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ecologie eN ecoNomie eemsDelta 
op politieke ageNDa

Op de Buitenplaats Reidehoeve in 
Termunten is 30 januari jl. de ‘Samen
werkings overeenkomst natuurverbetering 
en verbetering bereikbaarheid Eemsestu
arium’ ondertekend. De Provincie Gronin
gen, de Ministeries van Infra structuur & 
Milieu en Economische Zaken, Groningen 
Seaports, de Natuur en Milieufederatie 
Groningen, Samenwerkende Bedrij
ven Eemsdelta en de Coalitie Wadden 
Natuurlijk werken hierin samen om 
economische ontwikkeling van de regio 
Eemsdelta en ecologisch herstel van het 
Eems estuarium te stimuleren. Namens 
de Coalitie Wadden Natuurlijk onder
tekende Marco Glastra, directeur van Het 
Groninger Landschap, de overeenkomst. 
Economische ontwikkeling kan volgens 
de ondertekenaars prima gecombineerd 

worden met ecologisch herstel van het 
Eemsestuarium. Het gaat dan om ver
dieping van de vaargeul tussen de Eems
haven en de Noordzee. De ver ruiming 
zorgt voor een betere en veiliger bereik
baarheid van de Eemshaven en dat ver
sterkt de economie. Hier tegenover staat 
een serie maatregelen om de ecologische 
kwaliteit van het Eemsestuarium te ver
beteren. Met name door het verminderen 
van de hoeveelheid slib in het ecosysteem.
De samenwerkingsovereenkomst biedt 
mogelijkheden om eerste stappen richting 
een helder en ecologisch gezond estua
rium te zetten. Met de overeenkomst staat 
het Eemsestuarium en de ecologische 
problematiek weer op de politieke en dat 
biedt het mogelijkheden voor toekomstige 
investeringen.
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Bijna 20 jaar geleden presenteerden het Groninger en Drents Land
schap gezamenlijk een visie op het Hunzedal, met steun van het 
Wereld Natuur Fonds. Sindsdien is er veel bereikt en het is goed 
om de balans op te maken. De ontwikkelingen hebben de verwach
tingen ruim overtroffen. Wie had durven dromen dat de zeearend 
inmiddels vaste gast is, otters op bezoek komen en er een levens
vatbare populatie bevers leeft? Maar niet alleen voor natuur is er 
veel gewonnen. Het Hunzedal is het grootste waterbergingsgebied 
in de regio en de belangrijkste leverancier van schoon drinkwater 
in Groningen en Drenthe. En er loopt inmiddels een prachtig fiets
pad van Waterhuizen naar Meerwijck en Hoogezand, dwars door de 
nieuwe natuurgebieden.

We kijken dit jaar niet alleen tevreden terug, maar zien ook nieuwe 
kansen voor de toekomst. De Hunze eindigt nu in het Winscho
terdiep. Een dappere zeehond is het vorig jaar gelukt om vanuit 
de Eems en via het Eemskanaal de Hunze op te zwemmen, maar 
de verbinding met de Waddenzee kan natuurlijk veel beter. Ooit 
stroomde de beek langs de stad Groningen, via het Reitdiep naar 
de Lauwerszee. De komende jaren gaan we verkennen of een deel 
van het Hunzewater weer via deze historische loop kan gaan stro
men. Dat levert niet alleen een ecologische verbinding op met de 

Waddenzee, maar ook een interessante route voor wandelaars en 
fietsers in de oostelijke stadsrand van Groningen. De stad Gronin
gen is mede tot bloei gekomen dankzij de ligging aan de Hunze, 
want via deze stroom werden de meeste turven vervoerd vanuit het 
Bourtangerveen. Het zou prachtig zijn als bij de nieuwe generatie 
Groningers het besef weer terugkomt dat Groningen een stad aan 
de Hunze is!

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

Het HUNZeDal: veel bereikt eN Nog veel mogelijkHeDeN
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175 jaar Widde Meuln 
Ten Boer

Het Groninger Landschap, de molenaars en vrij-

willigers vieren in september 2014 het 175 jarig 

bestaan van Koren- en pelmolen Widde Meuln 

in Ten Boer. Het is de bedoeling het publiek 

hierbij nadrukkelijk te betrekken. Op zaterdag 6 

september 2014 worden er diverse activiteiten 

georganiseerd met een feestelijk karakter en 

toegankelijk voor iedereen. Meer informatie 

over de activiteiten vindt u ter zijner tijd op 

onder meer: www.groningerlandschap.nl  en in 

de lokale media.

Een onderdeel van dit jubileumfeest is een 

fotowedstrijd. Maak van uw mooiste plekje in 

Ten Boer een prachtige foto en lever hem in. De 

mooiste foto’s worden vanaf 6 september enkele 

weken tentoongesteld in De Widde Meuln. Er 

zijn twee keer drie prijzen te winnen. Zie voor de 

spelregels: www.groningerlandschap.nl/erop-

uit/widdemeuln175jaar/fotowedstrijd. 

de12landschappen 
verheugd over Bij drage 
posTcode loTerij

De12Landschappen heeft dit jaar een bijdrage 

van € 11.250.000 ontvangen van de Nationale 

Postcode Loterij. Geld waarmee de provinci-

ale Landschappen waaronder Het Groninger 

Landschap in staat worden gesteld natuur en 

landschap veilig te stellen en beleefbaar te ma-

ken. De steun van de Postcode Loterij is voor de 

provinciale Landschappen onmisbaar en ze zijn 

de deelnemers dan ook erg dankbaar. 
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kikkomaN blijft betrokkeN bij 
leiNWijk

SPECIALE BESCHERMERSAANBIEDING  

Het scHittereNDe boek ‘ijsvogels vaN De HUNZe’

Op 4 februari hebben directeur Shigeomi 
Ushijima van Kikkoman en directeur Mar
co Glastra van Het Groninger Landschap 
een nieuw sponsorcontract getekend voor 
5 jaar. De jaarlijkse bijdrage van € 20.000 
wordt volledig besteed aan het beheer van 
natuurgebied Leinwijk en het onderhoud 
van de molen, een Amerikaanse windmo
tor. Kikkoman is vanaf de vestiging van 
hun bedrijf in Sappemeer betrokken bij dit 

‘De IJsvogels van de Hunze’: een prachtige 
uitgave voor liefhebbers van vogels, na
tuur, kunst en cultuurhistorie. 
Een afwisselend beekdal met een kronke
lende rivier, moerassen en een ongekende 
rijkdom aan planten en dieren. Dat was 
het dal van de Hunze tot honderd jaar ge
leden. En dat moet het weer worden. Het 
Drentse en het Groninger Landschap zijn 
goed op weg om het oerstroomdal in zijn 
oude glorie te herstellen. Met prachtige 
schilderijen, etsen en tekeningen brengt 
beeldend kunstenaar Erik van Ommen 

natuurgebied. Het streven naar schoon en 
helder water in het natuurgebied sluit pre
cies aan op hun bedrijfsfilosofie om so
jasaus te maken op basis van natuurlijke 
grondstoffen. Schoon water speelt daarbij 
een hoofdrol. Het Groninger Landschap is 
zeer verheugd over deze grote steun van 
Kikkoman en richt zich steeds vaker op 
bedrijven om een relatie aan te gaan met 
een natuurgebied of monument.

samen met schrijver Addo van der Eijk het 
bijzondere landschap en zijn bewoners 
sfeervol tot leven. De rode draad 
vormen de ijsvogels, ‘ambassadeurs’ 
voor het succesvolle natuurherstel in het 
Hunzedal. 
Enthousiast geworden over het Hunzedal?  
Sla het boek IJsvogels van de Hunze er dan 
eens op na!’
De actie loop van 1 maart tot 31 mei 2014 
en is geldig in alle boekhandels en via de 
webshop van uitgeverij KNNV 
www.knnv.nl (excl. verzendkosten). 
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Buitenplaats Noordkust ligt aan de Hoofdstraat 83, 9968 AB in Pieterburen. Parkeergelegenheid is 
er bij de zeehondencrèche, die op een paar minuten lopen van de Buitenplaats ligt. Kijk voor meer 
informatie over Het Groninger Landschap op www.groningerlandschap.nl. 

Aanvang: 11:00 uur, einde om 17:00 uur.

Het Groninger Landschap organiseert  op zondag 18 mei 2014 het eerste Noordkustfestival, speciaal 
voor gezinnen met kinderen. Daar kun je zien en beleven wat er allemaal aan natuur in de omgeving 
is. Waai uit op de dijk en kijk met andere ogen naar de kwelders en het water. En neem je ouders en 
vrienden ook mee!

activiteiten 
In en rond de Buitenplaats Noordkust in Pieterburen zijn leuke activiteiten rondom ‘Wind en WaTer’ 
georganiseerd en natuurlijk is er veel te doen bij de kwelders. Beklim de molen, laat je vertellen hoe 
daar vroeger gewerkt werd en bak daarna je eigen brood boven een vuurtje. Neem een jampot met 
water uit een sloot of vijver bij je in de buurt mee om leuke en interessante proefjes te doen. Help 
mee het decor en het verhaal te maken voor ‘Freya Noest van poppentheater eya popeya stipp uit 
Zoutkamp. Kom met het hele gezin, want voor iedereen is er wel wat te doen:

- braakballen uitpluizen
- doe mee met het poppentheater van 

Freya Noest
- zoek en bekijk waterdiertjes
- bak je eigen brood
- schilder de kwelders en het wad

- zoek waddiertjes
- beklim de molen
- maak een tochtje met de huifkar
- kijk met een telescoop naar de vogels op 

de kwelders en de wadden

 
1-sTe noordkusTFesTival! 

ZONDaG 18 MEI 

Wie aan de Noordkust denkt, denkt aan wind, water en wadden, grote, vlakke 
polders met uitgestrekte velden graan en aardappels maar ook aan kleurrijke 
kwelders met talrijke vogels en andere beestjes. Geniet van de Noordkust! 

Dr. Ushijima namens Kikkoman en directeur Marco Glastra van 

Het Groninger Landschap bezegelen de verdere samenwerking.

   

nu van € 29,95 voor € 19,95 !

heT noordkusTFesTival op 18 Mei Mag je nieT Missen!

kiekkaasTe  
nieuWe sTaTenzijl 
gerenoveerd

De Kiekkaaste, de buitendijkse uitkijktoren in 

Nieuw Statenzijl is gerenoveerd. De Kiekkaaste 

staat  met de ‘poten’ in de Dollard.  Via houten 

steigers kunnen bezoekers de Kiekkaaste be-

reiken. De afgelopen weken zijn de vloerplaten 

vervangen. Bovendien zijn de luiken en toe-

gangsdeur hersteld van de schade die tijdens de 

afgelopen stormen was ontstaan. 
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Op tafel ligt de Hunzevisie, een donkerblauw boekwerk, versche
nen in 1995. De opstellers en geestelijk vaders schuiven aan: Eric 
van der Bilt en Marco Glastra, directeuren van respectievelijk Het 
Drentse en Het Groninger Landschap. Glastra werkte in die tijd 
bij Het Drentse Landschap. Bij de Hunze, die toen nog kaarsrecht 
door de Drentse uitgestrekte aardappelvelden stroomde, kwamen 
ze geregeld. Van der Bilt: “Wij ontdekten de enorme natuurlijke 
potentie van dit beekdal. Ondanks de menselijke ingrepen was het 
systeem nog intact. Het belangrijkste proces, namelijk het toestro
men van kwel uit de bodem, deed het nog. Dat heeft alles te maken 
met de ligging aan de voet van het Drents Plateau. In de sloten 
vonden we planten als waterviolier en holpijp.” Glastra beschrijft 
de Hunze van destijds als “een prinses die je wakker moest kussen”.  
“Dat is gebeurd”, vult Van der Bilt aan. Rond het Zuidlaardermeer 
lagen destijds al natuurgebieden, maar de natuurwaarden stonden 
onder druk door grondwaterwinning en toestroming van vervuild 

Drentse beekwater. “Schoon Hunzewater was voor de Groningse 
natuur van levensbelang. Beekdalen houden zich niet aan provin
ciegrenzen. Vandaar ons gezamenlijk initiatief.” 

ambitieus
De visie was een sprong in het diepe. Een uitermate ambitieus plan, 
noemt Van der Bilt het. “Het Hunzedal moest weer een natuur
lijk beekdal worden, vonden wij, waar de beek vrijelijk doorheen 
mocht kronkelen.” Bij gebrek aan Nederlandse referenties, reisden 
de opstellers voor het toekomstbeeld oostwaarts. Naar Polen, waar 
in het noordoosten de Biebrza nog ongestoord door het beekdal 
kronkelde. Ze keken er hun ogen uit. Al bladerend door de oude 
Hunzevisie zegt Glastra: “Al deze foto’s zijn in de Biebrza genomen. 
En het mooie is: zo ziet de Kropswolderbuitenpolder er tegenwoor
dig ook uit, inclusief de bevers en de zeearenden. Toen we de visie 
opstelden, groeiden er nog aardappelen. Afgelopen twee jaar zat bij 

De Hunze stroomt van oorsprong vanaf Drenthe, via het 
Zuidlaardermeer en de stad Groningen naar de Waddenzee. Langs 
deze beek heeft een groene revolutie plaatsgevonden. In bijna 
twintig jaar tijd is er meer dan drieduizend hectare nieuwe, natte 
natuur ontwikkeld. De Hunzevisie gaf in 1995 het startschot. 
Inmiddels is de tijd rijp voor een nieuwe editie: de Hunzevisie 2.0.

vasthouden en opslaan. Het mes snijdt aan twee kanten: we nemen 
onze verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan 
en we realiseren hoogwaardige natuur in onze eigen regio.” 
De meanderende Hunze is nog niet af. Diverse schakels missen, 
waardoor vissen, libellen en andere dieren onderweg talloze obsta
kels tegenkomen. Van der Bilt somt enkele ontbrekende Drentse 
schakels op, zoals bij de Zoersche landen, waar nog vier kilometer 
is gekanaliseerd. Hij vindt het ondenkbaar om dergelijke ontbre
kende delen niet te verbinden. Treffend vindt Glastra het fietspad 
bij Wolfsbarge, aan de oostoever van het Zuidlaardermeer. “Dat 
fietspad loopt dood, midden in een weiland en begint verderop in 
Drenthe weer. Het pad maakt pijnlijk duidelijk dat rond het meer 
een hap natuur ontbreekt.”

ontbrekende schakels
Nieuwe aan de 2.0visie is de link met de Waddenzee. Lag de focus 
bij de vorige editie hoofdzakelijk op Drenthe en het Zuidlaarder
meergebied, nu willen de opstellers het beekdal vervolmaken, 
richting het Lauwersmeer. Glastra: “De Hunze komt nu roemloos 
tot zijn einde in het Winschoterdiep. Wij willen het gehele beekdal 
herstellen: van bron tot monding. In het Reitdiepgebied zijn we al 
jaren druk bezig met het weer laten kronkelen van de oude Hun
zeloop.” Vooral de verbinding dwars door de stad Groningen ziet 
Glastra als een uitdaging. “Die ontbrekende schakel plaatsen we 
met deze visie nadrukkelijk op de agenda. We hebben al een prach
tig begin gemaakt met de Hunzezone, die als groen lint door het 
Bedrijventerrein Zuidoost slingert. De Hunze zit in de genen van de 
stad. De beek heeft Groningen gevormd en rijk gemaakt dankzij de 
turfschepen. Stadjers zijn daar onvoldoende van doordrongen.”
Glastra wil Groningers laten beseffen hoe waardevol de Hunze is. 
Net zoals de Buitenplaats in Noorderhoogebrug de poort vormt 
naar het Reitdiepgebied, zo wil hij ook een poort ten zuiden van de 
stad, richting het Zuidlaardermeergebied. “Vlak achter de stads
rand van Groningen ligt prachtige wereldnatuur, met zeearenden, 
bevers en otters. En dat binnen een kwartier fietsen. Wij willen 
Groningers de mogelijkheid bieden om van die natuur te genieten. 
Ga er wandelen, fietsen, kanoën, overnachten. Onze vrijwilligers 
van het Zuidlaardermeerteam staan te trappelen om de Stadjers te 
ontvangen.” 

Hunzevisie 2.0

Tekst addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman, Henk Tuinema
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Zeearend

Marco Glastra en 

Eric van der Bilt (r)

het Zuidlaardermeer een kolonie witwangsterns. Heel zeldzaam. 
Weet je waar de dichtstbijzijnde kolonie zit? In de Biebrza!” Beide 
heren zijn al jaren niet meer in Polen geweest. “Dat hoeft ook niet”, 
zegt Glastra. “We hebben nu met de Hunze ons eigen natuurlijke 
beekdal.”

brede behoefte
Het succes van de Hunze is ongekend. De schaal van de natuur is 
bijna onNederlands. Verspreid langs de boorden van de beek ligt 
maar liefst drieduizend hectare nieuwe natuur. Op veel plekken 
slingert de beek als vanouds en de moerasvogels en bevers voelen 
zich thuis in de natte polders rond het Zuidlaardermeer. “Er is veel 
meer bereikt dat we hadden gedacht. Met de Hunzevisie roeiden we 
destijds tegen de stroom in. Nu blijkt dat we de juiste weg insloe
gen. De natuur heeft ons ongelooflijk verrast”, vertelt Glastra. 
De winst is veel meer dan natuur alleen, stelt Van der Bilt vast. Het 
stemt hem tevreden dat de nieuwe natuurgebieden in een brede 
behoefte voorzien. “Iedereen profiteert ervan: omwonenden genie
ten tijdens hun dagelijkse wandeling, kanoverhuurders en kroegen 
krijgen meer klandizie en waterbedrijven hebben schoon drinkwa
ter. Dankzij de Hunzenatuur bestuderen we zelfs het sterrenstelsel. 
In de bovenloop van de Hunze staat namelijk een telescoop met 
duizenden antennes.” Glastra vult aan: “Neem ook de functie als 
waterberging. De polders bij het Zuidlaardermeer kunnen dertig 
miljoen kuub water bergen. Dankzij de natte natuur hield de pro
vincie Groningen al meerdere keren de voeten droog. De natuur in 
het Hunzedal heeft zo vele afzenders.”

klimaat
Toch is het tijd voor een nieuwe versie, de Hunzevisie 2.0, die deze 
zomer van de pers zal rollen. Waarom? “De wereld is in de tussen
tijd veranderd”, legt Van der Bilt uit. “Er zijn nieuwe maatschappe
lijke vraagstukken, zoals de klimaatverandering. Hunzenatuur kan 
bijdragen aan een oplossing. Zo kunnen we vrijkomende stromen 
van hout, riet en gras uit onze gebieden inzetten als biobrandstof
fen.” Glastra ziet natuurkansen in het vastleggen van CO2. “Op dit 
moment gaat er veel CO2 de lucht in omdat veenbodems worden 
ontwaterd. Door deze gronden aan te kopen en er natte natuur 
te ontwikkelen, kunnen we in Groningen op grote schaal CO2 

Het doodlopend fietspad bij Wolfsbarge, met 

op de achtergrond het agrarisch land dat de 

natuurgebieden van Het Drents Landschap en 

Het Groninger Landschap van elkaar scheidt.



  

verantwoordelijkheid bestaat om voor 
goede verbindingszones te zorgen om 
drukke knelpunten te overbruggen, legt 
Hut uit. “Die zones zijn relatief eenvoudig 
aan te leggen. Op veel locaties zijn in het 
verleden al buizen aangelegd om veilige 
doorgang te verlenen aan trekkende dieren. 
Van die buizen zijn relatief goedkoop 
goede verbindingspunten te maken. 
Begeleidende rasters loodsen de trekkende 
dieren veilig naar het verbindingspunt. 
Een goede verspreiding van bevers is 
belangrijk voor het voortbestaan van een 
gezonde populatie in Nederland. Hut: “Het 
zou mooi zijn als er een vaste populatie op 
verschillende plaatsen in Groningen en 
Friesland komt. Dat geeft op lange termijn 
een goede variatie in bloedlijnen, waardoor 

Grote zoogdieren spreken tot de 
verbeelding. Vooral als het om zoogdieren 
gaat die zich na bijna een eeuw met een 
beetje hulp opnieuw weten te vestigen in 
ons land. De uitgezette beverpopulatie is 
gegroeid tot zo’n zeventig exemplaren. Een 
succesverhaal, vindt beheermedewerker 
Alwin Hut. Maar het levert ook een paar 
lastige vraagstukken op. Hut: “Jonge bevers 
blijven twee seizoenen bij hun ouders. 
Daarna moeten ze vertrekken. De reislust 
van vooral jonge mannelijke bevers kan 
dan obsessieve vormen aannemen. Ze zijn 
niet te stoppen. Eén van de jonge bevers uit 
ons gebied maakte een omzwerving door 
de provincie. Zo werd hij in Ezinge gespot 
en uiteindelijk in Joure aangetroffen.” 
Deze reislust betekent dat er ook een 

Vanuit de lucht is het duidelijk waarom het Hunzedal zo interes-
sant is voor veel diersoorten. Een lappendeken van waterpartijen 
ligt verspreid over een groot gebied. Vogels, vissen, maar ook 
bevers en otters maken graag gebruik van de natte verbindingen in 
het gebied. Maar dan moeten die verbindingen wel op orde zijn.

de bevers zich op een gezonde manier 
kunnen voortplanten.”
Naast bevers maken ook otters gebruik van 
de verbindingszones, maar dan van het 
westen naar het oosten. Hut: “De eerste 
otters zijn in het  Leekstermeer aangetrof
fen. We hebben in een relatief groot gebied 
tussen het Leekstermeer en het Paters
woldsemeer al otterspraints, uitwerpselen 
gevonden. Vanaf dat gebied is het nog maar 
een klein tochtje naar het Hunzedal.”

glanzende sliert
Als vogelgebied begint het Hunzedal zeker 
vorm te krijgen. Hut is tevreden over wat er 
te zien is. “Je merkt aan de soortenrijkdom 
die we rond het Zuidlaardermeer hebben, 
dat de Hunze langzaam maar zeker weer 
een oeverstroomdal wordt. Het is een ge
varieerd gebied met veel open water, ideaal 
voor eendensoorten. Daar hebben we er 
dan ook wel aardig wat van zoals winterta
lingen, smienten, slobeenden, pijlstaarten 
en krakeenden.” Hut opent op de computer 
een luchtfoto van het waterrijke gebied 
ten zuiden van de stad Groningen. “Niet 
zo gek dat ze ons weten te vinden. Overal 
zie je natte stukken met een glanzende 
verbindende sliert water ertussen. En nu 
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vaste stop is op de migratieroute. Som
mige soorten bevalt het zo goed dat ze 
zich permanent vestigen. Watersnippen 
vinden er slikrandjes, weidevogels de 
ideale plasdrasverhouding en maar liefst 
vijf futensoorten maken gebruik van de 
groeiende visrijkdom.  De geoorde fuut, do
daars, gewone fuut, roodhalsfuut en zelfs 
de kuifduiker hebben van het Hunzedal 
een permanente of tijdelijke verblijfplaats 
gemaakt.

vispassages
Ook vissen hebben ruimte nodig om te 
migreren. In sommige gevallen is die 
noodzaak zelfs bijzonder groot, zeker waar 
het vissen betreft die bijvoorbeeld van zout 
naar zoet trekken, zoals de rivierprik, de 
zeeforel en het driedoornige stekelbaarsje. 
Albert Jan Schepers van de Hengelsportfe
deratie Groningen Drenthe werkt samen 
met het waterschap Hunze en Aa’s aan een 
veilig passeerbaar Hunzedal voor trekkende 
vissoorten. “In de jaren ’80 zijn we al met 
vispassages begonnen. De oude passage 
bij Gieterveen is vorig jaar verwijderd en 
vervangen door een bypass met stortstenen 
richels die beter bij het beekkarakter van 
het water passen.”

de afgeplagde percelen onder water staan, 
ziet het er nog indrukwekkender uit.” De 
natte gebieden en de waterlopen werken 
voor onder andere ganzen als navigatie
bakens. Zij kiezen het Zuidlaardermeer 
als rustplaats. Bij een laatste telling zaten 
er meer dan 60.000 ganzen op het meer, 
vooral rietganzen. Hut. “Als de ganzen van 
de foerageergebieden het meer opzoeken, 
weet je niet wat je ziet. Een enorme wolk 
van vogels komt dan over.” 

sterns
De grote aantallen watervogels zijn een 
uitstekende aanleiding voor de grootste 
roofvogel van het land, om in het Hunzedal 
post te vatten. De zeearend vindt er volop 
mogelijkheid om te foerageren en ook 
visarenden voelen zich thuis in het natte 
gebied. Bijzonder trots is Hut toch wel op 
de sterns die het gebied opzoeken. Het is 
het bewijs dat de omstandigheden ideaal 
zijn. Hut: “We zijn ontzettend trots op 
onze kolonie witwangsterns, het afgelopen 
seizoen. Maar ook de zwarte stern zien 
we steeds vaker evenals de reuzensterns 
en witvleugelsterns.” Uit het succes met 
soortenrijkdom en aantallen vogels blijkt 
dat het Hunzedal voor veel vogels een 

De winde, een familielid van de voorn 
die meer dan een halve meter lang wordt, 
maakt dankbaar gebruik van de vispas
sages. Volgens Schepers is het een icoon
soort voor het herstel van de waterloop 
in het Hunzedal. “In het voorjaar maken 
de windes hun paaitrek. Ze zwemmen 
dan als zalmen tegen de stroom in naar 
de paaiplaatsen. Als je geluk hebt zie je ze 
langs de passages omhoog springen. In het 
verleden waren de windes slechts gasten 
die na de paai weer vertrokken. Nu blijven 
ze hangen, dat wil wel iets zeggen over de 
waterkwaliteit en de toegenomen dyna
miek in de beek.” 
Bij bemonsteringen van de Drentse Aa 
blijkt dat het daar goed gaat met typische 
vissoorten van een beekmilieu. Er worden 
volop bermpjes, serpelingen en kleine 
modderkruipers gevangen. De rivier
prik komt zelfs van zee om er te paaien. 
Schepers: “Dat is in de Hunze nog niet het 
geval. Maar dat is een kwestie van tijd. De 
komende jaren worden door het water
schap en het Drentse Landschap kilometers 
nieuwe meanders aangetakt en wordt de 
hoofdloop zelfs deels gedempt.  Zo gaat de 
Hunze weer lijken op de beek die rond 1900 
vrij door het Hunzedal slingerde.”

Otter

reislUst Door Het HUNZeDal

Bever Roodhalsfuut

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman, Jeroen Schoondergang



Toen monniken rond het jaar 1200 leer
den bakstenen te maken, hadden zij grote 
hoeveelheden brandstof nodig. Het veen 
aan de oostoever van de Hunze was daar 
prima geschikt voor. Om de baksteenovens 
te laten branden, werd de ontginning en 
het afgraven van veen rigoureus aangepakt. 
In korte tijd verdween het grootste veen
moeras van NoordwestEuropa in de ovens 

Sinds mensenheugenis is het Hunzedal gevormd door de mensen 
die er woonden. De ingrepen hebben tot een verlaagd landschap 
geleid. Het water van de Hunze was door het toedoen van 
industrie en grootschalige landbouw bijna dood. De kwaliteit van 
het water is de laatste decennia flink verbeterd.

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

WerkeN met Water iN 
Het HUNZeDal

en kachels. Het hooggelegen veengebied 
maakte plaats voor een vlakte die onder het 
waterniveau van de Hunze ligt.

Zeehaven
Met de opmars van landbouw en industrie, 
ontstond de behoefte om de loop van de 
Hunze te beheersen. In de zestiende eeuw 
was het tij al gedempt met een complex van 

sluizen. Door de Dijk bij Zoutkamp in het 
Reitdiep in 1877 werd de laatste getijdewer
king teniet gedaan en was er in het stroom
gebied van de Hunze geen enkele interactie 
meer tussen zoet en zout water. De kanali
sering van de Hunze en het bewerken van 
het land hebben een enorm effect gehad op 
de kwaliteit van het water van de Hunze. 
“Van oorsprong is de Hunze een waterloop 

en de natuur eromheen.” Samen met het 
waterschap en met hulp van sportvissers 
werkt de hengelsportfederatie planmatig 
aan het toegankelijk maken van de water
wegen voor trekvissen. Zo zijn Schepers 
en zijn collega’s druk aan het werk om het 
Peizerdiep geschikt te maken als paai en 
opgroeibeek voor zeeforel, die dankzij 
vispassages in sluizen en gemalen langs 
de kust steeds beter naar binnen kan. “We 
werken naar Duits en Deens voorbeeld aan 

kiezelstenen
Het is nog maar 25 jaar geleden, dat de 
hengel sportfederatie zich vooral bezig
hield met het uitzetten van vis voor de 
sportvissers. Schepers: “De waterkwaliteit 
was tot de jaren ‘70 zo beroerd dat die 
vissen het nauwelijks één seizoen uit
hielden. Het schuim stond soms tientallen 
centimeters dik op het water. Tegenwoordig 
is het stukken beter. We zetten nu vooral 
met succes in op het herstel van water 
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vis passages die bestaan uit bedden van 
kiezel stenen. Bovendien werken we op 
een aantal locaties aan het herstel van de 
originele beekloop. Het zou een prachtig 
compliment zijn voor onze waterwegen 
wanneer een gevoelige vis als de zeeforel 
zich straks weer thuis voelt in alle 
Groningse en Drentse beeksystemen. Dat 
komt ook alle andere beekvissoorten ten 
goede.”

Kuifduiker

Winde



Begroeiing ‘verraadt’ meander
Een blik op de kaart van het Hunzedal maakt 

duidelijk dat er in de loop der jaren veel is 

veranderd aan de loop van de Hunze. afgeslo-

ten meanders geven overduidelijk aan dat de 

Hunze daar ooit stroomde. Maar ook in dro-

gere gebieden zijn de tekenen overduidelijk. 

Op sommige plaatsen blijkt dat verkavelde 

percelen een rand hebben die ooit de bocht 

van een waterloop volgden. Vanaf de grond 

zijn deze tekenen een stuk minder duidelijk.

Maar uit de plantengroei is toch de vroegere 

loop van de Hunze te herkennen. Zo valt het 

in het Hunzedal op dat er stukken grond zijn 

waar beekdalvegetatie goed gedijt. Vooral 

scherpe en noordse zegge verraden het natte 

karakter van de voormalige meander. Waar 

‘droge’ vegetatie slechte overlevingskansen 

heeft wanneer het land onderwater staat, 

heeft het water juist een positief effect op de 

zeggesoorten. 

Uit proeven met afgezette stukken land 

waar voorheen een meander liep, blijkt de 

moeraspotentie van het land. Na een tijd 

onderwater te hebben gestaan, bleek dat 

op deze percelen moerasplanten en vooral 

dotters in groten getale ontsproten. Een teken 

dat zelfs afgesloten en opgedroogde meanders 

zich niet zomaar uit het landschap laten 

verwijderen.
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en landbouw.”
De ligging van de Hunze ten opzichte van 
het landschap is erg opvallend. Krol: “Door 
de eeuwen heen hebben we ons hier onder 
de zeespiegel gegraven. Door het inklinken 
van het veen en de gaswinning daalt het 
land nog steeds. Op dit moment ligt de 
Hunze gemiddeld 1,2 meter hoger dan het 
omringende landschap.” De waterkwaliteit 
van de Hunze is goed te noemen, vindt 
Krol. “Zeker wanneer je het vergelijkt met 
de periode vanaf de jaren ‘50 waarin er wei
nig of geen restricties waren op lozingen en 
kunstmestgebruik. Door maatregelen van 
de overheid, vermindering van kunstmest, 
fosfaten en andere schadelijke stoffen, 
merken we dat de waterkwaliteit steeds 
beter wordt. Wel loopt de aanwezigheid 
van microorganismen die voor een goede 
balans van onder andere waterplanten en 
vissen zorgen, nog wat achter. Er valt nog 
veel te winnen, vooral door het instellen 
van meer bemestingsvrije zones en het 
gebruik van groenbemesters.”

moet alle karaktereigenschappen van een 
laaglandbeek”, zegt Michel Krol, rayonbe
heerder bij Het Groninger Landschap. “Door 
intensief ingrijpen in het landschap, zijn 
de karakteristieke beekeigenschappen door 
de jaren heen verloren gegaan. Alleen al het 
graven van het Eemskanaal, oorspronkelijk 
bedoeld om Groningen als zeehaven beter 
bereikbaar te maken, heeft de waterhuis
houding behoorlijk op zijn kop gezet. Er is 
nooit een zeehaven in Groningen gekomen 
maar de gevolgen van de aanleg van het 
kanaal voor de stroomsnelheid en stroom
richting zijn wel op veel plekken te merken. 
In de Hunzezone, aan de oostkant van de 
stad Groningen, ligt een oude meander 
van de Hunze. Dat gebied is door de jaren 
heen zo beïnvloed dat de stroomrichting 
daar totaal omgedraaid is. Het gebied heeft 
een wat eigenaardige ligging, maar het is 
vooral vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
erg interessant. De oever ligt er namelijk 
bij zoals die langs een groot stuk van de 
Hunze lag, voor de grootschalige industrie 

oude meanders
Het Groninger Landschap maakt dank
baar gebruik van de oude meanders van 
De Hunze voor het waterbeheer van de 
natuurgebieden. In het Reitdiepgebied, het 
voormalige stroomgebied van De Hunze ten 
noorden van de stad Groningen, worden 
afgesloten laaggelegen meanderbeddingen 
gebruikt. De veel gebruikte naam Reitdiep
dal, klinkt net als Hunzedal verwarrend. 
Het omringende land is namelijk zo sterk 
ingeklonken dat er eerder sprake is van een 
Reitdieprug.
Het zuidelijke Reitdiep is een mooi voor
beeld van hoe een goed waterbeheer kan 
zorgen voor ideale omstandigheden voor 
weidevogels. “We houden het water langer 
vast, zodat de natuurgebieden nat blijven”, 
zegt Rayonbeheerder Arjan Hendriks. “In de 

niet teveel uitdroogt. Vochtige  en natte 
omstandigheden zijn dan belangrijker 
dan de waterkwaliteit. Hendriks: “De 
reservaten in het ReitdiepgebiedMidden 
worden dit jaar ingericht. Ook hier 
stemmen we het waterbeheer af op de 
weidevogels, met hogere waterpeilen en 
plasdras. We treffen maatregelen om 
het gebiedseigen water langer vast te 
houden. In tegenstelling tot het Reitdiep
Zuid gebruiken we geen gemaal, maar 
windwatermolens voor wateraanvoer in 
droge periodes.” 

stapstenen
Het Reitdiepgebied is het oudste 
cultuurlandschap van WestEuropa. 
Van oudsher is dit gebied belangrijk 
voor weidevogels vanwege de voedsel

winter treedt het water buiten de oevers en 
ontstaat plaatselijk ‘plasdras’. Dat is erg in 
trek bij allerlei steltlopers om er te rusten 
en te foerageren. Ook zorgt het waterbeheer 
voor een hoge grondwaterstand in het voor
jaar en dat is ideaal voor weidevogels. Het 
bodemleven blijft bereikbaar omdat de klei 
niet uitdroogt en dus zacht en doordring
baar blijft voor de snavels van weidevogels. 
Ook leidt het aangepaste waterbeheer tot 
meer variatie in de vegetatie. Het gras in de 
lage natte delen groeit langzamer dan het 
gras op hogere droge delen waardoor een  
lappendeken van korte en langere vegeta
ties ontstaat. Voor elke vogel wat wils. ”
In het geval van een erg droog 
voorjaar wordt met een gemaal bij de 
Wierumerschouwsterbrug boezemwater 
uit het Reitdiep ingelaten zodat de grond 

rijkdom van het open kleiweidelandschap. 
Door verlies van kwaliteit van de veen
weidegebieden zijn juist die klei
weidegebieden nóg belangrijker geworden 
voor weidevogels zoals grutto, tureluur, 
scholekster en kievit. Idealiter vormen 
de natuurgebieden een ecologische 
verbinding die zich uitstrekt van de Hunze 
ten zuiden van Zuidlaardermeer tot aan de 
monding van het Reitdiep, in het Lauwers
meer. Herstel van een meanderende 
en qua waterbeheer gekoppelde Hunze 
over dit hele gebied, is te hoog gegrepen, 
denkt Hendriks. “Maar uitbreiding van 
natuur langs de oorspronkelijke loop 
van de Hunze, vooral tussen Winsum en 
Zoutkamp,  zou zeker meerwaarde hebben. 
Zo ontstaat een ecologische zone van 
Drenthe tot aan het Lauwersmeer.”

Minder broeikasgassen door meer hoogveen

In Nederland is minder dan 10% van het landbouwgebied verantwoordelijk voor meer 

dan 50% van alle broeikasgasemissies uit de Nederlandse landbouw. Het opdrogen en 

inklinken van veen in deze veenweidegebieden, zoals rond het Zuidlaardermeer, heeft 

grote invloed op de waterkwaliteit en de emissie van broeikasgassen. Bemesting en op-

droging zijn de grootste boosdoeners bij de afbraak van veen. Maar door voedselarme 

en vochtige omstandigheden te creëren, kan het landschap hoogveen vormen dat wél 

weer CO2 ‘fixeert’. Het land, het hoogveen fungeert zo letterlijk als klimaatbuffer.

In de venige landbouwgronden rond het Zuidlaardermeer is de bemesting gestopt. Dat 

stimuleert de aanmaak van veen en dus de mogelijkheid van het land om CO2 vast te 

houden. De volgende stap is het verwijderen van ongeveer twintig centimeter van de 

toplaag. Met een goede waterhuishouding ontstaan de optimale omstandigheden voor 

het vormen van hoogveen. Dat hebben plagproeven in de Oosterpolder en de Harener 

Wildernis inmiddels bewezen. Uit de genomen proeven en de huidige situatie in het 

Zuidlaardermeergebied, lijkt CO2-fixatie hier haalbaar. Minstens zo belangrijke gevol-

gen van de aanmaak van hoogveen zijn een bodemstijging, verbetering van de water-

kwaliteit en de ontwikkeling van voor Nederland waardevolle veenvormende vegetatie.



          

Dauwtrappen in de polder
Tijd: 05.30 - 07.30 uur. Vertrekpunt: Osdijk 4 in Noordlaren.

Vroeg opstaan op Hemelvaartsdag is een mooie traditie en zeker geen 
straf als u dit jaar op 29 mei meeloopt met de dauwtrapwandeling in 
de Oostpolder bij Noordlaren. Genieten van het frisse ochtendgloren 
in de vroege uren van Hemelvaartsdag maar dan wel met een goed ge
vulde maag. Begin om 05.30 uur met een speciaal voor deze gelegen
heid gebakken dauwtrapbol en loop dan ongeveer twee uur met de 
Harense bioloog Kees Boele door de Oostpolder. Een uniek veenweide 
gebied aan de westkant van het Zuidlaardermeer. Dankzij het beheer 
van Het Groninger Landschap, de Waterleidingmaatschappij Gro
ningen en lokale boeren zijn grutto, tureluur en gele kwikstaart hier 
nog algemeen. Rond kwart voor acht staat een uitgebreid ontbijt met 
proeverij klaar bij ‘De Waterjuffers bij Vos’. Kosten voor dit arrange
ment zijn € 19,95 en er kunnen maximaal 25 deelnemers meelopen 
en smullen. Opgave kan per mail bij info@dewaterjuffersbijvos.nl

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. 

         donderdag 29 Mei

‘Bevervaartocht’ 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Vertrekpunt: Osdijk 4 in Noordlaren.

Het Groninger Landschap organiseert samen met restaurant ‘De 
Waterjuffers bij Vos’ een speciale ‘Bevervaartocht’ over het Zuidlaar
dermeer. Vanuit het restaurant ‘de Waterjuffer’ naast palingboer Vos 
aan de Osdijk 4 in Noordlaren maken we een vaartocht waarbij we 
zoeken naar de eerste sporen van de bever, die na de winter weer actief 
wordt. Ook genieten we van de grote aantallen vogels die in het gebied 
foerageren, rusten en zich opmaken voor het broedseizoen. Het Zuid
laardermeergebied is één van de mooiste wetlands van Nederland met 
vele bijzondere en vaak ook zeldzame vogelsoorten. Vorig jaar broedde 
er de grootste kolonie geoorde futen van het land en ook de witwang
sterns broedden voor het eerst sinds 1999 weer in Nederland, hier in 
het Zuidlaardermeergebied. 
Deelname aan deze excursie kost € 25,– en dat is inclusief ontvangst 
met koffie en naderhand een biologische lunch bij het Restaurant ‘de 
Waterjuffers bij Vos’. U kunt zich voor deze excursie aanmelden bij 
info@dewaterjuffersbijvos.nl of via 06-19782091. Dit in verband met 
het beperkt aantal beschikbare plaatsen in de boot. Minimum leeftijd 
is 12 jaar. Het is raadzaam om laarzen, of stevige wandelschoenen mee 
te nemen en warme, winddichte kleding. 

zaTerdag 29 MaarT   

donderdag 29 Mei 

WoensdagMiddagen & donderdagavonden  

Vaartochten Zuidlaardermeer
Tijd: 14.00 uur op woensdagmiddagen en 19.30 uur op donderdagavon-
den. Locatie: Paviljoen/jachthaven De Leine, Meerweg 62, Kropswolde.

De vrijwillig medewerkers van het Zuidlaardermeerteam organiseren 
elk jaar vele vaartochten over het Zuidlaardermeer met de fluister
boot ‘De Doeker’. Zo ook komend seizoen op woensdagmiddagen en 
donderdagavonden, tussen 21 mei en 4 september. Het zijn verras
sende vaartochten waarbij veel natuurschoon en soms, als het mee
zit, een bever te bewonderen is. Elke woensdagmiddag vanaf 21 mei 
vertrekken we om 14.00 uur vanaf paviljoen/jachthaven De Leine, 
Meerweg 62, Kropswolde. Elke donderdagavond vanaf 22 mei vertrekt 
de boot om 19.30 ook vanaf paviljoen/jachthaven De Leine, Meerweg 
62, Kropswolde. Deze tochten duren anderhalf uur.
Aan deze vaartochten zijn kosten verbonden: Kinderen en Bescher
mers: € 6,– en nietBeschermers: € 7,50.  

Varen van ‘de Leine’ naar de vogelkijkhut ‘Kiekhörn’
Tijd: 18.30 - 21.30 uur. Vertrekpunt: Paviljoen/jachthaven ‘de Leine’, 
Meerweg 62, Kropswolde.

Op donderdag 29 mei organiseren we een verrassende vaartocht 
in de avonduren over het Zuidlaardermeer met de fluisterboot ‘De 
Doeker’ van Het Groninger Landschap. Vanaf de vogelkijkhut kunnen 
vogels gespot worden. Hierna gaat de vaartocht terug naar ‘de Leine’. 
De tocht duurt ongeveer 3 uur. Voor deze tocht worden kosten in 
rekening gebracht. Beschermers en kinderen € 6,–, niet beschermers 
€ 7,50.
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het rivierwater zelf zijn weg vond door het 
Groningse landschap. Bij schippers waren 
de eeuwige bochten niet geliefd. Uren extra 
varen kostten ze. Dachten ze er bijna te 
zijn, moesten ze nog een kronkel door, en 
verdween het eindpunt weer uit zicht. Ge
vaarlijk was het ook. Niet voor niets heette 
één van de bochten bij Garnwerd de Ruige 
hoek. Menig schip verging er. Het huidige 
Reitdiep, gegraven in 1629, bracht uitkomst. 
Niet alleen voor de schippers, ook voor het 
dorp, dat met de kanalisatie aan het water 
kwam te liggen. 

Op een mooie lentedag trekt café Ham
mingh mensen als bijen naar de honing. 
Binnen ademt de kroeg een eeuwenlange 
geschiedenis. Veel is bij het oude geble
ven, zoals de authentieke gelagkamer met 
houten stoelen, potkachel en vergeeld 
behang. Buiten zit het terras vaak vol met 
bezoekers, die uitkijken over het water. 
Vóór hen kabbelt het Reitdiep, in een rechte 
lijn op weg naar het Lauwersmeer. Vroe
ger was dat anders. Achter de rivierdijk 
aan de overzijde kronkelt nu nog de oude 
Hunzeloop, een overblijfsel uit de tijd dat 

Voor Garnwerd was het Reitdiep een zegen. Nog steeds. Met het 
rechttrekken van de oude kronkelende Hunzeloop kwam het 
Groningse dorp aan het water te liggen. De familie Hammingh 
vaarde er wel bij. Generaties lang bestierden ze het bekende café, 
een scheepssloperij en de overzetveer. Deze wandeling van zes km 
begint bij café Hammingh. 

Garnwerd Glinstert 
in het water 
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Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de
Dubbel DVD’s met de mooiste Pronkjewailtjes over 2011 én 2012 

van Het Groninger Landschap

Molens

Het Groninger Landschap heeft 12 molens
in beheer en die zijn allemaal te bezich
tigen. Dat kan als de vlag is uitgestoken, 
de molen draait en eventueel op afspraak. 
Neem daarvoor contact op meg Het 
Groninger Landschap via 
info@groningerlandschap.nl of telefoon: 
0505892714. Voor een overzicht van onze 
molens: www.groningerlandschap.nl/
eropuit/molens



naam van de gever(*)

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Handtekening

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de nieuwe 
Dubbel DVD’s met de mooiste Pronkjewailtjes over 2011 én 2012 van 
Het Groninger Landschap

naam van de nieuwe Beschermer

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap

antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.

Postzegel mag, maar hoeft niet. De nieuwe Beschermer krijgt als 

welkomstgeschenk de nieuwe dubbel DVD met de mooiste 

Pronkjewailtjes over 2012. 

Daarnaast ontvangt hij/zij het kwartaalblad Golden Raand.

(*) Zodra de nieuwe Beschermer heeft betaald, krijgt u de nieuwe dubbel DVD 

met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012  z.s.m. toegestuurd.

Elke nieuwe Beschermer krijgt als welkomstgeschenk de nieuwe 
Dubbel DVD’s met de mooiste Pronkjewailtjes over 2011 én 2012 

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap, antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 

Postzegel mag, maar hoeft niet. 

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Handtekening

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor minimaal

     € 20,– per kalenderjaar

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor het leven

     € 350,– 
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steeds draagt het café de familienaam. Een 
jaar voor zijn dood sprak schrijfster Aafke 
Steenhuis begin deze eeuw met Egbert 
Hammingh. “We hebben prinses Margriet 
op de thee gehad, die heeft bij ons op de 
rooie stoeltjes gezeten, en ook koningin 
Beatrix is hier geweest”, blikte hij tevreden 
terug. 

veerrechten 
Wie drank wilde, ging naar Hammingh. 
Maar wie het Reitdiep over wilde, moest 
ook bij de familie aankloppen en tolgeld 
betalen. Binnen in de opkamer laat Mar
griet van der Spek, de huidige uitbaatster 
van het café, een foto aan de muur zien. Op 
de foto ontbreekt de huidige brug. Twee 
boten varen er op en neer: één voor verkeer, 
de ander voor wandelaars en fietsers. “De 
veerrechten, in handen van Hammingh, 
hebben hier tot veel commotie geleid”, ver
telt Van der Spek. De kwestie gaat terug tot 

beurtschepen
Het Reitdiep is het beste dat Garnwerd ooit 
is overkomen. Het dorp floreerde, dankzij 
de rivier. Het bracht werkgelegenheid. 
Beurtschepen, die naar de stad Groningen 
gingen om boodschappen te doen, legden 
niet alleen aan, maar voeren ook vlak langs 
het dorp. De schepen werden getrokken; 
door paarden, maar ook door mensen, 
soms vrouwen en kinderen, die voorover
gebogen voor het café langs over het jaag
pad zwoegden. Garnwerders trokken graag 
mee, betaald. ’s Ochtends vroeg stonden 
ze op de dijk te wachten. Hopend op een 
zware trekklus.
Wie het meest van het Reitdiep profiteerde, 
was wellicht de familie Hammingh. De 
familie heeft een forse stempel op het 
dorp gedrukt. Drie generaties bestier
den het café. De eerste opende in 1876 de 
deuren, de laatste, Egbert Hammingh, gaf 
als laatste telg in 1982 het stokje over. Nog 

de kanalisatie. Die sneed Klein Garnwerd, 
het buurtschap aan de overzijde, af van de 
rest van het dorp. De Klein Garnwerders 
sommeerde de provincie om een veer in te 
stellen, waarmee ze gratis werden vervoerd. 
En zo geschiedde. Plannen voor een brug 
over het Reitdiep waren Hammingh een 
doorn in het oog. Broodroof, zo oordeelde 
de familie. Ze eisten schadevergoeding, 
rechtszaken werden gevoerd, maar de brug 
kwam er wel: in 1933 liepen de eerste men
sen over de brug. Overigens spinde het café 
er wel garen bij. Nog steeds. “Zou de brug 
verdwijnen, dan kost ons dat vele klanten”, 
vertelt Van der Spek.

scheepssloperij
Waar nu vaak prachtige schepen aan de kade 
en in de jachthaven dobberen, lagen vroeger 
oude houten scheepswrakken. Hammingh 
runde namelijk  naast het café en het veer  
een scheepssloperij. De sloperij is ouder dan 
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zaTerdag 10 Mei  Nieuwe Natuur (5 km)
Tijd: 9.00 - 11.00 uur. Vertrekpunt: het einde van de Mr. Koolweg in Noordlaren.

Een mooie wandeling langs de boorden van het Zuidlaardermeer met zicht op 
het meer en op de vogelkijkhut! We nemen ook een kijkje bij het stuk ‘nieuwe 
natuur’ langs de oevers van het Zuidlaardermeer, waar altijd veel watervogels 
te vinden zijn. De route gaat voor een deel door weilanden, die modderig kun
nen zijn en verder over half verharde paden. Laarzen, waterdichte wandel
schoenen en evt. warme winddichte kleding worden aanbevolen.

zondag 11 Mei  Rondleiding door de in oude luister herstelde tuin van 
De Vennen 
Tijd: 11.00 - 12.00 uur. Vertrekpunt: hoofdkantoor van Het Groninger Landschap, 
Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren.

De Vennen is het hoofdkantoor van Het Groninger Landschap in Haren. Het 
kantoor was ooit de villa van H.H. Niemeijer, directeur van de gelijknamige 
tabaksfabriek in Groningen. Hij liet de villa bouwen in 1921 door architect 
Wittop Koning. Rondom het huis ligt een mooie tuin, ontworpen door de be
kende Groninger tuinarchitect Jan Vroom. De tuin is een van de best bewaard 
gebleven voorbeelden van zijn werk. De geometrische opzet en het gebruik van 
natuursteen zijn erg karakteristiek. 

zaTerdag 24 Mei  Excursie Euvelgunne 
Tijd: 10.00 - 11.30 uur. Vertrekpunt: hoek Skagerrak - Stavangerweg in Groningen.

U maakt een prachtige wandeling door een nieuw terrein van Het Groninger 
Landschap achter het industriegebied  Euvelgunne. We geven uitleg over de 
vogels en planten in het gebied. Ook lopen we langs de oude beddingen van 
de rivier de Hunze. De route gaat voor een deel door weilanden, die modderig 
kunnen zijn en verder over verharde en half verharde paden. Gebruik van 
stevige schoenen is aan te raden.

zondag 13 april  Jeugdexcursie Uilenballen pluizen (voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar) 
Tijd: 13.30 - 16.00 uur. Locatie: Buitenplaats Noordkust, Hoofdstraat 83, 9968 AB 
in Pieterburen. Kosten: € 5,– per persoon.  Aanmelden via telefoonnummer: 0595-
528522 of mail naar info@groningerlandschap.nl

We gaan op zoek naar uilenballen. De uilenballen nemen we mee naar Buiten
plaats Noordkust en gaan ze daar uitpluizen. Zo komen we precies te weten 
wat een uil allemaal heeft gegeten. We hebben microscopen en vergrootglazen 
om nog beter te kunnen bekijken wat we uit de uilenballen hebben geplozen 
en met de zoekkaarten kunnen we er misschien achter komen van welke uil de 
uilenbal afkomstig is of van welk beestje de botjes zijn die in de uilenbal zitten. 
Heb je zin om deze middag mee te beleven? Meld je dan aan bij Buitenplaats 
Noordkust in Pieterburen. Wij verzorgen je uitrusting zoals bijvoorbeeld een 
vergrootglas en onderzoeksbakjes. We adviseren je wel om oude kleren en 
schoenen of laarzen aan te trekken.

zaTerdag 3 Mei  Fietstocht via Harssensbosch, Garnwerd, Aduard en  
Oostum (30 km) 
Tijd: 13.00. Vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep Wolddijk 103, 9738 AD Groningen.

We bezoeken met deze fietstocht het hele Reitdiepgebied van de stad tot aan  
Aduarderzijl. In dit gebied, dat vol ligt met historische landschapselementen, 
zullen we restanten zien van de oude rivier de Hunze, wierdedorpjes, vroege 
waterwerken zoals het gegraven Reitdiep bij Garnwerd en de Aduarderzijlen. 
Het is een gebied waar het Groninger Landschap veel terreinen bezit en een 
beheer voert dat gericht is op goede omstandigheden voor weidevogels.
De ervaren gidsen besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van het land
schap gedurende de laatste 2500 jaar.

         Wandel- en FieTsTochTen zuidlaarderMeergeBied

excursies reiTdiepgeBied

e
r

 o
p

 U
it

www.groningerlandschap.nl

       

b
o

N

het café. Het stamt uit de tijd dat het Reit
diep nog eb en vloed kende. Bij stormvloed 
bereikte het zoute zeewater de stad Gro
ningen. Pramen, eemspunters, rijnaken, 
tjalken, beurtschepen: Hammingh kocht 
ze overal op, en liet ze in Garnwerd op het 
droge trekken, waar ze vakkundig werden 
ontmanteld. Tijdens boeldagen werd het 
hout en ijzer geveild. 
Uit de tijd van eb en vloed stamt ook de 
Wetsingerzijl, halverwege de wandeling, 
aan de overzijde van het Reitdiep. Of eigen
lijk net niet: de sluis verrees een jaar ná de 
afsluiting van het Reitdiep in Zoutkamp, 
en twee jaar na de opening van café Ham
mingh. Het was de voorganger van de sluis, 
die bij stormvloed het wassende zeewater 
moest tegenhouden. Sinds de recente 
restauratie oogt de sluis weer spiksplinter
nieuw. De stormdeuren zijn vervangen, het 
ijzer blinkt van de zwarte verf. 

oude Hunzeloop 
Op de terugweg naar Garnwerd zien we 
de meanders van de oude Hunzeloop 
liggen. De bedding kronkelt er als een 
sierlijke boog door het landschap. Het 
Groninger Landschap, die hier grote 
arealen natuurgebied in bezit heeft, laat 

oude tijden herleven. Komend najaar start 
in dit gedeelte de inrichting, waarbij het 
waterpeil ’s winters gaat stijgen, om het 
’s zomers langzaam te laten uitzakken. 
Nieuwe stuwen, dammen, kaden en duikers 
gaan deze fluctuatie mogelijk maken. 
Door regenwater vast te houden komt 
er weer volop water in de oude bedding 
van de Hunze te staan. Enerzijds maakt 
dit de ontstaansgeschiedenis zichtbaar, 
anderzijds profiteren de weidevogels 
ervan. In het voorjaar schallen de grutto’s 
hun naam, en staan de tureluurs met 
hun rode poten en snavels op menig 
paaltje. Toch neemt hun aantal al jaren 
af. Hopelijk zorgt de inrichting voor een 
kentering. Weidevogels houden namelijk 
van natte omstandigheden met delen 
plasdras. Dat blijkt in het zuidelijk deel 
van het Reitdiepgebied, tussen Adorp en 
Groningen, dat eerder is ingericht. Daar 
houdt Het Groninger Landschap al enige 
jaren het water langer vast met stuwen 
en dammen. De maatregelen werpen hun 
vruchten af. De neergang van broedende 
steltlopers zoals de grutto is er tot stilstand 
gebracht. Vooral de eendensoorten, zoals 
krakeenden en zomertalingen, zitten in de 
lift. Duimen dat hier hetzelfde gebeurt. 
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zaTerdag 22 MaarT  Weidevogels herkennen in het water-
bergingsgebied in de Onnerpolder (4 km)
Tijd: 9.00 uur. Vertrekpunt: Pompstation Onnen; tussen Onnen en  
Noordlaren rijdt u de Waterleidingweg op richting het Pompstation.

In het vroege voorjaar vinden we veel weidevogels in de Oostpolder, zoals kie
vit, grutto, wulp en tureluur. Verder is de kans groot op allerlei eenden, roof
vogels (buizerd, kiekendief). We nemen ook een kijkje bij het stuk ‘nieuwe 
natuur’ langs de oevers van het Zuidlaardermeer, waar zich veel steltlopers en 
watervogels bevinden. Neem laarzen of stevige schoenen mee en winddichte 
kleding. Ook een verrekijker is een aanrader.

zaTerdag 12 april  Excursie: Een kijkje in de nieuwe wereld van Wolfs-
barge (5 km)
Tijd: 10.00 uur. Vertrekpunt: Tapijtboerderij, aan de Woldweg, de weg van Zuidla-
ren naar Kropswolde.

Ten zuiden van Leinwijk ligt Wolfsbarge, een natuurterrein dat kort geleden 
door Het Groninger Landschap is ingericht. Door de oude kade weg te halen is 
de oude oeverlijn van het Zuidlaardermeer in ere hersteld. Ook is de vrucht
bare bovenlaag verwijdert. Zo ontstaat een geschikte broedbiotoop voor por
seleinhoen en roerdomp. Vanaf het fietspad heeft u een fantastisch uitzicht 
op het meer. Laarzen of wandelschoenen worden aanbevolen, en  afhankelijk 
van het weer – ook warme winddichte kleding. 

zaTerdag 19 april  Strunen door de Oosterpolder (5 km)
Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Vertrekpunt: hoek Ruigelaan-Oude Middelhorst in Haren.

In het vroege voorjaar vinden we veel weidevogels in de Oosterpolder, zoals 
kievit, grutto, wulp en tureluur. Ook is de kans groot op allerlei eenden, roof
vogels (buizerd, kiekendief) en zijn er heel veel kikkers. De route gaat voor een 
deel door weilanden, die modderig kunnen zijn en verder over halfverharde 
paden. Laarzen of wandelschoenen worden dus aanbevolen en ook eventueel 
warme winddichte kleding.

zaTerdag 22 MaarT  Fietstocht, op zoek naar vogels in het Reitdiepge-
bied (10 km)
Tijd: 9.00 - 11.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep Wolddijk 103, 9738 AD 
Groningen. Aanmelden via: reitdiep@groningerlandschap.nl of bel: 050-5892714

We fietsen door het vogelrijke gebied rond Harssensbosch, Paddepoel en 
Koningslaagte. Dit is het Reitdiepgebied. Hier voert het Groninger Landschap 
een beheer gericht op het bieden van een goede omgeving voor weidevogels. 
Onderweg kijken we uit naar die vogels die normaal gesproken in grote aan
tallen te zien zullen zijn. Te denken valt aan kievit, grutto en tureluur. Maar... 
soms vliegen er ook lepelaars over!

Woensdag 26 MaarT  ‘Rad van Natuur’ – Geschikt voor alle leeftijden
Tijd: 14.30 - 16.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep Wolddijk 103, 9738 AD 
Groningen.

Wat weet jij van de natuur? En hoe bekend ben jij met de omgeving van de 
Buitenplaats? Geef een slinger aan het rad en de pijl wijst je een natuurlijke 
opdracht aan. Aan het einde van het spel weet je veel meer van de natuur!



De Hunze is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, waarin Scandinavi
sche gletsjers reikten tot MiddenNederland. Tussen Emmen en 
Groningen ontstond een langgerekte zandrug en ten oosten daar
van het stroomdal van wat later de Hunze zou heten. Het stroomdal 
was tientallen meters breed. Vanwege de  lage zeespiegel was er 
veel verval, waardoor het snelstromende ijswater zich diep insneed 
in de zandbodem. Later raakten de stroomdalen verstopt. Het water 
zocht zich een weg in het relatief vlakke gebied en vormde zo een 
rivier met een sterk kronkelige loop en vele zijstroompjes. Toen het 
klimaat natter en warmer werd, raakte het Hunzedal begroeid met 
uitgestrekte venen en ondoordringbare moerasbossen. De rivier, 
inmiddels tot rust gekomen, voerde het veenwater af naar het 
noorden en zette onderweg een dikke kleilaag af.

kloosters
Ten noorden van Groningen strekten de kleilanden zich uit tot de 
Waddenkust. In het zuiden lag het Drents plateau. De Groningers 
moesten het water uit hun eigen gebied lozen, maar ook het zeewa
ter uit het noorden en het veenwater uit het zuiden weren. Daarom 
legden ze dijken en zijlen aan en groeven kilometers waterloop. 
Een belangrijke rol hierbij speelden de kloosterorden, die in de 
middeleeuwen in Groningen neerstreken. De kloosters hadden als 
grootgrondbezitters veel belang bij een goed gereguleerde water
huishouding. Kloosterlingen konden lezen en schrijven en waren 
als enigen in staat om afspraken over de waterbeheersing op papier 
te zetten. Met hun kennis en geld zetten kloosters grote waterstaat
kundige projecten in gang. 

De abdij in Aduard, op dat moment één van de grootste kloosters 
in Europa, was bijvoorbeeld betrokken bij de aanleg van delen van 
het Aduarderdiep. De abdij was machtiger dan Groningen, maar 
die rollen zouden veranderen. Groningen, op de grens van Drentse 
zandgronden en noordelijke zeekleigebieden, schopte het tot dé 
handelsplaats van turf, akkerbouw en veeteeltproducten uit de 
regio. De stad lag gunstig op een doorgaande route van landwegen 
en waterlopen als de Hunze en de Aa. Om de handel en de afstroom 
van het water te bevorderen, werd de loop van de Hunze in de loop 
der eeuwen voortdurend gemanipuleerd. De loop is afgedamd, 
verlegd en vele kronkels zijn afgesneden. In de stad Groningen en 
de wijde omgeving zijn de sporen van de rivier nog te zien in de 
stadsgrachten, vijvers, beddingen, dijken en wegen op de kronke
lende oeverwallen van de rivier, zoals de Euvelgunnerweg.  

De stad Groningen verlegde de loop van de Hunze in de 14de eeuw 
door een kanaal te graven vanaf Waterhuizen naar de stad, waar het 
water via de nieuwe stadsgracht en het Reitdiep naar het noorden 
werd afgevoerd. Het waterpeil in de grachten van Groningen steeg 
flink, wat de watervoorziening sterk verbeterde. Bovendien kreeg 
de stad zo een goede aansluiting op het ommeland. Rondom het 
Schuitendiep ontstond een nieuw handelsgebied dat later de naam 
Schuitenskwartier kreeg (schuitenschuivers zijn turfschippers die 
hun schip zelf voortbewegen door trekken, duwen of bomen). Later 
werd de noordelijke stadsgracht verbreed en verdiept. De handels
haven die zich hier ontwikkelde heet nu Noorderhaven. 

Op de industrieterreinen Eemspoort en Driebond in de stad Groningen ligt een bijzonder 
natuurgebiedje: de Hunzezone. De enclave ontleent zijn naam aan de rivier de Hunze. De 
bochtige Euvelgunnerweg spiegelt de loop van de Hunze die hier ooit door het terrein 
kronkelde. De eerste bewoners van dit gebied kwamen vermoedelijk over of langs de rivier 
naar het noorden en bleven na verloop van tijd permanent op deze plek. Maar de Hunze 
speelde niet alleen een rol bij het ontstaan, maar ook bij de ontwikkeling van Groningen. De 
stad kwam mede dankzij de Hunze tot bloei, maar niet nadat de `Stadjers’ de rivier flink naar 
hun hand zetten. 

big business
Rond de havens in de stad Groningen kwam de handel tot bloei. De 
turfhandel in het Schuitenschuiverskwartier kreeg een enorme im
puls door de opkomst van een nieuwe industrietak als de steenbak
kerij, die veel turven nodig had om de ovens brandend te houden. 
Met het toenemen van de nijverheid groeide de vraag naar turf voor 
zoutziederijen, branderijen en brouwerijen. De schuitenschuivers 
deden goede zaken en werden steeds belangrijker. Zij vormden 
een succesvol Schuitenschuiversgilde dat de vaart op de Hunze 
monopoliseerde. Turfhandel werd big business toen de hoogvenen 
ten zuidwesten van de stad op grote schaal werden geëxploiteerd. 
Duizenden hectare veen gingen volledig op de schop. De handel 
verliep verplicht via de markt in Groningen. Vreemdelingen moch
ten geen ommelander producten buiten Groningen verhandelen. 
Door dit ‘stapelrecht’ domineerde Groningen de economie in de 
wijde omgeving.

 ‘bruine goud’
Om de verveningen mogelijk  te maken, legde de stad een in
drukwekkende infrastructuur aan van vele duizenden kilometers 
kanalen (diepen), zijkanalen (wijken), bruggen en sluizen. De 
hoofdvaarwegen voor de afvoer van turf, het Winschoterdiep en 
het Stadskanaal, liepen regelrecht naar de stad, waar de handel 
plaatsvond. De stad hief zo’n dertig procent belasting over de ver
koopprijs van turf en verdiende ook op het heffen van tol, brug en 
sluisgelden. De ontginners en verveners huurden stukken veen 
van de stad, maar moesten die plekken wel op een bepaalde manier 
ontwateren, afgraven en achterlaten. Na hun vertrek beschikte de 
stad dan over vruchtbare landbouwgrond. De turfhandel was aan 
alle kanten lucratief. Niet voor niets noemde men turf “het bruine 
goud”!

DE HUNZE EN DE STAD
over Het beteUgeleN 
vaN eeN oerrivier 
Tekst Jet Spits   Fotografie Omke Oudeman, Henk Tuinema

Bij de Noorderhaven kwamen twee sluizen om het getij in de 

grachten te controleren en het zoute Hunzewater te weren. Aan de 

Grote Spilsluizen bij de Ossenmarkt herinneren behalve de naam 

van dit stukje diepenring ook de hoge en de lage kade, die bij eb en 

vloed het laden en lossen van schepen mogelijk maakten.

Hunzezone
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grondverwerver jan knorren: 
“natuur kwam er vroeger bekaaid 
vanaf”

natuurgebieden zijn van alle tijden. Maar de 

kijk op wat natuur is en hoe je het beheert, 

is door de jaren heen drastisch veranderd. 

jan knorren hield zich tijdens het grootste 

gedeelte van zijn werkzame leven bezig met 

het aankopen van land. eerst voor de over-

heid, later voor het groninger landschap.

“Vanaf 1964 kocht ik voor het Ministerie 

van Landbouw land aan in het kader van de 

schaalvergroting van de landbouw. alles 

stond toen nog in het teken van de wederop-

bouw na de Tweede Wereldoorlog. Het beleid 

was toen om het land te gebruiken om zoveel 

mogelijk voedsel te verbouwen, tegen een zo 

laag mogelijke kostprijs.” Natuur kwam er in 

die tijd bekaaid vanaf. Gebieden die door hun 

ligging of grondsamenstelling niet interes-

sant waren voor intensieve landbouw, kregen 

het stempel ‘natuurgebied’.” Dat stempel had 

dus niets te maken met dieren en planten. 

Maar vanaf de jaren ’70 begon de invloed van 

natuurbeheerorganisaties toe te nemen en 

natuur werd steeds belangrijker. Knorren: 

“Natuurbeheerorganisaties kochten in die 

tijd vaak kleine, strategisch gelegen stukjes 

land aan, zodat de natuurdoelstelling zich als 

een olievlek over het omringende land zou 

uitspreiden. Dat werkte soms ook goed. ”

Toen in de jaren ’90 niet meer het Rijk maar 

de provincies verantwoordelijk werden voor 

het aankopen van landbouwgrond, was Knor-

ren al bijna vijftien jaar in Groningen actief. 

Hij besloot toen om gebieden te verwerven 

voor Het Groninger Landschap. Hij ging dus 

aan de andere kant van de onderhandelings-

tafel zitten.  “Dat was niet altijd makkelijk, 

want bij onderhandelingen kreeg ik nog wel 

eens argumenten teruggekaatst die ik zelf 

in het verleden had gebruikt bij de aankoop 

van agrarisch land. Tot 2008 werkte Knorren 

altijd met veel plezier voor Het Groninger 

Landschap. Zijn inbreng heeft ertoe bijgedra-

gen dat de stichting een aantal belangrijke 

natuurgebieden kon verwerven. Zo was hij 

er bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor 

dat de polders rond het Zuidlaardermeer en 

Harssensbosch in het Reitdiepgebied nu in 

handen zijn van Het Groninger Landschap. 
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Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

WOLFSBARGE: vaN boUWlaND 
tot NatUUrgebieD

Jan Knorren



verzin een naaM voor 
ons vakanTiehuis!

Het gaat om het vakantiehuis van Het 

Groninger Landschap naast de Coendersborch 

in Nuis. Het is een vakantiehuis voor maximaal 

10 personen, heeft een moderne inrichting en is 

van alle gemakken voorzien. 

Het huis ligt op het borgterrein. Gasten worden 

’s morgens wakker met uitzicht op de prachtige 

borg. Het hele landgoed staat ter beschikking. 

Wandelen, fietsen, vogels kijken, alles is 

mogelijk.

Stuur uw suggestie voor de nieuwe naam 

van ons vakantiehuis vóór 15 april 2014 naar: 

info@groningerlandschap.nl o.v.v. prijsvraag 

Coendersborch. Het kan ook per post: Het 

Groninger Landschap, tav Communicatie, 

postbus 199, 9750 aD Haren.

De winnaar wordt in de volgende Golden Raand 

bekend gemaakt, en wint een lang weekend in 

dit prachtige vakantiehuis! De winnende naam 

wordt eigendom van Stichting Het Groninger 

Landschap, hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend.

HEt ZEEUWSE LANDScHAP: hoeve van der Meulen

Het Zeeuwse Landschap heeft in de gerestaureerde Hoeve Van der Meulen te ‘s-Heer 

Abtskerke twee sfeervolle vijf-sterren appartementen gerealiseerd. Elk appartement biedt 

plaats aan vier personen. In rust, ruimte en stilte wakker worden. Een prachtig uitzicht 

op de akkers. talloze vogels horen fluiten. Heerlijk wandelen of fietsen door het prachtige 

Zuid-Bevelandse landschap. Kortom, genieten van mooie natuur en van de sfeer van het 

boerenlandleven van weleer. 

De monumentale Hoeve Van der Meulen ligt aan een rustige binnenweg bij het dorp ‘s-Heer 

Abtskerke in de ‘Zak van Zuid-Beveland’, een regio waar talloze herinneringen liggen aan 

de strijd met het water; kreken, polders en dijken. De kleuren van de akkers wisselen ieder 

seizoen. In het voorjaar zijn de vele wit-rose bloeiende boomgaarden een ware attractie. In 

de wijde omtrek pieken de kerktorens van de pittoreske dorpjes boven het landschap uit.

Meer informatie 

Als donateur van Het Groninger Landschap krijgt u 10% korting bij boeking van een appar-

tement van Hoeve Van der Meulen. Voor meer informatie over de appartementen van Hoeve 

Van der Meulen en alle andere prachtige vakantiewoningen van de provinciale Landschap-

pen kijkt u op www.inhetlandschap.nl. Op deze gezamenlijke website kunt u ook terecht 

voor alle actuele activiteiten en bezoekerscentra van de provinciale Landschappen.
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Uitgerust wakker worden in een authentieke vakantiewoning midden in een 

natuurgebied? De 12 provinciale Landschappen beheren  vakantiewoningen op 

unieke locaties in prachtige natuurgebieden. De vakantiewoningen zijn van alle 

gemakken voorzien en bieden een comfortabel verblijf. 

uiTWaaien Bij de punT van reide en slapen in ‘olle Tjoard’

Lekker een paar dagen met het hele gezin 

uitwaaien bij de Punt van Reide. Dat kan! 

Stichting Het Groninger Landschap heeft het 

oude boerderijtje Olle tjoard aan de Dallinge-

weersterweg in termunten verbouwd tot een 

sfeervolle vakantiewoning voor 7 personen. 

De woning ligt op 50 meter afstand van het 

bezoekerscentrum De Reidehoeve. Het is 

een ideaal vertrekpunt voor wandelingen 

en fietstochten langs de Dollarddijk en de 

vogelrijke Breebaart polder. Deze polder 

en de omliggende weidse landerijen en 

uitzichten zijn van een absolute schoon-

heid en uniek in Nederland. In het voorjaar 

zijn er volop zeehonden met jongen te zien 

bij de Punt van Reide. Het binnendijkse 

brakwatergebied in de polder is een oase 

voor foeragerende, rustende en broedende 

ganzen, eenden, kokmeeuwen en wadvogels 

als plevieren, lepelaars en kluten. Maar ook 

oeverzwaluwen, blauwborsten, rietzangers, 

karekieten, kiekendieven, slechtvalken…tot 

de zeldzame zeearend aan toe. Een verblijf in 

deze vakantiewoning is voor elke natuur- en 

vogelliefhebber een onvergetelijke ervaring! 

Meer informatie: www.inhetlandschap.nl

coMForTaBel overnachTen 
Midden in de naTuur



Als een groene oase ligt de Hunzezone midden in de bedrijvige 
stad. Dat het er nog groen is, hebben we vooral te danken aan 
Thies Dijkhuis. Zijn boerderij staat er, op de boorden van de oude 
Hunzeloop. Zijn leven lang spande Dijkhuis zich in om het land 
van zijn familie te behouden. De eenling tegen de oprukkende 
verstedelijking. Met een gerust hart geeft hij het stokje over aan 
Het Groninger Landschap.

Tekst addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

THIES DIJKHUIS: ‘iN De 
HUNZeZoNe ligt mijN 
familiegescHieDeNis’

Het zuidoosten van de stad Groningen 
straalt bedrijvigheid uit. De drukke ring
weg, loodsen, industrie, groothandels: het 
landschap oogt er grijs en rechthoekig. 
Toch is er gelukkig ook natuur. Tussen de 
bedrijventerreinen kronkelt een verrassend 
groene oase, de Hunzezone. Wie er wandelt 
of fietst, kan zich wanen in het Groningen 
van vroeger, toen de Hunze nog vrijelijk 
door het landschap slingerde. Dat de Hun
zezone bewaard is gebleven, hebben we te 
danken aan Thies Dijkhuis. Hij woont en 
boert er, en is van de oude stempel. Goed
lachs, met een pet op, wandelstok in de 
hand, vertelt hij honderduit over het land 
van zijn familie. Generaties Hunzebewo
ners gingen hem voor. Binnen hangen de 
portretten aan de muur. “Dat is opa Koning, 
met pijp in de mond. Hij woonde even ver
derop. En dat is oma Kars, die met mijn opa 
omstreeks 1880 deze boerderij kocht. Hier, 
aan de Hunze, ligt mijn familiegeschiede
nis.”

verrekijker
Euvelgunnerheem, lezen we op de gevel 
van de boerderij. De kronkelende weg 
ervoor is ook naar Euvelgunne genoemd, 

wat onland of ‘moeilijk land’ betekent. 
“We staan hier op de verhoogde oeverwal, 
aan de boorden van de oude rivier. Hier 
stroomde vroeger de Hunze langs de oost
zijde van de stad.” Dijkhuis, 68 lentes jong, 
kent de Hunzezone door en door. Hij is er 
geboren en getogen, en heeft het gebied 
met eigen ogen zien veranderen. Als kind 
fietste hij door de weilanden naar de stad. 
“Kieviten en grutto’s vlogen om de kop. Om 
me heen kon ik talloze kerktorens zien: van 
Haren, Noorddijk, Engelbert, Middelbert en 
natuurlijk de Martinitoren.” 
Binnen in zijn woonkamer staat Dijkhuis 
bij het raam. Met de verrekijker tuurt hij 
naar buiten. “Zo hielden we onze koeien in 
de verte in de gaten. Vroeger keek ik ander
halve kilometer ver.” De foto op het dressoir 
bevestigt het beeld: groene weilanden met 
kaarsrechte sloten, zover het oog reikte, 
met aan de horizon een bomenrij. “Deze 
foto is van eind vorige eeuw”, vertelt Dijk
huis. Hoe anders oogt het nu. Dijkshuis’ 
boerderij ligt ingeklemd in een uitgestrekt 
bedrijventerrein. Op nog geen zeventig 
meter afstand kijkt hij tegen een muur van 
bedrijfsgebouwen aan. De verrekijker is 
bepaald niet meer nodig.

Het behoud van de Hunzezone is Dijkshuis’ 
levenswerk. Hij houdt van de Hunzezone, 
voelt zich er verantwoordelijk voor, en 
heeft deze uiteindelijk planologisch veilig
gesteld. “Dit land blijft groen”, zegt hij trots. 
“Als laatste van vele agrarische generaties 
draag ik het stokje over aan Het Groninger 
Landschap. Zij gaan ervoor zorgen dat mijn 
familiegeschiedenis hier behouden blijft.”

scherp blijven
De Hunzezone beschermen was geen sine
cure. In de woonkamer liggen overal hoge 
stapels papier; boeken, rapporten, artike
len, bestemmingsplannen, allemaal over 
dit gebied. “Je moet voortdurend scherp 
blijven. Onderhandelen, geven en nemen, 
aan de juiste touwtjes trekken, en zelf geen 
fouten maken”, schetst Dijkhuis zijn tac
tiek. Boerenslimheid. Eigenlijk is het een 
wonder dat de boerderij er nog staat. In de 
oorlog zou er de brand in. Menigmaal stond 
het op de nominatie voor sloop. Rond 1965 
bijvoorbeeld, toen het bedrijventerrein ach
ter het huis verrees. De Hunze, die achter 
de boerderij stroomt, bleek z’n reddende 
engel. “De Hunze was destijds de gemeen
tegrens tussen Groningen en Noorddijk. 

Thies Dijkhuis
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Onze boerderij lag in Noordijk, en bleef 
overeind. Onze buren woonden wél in de 
gemeente Groningen. Die boerderij werd 
gesloopt.” Later bood een slordigheid in het 
bestemmingsplan uitkomst. “Groningen 
wilde dit gebied volbouwen, maar volgens 
het bestemmingsplan mochten hier maar 
tien gebouwen staan mét een woning. Mijn 
broer is jurist. Zo redde de oplettendheid 
de boerderij.” Voor zijn inspanningen is 
Dijkhuis twee jaar geleden beloond met een 
lintje.

Houten grupstal
In en buiten de boerderij zijn de contrasten 
groot. Oud en nieuw liggen vlakbij elkaar. 
Terwijl aan de overzijde de nieuwste 
producten op de schappen liggen, staat 
in zijn tuin een wit tbchuisje uit 1900, 
waar Dijkhuis’ ooms en tantes extra 
buitenlucht en zonneschijn kregen. Vooral 
de schuur ademt geschiedenis. Dijkhuis 
laat de grupstal zien, waar sinds zijn 
geboorte weinig is veranderd. Wanden 
en plafond zijn van hout, de schuur heeft 
een lemen vloer. Zeventien koeien staan 
er nog, waarvan zeven blaarkoppen, een 
oudGroninger ras. “Vroeger hadden we 

meer dan tachtig koeien, groot en klein”, 
vertelt Dijkhuis, terwijl hij met een vork 
het hooi aanvult. Eind mei gaan de koeien 
weer het land in, dat hij sinds een paar jaar 
pacht van Het Groninger Landschap. Dat 
Het Groninger Landschap de Hunzezone 
grotendeels in eigendom heeft, juicht hij 
toe. “Mijn koeien zijn levende grasmaaiers, 
die het gebied open houden.” In het 
voorjaar brengt hij ook de stalmest op het 
land. Niet meer met paard en wagen, zoals 
in zijn jeugd, maar met mestverspreiders. 
Toch kost zijn wijze van boeren veel tijd 
en energie. “Wil je deze authentieke 

boerenplaats in de toekomst zo houden, 
dan zit daar veel arbeid in.”
De Hunzezone is in trek. Recreanten en 
inwoners van Meerstad en omgeving 
gebruiken de zone als groene long. Vooral 
tussen de middag stroomt het vol met 
werkenden van omliggende bedrijven, 
voor hun dagelijkse kuier. Lunchhappers, 
noemt Dijkhuis ze. Velen komen over het 
nieuwe hoogholtje, Diekhoestertil geheten, 
genoemd naar Dijkhuis. “Op het houten 
bordje staat mijn naam fout gespeld”, lacht 
hij. “Er staat: Dijkhoestertil. Dat kan niet. 
Het is Diekhoes of Dijkhuis.”



Cateraar ’s amuse is Vriend geworden van Het 

Groninger Landschap. De Groningse cateraar is 

een toonaangevende naam  in de noordelijke 

horeca. Het is een duurzaam bedrijf dat werkt 

met pure, biologische en ecologische producten. 

al 25 jaar verzorgt ’s amuse de catering op fees-

ten, bruiloften of op (bedrijfs)bijeenkomsten 

op soms bijzondere locaties, maar ook thuis. De 

professionele medewerkers nemen zelfs de com-

plete organisatie van een feest op zich, als de 

klant dat op prijs stelt. Bel voor meer informatie 

met 050-3129213 of kijk op  www.samuse.nl

ITenso op: een advies- en dienstverlenend bu-

reau in ICT en automatisering is Vriend gewor-

den van Het Groninger Landschap. ITenso is een 

onafhankelijke consultancy partner, bij uitstek 

geschikt voor advies en het scherp inkopen van 

hard- en software. Door de brede IT kennis kun-

nen zij adviseren over de aanschaf en de daarbij 

komende zaken zoals het inrichten en beveili-

gen van netwerk, serverparken en werkplekken. 

Meer informatie: www.itenso.nl

Vanaf 1 januari 2014 is het eenvoudiger gewor-

den om periodieke giften aan Het Groninger 

Landschap helemaal te kunnen aanmerken 

als aftrekbare gift in de inkomstenbelasting. 

Daarvoor is het niet meer nodig om naar de 

notaris te gaan, maar is een onderhandse 

overeenkomst tussen gever en Het Groninger 

Landschap voldoende. Deze overeenkomst is te 

downloaden op de site van de Belastingdienst. 

De minimale looptijd van de periodieke gift is 5 

jaar. De periodieke gift is met die overeenkomst, 

ongeacht het bedrag, helemaal aftrekbaar van 

de inkomstenbelasting. 

Niet-periodieke giften worden pas aangemerkt 

als aftrekbare gift zodra de giften de drempel 

van 1% van het verzamelinkomen overschrijden.  

Meer informatie: www.belastingdienst.nl of via 

www.groningerlandschap.nl 

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. 

nieuWe vriend: ‘s aMuse

nieuWe vriend: iTenso

BelasTingvoordeel 
periodieke giFT“Veel medewerkers van de bedrijven hier op 

het terrein gebruiken het natuurgebied om 
even te wandelen, een frisse neus te halen”, 
aldus Peter Stavasius, bestuurslid van de 
VBZO. “Het is een mooie oase zo tussen alle 
vierkante meters asfalt en bedrijven. Deze 
groene strook ligt er al van oudsher en bij 
de ontwikkeling van dit gebied tot bedrij
venterrein is besloten dat deze plek moest 
blijven zoals het was. Het wordt nu zeer 
gewaardeerd.”

Hechte relatie
Ooit stroomde de Hunze langs de oostelijke 
stadsrand van Groningen. Daaraan herin
nert nu de Hunzezone, in het bedrijventer
rein Zuidoost. Het is een historisch uniek 
gebied waar natuur en bedrijvigheid heel 
goed samengaan volgens Stavasius. ”Het is 
een welkome afwisseling van alle beton en 
asfalt. Het is bovendien leuk om de koeien 
zo vlak naast je bedrijf te hebben lopen. We 
zitten natuurlijk al vanaf de start van het 
bedrijventerrein in het Hunzezoneoverleg 
en er zijn altijd wel gesprekspunten over 

dit gebied. Over het onderhoud en wie doet 
nu precies wát. Dat is beter geworden sinds 
Het Groninger Landschap eigenaar werd 
van de Hunzezone. Dat maakte de verant
woordelijkheden duidelijk en het geeft 
zekerheid voor de toekomst. Zo door de 
jaren heen is de relatie met Het Groninger 
Landschap steeds hechter geworden. Het is 
ook mooi om  te merken dat men anders is 
gaan kijken naar de Hunzezone. Eigenlijk 
leven we allemaal in de waan van de dag en 
het is goed om een bredere blik te krijgen. 
Wat dat betreft gaan de ogen wel open”. 

Duurzaam investeren
De ondernemers delen volgens Stavasius 
de visie van Het Groninger Landschap dat 
bedrijfsleven en natuurorganisaties meer 
zouden moeten samenwerken. “Maar één 
en één moet dan eigenlijk drie zijn. Ik 
denk dat dat hier het geval is en dan zijn 
ondernemers altijd in staat om snel beslis
singen te nemen. Er lag al een natuurlijk, 
onverhard pad, maar dat was niet echt 
uitnodigend. We begrepen dus heel goed de 

Het Groninger Landschap en de Verenigde Bedrijven Zuidoost 
(VBZO) in de stad Groningen slaan de handen ineen. De 
bedrijvenvereniging helpt de stichting bij de recreatieve 
ontwikkeling van de Hunzezone, de ‘groene long’ op het 
industrieterrein, en neemt de volledige kosten van de aanleg van 
een verhard wandelpad voor haar rekening.

‘eéN eN ééN moet Drie ZijN’
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wens om een halfverhard pad aan te leggen 
en het gebied zo toegankelijk te maken voor 
alle publiek. We hebben Fondsgelden tot 
onze beschikking, maar daar zijn we zuinig 
mee. We willen het duurzaam investeren, 
in projecten met een gezamenlijk onderne
mersbelang. Daarbij betrekken we graag onze 
omgeving. We hebben besloten om dit pro
ject te omarmen en het volledige bedrag dat 
nodig is voor dit pad, 11.500 euro, te betalen. 
Dit zijn voor ons investeringen die we niet 
elk jaar kunnen doen, maar we blijven wel 
altijd kijken waar een gezamenlijke meer
waarde ligt.” 

Tekst Rogier Verhagen  Fotografie Omke Oudeman

groND tHesiNge aaNgekocHt met gift 

Het Groninger Landschap heeft ruim  
1 hectare grond gekocht naast de molen 
Germania in Thesinge. De grond heeft 
een grote cultuurhistorische waarde en 
Het Groninger Landschap kon de grond 
aankopen door een gift van mevrouw 
Schuurman.

“Ik had een aardig geldbedrag over en 
wilde daar iets blijvends mee doen. 
Dat vind ik een fijn idee.” Mevrouw 
 Schuurman wilde haar geld besteden 
aan de aankoop van natuurterreinen. 
Directeur Marco Glastra van Het 
Groninger Landschap nam haar toen mee 
naar Thesinge om te kijken naar de grond 
rond de molen Germania. De molen is 
sinds vorig jaar eigendom van de Stichting 
en Het Groninger Landschap wilde ook 
graag de grond eromheen overnemen 
vanwege de cultuurhistorische waarde. 
“Ik hou heel veel van het Groningse 
landschap. Ik heb er 39 jaar gewoond en 

door mijn werk heb ik de hele provincie 
goed leren kennen. Thesinge ken ik, het is 
een geweldig mooi dorp. Ik ben blij zo een 
bijdrage te kunnen leveren aan behoud 
van deze waardevolle grond. Meneer 
Glastra houdt me goed op de hoogte van 
de besteding van mijn geld. Hij is daar 
heel attent in.”
Voor het gebruik van de grond wordt de 
bevolking van Thesinge actief betrokken, 
aldus beheerder Arjan Hendriks. “Het 
is een mooie, centraal gelegen plek in 
het dorp. Draagvlak bij de bevolking 
is heel belangrijk. We willen het liefst 
samen met de bewoners optrekken. Met 
de  Vereniging Dorpsbelangen Thesinge 
 praten we over de historie van deze plek 
en hoe we het het best kunnen inrichten 
om die geschiedenis inzichtelijk te 
maken. Het liefst doen we dat ook samen 
met de bewoners. Het moet niet alleen 
ons, maar vooral ook hún terrein zijn. We 
moeten er samen trots op kunnen zijn.”
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nog sponsoren nodig
Het Groninger Landschap werkt door om de 

Hunzezone toegankelijker te maken. Het 

nieuwe half verharde wandelpad is een be-

langrijke stap voorwaarts. Maar de stichting 

wil de leefomgeving in de Hunzezone ook 

meer geschikt maken voor een aantal vogel-

soorten. Bijvoorbeeld door het aanleggen van 

een ijsvogelwand, het plaatsen van een ooie-

vaarsnest en de aanleg van een boomgaard. 

Voor deze activiteiten zoekt Het Groninger 

Landschap naar sponsoren.

vBzo
De Verenigde Bedrijven Zuidoost (VBZO) 

heeft 130 leden. Dat is ongeveer een derde 

van het totaal aantal bedrijven in dit gebied. 

De vereniging omvat de bedrijventerreinen 

Eemspoort, Euvelgunne, Driebond, Sontweg, 

Europoort, Winschoterdiep en Rode Haan. 

In totaal gaat het om 1000 tot 1100 bedrijven 

met ongeveer 30.000 tot 40.000 werknemers. 

Daarmee is dit één van de grootste bedrijven-

terreinen van Nederland.
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Woestijntapuit
De kwelders Noordkust werden in november druk bezocht door 
vogelaars. De reden: de woestijntapuit. De woestijntapuit is in 
Nederland een zeldzame dwaalgast. De dichtstbijzijnde broedge
bieden liggen in Kazachstan, Syrië en Marokko. Het dier leeft daar 
in woestijnachtige gebieden en gortdroge heidevelden. De vogel 
komt in die gebieden nauwelijks mensen tegen en is dus ook niet 
zo bang voor ze.  Op de kwelders Noordkust was dat te merken. 
Vogelfotograaf Ipe Weeber legde het vogeltje vast, samen met nog 
tientallen vogelaars. “Ik 
herkende hem direct 
en ik wist ook wel waar 
ik moest zoeken, want 
het was al een paar 
dagen bekend dat die 
woestijntapuit daar zat.” 
‘Een zeldzaamheidje’, 
volgens de enthousiaste 
Weeber. “Hij heeft er 
toch zo’n week gezeten 
en we konden hem van 
redelijk dichtbij fotogra
feren”. 

opmars bosuilen
De betere kwaliteit van de bossen levert meer bosuilen op. Ze 
werden de afgelopen paar jaar in het Coendersbosch gesignaleerd, 
maar nu zijn ze ook waargenomen bij de Ennemaborgh.  Deze uilen 
beginnen al vroeg met hun broedseizoen. In de winter zijn ze al 
roepend bezig hun territorium te verdedigen en begin maart volgen 
meestal al de eerst eieren. Bosuilen zijn holenbroeders die een 
grote holle boom nodig hebben om te broeden. Als die er niet zijn 
nemen ze vaak ook genoegen met een speciaal opgehangen nest
kast maar als ze kunnen kiezen, gaan ze toch vaak voor de holle 
boom. Bij de Ennemaborgh zijn veel bomen gesneuveld tijdens de 
laatste stormen maar gelukkig is er nog een aantal over waar de 
soort in kan broeden.

otter vaste gast bij leekstermeer?
Na de vondst van een verse, door een otter, aangevreten vis mei 
2013 bleef het even stil maar sinds afgelopen najaar worden zeer re
gelmatig sporen langs de gehele noordoever van het Leekstermeer 
gevonden. Het gaat zowel om pootafdrukken als spraints (uitwerp
selen van een otter die hij op opvallende plekken neer legt om 
zijn territorium af te bakenen).  Ook op de speciaal geïnstalleerde 
camera komt de otter regelmatig voorbij. DNAonderzoek moet de 
komende maanden uitwijzen of het om 1 dan wel 2 otters gaat, of 
het een man of een vrouw is en wat de herkomst van het beest is. 
Otters eten vis en worden gezien als een belangrijke indicator voor 
de toestand van de natuur. Als leefgebied geschikt is voor de otter 
dan is het ook geschikt voor veel andere dieren.
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Zwarte zee-eend
Bij Nieuwe Statenzijl is in december een zwarte zeeeend waar
genomen. Voor het Dollardgebied is zo’n vogel echt een uitzon
derlijke waarneming. De eend is waarschijnlijk uit koers geraakt 
door de harde wind en het hoge water. De vogel is erg gevoelig voor 
verstoring en zoekt de vaak rustiger kustgebieden op. De zwarte 
zeeeend broedt vooral in Noord Europa, in IJsland, Noorwegen 
tot Siberië. Na het broedseizoen trekken ze in grote getale over de 
noordelijke zeeën en overwinteren hoofdzakelijk in kustgebieden 
in het Oostzeegebied, langs de Deense kust en ook langs de ondiepe 
delen van de Noordzee. Ze eten hoofdzakelijk schelpdieren. Vooral 
spisula, een kokkelachtig schelpdiertje, driehoekig, zo’n 3 centime
ter groot.
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Groene specht

(jong)

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 Groninger 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 . 

groene specht
Op zowel Landgoed Coendersborch als bij het Iwema Steenhuis 
worden regelmatig groene spechten waargenomen. De Groene 
specht is bezig met een opmars vanuit de bossen van Drenthe en 
bezet steeds meer gebieden in Groningen. De bossen in Groningen 
worden steeds ouder, bevatten steeds meer dood hout en zijn ge
varieerder qua soorten, samenstelling en leeftijden van de bomen. 
Hierdoor is er voldoende eten te vinden. Groene spechten laten 
zich bijna niet zijn maar ze zijn wel regelmatig te horen. Het geluid 
is nog het meeste vergelijken met een lachend geluid. In tegen
stelling tot veel andere spechten foerageert de groene specht niet 
alleen op bomen maar ook op de grond waar hij op zoek gaat naar 
mierennesten.



 

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 Itenso. 

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

de binding tussen een icT-dienstverlener 

en het groninger landschap lijkt misschien 

wat vergezocht, maar niet als één van 

de eigenaren al tien jaar bij de stichting 

rondloopt. icT-er hijlke hoving richtte in 

juni 2013 met een compagnon iTenso op: een 

advies- en dienstverlenend bureau in icT en 

automatisering. direct besloot hij vriend 

te worden. “het is mooi om te zien hoe 

enthousiast de mensen hier met de natuur 

en erfgoed bezig zijn. ze doen in mijn ogen 

écht werk. ik zit achter een toetsenbord 

maar zij maken er met de natuur en de 

gebouwen echt wat van. daarmee bedoel ik 

dat je de effecten van hun inspanning direct 

en duidelijk kunt zien. dat spreekt me aan.”

Hoving vindt zijn lidmaatschap vanzelfspre-

kend. “Natuurlijk werk ik hier en is Het Gro-

ninger Landschap een opdrachtgever. Zo doe 

ik iets terug. Maar eigenlijk zou elke Gronin-

ger die hart heeft voor zijn provincie Bescher-

mer moeten zijn. Ik ben dat persoonlijk al 

jaren, als geboren en getogen Stadjer. Ik ben 

er trots op Groninger te zijn. Daar hoort - vind 

ik - bij dat je dit landschap wilt helpen be-

schermen. Bovendien loop ik al lang rond bij 

Het Groninger Landschap en ik ken de meeste 

terreinen en gebouwen wel redelijk. Ik heb 

als ICT-er een overwegend ‘zittend’ beroep. 

Binnen en achter een toetsenbord. Dan is het 

heel gezond om er geregeld uit te gaan. Ik 

wandel en fiets veel met mijn familie en zoek 

daarbij graag de gebieden van Het Groninger 

Landschap op. Ik wordt er altijd blij van als 

ik de natuur en de mooie landschappen weer 

zie. Het mooist vind ik de Punt van Reide, bij 

Termunten. Mij trekt de zee enorm aan, de 

Wadden, de weidsheid. Ik heb wat met water. 

Dat komt van vroeger. Mijn vader zat in de 

scheepsbouw. Boten waren erg belangrijk 

en ik heb dus regelmatig bij en op het water 

gezeten. De zee heeft iets machtigs. Wat ik 

ook mooi vind is dat er steeds meer erfgoed 

bijkomt. Het was een goed besluit om naast 

de natuur ook het erfgoed als speerpunt in 

het beleid op te nemen. Groningen heeft 

zulke mooie, vaak beeldbepalende objecten. 

Ik heb laatst de Vriendendag op de Coen-

dersborch in Nuis bezocht. Het is mooi om te 

zien wat daar gebeurt. En dat een deel van 

die borg weer publiekstoegankelijk wordt, 

is belangrijk. Zeker voor de lokale bevolking. 

Dat vergroot de binding met het erfgoed. Het 

erfgoed hoort net zo goed bij Groningen als 

de natuur. Het totale plaatje is belangrijk.

ITenso
“Mooi WaT er Bij de coendersBorch geBeurT”

Hijlke Hoving


