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In memorIam: OmkE OuDEman 

Op 11 oktober overleed  fotograaf Omke Oudeman in zijn woning in 
Boerakker. Veel te vroeg werd hij van ons weggenomen, hij was pas 56. Omke 
was al enige tijd ernstig ziek. 
Beschermers van Het Groninger Landschap en lezers van de Golden Raand 
kennen zijn werk. De stemmige sfeerfoto’s van het landschap, gebouwen en 
interieurs en de prachtige en sprekende portretten. Omke begreep als geen 
ander dat een fotograaf meer doet dan alleen door een lens turen. Het vak 
vereist een grote sociale vaardigheid en die bezat hij. Dat blijkt wel uit de 
reacties van collega-redactieleden en andere medewerkers en vrijwilligers 
van Het Groninger Landschap en de mensen die werden gefotografeerd; 
“pret”, “gezellig”, “lachen” en altijd een goede sfeer, wanneer zij met Omke 
‘op reportage’ waren. Zelfs de personen die geen zin hadden in een foto, 
werden op een vriendelijke manier over de streep getrokken. Want dat was 
zijn werk en dus moest het gebeuren.
“Omke is jarenlang een prominent lid geweest van het team dat de 
Golden Raand vulde en vormgaf. Zijn fotografie bepaalde in belangrijke 
mate de uitstraling van het blad. We zullen Omke missen vanwege zijn 
professionaliteit en creativiteit, maar vooral ook de warmte die hij uit-
straalde. 
Wij wensen Omke’s vriendin Michèle, zijn familie en zijn vele vrienden alle 
kracht toe, die nodig zal zijn om met dit onvoorstelbare verlies te kunnen 
omgaan.
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Ondanks de naam van onze stichting, wordt Het Groninger Land-
schap vaak toch vooral als een natuurorganisatie gezien. Daar zijn 
we zelf wel een beetje schuldig aan, want de afgelopen 20 jaar 
hebben we hard gewerkt aan herstel van de natuur en daar veel 
over gecommuniceerd. Toch was het een bewuste keuze van onze 
oprichters om het woord ‘landschap’ op te nemen in onze naam. 
Want landschap omvat veel meer dan natuur. Ook ons erfgoed, 
zowel bebouwd als ongebouwd, maakt deel uit van het landschap. 
Juist daarom houden Groningers vaak in de eerste plaats van hun 
landschap, waarin natuur en cultuur naadloos in elkaar over gaan. 
We ontlenen onze identiteit in belangrijke mate aan het landschap 
waar we vandaan komen. Of het nu gaat om stad en ommeland, de 
wierden van het Hoogeland of het rechtlijnige veenkoloniale land-
schap.
Het Groninger Landschap richt  zich nadrukkelijk op het land-
schap. Natuur en erfgoed zijn daarbij even belangrijk. Als natuur-
beheerder hebben we onze sporen verdiend, als erfgoedorganisatie 
ontwikkelen we ons graag nog verder. Net als bij natuur leggen we 
het accent bij erfgoed op het behouden van wat mooi en waardevol 
is. Ook bij erfgoed komen we in actie als het bedreigd wordt, zoals 

nu door de gaswinning en bijbehorende aardbevingen. Nog meer 
dan bij natuur vraagt erfgoed om actief beheer en onderhoud. Denk 
maar aan onze borgen, boerderijen, eendenkooien en molens. 
Net als bij natuur geven we soms ruimte voor nieuwe ontwikkelin-
gen op het vlak van erfgoed. Het landschap is niet statisch, maar 
ontwikkelt zich verder in wisselwerking met nieuwe maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Hiervoor moet ruimte zijn, als het maar met 
respect voor het verleden en heden gebeurt. Vanuit die opvatting 
hebben we op de Coendersborch een eigentijdse cultuurkoepel ge-
bouwd die een aanwinst is voor het historische landgoed én volop 
gebruikt wordt door plaatselijke muziek- en toneelverenigingen. 
En in dezelfde lijn doen we in deze Golden Raand een oproep om 
met ideeën te komen voor een buitendijkse wierde bij Noordpol-
derzijl. Net als de Kiekkaaste aan de Dollard kan deze wierde een 
aanwinst zijn voor het landschap van de Noordkust en tegelijker-
tijd mensen een prachtige beleving geven aan de rand van Wereld-
erfgoed Waddenzee.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman, Ron Buist, Henk Tuinema

Het GroninGer LandscHap: 
mEER BETROkkEn BIJ 
BEHOuD ERFGOED

HunZESymPOSIum SPREEkT TOT DE 
VERBEELDInG

Op het Hunzesymposium van 23 septem-
ber jl. hebben Het Drentse Landschap en 
Het Groninger Landschap de Hunzevisie 
2030 gepresenteerd. De komende jaren 
willen de landschappen vooral het Hun-
zelandschap vanaf de bron tot de Wad-
denzee herstellen. In Drenthe ontbreekt 
nog een aantal schakels, in Groningen 
vormt de verbinding langs de stadsrand 
van Groningen de grootste uitdaging. 
Rond 1400 is de Hunze omgeleid naar 
de binnenstad van Groningen, maar nog 

altijd is een groot deel van de historische 
loop herkenbaar. Door deze stukjes weer 
met elkaar te verbinden, kan uiteindelijk 
weer Hunzewater richting Reitdiep en 
Waddenzee stromen. 
Een andere uitdaging is het vastleggen 
van CO2 in het Hunzegebied. Veengebie-
den houden grote voorraden CO2 vast, 
een broeikasgas dat een belangrijke rol 
speelt in de opwarming van de aarde. 
We gaan onderzoeken of bedrijven en 
particulieren in de toekomst hun CO2-
uitstoot in het Hunzegebied kunnen 
compenseren en daarmee bijdragen aan 
ontwikkeling van natte natuur.
Tijdens het symposium werd met beel-
den geïllustreerd hoe het Hunzedal 
de afge lopen 15 jaar is veranderd van 
een recht getrokken waterloop in een 
prachtige  meanderende rivier. De Hunze 
slingert sinds kort op veel plekken weer 
als vanouds. Aan de oevers prijken 
nieuwe natuurgebieden. Bij elkaar maar 
liefst 3000 hectare natte natuur, waar 
niet  alleen bevers, otters en zeearenden, 
maar ook omwonenden, recreanten en 
bedrijven volop van profiteren.
De film ‘Hunze, Wereldnatuur binnen 
handbereik’, laat met prachtige lucht-
opnames de rijkdom van het gebied zien. 
De film is te zien op www.groninger-
landschap.nl  en in Buitenplaats Reit-
diep, aan de Wolddijk 103 in Groningen.
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OTTer Challenge, Op 
naar de 1000 OTTers in 
nederland!

Het Groninger Landschap doet samen met een 

groot aantal andere natuurorganisaties mee 

aan de Otter Challenge, een initiatief dat ertoe 

moet leiden er in 2020, 1000 otters in Nederland 

zijn. De otter is een dier dat thuishoort in ons 

waterrijke Nederlandse landschap. Jaarlijks 

sterven er helaas nog een hoop otters bij het 

oversteken van autowegen of in fuiken van 

visserij. Door slimme en innovatieve oplossin-

gen te zoeken en te realiseren, vergroten we 

de kansen op overleving en uitbreiding. Het is 

de bedoeling dat de Nederlandse natuur- en 

milieuorganisaties, experts, studenten, onder-

nemers en bedrijven business ideeën inzenden 

die ervoor zorgen dat de otter structureel kan 

overleven in Nederland. We zoeken ideeën 

voor nieuwe oplossingen voor de onnatuurlijke 

doodsoorzaken van de otter, of ideeën die 

bestaande oplossingen financieel duurzaam 

maken.  Tot 14 december kunnen geïnteresseer-

den hun business idee om de otter te helpen 

inleveren via de site www.otterchallenge.nl. 

Dar is ook meer informatie over de challenge te 

vinden.

Directeuren Eric van der Bilt (l) van 

het Drents Landschap en Marco 

Glastra (Het Groninger Landschap). Fo
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Monumentale borgen, steenhuizen, molens en kapitale boerderijen. Erfgoed 
waarvoor Het Groninger Landschap zich sinds haar oprichting met hart en ziel 
inzet en voor de komende jaren staat de aandacht voor het provinciale erfgoed 
nog hoger op de agenda. Mede vanwege de krimp en de aardbevingen is de 
zoektocht naar herbestemming van beeldbepalende erfgoed actueler dan ooit.

Met alle aandacht die de laatste twee decennia uitging naar inrich-
ting en beheer van natuur leek Het Groninger Landschap vooral een 
natuurbeheerder. Onmiskenbaar lag het accent van de werkzaam-
heden sinds de jaren negentig met de vorming van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) inderdaad op ontwikkeling van nieuwe 
natuur. Maar nu de EHS haar voltooiing nadert, ontstaat weer meer 
ruimte voor de rol als erfgoedbeheerder. Het is een ontwikkeling 
die een jaar of vijf geleden inzette.

Soldatendijk
Al leek erfgoed even wat minder prioriteit te genieten, daarmee 
was het allerminst uit beeld. Sterker nog, erfgoed zit Het Groninger 
Landschap gewoon in de genen. Zo was het eerste object dat Het 

Groninger Landschap na haar oprichting in 1936 in beheer kreeg, 
voordat de stichting zelfs ook maar een vierkante meter natuur in 
bezit had, de Soldatendijk van de vesting Bourtange. “Wij zijn een 
landschapsorganisatie”, maakt directeur Marco Glastra de statu-
taire verankering van erfgoed in de doelstellingen van Het Gro-
ninger Landschap duidelijk. Monumentale gebouwen, molens en 
ander erfgoed zijn nou eenmaal onderdeel van het landschap en ze 
vormen bovendien vaak een twee-eenheid met de natuur die zich 
in de nabijheid bevindt. Glastra: “Uit een enquête weten we dat 93 
procent van onze Beschermers vindt dat we ons op landschap in de 
brede zin van het woord moeten richten. Daar maakt erfgoed zeker 
deel van uit.” 

Huize Weltevreden

Glimmen

Uw mooiste plek in 
groningen?
Welke plek in Groningen is voor u 

bijzonder? Om de schoonheid? Om 

de fijne of bijzonder herinnering? 

Omdat u zich er zorgen over maakt? 

Omdat u het graag met alle andere 

Groningers wilt delen? Laat het ons 

weten! Wij willen de nieuwe kalender 

van Het Groninger Landschap graag 

samen met u maken, dus aan de hand 

van uw gekozen plek en uw verhaal. 

Stuur uw verhaal aan info@groninger-

landschap.nl  ovv Kalender 2016 en 

misschien komt uw verhaal en uw 

plek in de kalender van Het Groninger 

Landschap 2016.



 

nieuwe rol
De laatste paar jaar is de erfgoedportefeuille van Het Groninger 
Landschap stevig gegroeid. Molens werden overgenomen van 
stichtingen of gemeenten, het terrein bij de voormalige borg 
Ewsum in Middelstum kwam in beheer en ook kwam Huize 
Weltevreden in Glimmen onder de hoede van Het Groninger 
Landschap. Daarnaast bekijkt de stichting ook haar boerderijen 
steeds meer met de erfgoed-bril. Veel van het ‘nieuwe’ erfgoed 
kwam in bezit nadat de eigenaren Het Groninger Landschap 
benaderden met de vraag of de stichting het monument ‘overeind’ 
zou willen houden. “We zien het aantal aanvragen duidelijk 
toenemen”, merkt Glastra op. “Er is dus behoefte aan een 
organisatie als de onze die op dit gebied iets waar kan maken.” 
Dat eigenaren vaker aankloppen is niet zo gek, sinds de eisen en 
bureaucratie waarmee ze als monumentbezitter te maken hebben, 
ingewikkelder zijn geworden. Zo moeten eigenaren tegenwoordig 
een zesjarenplan indienen waarin de zorg voor het monument 
tot in detail wordt beschreven. Vooral particulieren en kleine 
stichtingen hikken aan tegen de kosten die daarmee gepaard gaan. 
“Er zijn organisaties die particuliere eigenaren kunnen adviseren, 
zoals de Monumentenwacht. Wij komen in beeld als eigenaren 
overwegen hun monument over te dragen aan een organisatie 
die het in stand wil houden”, zegt Glastra. “Mede vanwege het 
toenemend aantal aanvragen was het moment aangebroken om 
duidelijker te bepalen welke rol we hier willen vervullen. Ook 
omdat we niet langer van geval naar geval willen rollen, zoals het 
tot nog toe eigenlijk ging. We willen focus aanbrengen.” 
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Boerderij Ter Borg Koude oorlog-object

het voortbestaan van het monument gedragen worden door de lo-
kale gemeenschap. Het Groninger Landschap verwacht dat die het 
monument levendig houdt en meewerkt aan onderhoud. Hoe de 
exploitatie wordt geregeld verschilt nogal tussen de erfgoedcatego-
rieën. Veel hangt daarbij af van de vraag in welke mate de jaarlijkse 
kosten kunnen worden terugverdiend. Een boerderij biedt daar-
voor meer mogelijkheden, aldus Glastra, dan bijvoorbeeld een mo-
len, omdat daarvoor nauwelijks een andere invulling is te vinden. 
Ook de jaarlijkse onderhoudskosten variëren nogal. “Voor zoiets 
als de luchtwachttoren vallen die waarschijnlijk nog wel mee”, licht 
Glastra toe. “Maar bij een oude pastorie of een boerderij is dat heel 
anders. Daar kan het onderhoud maar zo tienduizenden euro’s per 
jaar kosten.”

Bewoning
Voor het in beeld brengen van de diverse mogelijkheden voor 
herbestemming van monumentale boerderijen heeft Het Gro-
ninger Landschap de hulp ingeroepen van architectenbureau 
Onix. Dat heeft een plan gemaakt waarin een belangrijke plaats is 
ingeruimd voor bewoning, aangevuld met kleinschalige bedrijvig-
heid, expositiemogelijkheden of zorg. “Basis van het concept is 
meervoudige bewoning door een aantal huishoudens die ook iets 
met elkaar delen”, aldus Glastra. “De kinderopvang, of mantelzorg 
bijvoorbeeld. Maar een gezamenlijke expositieruimte kan ook. Het 
Groninger Landschap neemt in beginsel het casco-onderhoud van 
boerderij en erf op zich, de bewoners zorgen voor de nadere invul-
ling, waarbij de boerderij bij voorkeur ook een vorm van publieke 
openstelling krijgt.”

“grote zorg over aardbevingen”

Aan de Dialoogtafel, die zich inzet voor de aardbevingsregio, trek-

ken Het Groninger Landschap en Stichting Oude Groninger Kerken 

gezamenlijk op voor behoud van monumenten. De organisaties 

hebben samen met het Museumhuis / Molenhuis als start van het 

herbestemmingsprogramma onlangs vier proefprojecten geselec-

teerd: opknappen en een nieuwe invulling geven aan een boerderij, 

een molen, een kerk en een ensemble van monumenten in een 

dorpskern. Herbestemming van dit cultureel erfgoed is onderdeel 

van het programma dat is opgesteld door de Commissie Meijer. Een 

van de uitgangspunten daarvan is verbetering van de leefbaarheid, 

naast schadeherstel en -preventie. Voor herbestemming van in de 

totaal twintig erfgoederen in het programma is twaalf miljoen euro 

nodig. Los nog van preventiemaatregelen en schadeherstel, waar 

vijfentwintig miljoen voor is gereserveerd.

“Wat er nu aan schade ontstaat is al zorgelijk”, zegt directeur Peter 

Breukink van Oude Groninger Kerken. “Dat bij krachtiger bevingen 

de gevolgen groter zijn, is zeer waarschijnlijk. Wij proberen gebou-

wen in een goede conditie te brengen en daarmee hopen we dat ze 

het ook uithouden wanneer de bevingen sterker worden.” Of dat 

bouwtechnisch voldoende is, is volgens Breukink onzeker. “We doen 

zoveel mogelijk kennis op, maar we weten eigenlijk nog maar erg 

weinig.”

koude Oorlog-object
In beginsel staat Het Groninger Landschap open voor overname 
van alle bouwwerken met een monumentaal karakter. Op de 
kerken na, want daar zorgt de Stichting Oude Groninger Kerken al 
uitstekend voor. En er zijn nog andere factoren. Zo vallen monu-
menten in stedelijk gebied eveneens af omdat een relatie met het 
landschap bij die bouwwerken veelal ontbreekt. Met betrekking 
tot de band tussen monument en landschap denkt Het Gronin-
ger Landschap graag in termen van ‘ensembles’. Zo is de statige 
Ennemaborgh een fraai object, evenals het landgoed rondom dit 
monument. In samenhang vormen ze echter een nog waardevoller 
ensemble. Eén plus één maakt dan drie. Verder dient het monu-
ment beeldbepalend van karakter te zijn. “Dat betekent niet dat 
alleen Rijksmonumenten in aanmerking komen”, licht Glastra toe. 
“Er zijn ook monumenten die bijvoorbeeld een heel opmerkelijke 
plek in het landschap innemen. Denk aan de luchtwachttoren bij 
Warfhuizen. Die is te jong om voor een status als Rijksmonument 
in aanmerking te komen, maar de toren heeft een heel markante 
plek in het wierdenlandschap en als Koude Oorlog-object heeft hij 
tevens cultuurhistorische waarde.” 
Landschapsgerelateerd, monumentaal en beeldbepalend zijn de 
eerste uitgangspunten. Maar een monument komt alleen dan in 
aanmerking voor overname wanneer zicht is op instandhouding 
ervan en wanneer tevens een gezonde lange-termijn exploitatie 
haalbaar is. De aankoop van een gebouw voor één euro kan een aar-
dige geste zijn, maar wanneer jaarlijks geld moet worden toegelegd 
op de zorg voor het monument valt het object af. Bovendien moet 

Peter Breukink
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Gasbevingen
Het Groninger Landschap legt daarnaast een relatie tussen de 
erfgoedplannen en de aardbevingsproblematiek. “We moeten er 
toch niet aan denken dat de bevingen ook ten koste gaan van het 
erfgoed”, waarschuwt Glastra. “Al onze gedachten over erfgoed, 
gelden daarom nog sterker voor de aardbevingsregio want niks 
doen betekent daar zeker leegstand, verpaupering en instorting.” 
Het herbestemmingsplan van Het Groninger Landschap is daarom 
ook nadrukkelijk gericht op het geven van een nieuwe functie aan 
de boerderijen en bevorderen van de leefbaarheid in de aardbe-
vingsregio. Voor financiering van die plannen wil het Groninger 
Landschap een beroep doen op het aardbevingsfonds dat in het 
leven is geroepen om de gevolgen van de bevingen op te vangen. 
(Zie ook kader). “We zullen zeker niet de toenemende leegstand 
en het verval van alle boerderijen en ander erfgoed in de provincie 
kunnen keren”, nuanceert Marco Glastra. “Daarvoor is het aantal 
panden te groot. We moeten selectief zijn. Te meer omdat het zeer 
intensieve trajecten zijn. We moeten blij zijn als we jaarlijks één of 
twee boerderijen een nieuwe bestemming kunnen geven.” 

Ooit lagen de wierden in een kwelderlandschap waar de zee vrij spel had. Nu liggen ze 
veilig achter de Deltadijk. Om de wisselwerking tussen zee en wierden weer beleefbaar 
te maken, overweegt Het Groninger Landschap om ruimte te bieden aan een nieuwe 
buitendijkse wierde op de kwelders bij Noordpolderzijl. Deze wierde zal een prachtig 
uitzicht bieden op de Waddenzee. Hoe de wierde eruit komt te zien, is inzet van een 
ontwerpwedstrijd die Het Groninger Landschap samen met het blad Noorderbreedte 
organiseert. 
   

“Met de buitendijkse wierde willen we meer ruimte bieden om 

de kwelders en de Waddenzee te ervaren”, vertelt Marco Glastra, 

directeur van Het Groninger Landschap. “Op dit moment kun je 

eigenlijk nergens langs de Noordkust over de kwelders lopen 

naar de rand van de Waddenzee. Dat kan wel in de Dollard bij de 

Kiekkaaste en we weten dat mensen dat enorm waarderen. Zoiets 

willen we ook graag bij Noordpolderzijl bieden. Niet in de vorm 

van een kijkhut, maar met een opgeworpen wierde.” Het Gronin-

ger Landschap kiest bewust voor een wierde, omdat dat past in de 

lange wierden-traditie van het Hoogeland. “We voegen daar weer 

een bladzijde aan toe. De zee heeft het Hoogeland welvarend 

gemaakt, maar inmiddels staat het gebied met de rug naar de zee. 

Wij willen die relatie weer versterken en kiezen voor de vorm van 

een wierde, die symbool staat voor het leven mét de zee. Je kunt 

kiezen voor een historische vorm, maar ook voor een eigentijdse 

invulling van een wierde. Voor beide is wat te zeggen en daarom 

hebben we gekozen voor een ideeënwedstrijd. Een onafhanke-

lijke jury zal een keuze maken en ons vervolgens adviseren.” 

Glastra begrijpt dat er gemengde reacties op het idee zullen 

komen. “Een logische reactie is natuurlijk dat je niets aan het 

landschap moet veranderen, het is al prachtig. Wij denken dat 

HET GRONiNGER LANDSCHAP SCHRiJfT 
ONTWERPWEDSTRiJD uiT

Buitendijkse wierde Bij 
noordpolderzijl?
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Monumenten in cijfers

Het aantal Rijksmonumenten in de gehele provincie Groningen 

bedraagt bijna 2600. Daarvan staan er negenhonderd in de stad 

Groningen. Ongeveer de helft van de Rijksmonumenten staat in het 

huidige aardbevingsgebied. Het aantal gebouwen dat de moeite 

van het bewaren waard is, is trouwens veel groter. Daarvan houdt 

de provincie geen register bij. Gemeenten wijzen wel vaak eigen 

gemeentelijke monumenten aan maar daarvoor hanteert iedere 

gemeente eigen regels. Het Groninger Landschap heeft 34 Rijksmo-

numentale objecten in beheer; waarvan 29 gebouwen en een aantal 

zaken als hekwerken, tuinmuren en stookhutten.

Het Groninger Landschap is door het Rijk aangewezen als erfgoedor-

ganisatie (Aangewezen organisatie voor behoud van Monumenten, 

AOM). Een aanvraag om te worden erkend als Professionele Organi-

satie voor Monumentenbehoud (POM) heeft het Rijk in behandeling. 

Samen met de Stichting Oude Groninger Kerken is Het Groninger 

Landschap dan de enige provinciale organisatie met die erkenning. 

Deze erkenning is van belang omdat het subsidieaanvragen eenvou-

diger maakt en voorrang verleent bij de subsidietoekenning.

Erfgoed wordt door het Groninger Landschap ingedeeld in de cate-

gorieën borgen, borgterreinen en steenhuizen; molens; boerderijen 

en erven; woonhuizen; waterhuishoudkundige werken; militair 

erfgoed; industrieel erfgoed; begraafplaatsen. Kerken staan niet in 

het rijtje omdat de stichting Oude Groninger Kerken er de zorg voor 

draagt.

een buitendijkse wierde wat toevoegt, net zoals de Kiekkaaste 

dat doet in de Dollard, en niet ten koste gaat van de weidsheid 

van het landschap. We willen graag de discussie aangaan over de 

vraag hoe je zo’n wierde vormgeeft.” Of de wierde er uiteindelijk 

ook komt, hang nog af van het vergunningentraject. “Ik denk dat 

vier verschillende overheden hier wel iets over te zeggen hebben, 

dat hebben we niet op voorhand al uitgezocht. Eerst maar eens 

afwachten wat er uit de prijsvraag komt.”

Iedereen mag een plan voor de nieuwe wierde inzenden. De 

jury bestaat uit Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiede-

nis,  Henny Groenendijk, provinciaal archeoloog en bijzonder 

hoog leraar archeologie en maatschappij, en Wim Boetze, land-

schapsarchitect en publicist. Het ontwerp moet in tekst en beeld 

voor 1 februari 2015 worden aangeleverd bij Het Groninger Land-

schap, Postbus 199, 9750 AD Haren. Uit alle inzendingen worden 

er vijf genomineerd die vervolgens tijdens een ‘wierdedag’ aan 

het publiek gepresenteerd worden. De jury bepaalt uiteindelijk 

het winnende plan en dat plan is leidend bij de realisatie van de 

nieuwe wierde. Meer informatie over de plan en de voorwaarden 

waaraan de ontwerpen moeten voldoen: www.groningerland-

schap.nl



De skyline van Spijk is hersteld; de molen Ceres draait weer. 
Het heeft een aantal jaren geduurd, maar beschermers van Het 
Groninger Landschap en andere molenliefhebbers kunnen in 
Ceres weer kennis nemen van de rijke historie van deze pel- en 
korenmolen en de betekenis van molens in de geschiedenis van 
de provincie.

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, Henk Tuinema

mOLEn cERES GaaT WEER DRaaIEn!

Najaar 2014, de restauratie van de molen 
Ceres is in volle gang. Het bouwteam staat 
rond een gedemonteerde maalinstallatie. 
De discussie gaat over het al dan niet wer-
kend maken van de maalstenen. “We kun-
nen de installatie werkend maken, of mu-
seaal opstellen zodat we aan bezoekers de 
werking kunnen uitleggen”, zegt Jaap Tie-
dema, van ingenieursbureau Van Reeuwijk 
bouwmeester, die de restauratie heeft bege-
leid. De discussie geeft uitstekend aan met 
welke dilemma’s windmolenrestaurateurs 
te maken krijgen, weet Douwe van der Zee 
van Het Groninger Landschap. “In de jaren 
’80 ging het er bij een restauratie vooral om 
dat de molen weer moest draaien. Dat ging 
dan vaak ten koste van het originele bin-
nenwerk, dat soms van grote historische 
waarde was. Tegenwoordig restaureren we 
met veel meer respect voor het monumen-
tale belang van de molen. Daarbij werken 
we met authentieke materialen en restau-
reren naar de staat toen de molen voor het 
laatst in bedrijf was.” 

Skyline
Ook aan het draaiende werk wordt bijzon-
dere aandacht besteed, weet Anne Wie-
ringa, die als adviseur bij de restauratie is 
betrokken. “Een bijzonder aspect van Ceres 
zijn de wieken. De molen heeft sinds 1900 
één paar fokwieken en een paar wieken met 
zelfzwichting. Dat laatste systeem bestaat 
uit wieken met daarop een serie houten 
klepjes, die je kunt openen en sluiten. 
Omdat dit systeem veel onderhoud vergt, 
werd het in het verleden vaak vervangen 
door onderhoudsvriendelijke fokwieken, 
die met zeil kunnen worden bespannen.  
De zelfzwichting hoort net als de ge-
stroomlijnde Van Bussel-neuzen, een soort 
metalen vliegtuigvleugel op de wiek, bij 
deze molen. Dat wordt daarom ook keurig 
gerestaureerd.
Met de restauratie van Ceres krijgt ook de 
‘skyline’ van Spijk een opknapbeurt. Spijk 
heeft een Beschermd Dorpsgezicht met de 
kerk in het centrum en de draaiende wie-
ken van de molen als kenmerkende land-
marks. Aan dat dorpsgezicht zou volgens 
Van der Zee nog wel wat kunnen verande-
ren, wil de molenaar Ceres optimaal benut-

ten.  “Molens hadden van oudsher een mo-
lenbeschermingszone. Dat betekende dat 
de molen in een open ruimte stond, zodat 
de wieken optimaal gebruik konden maken 
van de wind. Er stonden geen windvangers 
zoals bomen, rondom de molen. In Spijk 
staan vooral bij de kerk nogal wat hoge 
bomen, waar de wieken van Ceres wat last 
van hebben. Maar ja, tegenwoordig horen 
die bomen ook bij het dorpsgezicht.”
De restauratie vordert gestaag. Op 11 sep-
tember werden de roeden teruggeplaatst, 
die bij de start van de restauratie waren ver-
wijderd door gelegenheidskraanmachinist 
Jan Wolthof, wethouder van de gemeente 
Delfzijl. Het terugplaatsen van de roeden 
is een belangrijke mijlpaal in een molen-
restauratie. Het is het pannenbier voor 
molenbouwers.

authentiek, maar niet te oud
Monumentaal restaureren is keuzes ma-
ken, weet Van der Zee. “Daarmee verschilt 
de aanpak van restauraties waarin oude 
objecten musea worden. Dan zag je nog 
wel dat er met nieuwe materialen werd 
gewerkt om het gebouw of de molen terug 

te brengen in de staat waarin hij werd 
opgeleverd. Maar door de jaren heen is er in 
de werkende molen veel veranderd. Onder 
de pel-installatie is een maalsteel geplaatst. 
Die zit op een wat onhandige plek en hoort 
niet bij het originele ontwerp, maar het is 
wel een belangrijke historische aanpas-
sing, essentieel voor de geschiedenis van 
de molens in Groningen. We gaan dus terug 
in de restauratie tot het laatste moment dat 
de molen nog vol in bedrijf was. Authen-
tiek dus, maar niet noodzakelijk stokoud. 
We restaureren een molen uit de tijd dat 
de molen in het dorp van levensbelang was 
voor de voedselproductie, toen er op iedere 
duizend Groningers een molen was. We 
hebben er nu nog maar 84 in de provincie.”
De restauratie van Ceres is naar verwach-
ting rond de jaarwisseling gereed. De 
molen zal dan weer regelmatig draaien en 
zo het dorpsgezicht van Spijk vervolmaken. 
In het voorjaar van 2015 wordt de molen 
weer opengesteld voor publiek. De gidsen 
en molenaars verzorgen dan rondleidin-
gen, vertellen over de geschiedenis en gaan 
in de praktijk uitleg geven over het pellen 
van gerst.
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Ceres: pellen en malen
Ceres kan pellen én malen. Dat is niet altijd zo geweest. Toen de molen in 1839 in Spijk 

werd opgeleverd, werd er alleen gerst gepeld tot gort: het hoofdbestanddeel van de 

karnemelksepap en soepenbrij die vast op het Groningse menu stonden. “De maalin-

stallatie is ergens tussen 1855 en 1860 geplaatst”, zegt Anne Wieringa. “Na 1855 werd 

de belasting op graan opgeheven, zodat gemalen graan ook voor de gewone burger 

beschikbaar werd.”

Ceres is qua uiterlijk een vreemde eend in de Groningse bijt. Zo heeft de molen een met 

riet bedekte kap, in plaats van de gebruikelijke dakleren of planken. Ook de fundering 

wijkt af van de gebruikelijke Groningse molens; Ceres rust nog op de oorspronkelijke 

stiepen die de molen van de grond tillen en heeft doorlopende achterkantstijlen, onge-

bruikelijk voor molens in Groningen.  Bij de bouw van Ceres zijn vermoedelijk onderde-

len gebruikt van een gesloopte molen in uithuizen en hout van gesloopte schepen, dat 

werd gekocht van Scheepssloperij Hammingh in Garnwerd. in de stellingdeuren van 

Ceres is dat ‘nautische’ aspect nog zichtbaar. Het zijn namelijk kajuitdeuren van een 

houten zeilschip. 



Zelf woont Niemeijer in een mooi statig pand in Haren, ruwweg 
een kilometer bij De Vennen vandaan. Lutsborg, staat er boven zijn 
deur. Een opvallende naam, want zo had De Vennen bijna gehe-
ten. “Ja, dat was de bedoeling, maar toen mijn vader hoorde dat 
dat de Duitse benaming voor ‘luizenberg’ was, koos hij snel voor 
iets anders. Het werd toen De Vennen, naar de meertjes en vennen 
die hier in de buurt lagen. Zelf vind ik het eigenlijk wel een mooie 
naam. Toen ik 44 jaar geleden mijn huidige huis kon kopen stond 
de naam Lutsborg al boven de deur. Heel toevallig. Dat heb ik nooit 
veranderd.” 

kopermijn
Toen de eerste Duitse troepen over de Rijksstraatweg naar Gronin-
gen trokken, stonden wij als kinderen natuurlijk te kijken. Maar 

mijn moeder maakte ons direct duidelijk: vanaf nu zijn de Duitsers 
onze vijanden. Dezelfde dag moest het huis verduisterd worden en 
er werd direct een vrij primitieve schuilkelder in de tuin aangelegd. 
Ook groeven we een groot gat in de tuin waar de mooiste stukken 
porselein en de gehele wijnvoorraad in verdween. Een jaar later 
werden ook tinnen, bronzen en koperen voorwerpen van een tien-
tal families uit de stad in de grond opgeborgen. Toen groeven we 
het porselein en de wijn weer op. Dat werd een grote deceptie voor 
mijn vader, want door de strenge winter was alle wijn bevroren en 
er lagen dus alleen nog lege flessen in de grond… Er is in de loop 
van de oorlog heel wat in de tuin begraven. Er zat van alles in de 
grond. Zelfs radio’s. Mijn vader had zo’n mooie grote Telefunken. 
Die heeft hij ingeblikt, dichtgesoldeerd en begraven. Samen met 
tientallen radio’s van andere families. Aan het eind van de oorlog 

moesten in onze tuin loopgraven gegraven worden door te werk 
gestelde Rotterdammers. Op een avond kwam één van hen met een 
zogenaamde lekke band aan de deur. Hij meldde dat ze zojuist op 
een kopermijn waren gestoten… Nog diezelfde nacht hebben we 
alles opgegraven en elders weer herbegraven.” 

Tuinhuisje
De Vennen heeft in de oorlogsjaren onderdak geboden aan fami-
lieleden, vrienden en onbekenden. “Dat maakte dat het leven in de 
Vennen altijd spannend was. Mijn moeder had goede relaties met 
de clandestiene wereld van toen. Geld, persoonsbewijzen, bonnen, 
het drukken van allerlei zaken, mijn moeder kon erbij. Als iemand 
een persoonsbewijs moest hebben, duurde dat altijd wel even. In 
die tijd zaten ze dan bij ons en sliepen in de dienstbodekamer, of 
op zolder achter een kast. Later sliepen ze in het tuinhuisje, het 
huidige rayonkantoor van Het Groninger Landschap. Bij de voor-
deur van De Vennen zat een bel die ook was doorverbonden met het 
tuinhuisje. Daardoor konden de bewoners van het tuinhuisje direct 
achteruit het veld in als er Duitsers aan de deur stonden. Mijn 
vader sliep geregeld wat nachten in het huisje van de tuinman, 
zeker als er weer een razzia was en Duitsers her en der mannen op-
pakten als wraakactie. Augustus 1943 arriveerde ‘Fransje de Groot’, 
een jonge Joodse onderduiker. Mijn moeder begreep dat het een 
kind van een Joodse arts was en omdat ze zelf arts was, vond ze dat 
we hem op moesten nemen. We noemden hem Fransje en gaven 
hem als geboortedatum 3 maart 1941. Mijn moeder regelde op het 
gemeentehuis een geboortebewijs. Het eerste jaar leek hij niet 
op een Joods kindje dus kon hij zo mee achter op de fiets. Vanaf 
1944 kon dat niet meer en bleef hij in het huis en de tuin. Ook is 
bijna twee jaar de kunstschilder Jaap Wijand uit Bergen met zijn 
dochter bij ons gebleven. Later kwamen er nog drie zonen Wijand 
bij en die kostten ons bijna het huis. In maart, een paar weken voor 

De Vennen, hij komt er niet los van. Theo Niemeijer (84) komt er af en toe en nog steeds ziet 
hij in elk kamertje, elke gang zijn geschiedenis. De Vennen is sinds 2001 het hoofdkantoor 
van Stichting Het Groninger Landschap. Theo Niemeijer is de jongste en enige nog levende 
zoon van de tabaksdirecteur die het huis in 1920 liet bouwen voor zijn gezin. Tijdens de 
oorlog vervulde De Vennen een belangrijke rol als onderduikadres voor 17 mensen en later als 
tijdelijke huisvesting voor 10 Canadese soldaten. In de tuin lagen goederen van de familie en 
buurtgenoten begraven, om het zo uit handen van de Duitsers te houden. Niemeijer heeft zijn 
herinneringen opgeschreven. Het boek ‘Mijn oorlogsjaren in Haren’ geeft de spanning weer 
van het leven in De Vennen tijdens de oorlog.

de bevrijding kwamen er  twee Duitsers met paard en wagen die 
onderdak voor de nacht eisten. Het waren een soort marketenters. 
Het paard werd in de tuin gestald. Het wagentje stond in de garage 
en zat tjokvol sigaren, jenever, cognac en andere dure spullen. Dat 
hadden we wel gezien maar mijn vader ondernam niets uiteraard. 
’s Nachts echter hadden onze evacués uit Bergen wat zaken uit 
de wagen gestolen en toen de Duitsers dat de volgende ochtend 
ontdekten, waren de rapen gaar. De Duitsers waren des duivels en 
dreigden met handgranaten het huis op te blazen. Ik heb het vanuit 
de verte gezien, Ze hadden de handgranaten al in de hand. Vader 
wist de zaak gelukkig te sussen door de zonen Wijand het gestolen 
goed weer terug te laten geven.”

Dubbel gevoel 
De familie Niemeijer overleefde de oorlog, op neef Will na. “Hij was 
actief in het verzet en Moeder wist dat er op hem geloerd werd. Ze 
waarschuwde hem drie keer om onder te duiken, maar dat wilde hij 
niet. Hij werd gepakt en is in februari 1945 in Neuengamme overle-
den.” Niemeijer kijkt met een dubbel gevoel naar De Vennen. Toen 
zijn familie na de oorlog, in 1947 het huis verkocht, was hij er neu-
traal onder. “Mijn broer woonde inmiddels in Rotterdam, mijn zus 
in Amsterdam. Ik was het enige kind dat nog thuis was. Ik voelde 
me er op zich nog wel thuis, maar het was te groot geworden voor 
mijn ouders en er zaten voor hen denk ik ook teveel herinneringen 
aan de oorlog aan. Zij zijn er goed vanaf gekomen, maar ze zaten 
alle dagen in angst.” Met ‘Fransje de Groot’ heeft Niemeijer nog 
steeds contact. “Hij belt me altijd op mijn verjaardag”. En Niemeijer 
gaat geregeld langs bij het huidige hoofdkantoor van Het Groninger 
Landschap. Er is in de loop van de jaren telkens wel wat verbouwd, 
of bijgebouwd, maar altijd met respect voor het pand. Elk kamertje 
heeft nog herinneringen voor mij. De speciale binding met De Ven-
nen blijft altijd. De oorlogsjaren, mijn jeugd zit in dat huis.”

“mIJn JEuGD ZIT In DaT HuIS” 
Tekst Rogier Verhagen   Fotografie ingrid D. van der Spoel, Gerrit Kiekebos

Theo Niemeijer
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Winterdoemiddag
Tijd: 14.00 – 16.00. Locatie: Buitenplaats Reitdiep, Wolddijk 103, 
9738 AD in Groningen

De doemiddag is voor iedereen, van jong tot oud. Er is van alles te 
doen op de buitenplaats en al die activiteiten vallen binnen het thema 
‘winter’.

Wandeling Struinen langs de grens (> 8 km)
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Vertrekpunt: Vesting Bourtange bij de parkeer-
plaats net buiten de Vesting

Deze wandeling is wat langer dan gewoonlijk (normaal 8 km) en voert 
door natuurgebieden van Het Groninger Landschap langs de Neder-
lands/Duitse grens. Afwisselend door gebieden van Groninger Land-
schap en Forst Arenberg. Een klein deel van het traject moet worden 
gestruind. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee, omdat we de 
grens bij deze wandeling wel overschrijden. Aanmelden via  
info@groningerlandschap.nl of bel 050-5892714.

Wandeling rond de Punt van Reide
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Reidehoeve, Dallinge-
weersterweg 30, Termunten

Luidt het nieuwe jaar in met een frisse neus aan de Punt van Reide! 
Gidsen nemen u mee naar dit unieke stukje Nederland, waar u volop 
van de schoonheid van de Dollard kunt genieten. Hier vermengen 
zoet en zout water zich. Daardoor ontstaat een interessant brakwater-
getijdengebied. De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger 
bewoning mogelijk was. Restanten van het dorp Westerreide, een 
van de talloze verdwenen dorpen in dit gebied, zijn nog zichtbaar. 
Aanmelden is noodzakelijk, via via info@groningerlandschap.nl  of 
bel: 050-5892714.

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. 

Vrijdag 2 janUari 2015

ZOndag 11 janUari   

ZOndag 18 janUari  

Jeugdactiviteit: Huisjes maken voor de dieren
Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Locatie: Hooilanden 12, 9827 PG Lettelbert

Woningnood onder de dieren: veel vogels en ook andere dieren wil-
len schuilen en broeden in een holle boom. Maar die zijn er te wei-
nig. Wij kunnen ze een handje helpen, door nestkastjes op te hangen. 
Maar dan moeten we ze wel eerst maken. Wie helpt er mee? Je kan 
kiezen om het nestkastje na afloop mee naar huis te nemen (kosten  
€ 5,–) of om de kastjes samen op te hangen op ons terrein (gratis). 
En op 18 mei gaan we dan kijken of er een nestje in gemaakt is. We 
maken de nestkastjes in een schuur. Tussendoor kunnen we ons op-
warmen in een verwarmde kamer en warme chocolademelk drinken. 
Trek wel warme kleren aan. Aanmelden via info@groningerland-
schap.nl of bel 050-5892714.
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ZOndag 18 janUari  

ZOndag 25 janUari

Wandeling ‘De geschiedenis van het landschap rondom 
de Ennemaborgh’ (3 km)
Tijd: 13.00  – 15.00 uur. Locatie: Hoofdweg 96, 9681 AJ  Midwolda

Een kilometers dik pak ijs schuift over Noord Nederland en stuwt 
de grond op. Onder het ijs vormen zich smeltwatergangen die later 
worden opgevuld met potklei. Na deze ijstijd wordt het warmer en 
vormen zich uitgestrekte veengebieden. De Dollard breekt door en 
maakt van Finsterwolde een ‘havenplaats’. Inpolderingen maken van 
de overstroomde gebieden de graanschuur van Nederland. Kom naar 
de lezing in het Koetshuys en wandel daarna mee in het Midwolder-
bos en omgeving. Beleef de ontstaansgeschiedenis  van het huidige 
unieke stukje natuur!  

WinterWandelingen 
bij Het GroninGer LandscHap
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Kerstwandeling Ennemaborgh
Tijd: 13.00 – 15.00 uur. Vertrekpunt: Koetshuys Ennemaborgh, Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda

Hopelijk is het deze vrijdag een witte Tweede Kerstdag en is het Landgoed Ennemaborgh in Midwolda bedolven onder een mooie 
witte laag sneeuw. Banjeren door de natuur heeft ook in deze tijd van het jaar zijn charme. We wandelen met gidsen door het park- 
en boslandschap. Na het wandelen kan iedereen zijn koude ledematen weer opwarmen bij het haardvuur van het Koetshuys. Even-
tueel mét glaasje glühwein! 

Kerstvloed 1717 wandeling Pieterburen
Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Vertrekpunt: Bezoekerscentrum Noordkust aan de Hoofdstraat 83 in Pieterburen

Ook in Pieterburen wordt stevig doorgestapt. Weer of geen weer. De wandeling staat in het teken van de Kerstvloed van 1717. Vooraf 
geeft de gids uitleg over de gevolgen van de ernstige Kerstvloed in 1717 die het gebied langs de Noordkust teisterde. Grote gebiedsde-
len raakten onder water en duizenden mensen verdronken. Een bezoek aan de molen ‘De Vier Winden’ aan het einde van de wande-
ling is de moeite waard. U dient zich wel tevoren op te geven voor deze wandeling bij Buitenplaats Noordkust, (0595) 528522. Er zijn 
kosten aan de wandeling verbonden: € 3,–. Beschermers en kinderen tot 12 jaar hoeven slechts € 1,50 te betalen. 

‘Witte’ Winterwandeling Ezinge
Tijd: 13.00 – 18.00 uur. Vertrekpunt: Toornhuus aan de Torenstraat 44, 9891 AH in Ezinge

De stille dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw kunnen ook heel goed wandelend worden besteed. Het team Reitdiep organiseert een 
middagvullend evenement. De wandeling door het Reitdiepgebied is ongeveer 8 kilometer lang. Maar het is meer dan alleen wande-
len. Onderweg bezoeken we onder meer de Allersmaborg voor een rondleiding. Ook bezoeken we een  vleugel- /dwarsfluitconcert in 
de Jacobuskerk in Feerwerd. Na afloop wacht de wandelaars in het Toornhuus hete snert met roggebrood. U dient zich wel tevoren 
aan te melden, via reitdiep@groningerlandschap.nl  of 050-5892714. De kosten voor deze middag bedragen € 12,50 per persoon. 
Beschermers betalen € 10,– per persoon.

Eindejaarswandeling & Speurexcursie Nuis
Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Vertrekpunt: Parkeerplaats Coendersborch, Oudeweg 15, 9364 PP in Nuis

Team Zuidelijk Westerkwartier organiseert speciaal voor de jeugd de eindejaarswandeling met speurexcursie door het Coenders-
bosch, achter de Coendersborch in Nuis. Aan de hand van een beschrijving met opdrachten zoekt iedereen in eigen tempo zijn of 
haar weg door het bos. Bij terugkomst in de schuur van de Coendersborch staat er Glühwein en warme chocolademelk klaar. De 
kosten zijn € 2,– per persoon, maar Beschermers van Het Groninger Landschap en kinderen kunnen gratis meedoen. 

Vrijdag 26 deCeMber

Maandag 29 deCeMber

dinsdag 30 deCeMber
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beslaat in totaal 6,6 kilometer, maar met 
kleine kinderen erbij is het misschien ook 
wel handig om alleen het noordelijke lusje 
van de route te lopen. Zo’n 2,5 kilometer. 
Het is aan u! 

Wierdendorp
Het ruige winterweer in ogenschouw 
nemend is het eerst tijd voor een bezoekje 
aan de theeschenkerij. Even wat warmte 
opdoen en gáán. Het borgterrein aflopend 
houden we links aan en wandelen met een 
grote boog het landgoed af en het bos in. 
Scheelt meteen in de wind. Onder Mid-
delstum door, volgen we dan een stukje de 
Westerwijtwerdermaar en lopen we over 
het eeuwenoude Delpad, tussen Fraamklap 
en Pomptil. Braaf wandelen we dan volgens 
de routebeschrijving via de Boerdamster-
weg weer richting Middelstum, maar het 
dorp zelf zouden we volgens de wandel-
route nog niet in gaan. Maar ach, het is 
vroeg. Zonde om in zo’n mooi wierdedorp 
als Middelstum te komen en dan niet even 
naar binnen te wandelen. Dus we verlaten 

Het terrein van nu ademt nog steeds 
geschiedenis uit. De oude Donjon, de 
verdedigingstoren is het enige dat er van 
de borg over is. Een transje lager dan ooit, 
weliswaar. De tuinen liggen er heel netjes 
bij en ook de fruitmuren die destijds bij 
vrijwel alle borgen gepaste aandacht kre-
gen, zijn ook hier goed onderhouden door 
de mensen van Werkpro. Zo vlak buiten 
Middelstum valt het borgterrein niet eens 
erg op in het verder vlakke landschap. 
Maar eenmaal lopend op de mooie lange 
oprijlaan dringt de grootsheid en de ge-
schiedenis van het terrein langzaam door. 
De singels met majestueuze lindebomen 
ademen rust uit. Het landgoed ligt er netjes 
bij en vlak voor het borgterrein worden 
bezoekers geattendeerd op de mogelijkheid 
om een Dorpsommetje te lopen. Over het 
landgoed, door de dorpen Toornwerd en 
Middelstum en door het vlakke Groningse 
landschap met akkerbouw en veenweidege-
bied. Onderweg is nog wat van de cultuur-
historie te snuiven ook. Je krijgt er spon-
taan zin in! Stappen maar dus. De route 

de route en genieten van het oude ‘radiaal-
vormige’ wierdendorp. Wat zoiets betekent 
als dat het dorp uit veiligheid voor het 
getijdewater van destijds op een verhoging 
in het landschap is gebouwd, met de oude, 
grote, laat Gotische Sint-Hippolytuskerk 
(in 1445 in opdracht van ‘ridder’ Onno van 
Ewsum gebouwd) in het midden. Van daar-
uit lopen de straatjes als zonnestraaltjes uit-
een. We slenteren wat door het stille, oude, 
mooie centrum van Middelstum. Rond de 
monumentale kerk is ruimte genoeg voor 
imposante bomen, singels en vooral rust. 
Zelf de eenden in de singels houden hun 
snater. Nu zijn er in Middelstum door de 
eeuwen heen wel meer borgen gebouwd. 
Zoals de Asingaborg. De oude Asingapoort 
herinnert er nog aan. Of de borg Mentheda. 
De borgen werden beide in de 18-de eeuw 
gesloopt maar de borgterreinen zijn nog 
grotendeels onbebouwd. 

kerkepad
En verder maar weer. Over het hoogholtje 
naar het oude Kerkepad. Geëscorteerd door 

Het mag rond deze tijd koud en winderig zijn, ook op het Groningse platteland, zo vlak buiten 
Middelstum. Toch treft de geschiedenis van het landgoed Ewsum je door de regen en windvlagen 
door. Ooit stond er een machtige borg. De eerste grondslagen ervoor werden naar verluid in 1278 
neergelegd. Helaas is de borg er niet meer. Het werd gesloopt in 1863 nadat de laatste borgheer, 
Edzard Jacob baron Lewe van Middelstum de borg publiekelijk had moeten verkopen. Inmiddels is 
het beheer van Ewsum in handen van Het Groninger Landschap. 
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Ewsum, middEn in EEuwEnoud 
cultuurlandschap  
  

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie Omke Oudeman, Henk Tuinema, Silvan Puijman
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Stevige ‘snert’ wandeling door het Westerkwartier (13 km!)
Tijd: 11.00 – 15.00 uur. Vertrekpunt: Parkeerplaats Coendersborch,  
Oudeweg 15, 9364 PP Nuis 

De gidsen nemen u mee voor een stevige wandeling door het Coen-
dersbosch en het Nanninga’s Bosch. Via Willemstad en de Pierswijk 
lopen we terug naar de Coendersborch. Omdat het winter is ligt het 
accent van deze wandeling op het flink doorstappen. Halverwege de 
wandeling nemen we een uitgebreide pauze voor het nuttigen van een 
kop snert. Aanmelden via info@groningerlandschap.nl of bel tijdens 
kantooruren naar 050-5892714. De kosten bedragen € 5,– per persoon.

Wandeling ‘Uitwaaien bij het Leekstermeer’
Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Vertrekpunt: Hooilanden 12, 9827 PG Lettelbert

De winter is koud en nat, maar er is van alles te beleven bij het Leek-
stermeer. De wind, de wolkenluchten, het water en het landschap. 
We gaan lekker uitwaaien en stappen stevig door om warm te blijven. 
Ondertussen vertellen de gidsen over de oorsprong van het gebied. 
Na afloop kunnen we in de nieuwe schuur nog nagenieten van een 
lekkere kom snert. De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 10 
jaar. Aanmelden via info@groningerlandschap.nl of bel 050-5892714. 
De kosten bedragen € 2,50 – voor de kop snert.

Wandeling: Overwinteraars in de polder (5 km)
Tijd: 10.00 – 12.30 uur. Vertrekpunt: Parkeerplaats: Strandweg 4,  
9606 PR Kropswolde/Meerwijck

We wandelen over de dijk van (en zo mogelijk door) de Kropswol-
derbuitenpolder op zoek naar overwinteraars, zoals heel veel (riet-) 
ganzen. Ook zien we waarschijnlijk Konikpaarden en Schotse Hoog-
landers, die hier ingezet worden om de begroeiing kort te houden. 
Neem een verrelijker mee!

ZOndag 1 FebrUari  

ZOndag 8 FebrUari    

ZaTerdag 14 FebrUari

Nestkastjes timmeren voor de jeugd 
Tijd: 11.00 – 13.00 uur. Locatie: Hoofdweg 96, 9681 AJ  Midwolda

In de winter hebben de vogels het moeilijk. Vooral de kleine vogels 
als winterkoning en goudhaantje hebben het zwaar. Het goudhaantje, 
meestal een wintergast, wordt maar 9 cm groot en weegt 4 tot 7 gram: 
het is dan ook het kleinste vogeltje van Europa. We gaan met jullie 
een nestkast bouwen voor onze kleine gevederde vriendjes. Voor de 
snelle jongens en meisjes zijn er meer knutselwerkjes. De nestkast en 
andere knutselwerkjes mogen jullie meenemen naar huis.   

Uitbottende knoppen en vroege bloeiers 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Locatie: Hooilanden 12, 9827 PG Lettelbert

In de Lettelberterpetten begint het voorjaar met een overweldigende 
hoeveelheid aan elzen- en wilgenkatjes. Sommige bladeren komen al 
tevoorschijn, anderen zitten nog in de knop. We kijken naar allerlei 
kenmerken van bomen en struiken, zoals knoppen en katjes, die je 
juist nu goed kunt zien. Tijdens de wandeling vertellen gidsen ook 
over oorsprong van het gebied en over wat we tegenkomen. Er is een 
vogelkijkhut en een uitkijktoren. 

ZaTerdag 14 FebrUari  

ZaTerdag 7 MaarT 
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de kauwtjes vanuit de kerktoren en door 
meeuwen en kraaien vanuit de weilanden. 
Het eeuwenoude Kerkepad verbond vroeger 
de Hippolytuskerk van Middelstum met 
Toornwerd. De kerkgangers moesten wel 
het Boterdiep over, en dat gebeurde onge-
twijfeld via een Hoogholtje, een hoge vaste 
voetbrug over het water. Alhoewel. Boter-
diep…Dat is het pas sinds de 17-de eeuw. 
Toen stond de kerk in Middelstum er al een 
tijdje. Middelstum lag voor die tijd aan een 
soort priel, of wadstroom. Getijdewater 
dus. Vandaar de ligging van Middelstum en 
ook Toornwerd op hoger gelegen wierden. 

Toornwerd
Doorwandelen maar naar Toornwerd. 
Een prachtig idyllisch dorpje. Wanneer 
komt men nu in Toornwerd? Nooit? Doen! 
Prachtige oude straatjes ( wel weer even 
van de route afwijken!) en mooie kleine 
huisjes. Wederom doodstil op straat en 
even realiseren we ons dat hier al vol-
gens de geschiedkundigen rond 400 voor 
Christus de eerste bewoners waren. Sinds 
de Middeleeuwen had Toornwerd ook 
een eigen kapel, maar die overleefde de 
eeuwen niet. Het kerkhofje daarentegen 
wel. Een echte aanrader en goede reden om 
de route af en toe links te laten liggen, is 
de Groninger Toalroute. Allerlei Groninger 
gedichten die aspecten van het landschap 

beschrijven. Langs het oude Kerkepad en de 
Ossengang treft u de gedichten aan. Jammer 
dat de borden met de teksten wat afgeblad-
derd en roestig zijn, want af en toe is het 
moeilijk te lezen. Sfeervol authentiek dus. 
Dat ademt Toornwerd uit. We verlaten het 
dorp onder het gekrijs van vier buizerds via 
de Toornwerderweg en naderen de borgter-
rein van Ewsum weer van de noordkant. 
Jammer dat we vanuit het mooie cultuur-
landschap nog even de provinciale weg van 
heden-ten-dage moeten oversteken, maar 
daarna zakken we weer de geschiedenis in 
door de Toptil over te steken. Een brugge-
tje oorspronkelijk uit 1616, maar dat zien 
we er niet aan af. Een verbouw in 1931 en 
een restauratie in 2001 en er staat nu een 
met klinknagels be slagen zware ijzeren 
constructie. Maar wel mooi! Toch er maar 
even onderdoor  lopen. Daarvoor ligt er een 
houten wandelpad en dan komt die onbe-
dwingbare neiging op. Langzaam lopen we 
daarna via een betonpad langs de Maar, het 
Borgpad op. En daar is Ewsum weer! Het zal 
bij nader inzien wel tijd worden ook. Niets 
gemerkt eigenlijk van het feit dat we meer 
dan die 6,6 kilo meter gelopen hebben. Er 
was genoeg te zien en te genieten. Eeuwen-
oud cultuurlandschap, twee mooie oude 
wierdendorpjes en een goed onderhouden 
borgterrein. Je hoeft er niet voor te wachten 
tot het zomer is!
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Bruine kiekendief Grote zilverreiger

“Zo moet het”, stelt Michel Krol, rayonbe-
heerder van Het Groninger Landschap, te-
vreden vast. Hij staat in Wolfsbarge, aan de 
oostzijde van het Zuidlaardermeer, en kijkt 
uit over het riet. Het rietland is nog jong, 
slechts een paar jaar oud, en blaakt van 
gezondheid. Wat opvalt, is dat de stengels 
met hun voeten in het water staan. Water-
riet, noemt Krol het. “Dit rietland heeft zich 
spontaan ontwikkeld. Dit deel van Wolfs-
barge is veel natter, nu het gebied in open 
verbinding staat met het meer.” Dat vogels 
waterriet weten te vinden, blijkt snel. “Hoor 
je dat, het klinkt als een krijsend speenvar-
ken? Een waterral! Een bijzondere rietvogel, 
die zich zelden laat zien, maar wel horen.” 

De rietlanden langs het Zuidlaardermeer gaan op de schop. Het verdroogde oude riet 
maakt plaats voor een jongere generatie, die met de voeten in het water staat. De 
roerdomp zal ervan profiteren, net als het baardmannetje, de waterral, de porselein-
hoen en andere riet- en moerasvogels.

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie ingrid D. van der Spoel, Silvan Puijman, Omke Oudeman

de oevers nieuwe rietlanden. Zo ontstaan 
brede oevers.” 
Het hoofdprobleem dat Krol hiermee 
op lost: verdroging. Krol laat verdroogde 
delen zien aan de overzijde van het meer, 
nabij de Bloemert en Noordlaren. Waar 
lopen door waterriet niet lukt zonder een 
nat pak te halen, banjeren we daar dwars 
door een verdroogd rietland. De grond is 
hard en droog, het riet deels verdrongen 
door struiken, elzen en overwoekerende 
planten die er niet thuishoren. Krol: “Doe 
je niets, dan ontstaat dit vanzelf. Zonder 
een natuurlijk waterpeil - dat hier in het 
Zuidlaardermeer ontbreekt - krijgt riet 
onherroepelijk te maken met verlanding. 
Afgebroken stengels en ander materi-
aal blijven liggen, waardoor de oever in 
hoogte stijgt. Na verloop van tijd staan de 
rietstengels niet meer in het water, maar 
op het land.” Nieuw is dit probleem niet.  
“Dit project is een langgekoesterde wens. 
De verdroging speelt al sinds de jaren 
negentig van de vorige eeuw. Schoon schip 

Voor ons buitelen tussen de riethalmen vijf 
baardmannetjes over elkaar heen. De man-
netjes dragen pikzwarte ‘bakkebaarden’. 
“Baardmannetjes zijn heel nieuwsgierig. 
Zijn we het riet aan het maaien, dan komen 
ze heel dichtbij”, vertelt Krol. Als sluitstuk 
van het vogeldefilé scheert een felblauwe 
ijsvogel voorbij. Verderop blijft hij op een 
tak zitten, loerend naar het leven onder 
water. “Zo moet het dus”, herhaalt Krol. 
“Dit is echt uit het boekje.” Wat eigenlijk 
aan het plaatje mist, is het ‘gehoemp’ van 
de roerdomp, het vlaggenschip van de 
moerasvogels. Het zware geluid, dat klinkt 
als een scheepshoorn, reikt ver. “Hij zit er 
waarschijnlijk wel, maar houdt zich stil.”

maken was echter kostbaar. Nu gaat het 
eindelijk lukken, dankzij Europese finan-
ciering.”

Roerdomp verwennen
De roerdomp, het icoon van de Neder-
landse moerasvogels, zal ervan profiteren. 
Roerdompen laten zich weinig zien. Perfect 
gecamoufleerd staan ze roerloos in het 
riet. Alleen de mannetjes verraden zich af 
en toe, met hun luide gehoemp. Roerdom-
pen houden van waterriet. Ze vinden er 
rust, voedsel - zoals amfibieën en vissen 
- en bouwen er hun nest van afgebroken 
stengels. “Het water onder en rond het nest 
beschermt het tegen ongewenste gasten, 
vooral vossen. Een brede oever van water-
riet zorgt voor rust. Is er onraad, dan stapt 
een roerdomp met z’n schutkleur naar 
achteren in de rietkraag”, vertelt Krol. 
Eén tot twee nesten telde het gehele Zuid-
laardermeergebied jaarlijks. Dat aantal zal 
door de ingrepen stijgen, verzekert Krol. 
Hij verwacht minstens vijf broedparen. “We 

gaan de roerdompen flink verwennen. In 
zijn kielzog profiteren andere riet- en moe-
rasvogels, zoals grote karekiet, baardman-
netje, bruine kiekendief, porseleinhoen, 
grote zilverreiger en waterral.” 
Voor Het Groninger Landschap is dit een 
primeur. Niet eerder is op een dergelijke 
schaal rietland geplagd. Eerdere proeven in 
Leinwijk wijzen uit dat de aanpak werkt. In 
2006 plagde Het Groninger Landschap daar 
vier stukken van vierhonderd vierkante 
meter. Elk stuk op een andere diepte. “Op 
basis van die ervaringen weten we hoe het 
plaggen uitpakt. Ook elders in het land 
is dit concept beproefd, met klinkende 
resultaten. De roerdomp is een dankbare 
soort. Voer je de juiste maatregelen uit, dan 
levert dat direct een positief effect op. Ook 
de waterkwaliteit, en daarmee het leven 
onder water, verbetert. Riet heeft immers 
een zuiverende werking.”

Grote potentie
Voor het natuurherstelproject ging Krol 

Verjongingskuur
Rietlanden als deze zijn bijzonder. Rond 
het Zuidlaardermeer is dit stuk uniek, laat 
Krol weten, de rest ligt er verdroogd en 
verruigd bij. Nog wel. De komende twee 
winters krijgt het gros van de rietlanden 
een verjongingskuur. “Een derde van de 
rietlanden, maar liefst 30 hectare gaat op de 
schop. Om het rietland te vernatten, verla-
gen we het maaiveld met bijna dertig centi-
meter. Dit combineren we met het wegha-
len van ongewenst bosopslag, waardoor de 
rietlanden weer open worden. Ook leggen 
we slenken aan, zodat het meerwater diep 
het rietland in komt. Van het materiaal dat 
met het plaggen vrijkomt, maken we langs 

Michel Krol

Rietlanden ZuidlaaRdeRmeeR 
ondeRgaan veRjongingskuuR

Roerdomp
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Er zit vis in de polders rond het Zuidlaardermeer, maar het is niet veel. Onderzoekers 
vonden vooral kleinere vissen waaruit de voorzichtige conclusie getrokken kan worden 
dat de polders vooral dienen als paai- en opgroeiplek voor vis. Ecologisch onderzoeks- en 
adviesbureau Koeman en Bijkerk bracht de visstand in het gebied in kaart. De onderzoekers 
maakten daarbij gebruik van elektrovisserij maar ook van de nieuwe techniek van e-DNA 
onderzoek. Met die techniek zochten ze speciaal naar de kwabaal. 

PaaIEn In DE POLDER

De polders rond het Zuidlaardermeer staan vooral bekend als 
vogelwalhalla. Enorme aantallen, vaak ook zeldzame vogelsoor-
ten bevolken de wetlands. Het is het gevolg van de keuze van Het 
Groninger Landschap om rond het Zuidlaardermeer moerasvegeta-
tie de ruimte te geven en de loop van de oude Hunze weer in ere te 
herstellen. Daarnaast fungeren de polders als gebied voor nood-
waterberging. Door de aanwezigheid van een vissluis en visvijzels 
lijken de polders toegankelijk  voor vis, en dat lijkt er ook te zitten 
gezien de grote aantallen visetende vogelsoorten die er komen.  
Bovendien zitten er diepe putten in het landschap waar vissen zich 
in kunnen terugtrekken bij een lage waterstand of om de vorst te 
ontwijken. Onderzoek naar de visstand in de polders is nooit uit-
gevoerd. Tot afgelopen jaar. Ecologisch onderzoekbureau Koeman 
en Bijkerk uit Haren schenkt dit onderzoek, ter waarde van 10.000 
euro, aan het Groninger Landschap. Ecoloog en onderzoeker Wou-
ter Patberg: “We wilden kijken naar de aanwezigheid en versprei-
ding van (bijzondere) vissoorten in de polders. Deze polders staan 
in verbinding met het Hunze-Zuidlaardermeer-Drentse Diep – 

systeem en de tweede vraag is dan ook of deze gebieden een functie 
vervullen voor bepaalde vissoorten binnen dit systeem.” 

Baars-eieren
Om een algemeen beeld van de visstand in Leinwijk, de Wester-
broekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder te krijgen 
is op drie trajecten van circa 100 meter per polder gevist met een 
draagbaar elektro-visapparaat. Met zo’n apparaat wordt een deel 
van het water onder stroom gezet. De aanwezige vissen worden 
verdoofd en komen boven drijven. Ze worden opgeschept en 
eenmaal in een emmer komen de vissen eigenlijk direct weer bij. 
Na vastlegging van de soort, lengte en aantallen worden de vissen 
weer zonder schadelijke gevolgen teruggezet. De onderzoekers 
vonden relatief weinig soorten vis in de polders. Ook de gevangen 
aantallen zijn laag en het ging voornamelijk om kleinere vissen. 
Dat kan komen door een matige verbinding tussen meer en polders 
of door de omstandigheden in de polders, zoals te weinig beschik-
baar voedsel en geschikt habitat, bijvoorbeeld de al genoemde 

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie Koeman en Bijkerk

niet over één nacht ijs. Voor het uitdok-
teren van de plannen schakelde hij een 
roerdompdeskundige in. Ron van der Hut, 
ecologisch onderzoeker bij Altenburg & 
Wymenga, lichtte de oeverlanden door en 
schetste in een lijvig rapport een palet aan 
kansrijke mogelijkheden. Per oevertraject 
werkte hij de herstelmaatregelen uit. Wat 
hij ter plaatse aantrof, verraste hem niet. 
“De rietlanden langs het meer zijn mooi, 
maar verruigd en weinig geschikt voor de 
roerdomp. Dat geldt voor nagenoeg alle 
rietlanden in Nederland. Verruiging is een 
algemeen fenomeen.” Volgens Van der Hut 
hebben juist de oevers van het Zuidlaarder-
meer enorme potentie. “Het zijn oeverlan-
den van formaat. Hier liggen grote kansen. 
In de regio bestaan geen andere terreinen 
waar natuurherstel op zo’n schaal mogelijk 
is.” 
Van der Hut spreekt uit ruime ervaring. Al 
35 jaar bestudeert hij roerdompen, maar 
ook hij ziet ze zelden. “Dat maakt ze zo in-
trigerend. Een roerdomp blijft een speciale 
waarneming, ook voor mij. Jaarlijks zie ik 
er misschien twintig. Dat is heel weinig.”
De Nederlandse roerdompstand is met 
circa 350 broedpaar tamelijk stabiel. Waar 
de vogel absoluut niet tegen kan, is strenge 
vorst. “Ligt er ijs, dan vinden ze geen voed-
sel. Bij een strenge en lange winter gaat de 
stand onderuit. Na de winter van 1978-79 
bleef slechts een kwart van de Neder-
landse populatie over. Nog steeds heeft de 
populatie zich niet hersteld, hoofdzakelijk 
door een gebrek aan geschikte waterrijke 
rietlanden.” 

Botanische waarde
Dit najaar is de aannemer begonnen, 
hoofdzakelijk op drie locaties: bij de Bloe-
mert, Wolfsbarge en Leinwijk. Het vernat-
ten vergt bijzonder ‘moeras’-materieel, 
zoals lichte voertuigen op rupsbanden die 
niet wegzakken. Alleen tussen augustus 
en april wordt gewerkt, om de broedende 
moerasvogels in het voorjaar niet te versto-
ren. Niet alles wordt afgegraven, bena-
drukt Krol, alleen de delen met een lage 
natuurwaarde. “Rietlanden met botanische 
waarde, waar bijzondere planten als dotter-
bloemen en orchideeën groeien, laten we 
ongemoeid. Hetzelfde geldt voor waarde-
volle broekbossen. Die aan de westzijde van 
het meer bij de Bloemert zijn fantastisch. 
Daar blijven we natuurlijk uit.” Samen met 
Alwin Hut ziet hij daar persoonlijk op toe. 
Ze sturen zelf de werklieden aan en kijken 
in het veld mee bij het zagen en plaggen. 
“We kennen dit terrein als geen ander. We 
weten exact waar de bijzondere orchideeën 
staan. Op bepaalde plekken is het preci-
siewerk. Het werk in het veld houden we 
nauwlettend in de gaten.” 

Hunzevisie
Krol kan niet wachten tot het herstelpro-
ject is afgerond. Zompig rietmoeras hoort 
hier van oorsprong thuis, stelt hij. “Vroeger 
lag hier het brede beekdal van de Hunze, 
waarlangs het Hunzewater vanuit Drenthe 
via de stad Groningen naar de Waddenzee 
stroomde. Dit project past naadloos in onze 
Hunzevisie 2.0, de visie die we recent heb-
ben gelanceerd met onze Drentse collega’s.” 

Uitzonderlijk: drie roerdompnesten 
open en bloot

In de Kropswolderbuitenpolder deed zich een 

paar jaar geleden een bijzonder verschijn-

sel voor. In het open veld, verscholen tussen 

het pitrus, lagen maar liefst drie nesten van 

roerdompen. Normaliter verbergen roerdom-

pen hun nesten in een drijfnat rietland. Als 

een waterburcht met een slotgracht liggen de 

nesten daar beschermd tegen vijandelijke vos-

sen. Zo niet in de Kropswolderbuitenpolder, 

waar ze open en bloot in het weiland prijkten. 

roerdompkenner ron van der Hut vond de 

waarneming dermate opmerkelijk, dat hij 

zelf poolshoogte ging opnemen. Een raadsel, 

noemt hij de nestkeuze. “Ik vermoed dat er 

zoveel voedsel beschikbaar was, dat de vogels 

het risico namen. Gelukt zijn de legsels niet. 

Uiteindelijk zijn de nesten toch gepredeerd.” 
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Krol houdt van rietmoeras. Hij noemt 
zichzelf een echte ‘swamp-man’. “Beweegt 
de grond onder mijn voeten, dan ben ik 
gelukkig. Rietmoeras is geen land, geen 
water, maar iets er tussen in. Het heeft iets 
mysterieus, iets avontuurlijks. De biodiver-
siteit is gigantisch, vergelijkbaar met die 
van tropische regenwouden. Daarvan iets 
nieuws creëren is dankbaar werk.” 
Voor wie het resultaat over een paar jaar 
wil bewonderen, raadt Krol het nieuwe 
wandelpad in Leinwijk aan. “Nu nog voert 
het pad dwars door een saai en verdroogd 
rietland, waar weinig valt te beleven. Het 
pad leggen we om, zodat er ruimte ontstaat 
voor waterriet. Over twee jaar is het er 
harstikke interessant. Dat verzeker ik.”

Dotterbloemen
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diepe putten. Aan de andere kant zijn er soorten aangetroffen die 
niet in de aangrenzende meren zijn gevangen. Dit betekent dat de 
polders blijkbaar toch iets extra’s te bieden hebben voor bepaalde 
vissoorten. De aanwezigheid van kleinere vis kan betekenen dat er 
succesvol gepaaid word in de polders. De vondst van baars-eieren 
in de Westerbroekstermadepolder bevestigt deze gedachte in ieder 
geval voor baars. Patberg pleit voor een uitgebreider visstand-
onderzoek, op meer plekken dan nu is gebeurd. “Het is interessant 
om te weten waar de vis zich in de winter en in de zomer tijdens 
droogval ophoudt. Zijn de diepe putten en sloten wel bereikbaar 
en zijn ze diep genoeg om een vorstperiode te overleven? Verder is 
het belangrijk om te weten welke soorten er in welke hoeveelheden 
het gebied binnentrekken via de vissluis.” Een nachtje monitoren 
is volgens Patberg niet genoeg. “Je zou minimaal zes weken lang tij-
dens de vistrek moeten kijken wat er langs komt en of de passages 
wel goed functioneren voor alle vissoorten.”

kwabaal
Patberg en zijn collega’s zochten met de nieuwe eDNA-methode 
specifiek naar kwabaal. De ‘e’ van eDNA staat voor ‘environmental’. 
Patberg: “Elke vissoort laat specifiek DNA in het water achter. We 
analyseren watermonsters in het laboratorium op de aanwezig-
heid van bepaalde DNA fragmenten  en zo tonen we de recente 
aanwezigheid van vissoorten in dat water aan.” De e-DNA methode 
is vooral geschikt voor het aantonen van lastig te vangen en/of 
zeldzame soorten. De kwabaal is er zo ééntje. Het is één van de 
zeldzaamste vissen van Nederland en is op veel plaatsen uitgestor-
ven. De vis kwam vroeger in het Zuidlaardermeergebied voor, maar 
men ging er eigenlijk vanuit dat de kwabaal hier niet meer was. Tot 
enige tijd geleden een muskusrattenvanger meldde dat hij een vis 
had gezien die volgens men wel eens een kwabaal kon zijn. Patberg 
en zijn collega’s namen in totaal 100 watermonsters in de Krops-
wolderbuitenpolder, de Westerbroekstermadepolder, Leinwijk, 
Wolfsbarge en in de vloedvlakte aan de noordkant van het Zuidlaar-
dermeer en het Foxholstermeer, het Drentsche Diep, de Leine en 
het Zuidlaardermeer. De watermonsters zijn in de wintermaanden 
genomen omdat dat de paaitijd van de kwabaal is. De vis is dan het 
meest actief en dus is de kans het grootst om DNA in het water te 
vinden. “Het zou mooi zijn om een zeldzame soort als de kwabaal 
te vinden”, erkent Patberg. “Dat zou bevestigen dat de waterkwa-
liteit goed is. Als de kwabaal gedijt, doen andere soorten het ook 
goed. Hij heeft diepere gedeelten nodig omdat de eitjes in koud 
water moeten liggen. Jonge vissen zoeken juist het ondiepere beek-

water op en trekken dan langzaam benedenstrooms. Bovendien 
lijken de polders een goed gebied te zijn voor jonge kwabalen. Het 
Foxholstermeer en het Zuidlaardermeer zijn weer goede plaatsen 
voor volwassen exemplaren om naar uit te wijken.” Helaas vonden 
de onderzoekers geen spoor van de zeldzame vis. “Ja, da’s wel jam-
mer, maar het wil niet zeggen dat de kwabaal hier niet is.” Patberg 
wijst op de onzekerheden die de eDNA-methode met zich mee-
brengt. “Vinden we DNA van de vis, dan zwemt die er ook en hoef 
je de aanwezigheid verder niet te onderzoeken. Vinden we geen 
DNA, dan wil dat niet zeggen dat ‘ie er niet is. Zeker als het gaat om 
die kwabaal. Dat is een vis die veel stilligt op de bodem. Daardoor 
is er ook weinig tot geen DNA in het water te detecteren. Met net-
ten vang je ’m niet, omdat hij zich meestal verschanst in holen in 
de oever. Daar trekt zo’n net zo bij langs. Met elektrovisserij krijgt 
hij wel een schokje, maar blijft doorgaans gewoon in zijn hol. Dus 
vinden we ’m weer niet.”  De eDNA-methode is nog in ontwikke-
ling. Nog niet elke vissoort kan met deze methode worden aan-
getoond. “Daarnaast is hoe je het DNA in het watermonster krijgt 
een belangrijk onderwerp van onderzoek”, aldus Patberg.  “Waar en 
hoe vaak moet je precies bemonsteren om een goed beeld van de 
verspreiding van je doelsoort te krijgen? En in welk jaargetijde en 
hoeveel water moet je eigenlijk bemonsteren? Dit zijn vragen die 
we de komende jaren proberen te beantwoorden.”

Kropswolderbuitenpolder
In de KWBP zijn slechts vijf vissoorten aangetroffen. De grootste 

was een snoek van 14 centimeter. De overige soorten varieerden 

in lengte van zeven tot en met 10 centimeter. Opvallend is de 

aanwezigheid van Zeelt. Deze soort was niet aangetroffen in het 

aangrenzende Foxholstermeer. 

Westerbroekstermadepolder
In de WBMP zijn acht verschillende vissoorten gevonden, waaron-

der voor het eerst ook een vetje. Ook werden zeelt en ruisvoorn 

aangetroffen, vissen die het net als het vetje van de vegetatie 

moeten hebben. ruisvoorn en zeelt zijn in het meest recente 

visstand-onderzoek niet in het aangrenzende Foxholstermeer 

aangetroffen. 

leinwijk
In Leinwijk zijn tien vissoorten gevonden, met veel baars en rela-

tief veel paling, met exemplaren tot 76 centimeter.  Opvallend is 

de aanwezigheid van de kleine modderkruiper, een beschermde 

soort, en de tiendoornige stekelbaars in Leinwijk. Deze twee soor-

ten zijn tijdens onderzoek in het aangrenzende Zuidlaardermeer 

niet eerder aangetroffen. In het stroompje waardoor het water 

vanuit Leinwijk het ZLM instroomt zijn maar liefst negen vissoor-

ten aangetroffen. Niet in grote aantallen overigens. Opvallend 

is de vondst van een winde, een vis die het vooral van stromend 

water moet hebben. De stroomsnelheid van het water is erg 

laag in de verbinding met het ZLM, maar desondanks heeft het 

blijkbaar toch een bepaalde aantrekkingskracht op vis. Wellicht 

dat met het opschonen van het stroompje de aantrekkingskracht 

vergroot kan worden waarmee het stroompje een belangrijkere 

rol kan spelen in de verbinding tissen het ZLM en Leinwijk, en 

Leinwijk een functie kan vervullen voor vis.

De kwabaalEieren van de baars



 

    

   

zij graag in plaats van cadeaus, geld voor 
Het Groninger Landschap. Dit heeft 377,50 
euro opgeleverd.
[ € 155,– ]  Een bijzondere gift van de heer 
Huis. In de rouwadvertentie van zijn 
overleden vrouw werd opgeroepen om in 
plaats van bloemen geld te doneren aan 
Het Groninger Landschap. Zelf heeft hij 
het bedrag aangevuld en is het een totaal-
bedrag van 155 euro geworden. Het geld 
wordt besteed aan het verbeteren van de 
zeehondenkijkwand bij de Punt van Reide. 
Dit was een bijzondere plek voor dhr. Huis 
en zijn vrouw.
[ € 1502,– ]  Een anonieme gift, te beste-
den aan de Hunzezone.

Het Groninger Landschap heeft zichzelf aan 

een grote groep bedrijven gepresenteerd  tij-

dens de Promotiedagen op 4 & 5 november in 

Martiniplaza in Groningen. Met een stand en 

een bijeenkomst wilden we bedrijven inte-

resseren om Vriend van Het Groninger Land-

schap te worden.We hebben veel positieve 

reacties gehad en enthousiaste  gesprekken 

gevoerd. We hopen binnenkort weer nieuwe 

Vrienden de mogen verwelkomen en nieuwe 

samenwerkingen met bedrijven aan te gaan!

VriendsChap Op heT 
eersTe geZiChT Tijdens 
de prOMOTiedagen

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. 

DIck nORG ScHEnkT TuInGEREEDScHaP 
aan STIcHTInG HET GROnInGER LanDScHaP

GIFTEn En LEGaTEn

Uw geld wordt besteed aan het ontwik-
kelen, herstellen en in stand houden 
van het karakteristieke landschap, 
de natuur en het cultureel erfgoed in 
de provincie Groningen. Wilt u een 
gift overmaken? Dat kan via reke-
ningnummer 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 in-
formatie kunt u contact opnemen met 
Het Groninger Landschap: 050-3135901.

[ € 377,50 ] Gift van mevrouw Oosting uit 
Eelde. Voor haar 80e verjaardag wenste 

Vrijwilligers en beheerders van rayon 
Noord van Het Groninger Landschap 
hebben tuingereedschap, een 
motorheggenschaar en een bosmaaier 
gekregen van Dick Norg Smederij en Stille 
en All Round Tuintechniek uit Baflo. 
Daarnaast schenkt eigenaar Dick Norg 5% 
van de omzet van de “groene” machines 
(door accu’s aangedreven tuinmachines) 
die hij in de winkel verkoopt aan Stichting 

Het Groninger Landschap. De ondernemer 
wil op deze manier een bijdrage leveren 
aan het goede doel. Het bedrijf heeft 
zijn wortels in Groningen liggen en 
richt zich ook steeds meer op duurzame 
tuinproducten. Voor Dick Norg was 
het dan ook een logische stap om iets 
terug te doen voor de omgeving en op 
deze wijze Het Groninger Landschap te 
ondersteunen. 
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Visser Communicatie is gespecialiseerd op 

het gebied van telecommunicatie, netwer-

kinfrastructuren, cloud en datacenter. Visser 

Communicatie biedt diverse totaaloplos-

singen gericht op spraak-, data- en beeld-

communicatiesystemen. Daarnaast kan 

Visser Communicatie uw infrastructuur 24/7 

actief en preventief monitoren en beheren. 

Hierdoor wordt de beschikbaarheid van 

iT-gerelateerde systemen sterk vergroot. 

Visser Communicatie adviseert, ontwerpt en 

implementeert en klanten kunnen er terecht 

voor proactief beheer. Visser Communicatie 

werkt nauw samen met Euroinfra B.V, dé 

netwerkprovider voor zakelijke klanten die 

hoge eisen stellen aan de netwerkinfrastruc-

tuur.

VRiEND: Visser COMMUniCaTie b.V

ElisabEth los  - Reitdiepgebied
 

Tekst + foto’s: jeugdboswachters
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“Wanneer mag 
je zoiets doen? 
Nooit toch? Het 
overkomt maar 
een paar mensen 
en het was heel 
bijzonder om het 
nu zelf mee te 
maken, het ringen 
van zwanen. Het 
waren allemaal 
knobbelzwanen. 
Mooie, grote 
sterke vogels! 
Met een paar jeugdboswachters hebben we Jan 
Beekman van de Zwanenwerkgroep geholpen met het 
ringen van de zwanen in het Reitdiepgebied. Ik ben al 
een paar jaar jeugdboswachter in het Reitdiepgebied 
maar dit soort dingen zijn de kersen op de taart! 
Vanaf augustus, in 6 weken tijd, ringt de zwanen-
werkgroep alle zwanen in de provincie. Dat kan dan nog 
want vanaf eind september kunnen de jonge zwanen 
vliegen. Nu dreven we ze eerst in een doodlopende 
sloot en toen konden we ze met een lange buis en 
een haak eraan zo uit het water plukken. Ik mocht 
dat ook doen, maar heb het niet gedaan. Ik vond het 
een beetje zielig. Ik was ook bang dat dat vangen niet 
zou lukken, want ze stribbelden fel tegen. Ik hield 
er één bij de poten vast en dan bleven ze wel op de 
grond zitten en konden ze geringd worden en werden de 
vleugels opgemeten. Ik kon prima in mijn eentje dan 
zo’n zwaan op de grond houden en rustig 
houden. Pas als ze met de vleugels 
begonnen te klapperen, 
was er wel hulp, 
maar ze bleven 
heel rustig.”

‘Het Groninger Landschap komt ook bij jou 

op school’; dat staat op de bus waarmee ik 

dit jaar 70 scholen heb bezocht. Elke dag 

is dat weer heel bijzonder. ik weet welk 

verhaal ik vertel en ken mijn programma. 

ik laat mooie opgezette dieren zien die ze 

kunnen aanraken. Wat ik niet weet is wie de 

leerlingen zijn. Welke verhalen ze hebben 

en of en hoe ze geraakt worden. Dit voorjaar 

ontving ik de basisschool de Rank uit 

Warffum in onze buitenplaats Noordkust. ik 

vertelde dat ik jaloers was op de gier zwaluw 

omdat die altijd zomer meemaakt. is het 

bij ons zomer is hij hier, in de winter vliegt 

hij helemaal naar Afrika waar het op dat 

moment net zomer wordt. Midden in mijn 

betoog steekt Douwe zijn vinger op. ‘Maar 

een gierzwaluw is toch helemaal geen 

zwaluw’. ik stond perplex want hij had 

gelijk. in de vogelwetenschap behoort de 

gierzwaluw tot een aparte groep. Dat hij dat 

wist vond ik heel bijzonder. Het lesgeven 

is geen doel op zich. ik probeer de scholen 

enthousiast te maken zodat ze met klassen 

naar onze gebieden komen. De leerlingen 

nodig ik uit voor onze vier festivals, speciaal 

voor kinderen waarbij beleven, verrassen en 

doen voorop staat. Dit jaar hadden we 8.000 

bezoekers, uniek voor Nederland. Douwe 

was daar, net als Thomas uit Kiel Winde-

weer. Thomas is 10 jaar en kent alle landen 

uit zijn hoofd. Soms kijkt hij dromerig, maar 

vooral slurpt hij alle informatie die ik vertel 

naar binnen. Zijn moeder vertelde mij dat 

Thomas al een hele wereldreis gepland had. 

Thomas won de derde prijs van de vogel-

quiz. Dat vond hij mooi, maar belangrijker 

voor hem was te weten welke fout hij had 

gemaakt. Het is fantastisch het enthousi-

asme van Douwe en Thomas voor de  vogels 

mee te maken. Dit zijn ruwe parels die we als 

Landschap graag koesteren. 

COLuMN: MiChel Van rOOn 

Bericht van de jeugdBoswachters

Golden raand 04 26 27 het GronInGer landschaP



Dwergmuis

Foto: René Oosterhuis

In de natuurgebieden van het Groninger Landschap worden 
met regelmaat bijzondere vogels of zoogdieren gezien, soms 
zeldzame planten en paddenstoelen. Ook signaleren we trends 
van opvallende dier- en vogelsoorten die langzaam weer terug-
komen in onze provincie. Die waarnemingen zijn natuurlijk 
niet alleen beperkt tot de gebieden van Het Groninger Land-
schap maar worden overal in de provincie gedaan.  

Zeldzame groene glazenmaker beleeft topjaar  
De Lettelberterpetten herbergt al jaren een populatie groene 
glazenmakers. Rond 2010 waren het er nog maar enkelen van 
deze zeldzame libellensoort, maar dit jaar zijn er meer dan 2100 
exemplaren uitgevlogen. Daarmee behoort de populatie tot de gro-
tere van Nederland. De groene glazenmaker is een vrij grote libel 
van ongeveer zeven centimeter lang. Het vrouwtje is overwegend 
groen terwijl het mannetje blauwer is. De libel is afhankelijk is van 
krabbenscheer, een stekelige waterplant die in dichte velden op het 
water groeit. De vrouwtjes leggen hun eitjes vlak onder de waterlijn 
uitsluitend op bladeren van krabbenscheer. De larven komen na 
twee jaar het water uit om te veranderen in volwassen libellen.

Ook is de rootpootvalk waargenomen die jacht maakte op deze 
zeldzame libellen. De roodpootvalk is iets kleiner dan de Torenvalk, 
en is in het najaar op doortrek vanuit Oost-Europa naar het zuiden. 
Dan dwaalt hij door een aanhoudende oostenwind soms af en komt 
in Nederland terecht.

Extreem veel dwergmuizen bij Leekstermeer   
Bij de oeverlanden rond het Leekstermeer zijn dit jaar veel dwerg-
muizen aangetroffen. De dwergmuis, of oogstmuis weegt ongeveer 
10 gram en is niet groter dan 5 tot 8 centimeter. Hun staart is 5 tot 
7 centimeter lang. De dwergmuis is het enige in Europa voorko-
mende zoogdier met een grijpstaart. Door zijn staart te gebruiken, 
heeft hij zijn pootjes vrij om voedsel te zoeken en om te klauteren 
in graanhalmen. Het beestje bouwt ’s zomers een nest boven de 
grond, in een bolletje grassprieten. De dwergmuis komt overal in 
Nederland voor maar dan gaat het om lage aantallen. Dit jaar waren 
het er opvallend veel. 

W
a

a
R

n
E

m
In

G
E

n

Utrechts Landschap één van de twaalf provinciale Landschappen 

heeft een aantal prachtige vakantiewoningen waaronder de va-

kantiewoning Moersbergen. De vakantiewoning is geschikt voor 

6 personen en is van alle gemakken voorzien. Het staat in het mid-

den van het landgoed Moersbergen. Een bijzondere locatie omdat 

twee verschillende landschappen elkaar hier ontmoeten; het bos 

en de weilanden, omzoomd door sloten. Het huis en de tuin, die 

deels wordt omsloten door een oude tuinmuur en een haag, bie-

den u rust en privacy. In de omgeving kunt u heerlijk wandelen en 

fietsen. De omringende dorpen bieden volop gelegenheid om te 

winkelen of te genieten van een terrasje. Landgoed Moersbergen 

is bovendien een prima uitvalsbasis om de Utrechtse Heuvelrug te 

verkennen. 

In Nuis, pal naast de imposante Coendersborch staat de volledig 

gerestaureerde ‘Börgbloemke’. De oude, beeldbepalende boerderij 

is herbouwd als erfgoedlogies en biedt plaats aan 10 personen. 

Het was vanouds een boerderij met een sobere uitstraling en het is 

opgeknapt met respect voor de oude, authentieke elementen. De 

kop-hals-rompboerderij waarvan het voorhuis dwars op de schuur 

staat, ligt aan één van de oudste paden in de omgeving. De oudste 

delen van de boerderij dateren van 1866, de oudst bekende bewo-

ning langs ’t Pad dateert van rond de 14-de eeuw (onder andere 

het Steenhuis in Niebert). De boerderij ligt op een markante plek, 

vlak naast de imposante Coendersborch en aan de andere kant, 

vlak naast de pastorie. De boerderij maakt een belangrijk deel uit 

van de historische buitenplaats: het landgoed Coendersborch. 

Typerende cultuurhistorische elementen als waterlopen, wier-

den, coulissenlandschappen, kerken en borgen zijn volop in de 

omgeving te vinden. Stichting Het Groninger Landschap beheert in 

het zuidelijk deel van het Zuidelijk Westerkwartier verschillende 

natuurgebieden en objecten: het Bolmeer, het Harensche Bosch, 

het Nanninga’s Bosch, de Coendersborch en Iwema Steenhuis.

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 woningen zijn 

van alle gemakken voorzien en bieden u een comfortabel verblijf. 

HET UTrECHTS LANDSCHAP: MOersbergen HET GrONINGEr LANDSCHAP: börgblOeMKe 

grOninger landsChapspaKKeT 

Beschermers van een provinciaal Landschap ontvangen bij een boeking 

van één van de vakantiewoningen van Het Groninger Landschap 10% 

korting en een Groninger Landschapspakket met daarin: DVD-serie 

Pronkjewailtjes met daarop de mooiste plekjes in de provincie Gronin-

gen, alle fiets- en wandelroutes van Het Groninger Landschap en een 

pakket met Groninger streekproducten. *

* Deze actie geldt geldt nog tot 31 december 2014 en is alleen geldig voor beschermers van een provinciaal Landschap. 
   Bij het boeken dient u een kortingscode in te vullen, deze vindt u op de website: www.inhetlandschap.nl.

het GronInGer landschaPGolden raand 04 28 29

inFO en reserVeren 

Meer informatie over deze en andere vakantiewoningen kunt u vinden 

op www.inhetlandschap.nl. Deze website geeft u direct een com-

pleet overzicht van alle vakantiewoningen, actuele activiteiten en 

bezoekers centra van de provinciale Landschappen.

Groene glazenmaker



Bruine kiekendief 

met paling

Foto: Wim Perdok

Het was een goed muizenjaar, met gerap-

porteerde ransuilnesten met zelfs 11 jongen 

erin. De opgroeiende jongen worden actief 

in de schemering en dat kan leuke plaatjes 

opleveren. Ook hier in de tuin van de familie 

Doornbos aan de Delleweg in Loppersum, 

waar een nest met 6 jonge ransuilen werd 

grootgebracht. “We wisten dat er een nest 

zat, maar we waren erg verbaasd dat er 

telkens na een paar dagen weer meer kui-

kens opdoken in de tuin. Tot er zes waren”, 

Jonge ransuilen, 

foto: Fam. Doornbos

WaT spOTTen besCherMers...

hebt u een opvallende waarneming te 

melden én er een goede kwaliteit foto van 

gemaakt, dan kunt u die toesturen naar het 

groninger landschap: info@groningerland-

schap.nl . 

Zoals Beschermer Wim Perdok uit Win-

schoten. Een geboren Termunter die zeker 

drie keer per week met de camera polder 

Breebaart bezoekt. “Mijn vrouw en ik 

hebben al heel wat hutten bezocht in de 4 

noordelijke provincies maar vinden Bree-

baart wel het allermooiste. Telkens is het 

weer anders. Wat ik veel hoor van andere 

bezoekers is dat het water misschien wat 

meer naar de kijkhut moet komen, met wat 

meer ruigte zoals riet om de kijkhut. Dan 

kunnen we de rietbewoners beter fotografe-

ren. in het huisje naast de Reidehoeve heeft 

een oom van mij gewoond, ik meende net 

na de oorlog. in de boerderij heeft Reinders 

gewoond, die vaak achter ons aanzat als we 

op de punt van Reide waren. Een plekje met 

geschiedenis dus. Deze bruine kiekendief 

zag ik al een paar keer overvliegen. Dit is wel 

een geluks-shot. Wanneer zie je dit nou? Een 

kiekendief die een paling pakt!”

aldus Aly Doornbos. En elke avond zaten ze 

weer op de paaltjes rond de aardbeien ‘te 

swingen’. Ze zagen me best wel in de keuken 

staan. ik had echt contact met ze. Ze hielden 

me goed in de gaten en als ik draaide met 

mijn hoofd, deden zij het ook. Deze foto 

heeft mijn man genomen op een metertje 

afstand van het hek. Ze bleven gewoon 

zitten. Ze waren heel mak. We hebben heel 

veel plezier met deze vogels gehad. Het was 

geweldig om dit zo mee te maken!”

Colofon
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Vogel-eldorado’s
Aan de noordoostkust van Groningen zijn veel zwarte ooievaars op 
trektocht gezien. Ook de wespendieven kwamen veelvuldig langs, 
evenals de visarend. Op de kwelders en bij de Klutenplas zijn verder 
onder meer Kleine zilverreigers, Tapuiten,  grote groepen Putters, 
de zwarte ruiter en de krombekstrandloper gezien. In het Reitdiep-
gebied vielen de grote groepen goudplevieren en watersnippen op. 
Ook het Zuidlaardermeergebied en de polders er omheen deden 
hun reputatie als één van de mooiste en meest vogelrijke wetlands 
van Europa eer aan. Een greep uit de vele en veelal ook opvallende 
bezoekers: de Poelruiter, een aantal zeearenden en visarenden. De 
reuzensterns , rond de 100 lepelaars, een kwak (zie foto) en drie 
zwarte ooievaars. Ook is in de Oostpolder de zeer zeldzame steppe-
vorkstaartplevier gespot. Het is voor de derde keer in de geschiede-
nis, dat dit vogeltje in Groningen is waargenomen.

Zwarte ooievaar
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de leden van de Vereniging bedrijvenpark 

Zuidoost (VbZO) ondernemen op het op vijf 

na grootste bedrijventerrein van nederland. 

Tussen de bedrijvigheid is nog volop ruimte 

voor groen, met de hunzezone als ‘groene 

long’. bestuurslid peter stavasius wijst op 

het belang van een goede balans tussen 

bedrijvigheid en groen.

Ruim 300 bedrijven zijn aangesloten bij VBZO, 

een vereniging die ondersteuning biedt aan 

de ondernemers die zich ten zuidoosten van 

de stad Groningen hebben gevestigd. “Wij 

hebben korte lijnen naar de gemeente”, zegt 

Peter Stavasius, accountmanager bij groente 

en fruitbedrijf Van Gelder en tot voor kort be-

stuurslid van de vereniging.  “We kunnen dus 

snel iets betekenen voor leden, bijvoorbeeld 

wanneer zij een probleem hebben met de 

gemeente. Maar we maken ons ook hard voor 

energielevering en het collectief onderhou-

den van het groen. De gemeente heeft er ook 

voordeel bij. Zij zijn blij met de professionali-

sering van de bedrijvenparken”. Dat groen is 

volop aanwezig op het bedrijventerrein, met 

als pronkstuk de Hunzezone, een natuurge-

bied van Het Groninger Landschap met grote 

ecologische en cultuurhistorische waarde. 

De zone ligt VBZO na aan het hart. Stavasius: 

“We zijn een bedrijvenpark met een groene 

long. De Hunzezone doorsnijdt het terrein. 

Het is een heerlijke plek om even tot rust te 

komen. Veel bewoners ten zuidoosten van 

Groningen gebruiken de zone als een prach-

tige fietsroute voor woon/werkverkeer.”

Het recreëren in de Hunzezone is dankzij 

VBZO nóg aantrekkelijker geworden. “De ver-

eniging had wat geld over om aan mooie pro-

jecten te besteden”, zegt Peter. “Nu hebben 

we er samen met Het Groninger Landschap 

voor kunnen zorgen dat er een schelpenwan-

delpad langs de Hunze is gekomen. Het pad 

loopt door de hele zone en er zijn plannen 

voor een uitbreiding tot aan het Zuidlaarder-

meer. Zo ontstaat er een prachtige verbinding 

tussen natuurgebieden.”

Stavasius is in zijn vrije tijd veel in de natuur 

te vinden. “ik ben jager en natuurmens. Het 

gaat me niet hoofdzakelijk om het schieten 

van dieren. Dat is maar een klein onderdeel 

van het jager zijn. ik vind het veel belangrijker 

dat ik geniet van het buiten zijn. Als jager heb 

ik altijd mijn ogen open en zie ik wat er goed 

en minder goed gaat in een veld. Zo vind ik het 

ook prachtig om van dichtbij mee te maken 

hoe de Hunzezone zich ontwikkelt. Het is 

langzaam maar zeker een gebied aan het wor-

den met ruimte voor een unieke plantengroei 

en dierenleven. We mogen er trots op zijn dat 

we binnen de gemeentegrenzen van de stad, 

zo’n fraai natuurgebied hebben.” 

VBZO
“We Zijn een bedrijVenTerrein MeT een grOene lOng”

Peter Stavasius

op het Hunzepad

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 Vereniging 

Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO). 

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
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
Sax Architecten 
Stichting Nationale Postcode Loterij
Suiker unie Vierverlaten
Ten Kate Holding BV
Thabasco
The fieldwork Company
TRuSTuS Capital Management B.V.
VBZO, het fonds
Visser Communicatie B.V. 
Waterbedrijf Groningen
Yarden uitvaartverzekeringen & verzorging
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