

Donsvacht
Kreuijer tuft met De Harder geroutineerd 
de haven van Termunten uit en stuurt 
richting de Dollard. “In de hele Waddenzee 
leven momenteel 6500 gewone zeehon
den en ongeveer 2900 grijze zeehonden”, 
doceert hij. “Op de buitenbanken bij het 
van het Wad liggen vaak tot wel 1000 
exemplaren, maar in het Oostelijk deel van 
het Wad, het Groningse deel, is natuur
lijk maar een fractie van die aantallen te 
vinden. Bij de Punt van Reide lagen vorig 
jaar mei en juni z’n 140 volwassen dieren 
en 90 jongen. Bij de Eemshaven lagen 155 

volwassen zeehonden en 80 jongen. Maar 
onder Rottum liggen hele andere aantal
len. Daar gaat het om honderden. De grijze 
zeehonden krijgen pas in de winter hun 
jongen, in december en januari. Daarvoor 
zoeken ze de hogere richels, en duinenrijen 
op. Vanwege hun witte donsvacht kun
nen de jongen ook de eerste drie weken 
het water niet in. Ze hebben nog wel eens 
pech dat het in de winter geregeld slecht 
weer is. Dan kan zo’n jonkie van de moeder 
gescheiden worden.” De aantallen bruin
vissen nemen ook toe, al is niet bekend 
hoeveel er in de Waddenzee rondzwem
men. “We zien ze eigenlijk pas sinds de 
laatste tien jaar. Bekend is dat de bruinvis
sen tot de monding van de Dollard komen, 
maar we hebben ze zelfs tot in de haven van 
Delfzijl gezien.” 

kraamkamer
Door de jaren heen heeft Kreuijer de aan
tallen zeehonden zien toenemen, maar 
ook de klappen gezien die een virusziekte 
toebracht aan de zeehondenpopulaties in 
1988 en 2002. Sindsdien stijgen de aantal
len weer. “Vorig jaar daalde in Nederland 
de populatie licht. Maar omdat de aantallen 
in Denemarken en Duitsland toenamen, zit 
er per saldo wel een stijgende lijn in. Het 
moet op een gegeven moment leiden tot 
een stabiel aantal. De ecologie is volgens 
mij in orde. De waterkwaliteit is de laatste 
jaren sterk verbeterd. De Dollard is sinds 
mensenheugenis gewoon een grote bak 
met slik. Maar het zit wel vol leven, zo blijkt 
uit de metingen. En momenteel wordt er 
hard gewerkt om ook de kwaliteit van het 

water van de Eems omhoog te krikken en 
de natuur te verbeteren in samenhang met 
de economische belangen. Dat gaat volgens 
mij heel goed. Maar we zullen de komende 
tijd nog wel veel bodemonderzoek uitvoe
ren.” Kreuijer maakt zich wel zorgen over 
de visstand in de Waddenzee. De gewone 
zeehond eet vooral platvis. Scharretjes, 
schol en tong. De bruinvis eet vooral de 
kleinere vissoorten zoals sprotjes, spiering  
en haring. Dat er zo’n school vissen zwemt, 
is van afstand te zien aan de hoeveelheid 
meeuwen die er van bovenaf op jagen.  De 
grijze zeehond eet behalve platvis ook har
ders, wijting, gulletjes en zeebaarzen. Een 
menu dat in de Wadden en in de Dollard 
niet voorradig is. “Grote platvis zit hier veel 
minder, die aantallen zijn de laatste jaren 
sterk terug gelopen. Maar jonge platvisjes 
zien we wel. Dus de kraamkamerfunctie 
van de Waddenzee is er nog. De zeehonden 
zelf foerageren hier weinig. Die gaan mij
lenver de zee op om bij hen  bekende vis
gronden voedsel te zoeken. De gewone zee
hond gaat zo’n 30 kilometer de zee op, maar 
de grijze gaat veel verder.” De woorden van 
Kreuijer worden onderschreven door het 
NIOZ, het Nederlands Instituut voor On
derzoek der Zee. In hun onderzoeksfuik zat 
nog maar 5 kilo vis, terwijl dit een aantal 
jaren geleden nog 50 kilo’s was. Volgens 
Cees Camphuysen, marien bioloog van het 
NIOZ  staat de kraamkamerfunctie van de 
Wadden al sinds de jaren 80 onder druk, 
maar dat is eigenlijk nooit een probleem 
geweest voor de grijze zeehond. “Grijze zee
honden zijn mobiele soorten en individuen 
zwemmen moeiteloos heen en weer van de 

Zeehond in de 

Eems Dollard

Klaas Kreuijer
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Waddenzee naar Engeland (Farne Islands) 
en naar Schotland, via favoriete visstekken 
verspreid in de Noordzee.” 

knuffeldier
Het vermoeden bestaat nu dat de grijze 
zeehond zich af en toe ook vergrijpt aan 
een bruinvis. Kreuijer: “We onderzoeken 
werkelijk alles hier op het wad. Ook dode 
bruinvissen moeten gemeld worden, vaak 
om de doodsoorzaak vast te stellen. We 
dachten eerst een tijdlang dat er wat mis 
moest zijn met deze dieren en dus wilden 
we de precieze doodsoorzaak weten. Maar 
daarover bestaat nog steeds onduidelijk
heid. Misschien vinden we er meer, omdat 
er gewoon meer rondzwemmen. Soms is 
de doodsoorzaak duidelijk omdat we ze 
vinden met snijwonden of ze verdronken 
in netten. Maar waar we pas recent reke
ning mee houden is dat bruinvissen ook 
op het menu staan van de grijze zeehond. 
Bij een aantal dode dieren vinden we 

sporen die daar op wijzen. Bijtsporen. En 
grijze zeehonden  trekken met hun flippers 
hun prooien vaak uit elkaar. Ook daarvan 
vonden we sporen op dode bruinvissen.” 
Camphuysen onderschrijft dat. “Zeker, 
incidenteel worden bruinvissen door grijze 
zeehonden aangevallen. De ene predator 
eet de andere. Niets nieuws onder de zon. 
In Schotland zijn het Tuimelaars, die vrien
delijke ‘flippers’ die bruinvissen aanvallen, 
verwonden en doden.” Overigens gaat het 
volgens Camphuysen om incidenten en is 
dit niet de verklaring voor de grote aantal
len aanspoelende dieren hier. De doodsoor
zaken van die dieren lopen sterk uiteen. 
Kreuijer: “Die dolfijnen, die zeehondjes, het 
zijn ook geen knuffeldieren hè. Een grijze 
zeehond kan tegen de 300 kilo wegen. 
Het is een gigantisch beest. Stel je voor, 
je zwemt in het water en dan komt er een 
enorm kop van zo’n 50 centimeter breed 
op je af, met van die grote zwarte ogen en 
die gapende snuit met scherpe tanden... Ze 

zien er lief uit als Lenie ze los laat. Je kent 
die beelden wel, muziekje eronder, treurige 
oogjes in de camera. Maar echt, je wil er 
niet mee in het water liggen. We vergeten 
vaak dat zeehonden gewoon predatoren 
zijn. Het zijn rovers. Viseters. En als er 
dan een bruinvisje van een kleine meter 
langskomt. Voor zo’n grote zeehond is dat 
gewoon lunch.” 

kadaver
Kreuijers collega Jan Kostwinner stuurt 
De Harder door het Kerkeried, voorbij de 
Punt van Reide. Daar heeft hij enkele dagen 
geleden een dode bruinvis zien dobberen. 
“Even kijken of hij d’r nog ligt.” In de verte 
glijden de zeehonden bij het zien van de 
naderende boot de slikbanken af en het 
water in. Links en rechts tegen de ban
ken aan en op de banken liggen ‘hoopjes’ 
ondefinieerbare massa. Van grote afstand 
zien de ervaren ogen van Kostwinner en 
Kreuijer al dat de meeste hoopjes niet 
interessant zijn en dat rare bultje in de 
verte is geen dode bruinvis, maar een stuk 
veen. “Dat soort kluiten ligt vaak opeens 
op het slik. Geen idee waar het vandaan 
komt.” Kreuijer tuurt door zijn verrekijker 
en ‘koerst op de vogels’. Hij spot twee Grote 
Mantelmeeuwen die bij de Punt van Reide 
naarstig bezig zijn met ‘waarschijnlijk een 
kadaver’. De meeuwen gaan op de wieken 
bij de naderende boot en ja hoor: Kreuijer 
ziet de restanten van de dode bruinvis van 
een paar dagen geleden. “En verderop ligt 
er nog een. Allebei al ver heen. Dus daar 
kan je de doodsoorzaak nooit meer van 
vaststellen. Dat er twee bij elkaar liggen is 
overigens ook best bijzonder hoor. Als we 
straks misschien nog een levende bruinvis 
zien, hebben we helemaal een topdag.”

Bruinvis

Kadaver bruinvis



eeMsexpeditie 
ZOndaG 17 auGustus

aVOnd Van de steenuiL

De Eems is een van de laatste plekken in Europa waar zee en rivier 
langzaam in elkaar overvloeien. Op dit grensgebied van zoet en 
zout is er een unieke natuur met heel eigen flora en fauna. 

veelzIjDIge WaDeXCUrsIe eN lezINg 
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Zondag 17 augustus organiseren de Waddenvereniging en Het Groninger Landschap 

een Eemsexpeditie voor het geïnteresseerde publiek. Met het kleine passagiersschip 

De Boschwad vertrekken we vanuit de haven in Termunterzijl. na een uur varen val-

len we droog bij zandplaat Hond en kunnen we vanaf deze weidse zandplaat de twee 

verschillende kanten van de Eems bekijken. In de verte staan windmolens, is industrie 

en grote zeeschepen varen af en aan. Vlakbij op de plaat is bijzondere flora en fauna 

te zien. Het is één van de weinige plekken waar nog zeegras groeit. Welke dieren er 

allemaal onder het wateroppervlak leven, ontdekken we door een sleepnet voort te 

trekken door de rivier. Iedereen mag meehelpen.

De dag sluiten we af met een lezing van Aafke steenhuis in het prachtige kerkje van 

Termunten. Deze in Delfzijl geboren schrijfster reisde voor haar boek ‘Lied van de 

Eems’ vanaf de monding naar de bron van de rivier en sprak er met schippers, vissers, 

bewoners en kunstenaars. In haar lezing staat ze stil bij de veelkleurigheid en veel-

zijdigheid van de Eems, een volgens haar ‘betoverende en  raadselachtige getijden-

stroom aan de rand van nederland en Duitsland.’

We vertrekken zondag 17 augustus om 08.30 uur vanuit de haven van Termunterzijl. 

De tocht duurt tot 16.00 uur. Er kunnen 50 mensen mee en vol is vol. Leden betalen  

€ 44,– en niet-leden: € 51,–. Kinderen (vanaf 6 jaar): € 37,–. Koffie, thee en een eenvou-

dige lunch is bij de prijs inbegrepen. Aanmelden is verplicht, via: 

http://www.waddenvereniging.nl/aanmelden/pagina.php?id=64

Beschermers van Het Groninger Landschap kunnen deze excursie boeken met korting 

door gebruik te maken van de volgende code: gleems1708

Op vrijdagavonden 18 juli, 8 en 15 

augustus organiseert natuurboerderij 

Lammerburen een film en een presentatie 

over het leven van de steenuil. Daarbij 

lopen de deelnemers een route van 

ongeveer 1,5 kilometer langs het reitdiep 

en over de dijk van nationaal Landschap 

Middag-Humsterland. We hopen dan 

natuurlijk uilen te zien en te horen. 

Goede wandelschoenen zijn aan te 

raden en neem een verrekijker mee! We 

vertrekken deze avonden om 20.00 uur 

vanaf de natuurboerderij Lammerburen, 

Electraweg 4 in Oldehove.

Aanmelden voor deze avonden is nood-

zakelijk: via 0594-591474 of 

06-21667486. info@lammerburen.nl /

www.lammerburen.nl 

De kosten bedragen € 8,– per persoon en 

voor kinderen € 3,50. Dat is inclusief koffie/

thee met koek en een boekje over Middag-

Humsterland.

Steenuil



Jens Blok – MidwolderBos, achterste deel 

Ja, dat raster is ook één van mijn opdrachten; dat moet 
ik goed in de gaten houden, want anders kunnen de 
Konikpaarden ontsnappen en andere dieren uit het bos 
kunnen de weg op. Da’s niet de bedoeling. Ik ben pas 
jeugdboswachter sinds een half jaar, dus ik heb nog niet 
zoveel meegemaakt. Hoeft natuurlijk ook niet. Als het 
goed is, is dat toch prima? Ik kom ook nauwelijks bezoe-
kers van het bos tegen, omdat ik nooit op de paden loop. 
Ik loop vooral in het eerste deel van het bos achter de 
Ennemaborgh. Ik heb altijd al boswachter 
willen worden. Ik vind het geweldig om 
buiten rond te lopen. De natuur, de 
dieren. Ik kom nog wel eens wat reeën 
tegen, die zitten hier veel. En die 
konikpaarden natuurlijk. Mooie bees-
ten. Imposant om er een aantal achter 
elkaar door het bos te zien rennen.” 

Tekst + foto’s: 

jeugdboswachters

Bericht van de jeugdBoswachters
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Pieter BentuM - MidwolderBos, 
voorste deel

“Misschien wil ik later wel bos-
wachter worden. Daarom vind ik 
het leuk om nu al jeugdboswach-
ter te zijn. Vooral sporen zoeken, 
vind ik mooi. Meestal kan ik wel 
zien van welk dier of welke vogel die 
zijn, maar soms ook niet. Dan zoek ik het thuis 
op. Sinds drie maanden loop ik in de Oosterpolder en 
daar gebeurt genoeg. Laatst hebben Alwin en ik het 
hek bij het vogeluitkijkpunt afgesloten omdat er veel 
vernield werd. Toen ik later terug kwam was het hek 
weer kapot. Ook zag ik sporen van honden, terwijl 
honden daar verboden zijn. Vind ik zo maf, dat iemand 
dat doet! En volgens mij loopt er ook een das in de 
polder rond. Ik zag poep liggen en ik denk dat dat van 
de das is, maar zeker weet ik het niet. Ik maak met 
mijn telefoon altijd foto’s zodat ik die aan Alwin kan 
door-appen. Ook een keer had iemand in een wa-
terstroompje een molentje gemaakt, heel leuk. Met 
Alwin heb ik een keer een dode fazant gevonden en on-

derzocht wat de doodsoorzaak was. Hij 
was door een jonge Havik gepakt. In het 
Hemrik kom ik maar één keer per maand 
omdat het een rustgebied is voor reeën. 
Als ik er ben dan zie ik van heel dichtbij 
altijd wel een paar. Ik kom er overigens 
alleen met mijn vader, want er zijn plek-
ken met drijfzand en dan moet 
je daar niet alleen zijn.”  
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speciaaL KaMp VOOr 
GrOninGse natuur
LieFhebbers Van 11 t/M 
17 jaar

Het Groninger Landschap organiseert 

samen met de JnM – Jongeren in de 

 natuur – een weekendkamp bij de 

 Lettelberterpetten vlakbij het Leekster-

meer speciaal voor jonge natuurliefheb-

bers in de leeftijd van 11 jaar tot en met 

17 jaar. Een heel weekend de natuur in! 

Vogels kijken, waterbeestjes en vlinders 

vangen en op zoek naar muizen. ’s Avonds 

gaan we  vleermuizen en nachtvlinders 

lokken, Een fantastische manier om je 

zomervakantie te beginnen!

Het kamp begint vrijdag 27 juni om 18.00 

uur en is op zondag  29 juni rond 15.00 uur 

afgelopen. We kamperen bij de boerderij 

Hooilanden 12 in Lettelbert. De kosten 

voor dit kamp zijn € 10,– euro. Je moet wel 

zelf een tent en fiets meenemen. 

Voor meer informatie of als je je wilt 

opgeven ga je naar de website www.

jongerenindenatuur.nl/activiteiten of 

neem contact op met Jojanneke Vervloet: 

06-22980741.

Er is maar een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar: geef je dus snel op! Vol is vol!

hunZeLOOp 2014 
KOMt er aaN!

Het Groninger Landschap, het Drents Landschap en zorgverzekeraar De Friesland or
ganiseren op 20 september 2014 samen met de ondernemers in Zuidlaren de derde 
Hunzeloop. Een wandeltocht met afstanden van 5 tot 40 kilometer door de prachtige 
Hunzevallei. Een mooie natuurwandeling met weidse uitzichten en afwisselende 
waterpartijen. Bij de langere afstanden lopen wandelaars om het Zuidlaardermeer 
en hebben prachtig zicht op één van de mooiste wetlands en vogeleldorado’s van 
Nederland. 

Er wordt gestart vanaf de Brink in Zuidlaren. De 30 en 40 kilometerlopers starten 
tussen 08.00 en 09.00 uur. Tussen 09.00 en 10.00 starten de 20 en 25 kilometer 
lopers en vanaf 10.00 uur kan gestart worden voor de kortere routes, de rollator, 
rolstoel en scootmobielroutes.

Het is ook mogelijk als groep in te schrijven, als bedrijfsteam, als familie, vrien
dengroep of sportclub. Uw inschrijfgeld van € 5,– gaat naar de ontwikkeling van het 
Hunzedal. Na uw wandeling is er in Zuidlaren nog genoeg te doen, zoals een braderie 
en kinderactiviteiten. Meer informatie, aanmelding en routebeschrijving:  
www.hunzeloop.nl. Uiteraard kunt u zich op zaterdag  20 september 2014 ook in
schrijven bij de start.

Bericht van de jeugdBoswachters
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Kinderen enthousiast maken over de na
tuur. Dat is waar Michel van Roon zich met 
hart en ziel voor inzet. “Ieder schoolkind 
zou minimaal één keer in zijn basisschool
tijd het Groninger landschap moeten bele
ven”, zegt hij gedreven. Zelf trekt hij erop 
uit, al tweeëneenhalf jaar, om kinderen van 
basisscholen daartoe te bewegen. Zijn les 
over de vogeltrek heeft hij al aan meer dan 
honderd Groningse schoolklassen gegeven. 
Het blijft leuk. “Kinderen vinden natuur 
fascinerend. Met spectaculaire natuurwee
tjes krijg ik ze altijd om. Neem de grutto 
die in twee dagen naar Senegal vliegt. Of de 
gans die op tien kilometer hoogte vliegt. 

Vertel ik deze verhalen, dan luisteren ze 
ademloos. Zelfs de meest baldadige leer
ling is dan muisstil.” Momenteel werkt 
Van Roon aan een tweede les. Ditmaal over 
zoogdieren. Waarom? “Dan kunnen we 
gecombineerde groepen 7/8 elk jaar bezoe
ken. Met één les over vogels moest ik een 
jaar overslaan, anders kregen ze twee keer 
dezelfde les”, legt hij uit. 
Zoogdieren zijn razend populair, weet Van 
Roon, misschien nog wel populairder dan 
vogels. Twee jaar geleden gaf hij als proef 
vijf zoogdierlessen op een basisschool. “Ik 
had opgezette dieren bij me. Dat vonden ze 
prachtig, zeker toen ze de dieren mochten 

Meer dan twee jaar toert Michel van Roon, jeugdcoördinator 
van Het Groninger Landschap, nu de scholen langs met zijn 
vogeltrekles. Een doorslaand succes. Inmiddels staat een 
tweede lesprogramma in de steigers. Over zoogdieren ditmaal. 
‘Zoogdieren zijn nóg populairder dan vogels.’

ZOOGDIEREN ZIjN Echt cOOl
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n I E u W :  L E s p r O G r A M M A  O V E r  Z O O G D I E r E n 

aaien. Achteraf kwam een meisje naar me 
toe. Ze zei: ‘Mijnheer, u heeft mij over de 
angst voor muizen geholpen’. Daar doe ik 
het voor.”

speciale bus
De ontwikkeling van de zoogdierles is 
afgerond. De opzet ligt nu bij de vormgever, 
die de materialen gaat maken. Van Roon 
heeft er zin in. Hij verheugt zich op de 
verbaasde blikken, als hij aankomt met zijn 
halve opgezette dierentuin. Zijn speciale 
bus  met daarop de uitnodigende kreet ‘Het 
Groninger Landschap komt ook bij jou op 
school’  komt bomvol zoogdieren te staan. 

tekst addo van der eijk  Fotografie Omke Oudeman

n I E u W :  L E s p r O G r A M M A  O V E r  Z O O G D I E r E n 



Elf beesten neemt hij mee, waaronder 
een zeehond, bever, reekalf, otter, muis, 
vleermuis en egel. “Allemaal komen ze in 
Groningen voor. Met de dieren neem ik 
de natuur mee de klas in. Ik maak de na
tuur tastbaar, spannend en verrassend. De 
kinderen mogen ook echt aan de beesten 
zitten.” Hoogtepunt van de vogeltrekles is 
de opgezette zwaluw met een zonnebril op, 
die relaxt in een strandstoel ligt. “Ik vertel 
erbij dat de zwaluw altijd in de zomer leeft.” 
In de zoogdierles zit weer zo’n grap, waar 
welke vertelt hij niet. “Dat blijft een ver
rassing. Maar het brilletje blijft”, zegt Van 
Roon cryptisch. 

Opzet les
De opzet van de les lijkt sterk op die van de 
vogeltrek. Van Roon: “Eerst leggen we een 
grote kaart op de grond, waar de leerlingen 
omheen gaan zitten. Niet van Europa en 
Afrika, zoals bij de vogeltrekles, maar van 
de provincie Groningen. Tijdens de inlei
ding zetten de leerlingen de dieren neer op 
de plek waar ze leven. Aan het eind staat 
de kaart vol: de bever bij het Zuidlaarder
meer, de zeehond bij Breebaart, de egel in 
de buurt van de school.” Onderwijl bestookt 
Van Roon de klas met leuke weetjes. De 
zoogdieren hebben hem zelf ook verrast. 
“Wist je dat de lichaamstemperatuur van 
vleermuizen ’s winters daalt van 39 graden 
naar 6 graden Celsius? Hun hart klopt dan 
maar een paar keer per minuut, terwijl het 
anders zeshonderd keer per minuut klopt. 
Wist je ook dat een zeehond op honderd 
meter afstand een vis kan voelen met zijn 
snorharen. Ongelooflijk.” Veel verhalen zul
len gaan over de natuurgebieden van Het 
Groninger Landschap. Daar doen de zoog
dieren het goed. Als voorbeeld noemt Van 
Roon de bevers die bij het Zuidlaardermeer 
zijn uitgezet. “Onze jeugdboswachter Lie
neke ontdekte laatst een nieuwe beverfa
milie. Bij de Lettelberterpetten leven sinds 
kort otters. Ook de das rukt op naar het 
noorden. Op het landgoed de Ennemaborgh 
woont al jaren een dassenfamilie.”
Na de kaart werken de leerlingen aan het 
Zoogdierenpaspoort. Elk groepje kiest een 
opgezet zoogdier uit, die ze gaan bestude
ren. “De kinderen gaan actief aan de slag. 
Met het opmeten van het zoogdier, het 
natekenen, het ontdekken wat het beest 
eet, waar hij leeft en welke sporen hij ach
terlaat. Het laatste onderdeel van de les is 
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geen voorbereiding.” De lessen slaan aan. 
Van Roon krijgt louter positieve reacties. 
“Ben ik ergens op een school geweest, 
dan kan ik altijd terugkomen.” Volgend 
jaar, begin 2015, wil hij met de zoogdierles 
de scholen langs. Dit najaar geeft hij een 
aantal proeflessen. Van Roon roept niet 
alleen scholen op om zich te melden, maar 
ook vrijwilligers die de lessen willen geven. 
“Met elkaar kunnen we nóg meer scholen 
en kinderen bereiken.” 

een quiz. Bij elke vraag moeten ze naar het 
juiste antwoord rennen.” 

Naar buiten
Krijgen ze een cijfer? “Nee, absoluut niet”, 
zegt Van Roon verschrikt. Daar gaat het 
hem juist niet om. “We willen de kinderen 
zo enthousiast maken, dat ze naar buiten 
gaan om zelf de natuur te ontdekken. Dat 
is ons ultieme doel. Het liefst combineren 
we de les met een bezoek aan één van onze 
gebieden. Dan nemen onze vrijwilligers 
de kinderen mee het veld in. Het aantal 
klassen dat onze terreinen en bezoe
kerscentra heeft bezocht, is de afgelopen 
jaren verdriedubbeld. Kom ook naar onze 
festivals, roep ik de kinderen op. Onze grote 
festivals, waaronder het Midzomerfestival, 
trokken afgelopen jaar 7.200 bezoekers. Dat 
aantal overtrof alle verwachtingen.” Het 
succes leert dat kinderen  ondanks alle 
alarmerende berichten dat ze alleen binnen 
achter beeldschermen zitten  houden van 
natuur en dieren. Van Roon kan spreken uit 
eigen ervaring. Al zijn leven lang is hij met 
zoogdieren bezig. Toen hij zelf elf was zocht 
hij fanatiek naar sporen van zoogdieren 
en ving hij muizen met lifetraps, soms de 
hele nacht door. “Zo brachten we de mui
zenpopulatie in kaart.”

als geroepen
Voor de basisscholen komt Van Roon als 
geroepen. “De meeste scholen focussen op 
rekenen en taal. Ze willen wel iets met na
tuur, maar komen niet verder dan het pro
gramma ‘Nieuws uit de natuur’ op Schooltv. 
Onze les kost de school niets: geen geld en 

Les over vogeltrek

Zoogdieren in uw klas

scholen die interesse hebben in het 

lesprogramma over zoogdieren, kunnen 

contact opnemen met Michel van roon 

(m.vanroon@groningerlandschap.nl). De 

les is voor groepen 7 en/of 8.

Financiering door Groningse  
rabobanken

Het ontwikkelen van het lesprogramma 

over zoogdieren is mede mogelijk gemaakt 

door de ‘streekrekening’ van Groningse 

rabobanken. De spaarders ontvingen 

rente, zoals op iedere spaarrekening, maar 

over iedere euro rente, werd een deel op 

een fonds voor Het Groninger Landschap 

gestort. Een deel is daarom besteed aan de 

zoogdierles. “De rabobank ondersteunt 

onze doelstelling om kinderen de natuur in 

te krijgen”, vertelt Michel van roon.  



Een paar jaar geleden broedden er bij de ha
ven nog zo’n 900 paar visdieven en 160 paar 
Noordse sterns. Volgens SOVON/ Avifauna 
Groningen de grootste kolonie op de vaste 
wal van het Oostelijk Waddengebied. De 
haven bood de vogels eten en broedplaatsen 
op het asfalt, tussen de zeeschepen en de 
industrie. Maar vorig jaar broedden er op de 
Schermpier nog maar 15 paartjes Noordse 
sterns en ongeveer 250 visdieven. 

Goed gekeken
“Er  is een nieuwe locatie nodig  waar deze 
vogels kunnen broeden en hun jongen 
groot kunnen brengen. Ecologisch onder
zoek toont aan dat met name de Pier van 
Oterdum een heel geschikte broedlocatie 
voor deze vogels kan zijn”, aldus Katja 
Langen, directeur Wind op Land van Eneco. 
“Het spreekt voor zich dat we kijken wat 
wij voor deze vogels kunnen betekenen. 

De Driehoek van Oterdum wordt de eerstkomende 20 jaar de 
broedplek van honderden Noordse sterns en visdieven. Door de 
komst van industrie en verstoring door wandelaars en fietsers 
konden de vogels de afgelopen jaren steeds moeilijker terecht 
op hun vaste broedplekken rond de Haven van Delfzijl. Energie-
bedrijf Eneco, dat 19 windturbines bouwt op de Schermdijk en 
de Pier van Oterdum grijpt dat moment aan om, samen met Het 
Groninger Landschap, SOVON/ Avifauna Groningen, Vogelbescher-
ming en Groningen Seaports, een nieuw broedeiland te realiseren. 

ENEcO: NIEuW BROEDGEBIED BIj OtERDum

Wat we doen, doen we altijd met respect 
voor onze omgeving. Voor de aanleg en het 
onderhoud van het broedeiland, even
als het monitoren hoe het met de vogels 
gaat, werken we  intensief samen met de 
natuurorganisaties.” Vanuit het Windproject 
Delfzijl Noord voerden projectontwikkelaar 
Millenergy GSP en Sovon/Avifauna in 2010 
een proef uit om in het Zeehavenkanaal een 
broedvogeleiland aan te leggen. Langen: “Er 

tekst rogier verhagen  Fotografie silvan Puijman, Ingrid D. van der spoel
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Broedende 

Noordse stern



is goed gekeken of de sterns en visdieven dit 
eilandje als broedlocatie wilden gebruiken 
of niet. De visdieven broedden er wel, maar 
de Noordse sterns niet.” SOVONmedewer
ker Peter de Boer bevestigt dat. “De aantallen 
Noordse sterns namen sterk af. Die vogels 
broeden ook niet op drijvende eilandjes, 
maar altijd op vaste grond. Die willen so
wieso niet op die drijvende eilandjes gaan 
zitten. De Pier van Oterdum was wel een 
goede plaats. Daar hebben we nu een mooi, 
ruim broedgebied ingericht.”

plaatstrouw
Silvan Puijman, beheerder van Het Gro
ninger Landschap is blij met het nieuwe 
broedgebied. “Ja, het is een superdeluxe 
terrein, zo’n 2400 vierkante meter zand en 
kleigrond, met een toplaag van grind en 
schelpen. We hebben het optimaal beveiligd 
tegen vossen en ratten. Er staat een fijnma
zig stroomraster omheen. De vos of rat die 
daaraan komt, krijgt een beste klap. Maar 
we willen natuurlijk niet dat jonge vogels 
van binnenuit tegen het raster oplopen, dus 

ENEcO: NIEuW BROEDGEBIED BIj OtERDum

moeten nu het nieuwe gebied bij Oterdum 
gaan opzoeken. Visdieven zijn echter heel 
plaatstrouw. Het gaat wel even duren voor 
die verkassen naar Oterdum. De Noordse 
sterns zijn iets opportunistischer. Maar als 
ze er één keer zitten, blijven ze er ook.” 

is het van die kant weer extra beveiligd.” 
Ook Peter de Boer is tevreden. “We moeten 
wel even afwachten hoe de vogels er op re
ageren want op de Schermdijk wemelt het 
nu van de sterns en visdieven die zien dat 
het oude broedterrein er niet meer is. Die 
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Het schepershuisje van Het Drentse Landschap is gelegen aan de 

rand van het mooie brinkdorp Westerbork. De vakantiewoning 

ligt op loopafstand van het oude dorpscentrum en diverse 

natuurgebieden. De karakteristieke scheperswoning ademt de 

sfeer van vervlogen tijden uit. u brengt de nacht door in een 

ouderwetse bedstede, maar met het slaapcomfort uit het heden. 

Bezoek het monumentendorp Orvelte of raak onder de indruk van 

het Herinneringscentrum van kamp Westerbork. Ga terug naar 

de prehistorie met een bezoek aan het Hunebedcentrum. Maak 

prachtige wandelingen of fietstochten in de omgeving van het 

schepershuisje. Kortom, er valt ontzettend veel te beleven! 

info en reserv eren

Meer informatie over het schepershuisje en de andere vakantie-

woningen van de provinciale Landschappen kunt u vinden op 

www.inhetlandschap.nl. Deze website geeft een compleet beeld 

van alle vakantiewoningen, actuele activiteiten en bezoekerscen-

tra van de 12 provinciale Landschappen.

uitwaaien in het reiddiepgebied en overnachten in harssens-

bosch

Het reitdiepgebied is het oudste cultuurlandschap van Europa. 

Midden in het gebied, tussen de uitgestrekte weilanden, ligt het 

borgterrein Harssensbosch. Vroeger was dit een klein gehuchtje 

met zelfs een kerkje en kerkhof. nu zijn alleen nog de sporen in 

het landschap te zien. In 2008 heeft Het Groninger Landschap hier 

een oud keuterijtje (boerderijtje) herbouwd in de sfeer van 1900 

met de materialen van het oude boerderijtje.

In de schuur is een kleine expositie. Hier organiseert Het Gronin-

ger Landschap kleinschalige activiteiten. Het voorhuis wordt als 

gastenverblijf verhuurd. naast rust, ruimte en privacy, vindt u 

hier alle gemakken die u van een vakantiehuis mag verwachten. 

Het voorhuis is sfeervol en comfortabel ingericht. De nacht wordt 

doorgebracht in ouderwetse bedsteden. Het huisje wordt ver-

huurd voor 2 á 3 personen (maximaal 4 personen).

In de omgeving kunt u heerlijk wandelen en fietsen. u verblijft 

midden in de natuur en zowel de stad Groningen als de dorpen 

Adorp, Garnwerd en Winsum liggen op fietsafstand.
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cOMFOrtabeL OVernachten Midden in de natuur

Uitgerust wakker worden in een authentieke vakantiewoning midden in een natuurgebied? De 

provinciale Landschappen bieden u een onvergetelijke natuurbeleving op maat! De vakantiewoningen 

staan op unieke locaties in prachtige natuurgebieden. De vakantiewoningen zijn van alle gemakken 

voorzien en bieden u een comfortabel verblijf. 

HET DrEnTs LAnDscHAp: het scheperhuisje HET GrOnInGEr LAnDscHAp: harssensbOsch
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Het groninger landschap heeft onlangs circa 50 

opgezette vogels geschonken gekregen uit een 

erfenis. Mevrouw jansma-Otten overleed op 15 

januari jl. op bijna 79 jarige leeftijd. Haar doch-

ter Ine Kuijken-jansma zocht een passende be-

stemming voor de collectie van haar moeder. zij 

is blij met de bestemming die de vogels hebben 

gekregen. Op dit moment wordt een deel van de 

vogels door een preparateur gerestaureerd, een 

ander deel staat tentoongesteld in Hooilanden 

12 in lettelbert. Wijlen mevrouw jansma kwam 

vaak in het natuurgebied de lettelberterpetten. 

Het groninger landschap is erg blij met deze 

gift, waaronder een ijsvogel! De vogels  zijn een 

welkome aanvulling op het educatiemateriaal 

van Het groninger landschap en gaan ook een 

rol spelen in het schooleducatieprogramma. 

Het werk van stichting Het Groninger Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de (lokale) overheid, de 
nationale postcode Loterij, Vrienden (bedrijven en sponsoren) en Beschermers (donateurs). stichting Het Groninger Land-
schap is in bezit van het cBF-Keur, een onafhankelijk keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. 

GeVLeuGeLde GiFt

DE laNDschapskIst vERBINDt mENs 
EN NatuuR  

Veel mensen voelen zich verbonden met 
de natuur. Voor wie na zijn overlijden 
verbonden wil blijven met de natuur uit 
de eigen omgeving is de speciale Land-
schapskist ontwikkeld. Deze eerlijke en 
duurzame kist is een initiatief van Het 
Drents Landschap, It Fryske Gea en Het 
Groninger Landschap samen met een 
aantal noordelijke uitvaartverzorgers. 

Samen beheren en beschermen de 
drie noordelijke natuurbeschermings
organisaties enkele duizenden hectaren 
bos. Om de bossen gevarieerd te houden, 

worden er soms bomen gekapt. Door dat 
hout te gebruiken voor de Landschapskist, 
krijgt het hout een passende bestemming. 
De kist wordt helemaal duurzaam gepro
duceerd. Het hout blijft onbehandeld en is 
bekleed met ecologisch linnen. Uitvaart
kistenmakerij Kaspersma uit  Dokkum 
verwerkt het hout tot een robuuste, 
eigentijdse grafkist. De Landschapskist is 
verkrijgbaar via de uitvaartondernemer. 
Van elke verkochte kist gaat € 100,– naar 
één van de  Landschappen. Zie ook:  
www.landschapskist.com
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cOMFOrtabeL OVernachten Midden in de natuur
Uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, 

herstellen en in stand houden van het karakte-

ristieke landschap, de natuur en het cultureel 

erfgoed in de provincie groningen. Wilt u een 

gift overmaken? Dat kan via rekeningnummer 

INg 677.61.79.90, IBaN: Nl30INgB0677617909, ten 

name van Het groninger landschap in Haren. 

Bij grotere giften kunt u meepraten over wat we 

met uw geld doen. voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Het groninger landschap: 

050-3135901.

GiFten en LeGaten



Putter met wol Houtsnip

Middelste

bonte specht

Grootoor-

vleermuis
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De inrichting van onze natuurgebieden leidt geregeld tot 
opvallende waarnemingen. Bijzondere vogels of zoogdieren, 
soms zeldzame planten of paddenstoelen. Ook zijn er trends te 
signaleren van opvallende dier- of vogelsoorten die langzaam 
weer terugkomen in onze provincie. Die waarnemingen zijn 
natuurlijk niet alleen beperkt tot de gebieden van Het Gronin-
ger Landschap, 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: 
rogier@rvcommunicatie.nl .

Nestwol rechtstreeks van de bron
De heideschapen in Meerland leveren hun wol aan zangvogels. Veel 
putters en staartmezen, maar ook andere soorten gebruiken de wol 
van de schapen om hun nesten te maken. Ze halen de wol niet al
leen van de grond, waar enkele plukken te vinden zijn, maar halen 
het ook rechtstreeks van de schapenruggen af.  

middelste bonte specht
Fotograaf Gerrit Kiekebos trof de middelste bonte specht aan bij 
Glimmen. Deze spechtensoort is schuw en erg moeilijk te vinden. 
De vogel houdt van oude loofbossen, vooral eikenbos. Omdat de 
Nederlandse bossen steeds ouder worden, zal het aantal middel
ste bonte spechten de komende decennia hoogstwaarschijnlijk 
toenemen. Ze duiken op steeds meer plaatsen op, met name aan de 
oostkant van ons land

Grootoorvleermuis in coendersborch
In de gebinten van de Coendersborch in Nuis is een grootoorvleer
muis aangetroffen. Deze vleermuissoort komt in heel Nederland 
voor, maar in kleine aantallen. De soort is sterk gebonden aan 
kleinschalig landschap en bosgebieden en is in de open pol
derlandschappen van NoordNederland een zeldzaamheid. De 
grootoorvleermuis is een middelgrote vleermuis met zeer brede en 
relatief lange vleugels met een spanwijdte van 24 tot 28,5 cm. Het 
dier is herkenbaar aan de  grote oren, van ongeveer 3 tot 4 centime
ter lang, ongeveer de helft van zijn lichaamsgrootte.
De grootoorvleermuis jaagt altijd in een straal van zo’n 3 km 
van zijn verblijfplaats. Hij heeft een langzame, wendbare, soms 
verticale vlucht dicht op of door de vegetatie. Soms blijven ze stil 
hangen (bidden) in de lucht. De prooien worden dan direct van de 
vegetatie afgepikt. Soms landen ze op de grond om een prooi uit 
het gras te pakken. Grootoorvleermuizen jagen in bos en kleinscha
lig parkachtig landschap, maar ook in gebouwen, bijvoorbeeld op 
zolders, in schuren en in stallen met vee.

houtsnip
Ook de houtsnip is dit voorjaar opvallend veel gezien. Het is in 
Nederland een zeldzame broedvogel, maar in het voorjaar worden 
er veel gezien als trekvogels naar het noorden.
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Steltkluut

vogelgebieden ontwaken
Het Zuidlaardermeergebied maakt zich op voor een 
volgend jaar als watervogeleldorado van Groningen. Zo 
heeft de Steltkluut zich weer gemeld. Een bijzondere en 
ook gracieuze vogel die niet veel in Groningen voorkomt. 
Een paar zwartkopmeeuwen hebben een plek bemachtigd 
in de kolonie kokmeeuwen en we telden ongeveer 500 
kemphanen die het Zuidlaardermeergebied en andere 
plasdrasgebieden zoals de Koningslaagte in het Reitdiep
gebied gebruiken om op te vetten en verder te trekken. Als 
broedvogel komt de kemphaan in Nederland niet meer 
voor.  De zeearend is in het Zuidlaardermeergebied inmid
dels vaste prik, net als in het Lauwersmeer.

Das
De das is een nieuwe permanente bewoner van het 
Zuidlaardermeergebied. Hij werd er al eens eerder gezien, 
maar nu is ook een burcht van de das aangetroffen. Dat 
duidt erop dat het dier zich in het gebied permanent heeft 
gevestigd.



 

Van stichtinG 
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 cateraar 

‘s Amuse. 

akzo Nobel Industrial Chemicals B.v. Delfzijl
algemeen Belang uitvaartverzorging en 
verzekering
Coöperatieve rabobank stad en Midden 
groningen
dB audiovisueel
De Friesland zorgverzekeraar
gallagher europe B.v
gjald
groningen seaports
Heiploeg Bv
Hoogeland Catering
Itenso
Kikkoman Foods europe Bv
Koepon Holding B.v
Koninklijke Wagenborg
Koop Holding B.v.
KPMg audit
Nederlandse aardolie Maatschappij bv
N.v. Nederlandse gasunie
NNz bv
Plas | Bossinade
s`amuse
stichting Nationale Postcode loterij
suiker Unie vierverlaten
ten Kate Holding Bv
thabasco
trUstUs Capital Management B.v.
vBzO, het Fonds
Waterbedrijf groningen
Yacht
Yarden uitvaartverzekeringen & verzorging
YellowBird

“het reitdiep is toch schitterend! als we 

met onze boot, de Voorwaarts Voorwaarts, 

een tocht maken naar Lauwersoog dan is 

dat voor iedereen een feestje.” ineke de 

boer, directeur van cateraar ’s amuse uit 

Groningen, is sinds kort Vriend van het Gro-

ninger Landschap. “de kennismaking met 

de buitenplaats reitdiep van het Groninger 

Landschap was indrukwekkend. Zoveel vrij-

willigers als er bij het Groninger Landschap 

betrokken zijn. het enthousiasme waarmee 

ze zich altijd inzetten…dat werkt aansteke-

lijk! en gezien onze band zowel met stad als 

Ommeland is de binding met het Groninger 

Landschap een logische keuze.”

’s amuse is in 1988 opgericht in een mooi 

pandje aan de Pottebakkersrijge in de stad. 

Na 25 jaar is dat nog steeds het hart van het 

bedrijf. van hieruit stuurt De Boer in totaal 13 

medewerkers aan: vier koks, drie leidingge-

venden, een kastelein en een aantal mensen 

voor de logistiek en de bediening. “Hier is het 

ooit begonnen en het blijft onze uitvalsbasis. 

We hebben iets met hartje stad. Maar zeker 

ook met het platteland van groningen en al 

helemaal met het water. Ik ben zo’n beetje 

geboren op het water in Friesland. als jonge 

kinderen zijn we vroeger direct in een kano 

gezet en later in een zeilbootje. Die binding 

met het water is bij mij van oudsher heel 

sterk. Dat zie je nu ook terug bij ‘s amuse. 

veel van onze locaties liggen aan het water. 

De Buitensociëteit aan het Paterswoldse-

meer, De sleutel aan de Noorderhaven, het 

schip de voorwaarts voorwaarts hier aan de 

Pottebakkersrijge. De Coendersborg, in de 

stad groningen ligt dan niet direct aan het 

water maar het is een geweldige sfeervolle 

plek. We zullen altijd in de stad gevestigd blij-

ven maar we werken graag op mooie locaties 

in de provincie zoals bij de ennemaborgh, of 

het kerkje van Fransum. en ik zeg altijd: als je 

in de auto zit, neem dan niet altijd de hoofd-

wegen door de provincie. volg eens wat vaker 

de achterafwegen. je weet niet wat je ziet, zo 

mooi als onze provincie is!”  

De dienstverlening van ’s amuse is divers. 

Behalve de catering op feesten en bijeen-

komsten, organiseert ’s amuse ook kook-

workshops in De sleutel en koks komen aan 

huis of op locatie. er wordt zoveel mogelijk 

gewerkt met streekproducten en duurzame 

spullen. “Dat vind ik belangrijk. Het is goed 

om de trends te volgen en te kijken hoe je 

daar op inspeelt. Het publiek wordt kriti-

scher. Men is bewuster met eten bezig. Ons 

concept met brainfood is een groot succes! 

Wist je dat tegenwoordig veel meer mensen 

vegetarisch eten, of in ieder geval minder 

vlees eten dan vroeger? een jaar geleden 

was 1 op de 12 gasten vegetarisch. Nu is dat 

ongeveer 1 op 4. Dat maakt het voor ons ook 

uitdagender. Want een lap vlees op het bord 

leggen is niet zo moeilijk, maar probeer eens 

iets aparts te maken van groente. Dat vergt 

veel meer creativiteit. Daar wordt het vak 

ook mooier van.” 

’s aMUse
“We Zijn ‘beWuste eters’ GeWOrden.”

Directeur

Ineke de Boer




