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Jubileum Widde meulN TeN boer!  

‘Koning Willem I was het er mee eens: Jan 
Jacobs van der Heide mocht een koren- en 
pelmolen oprichten aan het Damsterdiep in 
Ten Boer. Hij verkreeg hiervoor bij Koninklijk 
Besluit op 24 juni 1839 toestemming. Deze 
molen, inmiddels gedoopt tot Widde 
Meuln, bestaat dit jaar 175 jaar. Dit jubi-
leumvieren we op zaterdag 6 september 
2014, aan de Boltweg 16 in Ten Boer. 
Het programma start om 10.30 uur  waar-

bij onder meer de eerste exemplaren van 
het jubileumboek, waarin de geschiede-
nis van de molen is vastgelegd, worden 
uitgereikt. De hele dag zijn er activiteiten 
in en rond de molen, zoals een streekpro-
ductenmarkt, demonstraties van oude 
ambachten, rondrit met paard en wagen, 
broodjes bakken voor de kinderen etc.etc. 
Meer informatie: www.groningerland-
schap.nl
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De zomer loopt op zijn eind, de herfst is in aantocht. De dagen 
worden korter, de nachten langer. Een goed moment om dit num-
mer van Golden Raand te wijden aan de nacht. Wat leeft er zoal in 
de nacht en hoeveel duisternis valt er nog te beleven in Groningen? 
Je zou er een voorwoord mee kunnen vullen, maar toch wil ik een 
ander onderwerp aansnijden dat de Groningers momenteel erg be-
zighoudt: de aardbevingen en dan vooral in relatie tot het erfgoed.
Sinds de aarde in Noord-Groningen is gaan beven, staat het leven 
en wonen in dit gebied behoorlijk op z’n kop. Terecht wordt abso-
lute prioriteit gegeven aan veiligheid. Als je je niet veilig voelt in je 
eigen huis, is er van leefbaarheid geen sprake meer. De gaswinning 
moet teruggebracht worden tot een niveau waarbij de aarde weer 
tot rust komt.
De aardbevingen hebben ook gevolgen voor het erfgoed in dit ge-
bied. Er is schade aan monumentale gebouwen. De inzet is hier om 
de schade te herstellen en waar mogelijk preventieve maatregelen 
te nemen. Het Groninger Landschap heeft hiermee te maken bij 
verschillende korenmolens en bij borg Ewsum in Middelstum.
Enkele gebouwen zijn inmiddels door de NAM gekocht omdat ze 
gevaar opleveren voor de bewoners. Waar het gaat om monumen-
tale of beeldbepalende gebouwen, vindt Het Groninger Landschap 
sloop niet acceptabel. De schoorsteen van de steenfabriek van Rust-
hoven aan het Damsterdiep had bijvoorbeeld nooit gesloopt mogen 
worden. Hoewel het niet gemakkelijk zal zijn, willen wij graag 

een actieve rol spelen om deze monumenten voor de toekomst te 
behouden. Het vinden van een passende bestemming is daarbij 
cruciaal.
Ook bij monumentale gebouwen die niet direct te maken heb-
ben met schade, kan restauratie gevolgd door herbestemming een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Noord-Groningen. Het 
Groninger Landschap kan daarbij een rol spelen, vooral door het 
ondersteunen van lokale initiatieven. Verschillende monumenten-
eigenaren en lokale stichtingen hebben ons inmiddels benaderd. 
Zij hebben vaak goede ideeën over herbestemming, terwijl Het 
Groninger Landschap als eigenaar van monumenten ervaring heeft 
met instandhouding van erfgoed. Samen kunnen we een nieuwe 
toekomst bieden aan monumenten in het aardbevingsgebied, die 
anders een ongewisse toekomst tegemoet zouden gaan. 

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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‘De laatste op rij’, 
het jubileumboek van 
De WiDDe meuln! 

In de tweede helft 

van de 19-de eeuw stond 

aan de oevers van het Damsterdiep tussen 

Delfzijl en Groningen een parelsnoer van meer 

dan 30 molens. Nu is er nog maar één; de Widde 

Meuln in Ten Boer. Volledig gerestaureerd be-

leeft deze molen dit jaar zijn 175-jarig bestaan. 

Ter gelegenheid hiervan verschijnt een jubile-

umboek met de toepasselijke titel: ‘De laatste 

op rij’. Het boek verschijnt op 6 september 2014. 

Door voor in te tekenen verzekert u zich van 

een exemplaar. Bovendien geniet u dan een 

aanzienlijke korting op de verkoopprijs. Meer 

informatie: www.groningerlandschap.nl

Het Groninger Landschap heeft samen 
met andere natuurorganisaties, boeren en 
provinciebestuur in een akkoord vastge-
legd wanneer verschillende ganzensoor-
ten rust krijgen om te kunnen overwin-
teren. Ook zijn afspraken gemaakt  over 
afschot van ganzen en over de hoogte van 
de vergoedingen die boeren krijgen voor 
schade aan hun gewassen. Het akkoord 
behelst afspraken voor de komende 6 jaar. 
Over die periode is zo’n drie miljoen euro 
beschikbaar om de schadevergoedingen 
te regelen. 

Ganzen zijn beschermde vogels. In 
Groningen komen zowel trekganzen 
als zomerganzen voor. Het doel van het 
Groninger akkoord is om ervoor te zorgen 
dat de verschillende ganzenpopulaties 
in stand blijven, maar dat de schade die 
zij veroorzaken niet toeneemt. Voor alle 
trekganzen, inclusief de grauwe gans en 
de brandgans, is een winterrustperiode 
afgesproken van 1 november tot 1 maart. 
Kolganzen krijgen een winterrustperiode 
die een maand langer duurt, omdat het 
met deze soort minder goed gaat.

GroNiNGeN HeefT GANzeNAKKoord

kikkoman blijft  
Waterproject  
Wolfsbarge steunen

Sojafabrikant Kikkoman in Hoogezand-Sappe-

meer blijft de komende jaren Het Groninger 

Landschap steunen en dan specifiek het gebied 

Leinwijk aan de oostoever van het Zuidlaar-

dermeer. In dit gebied wordt gewerkt aan het 

zuiveren van water op een natuurlijke manier, 

via moeras- en waterplanten. De komende jaren 

wordt in het gebied groot onderhoud uitgevoerd 

aan de uitkijktoren en de molen Kikkoman. Ook 

worden wat kleinere zaken aangepakt zoals 

het onderhouden van het fietspad, hekwerken 

en de aanlegsteiger. De afgelopen Jaren heeft 

Kikkoman al veel geïnvesteerd in het ontwik-

kelen van het natuurgebied Leinwijk en steunde 

later ook de inrichting van Wolfsbarge. Schoon 

water past in de bedrijfsfilosofie van Kikkoman. 

Schoon water is een bepalend onderdeel van de 

sojasaus die Kikkoman produceert. 

VaNaf 6 september VerKrIJGBaar



Vogelliefhebbers opgelet! Op zondag 7 september organiseert Het Groninger Landschap 
het tweede Dollardfestival. Dit vogelspektakel is voor het hele gezin. Kinderen, vrienden, 
beschermers, buren: iedereen is van harte welkom om de Dollardvogels met eigen ogen te 
ontdekken. De Dollard is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Een betere 
locatie om met natuur en vogels bezig te zijn bestaat er niet. Vorig jaar werden er tijdens 
het Dollardfestival zelfs drie zeearenden gezien!
   
Het Dollardfestival speelt zich af in en rond buitenplaats 

Reidehoeve. Voor het bezoekerscentrum wordt een 

festivalplein ingericht met marktkramen en doe-

activiteiten. Vanaf het plein vertrekken de hele dag 

excursies onder begeleiding van bevlogen gidsen. U kunt 

ook zelf op stap. Onderweg krijgt u uitleg bij onder meer 

de vispassage, de zeehondenkijkwand, de doorlaat bij de 

Dollard en de vogelkijkhut. Op meerdere plaatsen staan 

telescopen en verrekijkers klaar.

Kinderen hebben de dag van hun leven

Niet alleen volwassenen maar zeker ook kinderen 
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duizeNdeN KiNdereN beleVeN HeT 
midzomerfeSTiVAl

Het Midzomerfestival van Het Groninger 
Landschap trok deze zomer een record-
aantal van 4.700 bezoekers. Kinderen  
konden waterbeestjes vangen, brakbal-

len van uilen uitpluizen, vogels spotten, 
met een kabelbaan over de sloot zwieren, 
broodjes bakken of genieten van verha-
lenverteller Erik van Dort. Ook de speciale 
cursus vogels tekenen met Erik van Om-
men leverde prachtige kunstwerken op.  
Het Midzomerfestival is  in vier jaar uitge-
groeid tot het grootste natuurdoe- spek-
takel voor kinderen in heel Nederland. 
Het is fantastisch om zoveel enthousiaste 
mensen te mogen ontvangen. Tijdens het 
midzomerfestival werd het eerste bakje 
Groningse friet  van Friet van Piet geveild. 
De opbrengst van ruim 700 euro gaat naar 
het Groninger Landschap.

buitenplaats reiDe
hoeve opgeknapt

Het interieur van Buitenplaats reidehoeve en 

de naastgelegen werkschuur in Termunten zijn 

flink opgeknapt. Het interieurbedrijf Kiem-

kracht heeft daarvoor samen met de vrijwil-

ligers een plan gemaakt. In de bezoekersruimte  

is de carrousel ingekort zodat er ruimte is voor 

een leestafel en een kinder- en koffiehoek. Het 

meubilair van de bezoekersruimte en de film-

zaal is vernieuwd. De balie is ingekort en ver-

plaatst zodat er ook een winkeltje kan worden 

ingericht. In de werkschuur is het meubilair 

vernieuwd en geschikt gemaakt voor kinderen 

van de basisschool. er spelen op het ogenblik 

nog diverse ontwikkelingen  in het Dollardge-

bied en dat biedt kansen voor de Buitenplaats, 

eventueel als ‘Poort van de eems Dollard’.

muziKAle oPeNiNG CulTuurKoePel 
CoeNderSborCH 

Het Groninger Landschap heeft op 24 mei 
jl. de nieuwe cultuurkoepel op Landgoed 
Coendersborch feestelijk in gebruik 
genomen. Burgemeester Kosmeijer van 
Marum, gedeputeerde Wilpstra van de 
provincie Groningen en Marco Glastra, di-
recteur Het Groninger Landschap verzorg-
den de opening. De muzikale invulling 
kwam van de plaatselijke muziekvereni-
ging Amicitia en The Full Minties.
De nieuwe cultuurkoepel is gebouwd ter 
gelegenheid van het 200-jarig bestaan van 
De Coendersborch in 2013. De koepel is 

een ontwerp van architect Bert Boer. De 
plek, centraal op het achterterrein van de 
borg, geeft extra karakter aan de culturele 
activiteiten. Het parkbos met de eeuwen-
oude eiken op de achtergrond vormen 
samen met de brede gracht en de oude 
fruitmuur een prachtig decor. 
De realisatie van de cultuurkoepel is mede 
mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de Provincie Groningen, 
Gemeente Marum, J.B. Scholtenfonds, 
Stichting Wold en Waard en de Nationale 
Postcode Loterij.

vermaken zich de hele dag! Vogels kijken is razend  

populair. Een greep uit de vele natuur-activiteiten tijdens 

het Dollardfestival:

- Zie zeehonden van dichtbij

- Bak je eigen brood   

- Kijk vogels vanuit de vogelkijkhut

- Pluis braakballen van uilen uit

- Vis waterbeestjes uit de sloot

- Bekijk wadmonsters door de microscoop

- Zeef waddieren met wadzeven

- Maak vogelpootadrukken van gips

Meer informatie: www.groningerlandschap.nl 

 

ZonDag 7 september 

11.00 - 17.00 uur

het DollarDfestival mag je niet missen!

Tweede DollarDfestival
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In Groningen kunnen we volop genieten van de nachtelijke 
duisternis. We wonen in één van de donkerste provincies van 
Nederland. Toch brandt op veel plekken nog onnodig veel verlich-
ting. Mensen en dieren ondervinden daar hinder van. Gelukkig 
krijgt lichtvervuiling steeds meer aandacht.

doNKere GroNiNGSe NACHTeN

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 03 6 7

tekst addo van der eijk   fotografie Silvan Puijman, Google

Dollard:

Emden bij nacht

Echte duisternis komt in ons land zelden 
voor. Vanuit de ruimte kon astronaut 
André Kuipers de contouren van Nederland 
duidelijk zien, ook ’s nachts. Zuid-Holland 
bleek zelfs de sterkste lichtbron van heel 
West-Europa. Waar hij vliegend over nach-
telijk Afrika zag hoe aardedonker het was, 
stelt hij boven Nederland vast: “Het is een 
goudbestikt zwart tapijt. Heel mooi, maar 
ook zorgwekkend.” Op Kuipers’ nachtfoto’s 
- die zijn samengevoegd tot een lichtver-
vuilingskaart - blijft Groningen relatief 
donker. In een groot deel van de provincie 
heerst duisternis. Vooral aan de noordkust 
en bij het Lauwersmeer valt donkerte nog 
echt te ervaren. Ook de Waddenzee is vanaf 
de dijk ’s nachts een donker gat. “Donkere 
nachten zijn belangrijk”, vertelt ecoloog 
Jan Doevendans, een groot liefhebber van 
duisternis. Donker heeft volgens hem een 
negatieve bijklank. Onterecht, vindt hij. 



  

ninger Landschap, opviel, was de vuurtoren 
van Schiermonnikoog, die vijftig kilometer 
verderop oplichtte. “Je gaat beter zien. De 
sloot geeft licht, de sterren komen tevoor-
schijn.” Al voor de derde keer organiseerde 
Andreae de nachtexcursie. Dit jaar, in het 
laatste weekeinde van oktober, staat de 
vierde editie op het programma. 

lichtkoepel
Ook al is er volop donkerte in Groningen, 
toch vinden we verspreid over de provincie 
een overdaad aan licht. Sommige wegen 
liggen als lichtgevende slangen in het 
landschap. Vooral kassen, aardgaslocaties 

“Donker klinkt als somber. Mensen vinden 
duisternis eng en bedreigend, terwijl het 
’s nachts zo verschrikkelijk mooi is. Onze 
ogen zien ’s nachts veel meer dan menigeen 
denkt. Je hoort en voelt ook scherper.” 
Doevendans wil laten zien en beleven hoe 
waardevol de nacht is. Vorig jaar, tijdens de 
Nacht van de Nacht, leidde hij een nachtex-
cursie van Het Groninger Landschap. Met 
een groep liep hij het ommetje bij Buiten-
plaats Reitdiep in Noorderhoogebrug. “In 
het begin vond iedereen het spannend, 
vooral de kinderen. Maar waren de ogen 
gewend, dan zagen ze veel meer en verder.” 
Wat Rik Andreae, vrijwilliger van Het Gro-

en sportvelden stralen fel licht uit, net als 
de kernen, de Eemshaven en de industrie 
bij Delfzijl. De stad Groningen is meestal 
van grote afstand zichtbaar. Met bewolking 
ontstaat boven de stad een zogeheten licht-
koepel, een oranje gloed, die soms vanuit 
het Lauwersmeer te zien is. Een omge-
keerde wereld, zegt Doevendans. “Vroeger 
was het aardedonker wanneer er bewolking 
was, nu is het donker bij een heldere ster-
renhemel”.
Groningers koesteren hun duisternis, zo 
blijkt uit een enquête van Natuur en Mili-
eufederatie Groningen. Meer dan tachtig 
procent van de Groningers ergert zich wel 
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zwakt zijn, dat ze hun bestemming niet ha-
len. Dat probleem wordt nu opgelost door 
het rode licht weg te filteren. Filter je rood 
licht weg, dan blijft er groen licht over.” 

lichtkleuren
Het ene licht blijkt het andere niet. Spoel-
stra experimenteert in zijn acht gebieden 
met drie verschillende lichtkleuren: wit, 
rood en groen. Spoelstra: “Witte verlichting 
hindert vleermuizen. Waar groene verlich-
ting werkt bij trekvogels kan je lichtschuwe 
vleermuizen helpen met rode verlichting. 
Rode verlichting trekt ook minder insecten 
aan.” 
De A74 in Limburg had recent de wereldpri-
meur met de ‘batlamp’, een amberkleurige 
ledlamp, die nagenoeg onzichtbaar is voor 
vleermuisogen. In Groningen beet de oos-
telijke ringweg de spits af. Bij Lewenborg 
kleurt de weg sinds kort ’s nachts rood. De 
lampen hangen ook lager, zodat de vleer-
muizen veilig kunnen overvliegen. 
Lichtvervuiling krijgt meer aandacht. Be-
drijven en overheden, die aan de lichtknop-
pen zitten, houden meer rekening met 
duisternis. Gemeenten als Stadskanaal, 
Winsum en Bedum maken volgens Wol-
korte werk van duisternis. Ze doven of dim-
men straatlantaarns in de nachtelijke uren, 

eens aan verlichting. Bijna negentig pro-
cent stelt gebieden op prijs waar het  
’s nachts echt donker is. Zestig procent 
zoekt deze donkere gebieden zelfs bewust 
op. “Het thema leeft onder de bevolking. 
Een grote meerderheid spreekt zich uit 
tegen lichthinder”, stelt Janneke Wolkorte 
van Natuur en Milieufederatie Groningen 
vast. Teveel licht is schadelijk. Wanneer 
mensen langdurig bloot staan aan een 
overdaad aan licht, dan is dat slecht voor 
de gezondheid. Ondertussen wordt het ’s 
nachts langzaam minder donker. Schat-
tingen wijzen uit dat de totale lichtuitstoot 
jaarlijks met drie procent toeneemt. 

effect op natuur
Niet alleen mensen ondervinden daar 
hinder van. Ook voor dieren en planten is 
het belangrijk dat nachten duister blijven. 
“Op de natuur heeft licht een groot effect. 
Sommige soorten zijn erg gevoelig voor 
verlichting. Zet buiten een lamp neer, en 
er zwermen insecten rond”, vertelt Kamiel 
Spoelstra, trekker van het onderzoekspro-
ject LichtOpNatuur. Op acht plekken in het 
land bestudeert hij de invloed van licht op 
plant en dier. “Eerst hebben we de natuur 
in kaart gebracht op donkere plekken. 
Muizen, vogels, vleermuizen, amfibieën, 
insecten: alles hebben we uitgeplozen. Ver-
volgens zijn we die plekken gaan verlichten 
met lampen. Dat doen we jaren achtereen 
om de lange termijn effecten te bestude-
ren.” Die zijn aanzienlijk. Zo verdween alle 
activiteit van muizen, wat indirect invloed 
moet hebben op zoogdieren en roofvogels 
die muizen eten. Andere dieren profiteren 
juist van verlichting. Als voorbeeld noemt 
Spoelstra de dwergvleermuis, die op de 
insecten rond de lampen afkomen. Hij 
constateert ook andere veranderingen. “We 
zien bijvoorbeeld dat koolmezen onder 
invloed van het licht eerder in het jaar 
beginnen met broeden.” 
Dat lichthinder effect heeft op gedrag, is al 
langer bekend. Broedende grutto’s mijden 
straatlantaarns, roodborsten blijven ’s 
nachts onder lichtmasten zingen en pad-
den zitten tijdens de paddentrek langer op 
verlichte wegen, met alle risico’s van dien. 
Spoelstra vertelt ook over trekvogels die om 
verlichte boorplatforms cirkelen. “Krams-
vogels en koperwieken, die overdag leven, 
trekken in de herfst ’s nachts over zee en 
blijven dan om de platforms cirkelen. Tot 
ze soms dood in zee vallen, of dermate ver-

net als sier-, reclame- en aanstralingsver-
lichting. Ook op een aantal rijkswegen gaat 
‘s nachts het licht uit. De provincie Gronin-
gen heeft sinds kort een lichtmastenplan, 
gericht op energiebesparing en duisternis 
op het platteland. Eén van de provinciale 
initiatieven is om het Lauwersmeer aan te 
melden als ‘Dark Sky Park’, een gebied waar 
duisternis behouden blijft. Het donkere 
Lauwersmeer komt hiervoor, naast Schier-
monnikoog en de Boschplaat op Terschel-
ling, mogelijk in aanmerking. 

beter richten
Doevendans staat gemeenten en bedrijven 
bij om lichthinder te verminderen. 
“Kerken, monumentale gebouwen en 
bomen worden vaak onnodig in zware 
lichtkoepels gezet. Tijdschakelaars doen 
dan wonderen. Lampen kunnen veelal 
eerder uit, zonder dat iemand het merkt. 
Wat ook helpt, is het afschermen van 
lichtbakken, zodat insecten niet bij de hete 
lampen kunnen komen. Anders ligt het ’s 
ochtends bezaaid met dode nachtvlinders.” 
Van het opgewekte licht straalt circa elf 
procent onnodig omhoog. “Richt alleen 
waar het nodig is, en straal niet uit naar 
boven. Hanteren we deze vuistregel, dan 
scheelt dat enorm.”

tien jaar nacht van de nacht

Natuur en Milieufederatie Groningen komt 

al vele jaren op voor duisternis. Eind oktober 

vindt dit najaar de tiende Nacht van de 

Nacht plaats. Een jubileum. “Op honderden 

locaties vragen we aandacht voor de 

gevolgen van lichtvervuiling en het belang 

van een donkere nacht. Van wandelingen tot 

sterren kijken: door het hele land worden 

activiteiten georganiseerd om te genieten 

van de donkere nacht”, vertelt Janneke 

Wolkorte van Natuur en Milieufederatie 

Groningen. Al jaren is het evenement een 

daverend succes.

Ook overheden en bedrijven doen mee met 

de Nacht van de Nacht. “Zij kunnen ‘Vriend 

van de Nacht’ worden. Daarmee zeggen ze 

toe dat ze voortaan waarde hechten aan het 

behoud van de donkere nacht. Daarnaast 

doven ze in de Nacht van de Nacht alle 

onnodige en storende verlichting, zoals 

reclames en decoratieve verlichting van 

gebouwen.” 

Dit jaar komt er wéér een Nacht van de 

Nacht. De datum is geprikt in de nacht van 

zaterdag 25 op zondag 26 oktober, de nacht 

dat de wintertijd ingaat. 

Kijk voor een overzicht van activiteiten op: 

www.nachtvandenacht.nl.

Emden bij nacht



Het kan druk zijn in het nachtelijke luchtruim. Veel vogelsoorten kiezen 
de duisternis om grote afstanden te overbruggen. Hans van Gasteren, 
bioloog bij Defensie, doet met radar onderzoek naar deze nachtelijke 
trek. Het levert interessante gegevens op die van belang zijn voor de 
luchtvaart en kennis over het leven en migreren van veel vogelsoorten.

VoGelTreK oP de rAdAr

Waarom trekken vogels ’s nachts? Het lijkt een logische vraag. Toch 
draait Hans van Gasteren, trekvogelexpert in dienst van Defensie, 
de vraag liever om. “Waarom zou een vogel overdag trekken als het 
ook ’s nachts kan? Overdag is de wereld voor vogels vol met obsta-
kels en risico’s; er is het gevaar van roofvogels en door de warmte 
van het aardoppervlak ontstaat er thermiek, een opwaartse lucht-
stroom. Voor vogels die veel zweven, zoals buizerds en ooievaars, is 
die thermiek belangrijk. Vogels die zich verplaatsen door met hun 
vleugels te slaan hebben juist last van een opwaartse luchtstroom. 
’s Nachts is de atmosfeer rustiger en ontbreekt de thermiek. Er 
bestaat dan ook geen gevaar voor predatie.”
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verlichte steden en hoeveel last hebben ze daarvan? “We weten dat 
laagvliegende vogelsoorten veel last kunnen hebben van lichtver-
vuiling op zee. Booreilanden kunnen veel vogels aantrekken die 
er beter aan zouden doen, door te vliegen. Zoeken vogels hogere 
luchtstromen op voor lange afstandsvluchten, dan neemt het effect 
van het licht af. Die hoge luchtstroom geeft de vogels een rustigere 
vlucht. Vlieg je namelijk lager, dan heb je ook nog eens met wind te 
maken die qua richting en kracht wordt beïnvloed door het aardop-
pervlak.”

dag en nacht vliegen
Trekvogels kun je indelen in pure nachttrekkers, vogels die overdag 
trekken en vogels die dag en nacht onderweg zijn. Van Gasteren: 
“Vogels die over grote afstanden trekken, zoals ganzen, eenden 
en steltlopers, hebben geen keus. Als zij op tijd op de plaats van 
bestemming willen aankomen, moeten ze dag en nacht doorvlie-
gen. Insectenetende zangvogels, zoals roodborsten, grasmussen 
en zwartkoppen, moeten overdag foerageren. Zij trekken alleen 
’s nachts. De vogels die uitsluitend overdag trekken, zoals vinken 
en piepers, kiezen bij voorkeur voor de vroege ochtend. Als het 
aardoppervlak nog koel is, ontstaat er geen opwaartse luchtstroom, 
zodat zij zich dan veilig over een relatief korte afstand kunnen 
verplaatsen en later op de dag voldoende tijd hebben om te foera-
geren.”

radarcontrole
Als vogelonderzoeker kom je niet ver wanneer je ’s nachts met een 
kijker probeert vogels waar te nemen. Gelukkig staat er verspreid 
over Nederland een aantal radarinstallaties waarop grote aantal-
len vogels uitstekend zijn waar te nemen. Zelfs een expert als 
Van Gasteren lukt het echter niet om op een radarbeeld soorten 
te her kennen. “Ik kan niet met zekerheid zeggen om welke vogel 
het gaat wanneer ik een radarbeeld zie. Aanwijzingen zijn er wel, 
zoals de snelheid waarmee de vogels zich bewegen. Ganzen halen 
tijdens hun trek een snelheid van ruim zestig kilometer per uur. 
Zangvogels doen het met een kilometer of 35 per uur wat rustiger 
aan. Waarnemingen in de vroege ochtend zijn ook een indicatie. 
Wanneer er in een gebied een enorm aantal vogels van een bepaalde 
soort is waargenomen door trektellers, dan is de kans groot dat die 
vogels zich de afgelopen nacht op de radarbeelden lieten zien.”
Vooral met grote vogelsoorten is het risico van botsingen met vlieg-
tuigen enorm. Van Gasteren: “Wanneer een vliegtuig in een groep 
ganzen terecht komt, kan dat ernstige schade opleveren en kunnen 
er grote ongelukken gebeuren. Omdat de radar 24 uur per dag draait 
kunnen we nauwkeurig de nachtelijke vogelbewegingen obser-
veren. Zo kunnen we patronen ontdekken van rustige en drukke 
periodes. Door het luchtverkeer na het donker te concentreren in 
periodes met een lage vogeldichtheid, hebben we het aantal botsin-
gen met vogels kunnen halveren.”

landelijk netwerk
Naast de veiligheid van het luchtverkeer. Is het vergaren van kennis 
over vogeltrek een belangrijk doel van Van Gasteren en zijn collega-
onderzoekers. Om trekroutes te kunnen vastleggen heb je echter 
meer dan één radar nodig. “Over de radars van defensie kunnen 
we om veiligheidsredenen niet altijd beschikken. Maar gelukkig 
staan er in Europa bijna 200 weerradars die worden gebruikt om de 
ontwikkeling van stormen en buien te volgen. Ook daarop zijn de 
nachtelijk trekkende vogels goed te zien. We werken nu hard aan 
het ontsluiten van vogeltrek uit dit netwerk van weerradars, waar-
mee we uiteindelijk heel Europa in kaart kunnen brengen en we 
veel te weten kunnen komen over het trekgedrag van vogelsoorten.”
Met de verkregen informatie zullen Van Gasteren en zijn collega’s 
antwoorden krijgen op uiteenlopende vragen: Welke afstanden leg-
gen de vogels af en welke routes kiezen ze? Hoe reageren vogels op 

Vogels kunnen zich in de duisternis nauwelijks op zicht 
oriënteren. “Voor vogels die grote afstanden afleggen is dat niet 
belangrijk”, zegt Van Gasteren. “Het is onomstotelijk bewezen dat  
’s nachts trekkende vogels zich vooral oriënteren aan de hand van 
het aardmagnetisch veld. Dat is een ingewikkeld verhaal. In het 
kort komt het erop neer dat het aardmagnetisch veld verandert 
tussen de polen en de evenaar. Vogels kunnen deze hoek als een 
kompas gebruiken. Zicht is overigens niet helemaal onbelangrijk 
bij het nachtelijk trekken. Waarschijnlijk speelt voor sommige 
vogel soorten ook de poolster een kleine rol bij de navigatie.”

tekst Jeroen Schoondergang   fotografie Silvan Puijman

V O G E l s  V E R P l A A t s E N  Z i c H  G R A A G  ’ s  N A c H t s

noordse stern: lange afstandskampioen
De noordse stern die tegenwoordig ook in verschillende gebieden 

van Het Groninger landschap broedt, is de absolute kampioen 

lange afstandsvliegen. Een noordse stern die in 1982 als kuiken 

in het oosten van Groot-Brittanië was geringd wist datzelfde jaar 

in drie maanden Melbourne in Australië te bereiken: een reis van 

22.000 kilometer. De stern had gemiddeld 240 kilometer per dag 

gevlogen om de zomerbestemming te bereiken.

Een onderzoek uit 2011 met noordse sterns uit Groningen wees 

uit dat de afstanden nóg indrukwekkender zijn. sterns die met 

een piepkleine geolocator, een gps-apparaatje, waren uitgerust, 

werden 273 dagen gevolgd. in die tijd overbrugden ze een 

afstand van ruim 48.000 kilometer. Het heen en weer vliegen naar 

pleisterplaatsen meegerekend, hadden de vogels zelfs 90.000 

kilometer afgelegd in deze periode. 

De zanglijster, een vogel die vooral 

in grote groepen ’s nachts trekt

Het kan druk zijn in het nachtelijke luchtruim. Veel vogelsoorten kiezen 
de duisternis om grote afstanden te overbruggen. Hans van Gasteren, 
bioloog bij Defensie, doet met radar onderzoek naar deze nachtelijke 
trek. Het levert interessante gegevens op die van belang zijn voor de 
luchtvaart en kennis over het leven en migreren van veel vogelsoorten.

VoGelTreK oP de rAdAr
V O G E l s  V E R P l A A t s E N  Z i c H  G R A A G  ’ s  N A c H t s



Bob Jonge Poerink, van ecologisch en 
technisch onderzoeksbureau The Field-
work Company, beheert een rijke oogst aan 
vleermuisinformatie vanuit de Wadden. 
“Je moet wel grote bewondering voor die 
dieren krijgen als je beseft wat ze doen. We 
stonden er van te kijken. Die beesten zijn 
ongeveer 8 gram zwaar. Dat is helemaal 
niks. Ze kunnen niet zo goed opvetten zoals 
Wadvogels doen, voordat ze een verre reis 
beginnen. Vleermuizen scharrelen elke 
nacht hun kostje bij elkaar. Zo’n 3000 in-
secten per vleermuis per nacht. En nu zien 

monitoringskasten bij de vogelwachtershut 
op Rottumeroog en op een tien meter hoge 
mast aan de dijk bij Lauwersoog. Twee 
jaar lang werden daar ultrasone geluiden 
opgevangen. “We horen niet alleen getoeter 
van schepen of het geklepper van touwen 
langs masten, maar we hoorden ook vleer-
muisgeluiden. Ik had wel gedacht dat ik 
vleermuizen zou tegenkomen hier, want 
er waren ook meldingen van olieplatforms 
midden op zee waar ze vleermuizen 
hebben gevonden.  Maar wat doen ze daar? 
We kennen de ligging van trekroutes van 

deze dieren nog niet. Daar is nauwelijks 
onderzoek naar gedaan. Inmiddels hebben 
onze onderzoekskasten veel bijzondere 
informatie opgeleverd. We hadden in het 
verleden ook bij de Afsluitdijk wel eens 
zo’n kast opgehangen en daar kwamen nog 
meer vleermuizen langs. Inmiddels zijn 
we begonnen deze kasten te verbeteren 
en werken we aan een geluidsrecorder die 
vleermuizen in 3D kan volgen. Dan weet 
je precies welke soort het is, en waar hij 
vliegt.”

jes. Eind juli komt de trek op gang. Eind 
augustus komt er een piek in de aantallen 
rosse en tweekleurige vleermuizen en drie 
weken later is er een piek in de aantallen 
ruige dwergvleermuizen. En dan vangen we 
hun geluiden ook nog maar op binnen een 
straal van 25 tot 50 meter van de paal met 
die recorder. We hebben dus maar spelden-
prikjes bekeken. Hoeveel vliegen er nog 
buiten die straal? Waar vliegen ze precies?” 

Vacuüm
Jonge Poerink doet ook onderzoek naar de 
invloed van windmolens op de trekkende 
vleermuizen. “Van vogels is bekend dat ze 
slachtoffer worden van windmolens langs 
de kust. Van vleermuizen is dat minder 
bekend maar speelt waarschijnlijk een 
minstens zo belangrijke rol. Insecten kun-
nen worden aangetrokken door de lichte 
kleur van een windmolen en de warmte 
die de draaiende turbine uitstraalt. Die in-
secten lokken weer vleermuizen aan. Daar 
komt bij dat vleermuizen niet eens hoeven 
te worden geraakt door een wiek. Canadese 
wetenschappers vonden opvallend veel 
slachtoffers die geen uitwendige beschadi-
gingen hadden. Zij onderzochten de dieren 
van binnen en constateerden dat de diertjes 
longbloedingen hadden opgelopen. Logisch 
ook. Als het een beetje waait hebben de 
wieken van een windmolen een snelheid 
van zo’n 200 kilometer per uur. Dat veroor-
zaakt een vacuüm in de omgeving van de 
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we dat ze daarop twee keer per jaar binnen 
een week of drie zo’n 2000 kilometer kun-
nen afleggen.”

3d-Vleermuis
“We hebben hier bij The Fieldwork 
Company zowel veldgidsen als  soldeer-
bouten liggen”, grijnst Jonge Poerink. 
“We worden veel gevraagd om technisch 
materiaal geschikt te maken voor be-
paalde toepassingen. Dat testen we uit 
en combineren we met monitoring.” In 
2011 monteerde Jonge Poerink de eerste 

ringonderzoek
In Nederland fladderen zo’n 21 soorten 
vleermuizen rond. De meeste soorten ook 
in Groningen, maar zekerheid over welke 
soort er boven je hoofd vliegt, heeft ook 
de kenner niet altijd. Vleermuizen maken 
namelijk niet alleen een karakteristiek 
eigen soortgeluid, maar variëren daarin. Ze 
passen hun geluid aan de omgeving waarin 
ze vliegen, waardoor er veel overlap in de 
geluiden van verschillende soorten bestaat. 
Echte kenners die met specialistische 
‘Bat-detectoren’ rondlopen zeggen dan ook 
regelmatig dat het ‘zeer waarschijnlijk’ die-
en-die soort is. Maar als het om migrerende 
vleermuizen gaat, betreft het hoofdzakelijk 
drie soorten; de rosse vleermuis, de twee-
kleurige vleermuis en de ruige dwergvleer-
muis.  Jonge Poerink: “Er is in het verleden 
veel ringonderzoek gedaan. Dat begon al 
voor de Tweede Wereldoorlog. Daardoor is 
van ruige dwergvleermuizen bekend dat 
dieren die in de zomer verblijven in Wit 
Rusland, Scandinavië en de Baltische Staten 
in West-Europa overwinteren. In een paar 
weken zijn ze hier. De rosse vleermuis en 
de ruige dwergvleermuis zijn hoofdzakelijk 
boombewonende soorten en in de winter is 
het in die gebieden gewoon te fris ‘s nachts. 
Dat juist deze soorten de onherbergzame en 
weidse kuststrook gebruiken als trekroute 
is toch wel verrassend. Uit onze metingen 
blijkt dat in bepaalde  nachten de lucht 
boven de Waddenkust vol zit met die beest-

Je verwacht het niet maar een paar 
soorten vleermuizen trekken elk na-
jaar vanuit de Baltische Staten duizenden  
kilometers langs de kust naar België en 
Frankrijk, en weer terug. De Waddenkust is van 
levensbelang voor deze diertjes maar door de toe-
nemende aantallen windmolens wordt het steeds gevaar-
lijker. Zowel op de dijken langs de kust als  –verrassend genoeg– 
ook door windparken op zee. Ecologisch en technisch onderzoeks-
bureau The Fieldwork Company uit Groningen onderzoekt al jaren de 
trekkende vleermuizen langs de Groningse kustlijn. 

“2000 Kilo meTer oP eeN
dieeT VAN muGGeN”

tekst rogier Verhagen  fotografie Daniël Tuitert, Ingrid D. van der Spoel

V l E E R M U i s  B l i J K t  s U P E R M U i s 

Bob Jonge Poerink
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nacht van De nacht
ZaterDag 25 oktober 2014

NacHTWaNDeLINGeN

team reitDiep  

Onder leiding van de vrijwilligers van team Reitdiep 

wandelen we vanaf de molen in Noorderhoogebrug naar 

donkere plaatsen in het oudste cultuurlandschap van 

West-Europa; het Reitdiepgebied. We oriënteren ons op 

de sterren en zoeken een route door de weilanden, langs 

hekken en over sloten. Als we geluk hebben zien we aan 

de horizon het oplichten van een vuurtoren. We wande-

len via buitenplaats Reitdiep van het Groninger land-

schap door Noorderhoogebrug weer naar de molen.

Locatie: Molen ‘Wilhelmina’ Noorderhoogebrug 

Tijd: 20.00 uur

afstand: 2.5 kilometer

aanmelden: deelname gratis en aanmelden niet nodig. 

team noorDkust

Ook de vrijwilligers van het team Noordkust in Pieter-

buren organiseren op zaterdag 25 oktober 2014 een 

donkere nacht wandeling. tijdens de wandeling van 

Pieterburen naar de waddendijk en weer terug, beleven 

wandelaars de duisternis en de stilte in de polder, de 

zeedijk, de kwelders en de horizon. 

Locatie: Buitenplaats Noordkust van Het Groninger 

landschap, Hoofdstaat 83 te Pieterburen 

Tijd: 20.30 uur

afstand: circa 6 kilometer

Kosten: volwassenen € 3,00. Beschermers en kinderen € 

1.50, inclusief koffie, thee of frisdrank (bij kaarslicht).

aanmelden: via telefoon  0595-528522 van het  Groninger 

landschap Pieterburen van dinsdag t/m zondag tussen 

13.00 uur en 17.00 uur of mail: pieterburen@groninger-

landschap.nl 

team ennemaborgh 

Vanuit het Koetshuys gaan we op pad in het Midwolder-

bos, over het landgoed Ennemaborgh. in het donker is 

er veel te beleven in het duistere bos en op de open wei-

landen. sterren kijken wordt een echte belevenis, als het 

onbewolkt is tenminste. Hoe vinden we onze weg in het 

donker? Beleef de stilte en ervaar het effect van het licht 

om ons heen. trek laarzen of waterdichte schoenen aan.

Locatie: Koetshuys, Hoofdweg 96, 9681 AJ in Midwolda

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

afstand: circa 4 kilometer 

aanmelden: deelname gratis en aanmelden kan via 

info@groningerlandschap.nl of via telefoon: 050-3135901

Zaterdag 25 oktober worden in Groningen natuurlijk ook elders diverse activiteiten georganiseerd in het kader van de 

Nacht van de Nacht. Meer informatie daarover: www.nmfgroningen.nl/nachtvandenacht.

wieken. Dat vacuüm kan die vleermuizen 
fataal worden.
In Nederland is nog maar weinig onderzoek 
naar windmolenslachtoffers gedaan, maar 
in Duitsland is men veel verder op dit ge-
bied. Daar zijn al veel meer windparken ge-
realiseerd. Duitse wetenschappers schatten 
dat er jaarlijks in Duitsland zo’n 200.000 
vleermuizen het slachtoffer worden van 
windmolens. De meeste slachtoffers vallen 
onder de trekkende soorten, zo blijkt uit 
de onderzoeken in Duitsland. In het veld 
valt het niet mee om vleermuisslachtoffers 
te vinden. Ze zijn zo klein als een duim en 
vallen daardoor nauwelijks op tussen het 
gras of gewas rond een windmolen. Daar 
komt bij dat vossen, kraaien en meeuwen 
een slachtoffer vaak eerder vinden dan een 
onderzoeker. Dat zijn slimme beesten, die 
hebben zo in de gaten als ergens iets te 
halen valt. 
Je kunt zeggen, wat geeft dat nou die 
windmolenslachtoffers en wat merken we 
d’r van? Maar doe de volgende optelsom 
eens en probeer je het effect voor te stel-
len. Elke vleermuis eet per dag zo’n 3000 
insecten. Die 200.000 dode vleermuizen in 
Duitsland betekenen daar dus 600 miljoen 
insecten. Per nacht. Ik ga ervan uit dat die 
aantallen best invloed kunnen hebben op 
gewassen van boeren. Economische schade 
is er dus. Daar hebben ze in de Verenigde 
Staten al berekeningen van gemaakt.” 
De Nederlandse beschermingsprotocollen 
voor vleermuizen zijn vooral gericht op de 
verblijfplaats van de dieren en minder op 
hun trekroute. Toch merkt Jonge Poerink 
dat overheden en windmolenexploitanten 
best geïnteresseerd zijn in monitoring 
van vleermuizen bij de ontwikkeling van 
windparken. “Het is niet verstandig om 
windparken precies in trekroutes van 
vleermuizen te plaatsen. Dan kunnen er 
veel slachtoffers vallen. Als je dat weet, kun 
je windmolens ook net buiten de trekroute 
plaatsen. We kunnen met onze gegevens 
nu ook al aangeven op welke nachten de 
meeste vleermuizen langs onze kust trek-
ken. Het is een beperkt aantal nachten en 
ook nog eens met weinig wind. Je kunt dan 
beslissen de molens stil te zetten. Het ver-
lies in zo’n nacht is dan heel klein omdat 
weinig wind ook weinig elektriciteit had 
opgeleverd. We merken dat zowel overhe-
den als exploitanten daar rekening mee 
beginnen te houden.”  

‘Dollardvleermuizen’
Er zitten kolonies van meervleermuis en 

tweekleurige vleermuis  in Appingedam 

en in de buurt van spijk, beiden op een 

steenworp afstand van de Eemsdelta. 

Dat is iets bijzonders: van de tweekleu-

rige vleermuis zijn maar drie kolonies in 

Nederland bekend en de kraamkolonie van 

de meervleermuis is de enige binnen de 

provincie Groningen. 

Dit zou wel eens verband kunnen houden 

met de nabijheid van de Eemsdelta en de 

Dollard.  Jonge Poerink: “We weten dat 

deze soorten de voorkeur hebben voor 

grote wateroppervlakten. Bij vleermuizen 

denk je dan in eerste instantie niet snel 

aan het zoute water. Door onze waarne-

mingen aan de kust krijg je daar dan een 

andere kijk op. We hebben het nog niet on-

derzocht, maar het zou me niet verbazen 

als de dieren uit beide kolonies regelmatig 

deze zoute wateren opzoeken om naar 

insecten te jagen. 

Daar komt bij dat de meervleermuis de 

Eems wel eens als trekroute zou kunnen 

gebruiken. De meervleermuis is ook een 

trekkende soort, maar dan over kortere 

afstanden. Er zitten duizenden meervleer-

muizen in Groningen en Friesland. Deze 

dieren overwinteren in grotten en mijnen 

in de heuvelgebieden van Noord-Duitsland, 

zoals de omgeving van Osnabrück. Dat is 

ver landinwaarts. Omdat meervleermuizen 

boven water vliegen is er dan 1 voor de 

hand liggende ‘natte snelweg’ van Noord-

Nederland naar de omgeving van Osna-

brück: de Eems.

Maar dit is allemaal logisch beredeneren. 

Bewijzen moeten we het allemaal nog. 

Daarom zou het interessant zijn om  eens 

een recorder midden in het gebied te plaat-

sen, bijvoorbeeld op de Punt van Reide. 

e
X

C
u

r
S

ie



Slikken, wadplaten, kwelders en polders: geniet al varend en wandelend van het unieke 
en veelzijdige landschap van de Dollard. Vanuit Termunterzijl varen we met het schip de 
Boschwad langs drooggevallen platen en door slingerende geulen naar Nieuwe Statenzijl. 
De slikplaten in de Dollard zijn een belangrijke voedselbron voor tienduizenden 
vogels. Met wat geluk zien we onderweg ook zeehonden. Gidsen vertellen ondertussen 
allerlei wetenswaardigheden over het gebied: een van de laatste Europese brakwater 
getijdenlandschappen.   
   
Vertrekpunt:   termunterzijl

Kosten:  leden: € 34,– / Niet-leden: € 41,– / Kinderen t/m 12 jaar: € 27,–  

Kinderen:   Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Bijzonderheden:  Ontdek de schitterende natuur van de Dollard! inclusief lunch 

in Nieuwe statenzijl gaan we van boord en maken we een avontuurlijke wandeling over de kwelder en 

door rietkragen, naar de rand van de Dollard. Omdat het water in de Eems-Dollard brak is, groeien er op 

de kwelders unieke en zeldzame planten zoals zeekraal, zeeaster en het goudknoopje. De kwelders zijn 

bovendien een paradijs voor wadvogels. indien u de wandeling te zwaar vindt, kunt u ook in uw eigen 

tempo over een vlonderpad naar de enige buitendijkse vogelkijkhut in Nederland - de ‘Kiekkaaste’ - 

lopen. 

Over de Dollard varen we met de Boschwad weer terug naar termunterzijl. Deze werelderfgoedexcursie 

wordt georganiseerd door Het Groninger landschap en de Waddenvereniging. Beschermers van Het 

Groninger Landschap: bel voor de kortingscode met 050-3135901. Voor meer informatie of aanmelden: 

www.waddenvereniging.nl

 

ZonDag 14 september 

11.15 - 16.30 uur

Vaartocht en kwelderwandeling in 
het eems-DollarDgebieD

         

          
Wandeling met als thema: Planten en Vlinders (8 km)
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Vertrekpunt: Bisschopsweg 1 Bourtange 

De excursie staat in het teken van de waard- of nectarplanten en de 
daarbij horende vlinders. We beginnen met een inleiding over deze 
bijzondere vorm van samenwerking in de natuur. Dan gaan we het 
veld in en bekijken de planten en vlinders van ons gebied. Als het 
weer roet in het eten gooit en de vlinders verstek laten gaan, besteden 
we tijdens de wandeling meer aandacht aan het landschap en aan de 
dieren die er leven. 

‘Jeugd - Wat leeft er in de sloot’ 
Tijd: 13.30 – 15.00 uur. Vertrekpunt: Het Groninger Landschap, 
Rijksstraatweg 333 in Haren

Een actieve kinderexcursie van 1½ uur, waarbij proefondervindelijk 
beleefd wordt wat er zoal in een ‘gewone’ sloot leeft. Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt worden van schepnetjes, loepjes, microscopen, 
zoekkaarten. Deelnemers kunnen hun eigen schepnetje meenemen.

Vleermuizen spotten  
Tijd: 21.00 – 00.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep, 
Wolddijk 103, Groningen

In de schemering gaan we met een batdetector op zoek naar vleer-
muizen! Heb je altijd al meer willen weten over vleermuizen en wil 
je misschien het geluk hebben om dit zoogdier te zien vliegen of te 
horen? Kom dan naar deze activiteit! Denk aan warme kleding en 
goede schoenen, want het kan ’s avonds flink afkoelen.

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. 

ZaterDag 30 augustus   

ZonDag 7 september 

ZaterDag 13 september

Struunen door Meerland, aan de rand van het Oldambtmeer
Tijd: 13.30 – 15.00 uur. Vertrekpunt: Schaapskooi aan de Clingeweg in 
Oostwold

In dit mooie natuurgebied aan de rand van het Oldambtmeer gaan 
we niet volgens de gebaande paden op zoek naar het laatste stuk 
hoogveen van de provincie Groningen. We zien nog restanten van 
de vroegere turfwinning en aan de loop van het water zien we welke 
activiteiten er vroeger waren. Misschien zien we nog salamanders, 
vossen, valken en berkenzwammen. Kom lekker uitwaaien in een 
natuurgebied dat alleen onder leiding van een gids toegankelijk is. 
Aanmelden: via: info@groningerlandschap.nl of bel tijdens kantoor-
uren: 050-5892714.
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ZonDag 21 september    

ZonDag 21 september    

Wandeling door Midwolderbos (v.a. 8 jaar)
Tijd: 13.00 – 15.00 uur. Vertrekpunt: Koethuys Ennemaborgh, Hoofdweg 
96, Midwolda

We wandelen over het landgoed en zien we welke kleurenpracht er al 
is. Bomen en struiken laten hier en daar al hun verval zien en treffen 
voorbereidingen voor de winter. Zelfs kunnen we aan bepaalde knop-
vorming alweer tekenen van het naderende voorjaar zien. Aan de 
hand van de bast, het silhouet en de knopzetting herkennen we vele 
soorten bomen en struiken. Aanmelden: info@groningerlandschap.
nl of bel tijdens kantooruren: 050 - 5892714.

Vogels in de bergboezem 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Vertrekpunt: Hooilanden 12, 9827 PG Lettelbert 

Ten noorden van de Lettelberterpetten ligt een bergboezem dat in 
tijden van hoog water voor droge voeten zorgt. Omdat het gebied 
nooit echt droog ligt, maar het midden houdt tussen plas en dras, 
vormt het voor veel vogels een rijk gedekte tafel en een veilige over-
nachtingsplek. En in september komt de vogeltrek weer op gang en 
dat levert verrassende soorten op. Aanmelden: info@groningerland-
schap.nl of bel tijdens kantooruren: 050-5892714.’
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ZonDag 14 september    

ZonDag 21 september 

Nestkasten timmeren of insectenhotel bouwen
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Locatie: Bisschopsweg 1 Bourtange. Bijzonderhe-
den: Geschikt voor kinderen van 8- 12 jaar, kosten: € 5,– per persoon

Op deze middag kunnen kinderen hun eigen insectenhotel of vogel-
nestkastje timmeren bij het Groninger Landschap. Door de moderne 
bouwmethoden van huizen en gebouwen is er vaak een tekort aan 
holtes en nissen voor vogels en insecten. 

e
X

C
u

r
S

ie



 

Het Zuidlaardermeergebied is onderdeel van het beekdalsysteem 
van de Hunze. Het water uit Oost-Drenthe wordt via de Hunze, het 
Zuidlaardermeer en het Drentsche Diep afgevoerd naar het noor-
den. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder 
water. Het was er zompig en moerassig. Later kregen de mensen 
grip op het water en werden de oeverlanden ingepolderd en droog-
gelegd voor bewoning, beweiding en akkerbouw. Dat ging ten koste 
van planten en vogels. Hun gevarieerde en natte leefomgeving 
verdween grotendeels.
Inmiddels hebben Het Groninger Landschap en Het Drentse Land-
schap het natuurlijke systeem in dit gebied zoveel mogelijk terug 
gebracht naar het oorspronkelijke staat, dat van het beekdal van 
de oorspronkelijke Hunze. Het waterpeil in het gebied wisselt in 
de omliggende, droge polders. ‘s Winters kiezen we voor een hoger 
waterpeil, ‘s zomers voor een lagere stand. Planten en dieren heb-
ben daar baat bij.
De afgelopen jaren heeft Het Groninger Landschap hard gewerkt 
aan het transformeren van de voormalige landbouwgronden 
van Leinwijk en Wolfsbarge tot moerassige oeverlanden van het 
Zuidlaardermeer. Langs het meer en het Drentse Diep is een brede 

strook met zomerpolders ontstaan. In het vroege voorjaar over-
stromen deze zomerpolders om in de loop van de zomer langzaam 
droog te vallen. Ze werken als een magneet op vogels. Het is één 
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Het Groninger Landschap, het Drents Landschap en zorg  verzekeraar De Friesland organiseren op  
20 september 2014 samen met de ondernemers in Zuidlaren de derde Hunzeloop. Een wandeltocht 
met afstanden van 5 tot 40 kilometer door de prachtige Hunzevallei. 
Neem nu bijvoorbeeld de 20-kilometerwandeling. Die voert vanuit de Brink in Zuidlaren om het 
Zuidlaardermeer heen. We wandelen dwars door de natuurgebieden, pal langs de boorden van het 
meer. Het is een natuurwandeling met weidse uitzichten, afwisselende waterpartijen en prachtig 
zicht op één van de mooiste wetlands en vogeleldorado’s van Nederland.

Hunzeloop 2014 
Wandelen langs één van de 
mooiste Wetlands van europa
  

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

afstand type route  starttijden  

  5 km Oever van het Zuidlaardermeer 10.00 - 14.00 uur 

  10 km Bos en water 10.00 - 14.00 uur 

  15 km Bos en water 10.00 - 13.00 uur 

 20 km Rond het Zuidlaardermeer 08.00 - 10.00 uur 

 25 km Rond het Zuidlaardermeer 08.00 - 10.00 uur 

 30 km Rond het Zuidlaardermeer 08.00 - 10.00 uur 

 40 km Rond het Zuidlaardermeer 08.00 - 09.00 uur 

 2,5 km Rolstoelroute 10.00 - 14.00 uur 

  5 km Rolstoelroute 10.00 - 14.00 uur 

  7,5 km Rolstoelroute 10.00 - 14.00 uur 
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De Hunzeloop is een initiatief van Het Drentse 

landschap, Het Groninger landschap, De Fries-

land Zorgverzekeraar. Het wandelevenement 

wordt georganiseerd in samenwerking met de 

KNBlO, ZOV en tientallen vrijwilligers. Financieel 

wordt de Hunzeloop ondersteund door Allianz 

Global Assistance, Hanwag, intersport en lentis.

 

van de mooiste wetlands en vogeleldorado’s van Europa. Veel 
bijzondere soorten hebben er een broedplek gevonden, zoals de 
grootste kolonie geoorde futen van Nederland maar ook zeldzame 
soorten als de witwangstern en witvleugelstern. Deze vogels heb-
ben voor het eerst in vele jaren weer eens in Nederland gebroed. 
Het is de enige broedplek van deze soorten in Nederland. De sterns 
vogels zijn goed te zien vanaf het fietspad tussen Waterhuizen en 
Meerwijck. Uit het hele land komen vogelaars de zeldzame vogels 
bewonderen. Inmiddels zijn ook soorten als de roodhalsfuut, de 
kuifduiker gespot en met enige regelmaat zeilt er een zeearend 
over. 
De Hunzeloop is niet alleen genieten van de natuur. Onderweg 
worden wandelaars op een aantal plekken vermaakt met muziek, 
theater en natuuractiviteiten. Bij de stempelposten kunt u iets eten 
of drinken. Daarnaast is wandelen ook nog eens goed voor uw ge-
zondheid. Gebruik de Hunzeloop als training voor de Tocht om de 
Noord of andere wandelelementen. Het is sowieso een gezellig eve-
nement om samen te wandelen met vrienden, familie of collega’s!
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Jeugd – Ga mee met de vogeltrek (v.a. 7 jaar)
Tijd: 14.30 – 16.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep, Wolddijk 103, 
Groningen

Weet jij waarom er soms heel veel vogels zijn en soms heel weinig? 
Weet jij waar de vogels in de winter slapen en waarom ze in het voor-
jaar bij ons zijn? Wij nemen je mee op ontdekking! Heb je een eigen 
verrekijker? Neem die dan mee!

Vleermuizen in en rond de Coendersborch
Tijd: 19.30 – 22.30 uur. Locatie: Coendersborch, Oudeweg 15, 9364 PP in 
Nuis. Kosten € 2,50 per p.p. – kinderen € 1,– inclusief koffie/thee en fris

De avond begint met uitleg over de vleermuis en hoe ze leven. Daarna 
gaan we op zoek naar de 7 soorten die voor kunnen komen bij de 
Coendersborch.

Jeugd – Hoe kunnen lijntjes lopen
Tijd: 15.00 – 16.30 uur. Locatie: Coendersborch, Oudeweg 15 in Nuis 

Knoop je ook wel eens de eindjes aan elkaar? Of voel je je wel eens 
spin in een web? Wat denk je; doet de natuur ook aan ‘netwerken’? 
Vandaag ontdekken we allerlei verbindingen in de natuur. Daarvoor 
gaan we ook het bos in met loeppotjes: dus geen mooie kleding aan 
doen. Als het je leuk lijkt; geef je dan op. Via telefoonnummer:  050-
5892714 of mail naar: info@groningerlandschap.nl

Op zoek naar Paddenstoelen in Meerwijck
Tijd: 10.00 – 11.30 uur. Locatie: Strandpaviljoen Meerwijck, Strandweg 4, 
Kropswolde

In het bos bij strandpaviljoen Meerwijck zoeken we naar de vele 
vormen en kleuren die paddenstoelen kunnen aannemen. Bij grote 
droogte kan de excursie niet doorgaan of veranderd worden. Kijk 
daarom de dag vóór de excursie op: www.groningerlandschap.nl.  

Wandeling: Herfstgeheimen van het Coendersbosch (4 km)
Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Locatie: Coendersborch, Oudeweg 15 in Nuis.  
Kosten € 2,50 p.p., beschermers gratis op vertoon van beschermerspas

De wandeling gaat over het landgoed, waar een enorme kleuren-
pracht te voorschijn is gekomen. Waarom en hoe verkleurt het blad? 
Hoe wordt blad opgeruimd? Hoe bereidt de natuur zich voor op de 
komende winter? Verder kan men genieten van al dat het landgoed te 
bieden heeft in de herfst. 

WoensDag 24 september    

vrijDag 26 september

WoensDag 24 september    

ZonDag 28 september 

WoensDag 8 oktober  

Jeugd - Herfst knutselmiddag ( 8 – 12 jaar)
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Locatie: Buitenplaats Noordkust, Hoofdstraat 83, 
Pieterburen. Kosten € 5,– per kind. Aanmelden: pieterburen@groninger-
landschap.nl of (0595) 528522

De winter komt er ook weer aan en dus kan het ook gaan vriezen. 
Voor vogels is dat een moeilijke tijd om eten te vinden. Help mee om 
de vogels de winter goed door te laten komen door eten voor ze te 
maken, zoals bijvoorbeeld vetbollen, vogelcake en pindakettingen. 
Lijkt het je leuk om voor even kok te zijn voor de vogels? Meld je dan 
aan voor deze jeugdactiviteit! De organisatie zorgt voor alle ingredi-
enten die nodig zijn, trek oude kleren aan. Het belooft een hele span-
nende en leuke middag te worden. Alles wat jullie deze middag voor 
de vogels maken, mag je meenemen naar huis. 

ZonDag 12 oktober 

kalenDer 2015

Mien Grunneger Laand

De nieuwe kalender 2015 van Het Groninger Landschap is er! 
Fotograaf Ron Buist neemt u mee naar de mooiste momenten op de 
mooiste plekjes in de provincie Groningen. Naast de schitterende 
foto’s vindt u een overzichtelijk calendarium. Het is dan ook een leuk 
cadeau, bijvoorbeeld als relatiegeschenk rondom de feestdagen, of 
voor een verjaardag. Bestel nu deze kalender voor € 10,– (voor niet-
Beschermers is de prijs € 11,50). Ook is de kalender te koop bij onze 
bezoekerscentra of te bestellen via email info@groningerlandschap.
nl of telefonisch (050) 313 59 01.
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Direct inschrijven 

Via www.hunzeloop.nl kunt u zich inschrijven voor een van de 

routes. U kunt per deelname bepalen of u bij binnenkomst (op 

zaterdag 20 september) een medaille wilt ontvangen. Kosten 

voor  inschrijving bedragen € 5,00. Voor een medaille betaalt u 

€ 1,00 extra. Het is ook mogelijk als groep in te schrijven, als be-

drijfsteam, als familie, vriendengroep of sportclub. Uw inschrijf-

geld van € 5,– gaat naar de ontwikkeling van het Hunzedal. Na 

uw wandeling is er in Zuidlaren nog genoeg te doen, zoals een 

braderie en kinderactiviteiten. Meer informatie, aanmelding en 

routebeschrijving:  www.hunzeloop.nl. Uiteraard kunt u zich op 

zaterdag  20 september 2014 ook inschrijven bij de start.

Parkeren is gratis. Volg de bordjes in het dorp Zuidlaren. Draag 

prettig dragende kleding en wandelsokken met wandelschoe-

nen en neem voldoende water mee voor onderweg. 

W
A

N
d

e
lT

o
C

H
T



HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 03 22 23

Het is ’s nachts druk in de natuurgebie-
den van Het Groninger Landschap. René 
Oosterhuis, beheerder rayon west, weet dit 
als geen ander. Om de dassen in zijn gebied 
te bestuderen heeft hij een wildcamera 
bij een dassenburcht geplaatst. Daarop 
zijn niet alleen de dassen te zien. “Dassen 
en vossen zijn in onze gebieden ’s nachts 
actief en vooral in de schemering loopt 
er nog wel eens een ree langs de camera. 
Wordt het echt donker, dan zie je egels 
en andere kleine zoogdieren scharrelen. 

Wat is een nachtdier? Volgens rayonbeheerder René Oosterhuis kun je de dieren die in 
het Groningse landschap ’s nachts actief zijn, in een aantal categorieën indelen: van 
echte nachtbrakers tot dieren die om te overleven dag en nacht op pad moeten.

tekst Jeroen Schoondergang   fotografie Silvan Puijman

van. Maar ook dassen en vossen kiezen 
in onze gebieden voor een nachtelijk be-
staan. In Scandinavië, waar de dieren meer 
ruimte hebben, is het niet bijzonder om op 
klaarlichte dag een das te zien scharrelen.”
Echte nachtdieren en de dieren die nood-
gedwongen voor een nachtelijk bestaan 
kiezen, hebben het nog gemakkelijk verge-
leken bij de derde categorie nachtbrakers. 
“Dat zijn voornamelijk kleine zoogdieren, 
zoals spitsmuizen”, zegt Oosterhuis. “Zij 
hebben zoveel brandstof nodig, dat ze 
eigenlijk 24 uur per dag moeten foerageren 
om niet te verhongeren.”

Nachtvogels
De beelden van zwermen spreeuwen 
die ’s avonds een rustplek zoeken, zijn 

Je zou kunnen zeggen dat alle zoogdie-
ren die hier voorkomen van tijd tot tijd ’s 
nachts foerageren of rondlopen. En ook in 
bewoonde gebieden kan het ’s nachts druk 
zijn. Ik houd me bezig met het binnen de 
bebouwde kom monitoren van huismussen 
en plaats om die reden op verschillende 
locaties wildcamera’s. Op iedere locatie heb 
ik al een steenmarter voor de lens gekre-
gen. Zelfs in dicht bewoonde gebieden 
vinden grote zoogdieren zo nog een manier 
om ongestoord hun gang te gaan.” 

bekend. Vogeltellers noemen deze plekken, 
slaapplaatsen. “Die naam is niet helemaal 
correct”, zegt Oosterhuis. Vogels gebruiken 
de gemeenschappelijke “slaapplaats” vooral 
om veilig de nacht door te komen.  Dat ze 
niet alleen slapen is goed te horen als men 
een tijdje bij de “slaapplaats” gaat staan 
luisteren. Het is een kakafonie van vogels 
die geluid maken. Ze hebben dan ook maar 
weinig slaap nodig. Vogels die ’s nachts ac-
tief naar voedsel zoeken hebben we natuur-
lijk ook. In Nederland zijn dat alleen uilen 
en de nachtzwaluw. Jammer genoeg wordt 
de nachtzwaluw hier slechts sporadisch 
waargenomen. Met sommige uilensoorten 
gaat het hier gelukkig na een aantal slechte 
jaren, steeds beter. Laten we hopen dat die 
trend zich voortzet.” 

de uilen van Groningen
Zeg je nachtvogels, dan zeg je uilen. In het 
Groninger landschap zijn gelukkig nog 
regelmatig verschillende soorten uilen te 
bewonderen. In het donker trekken ze er op 
uit. Dat is overigens niet zo in heel Europa. 
In het noorden van Scandinavië jaagt een 
aantal uilensoorten bij daglicht. Dat moet 
ook wel, omdat de zon hier in de zomer-
maanden niet onder gaat. 

Ransuil
De ransuil is direct te herkennen aan de 
recht opstaande oorpluimen en gele ogen. 
Deze roestbruine uil komt op veel plaatsen 
in Groningen voor, al zijn de aantallen 
sinds de jaren ’70 behoorlijk teruggelopen. 
Overdag zijn ransuilen vaak te vinden op 

Altijd actief
Het ene nachtdier is het andere niet, weet 
Oosterhuis. “De meeste dieren houden hier, 
al dan niet noodgedwongen, wel van het 
donker. Je zou nachtdieren in verschillende 
categorieën kunnen indelen. Zo heb je de 
echte nachtdieren, zoals de vleermuizen, 
die zijn fysiek helemaal aangepast aan een 
nachtelijk bestaan. En dan heb je in Neder-
land een grote groep zoogdieren die voor de 
nacht kiezen, omdat het overdag te druk is. 
De steenmarter is daar een goed voorbeeld 

Kerkuil

“de meeSTe diereN Hier 
HoudeN Wel VAN 
HeT doNKer”

N A c H t D i E R E N  i N  H E t  N O O R D E N

Steenmarter

Dassejong Ransuil
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vaste plekken in bomen, soms in grote 
groepen tot wel twintig stuks toe. Vanwege 
hun voorliefde om zich in bomen schuil te 
houden, worden jonge ransuilen ‘takkelin-
gen’ genoemd.
Meer informatie over ransuilen in Gronin-
gen op: www.ransuileningroningen.nl

Bosuil
Het gaat de laatste jaren steeds beter met de 
bosuil in Groningen. Dat komt door de toe-
name van het bos, maar ook doordat bos-
sen ‘ouder’ en gevarieerder worden. Deze 
middelgrote uilensoort heeft verschillende 
broedplaatsen op de gebieden van Het Gro-
ninger Landschap. De bosuil is helemaal 
toegerust voor een leven tussen de bomen. 
Met zijn korte vleugels kan hij gemakkelijk 
manoeuvreren en zo kleine zoogdieren en 
vogels vangen. De bosuil varieert in kleur 
van lichtgrijs tot bruin en heeft donkere 
ogen die in een met een verenrand omge-
ven, rond masker liggen. 

Steenuil
De kleinste van de Nederlandse uilen 
(ongeveer zo groot als een merel) heeft het 
moeilijk in Nederland. In Groningen is het 
uiltje bijna verdwenen.  Eén van de redenen 
voor de afname van de steenuil is het 
verdwijnen van een geschikte broedbiotoop 
met voldoende voedsel. Het vogeltje broedt 
in knotwilgen, hoogstam fruitbomen en 
gebouwen. 
Meer informatie over initiatieven om de 
steenuil terug te brengen in het Groninger 
landschap: www.lammerburen.nl

Kerkuil
De kerkuil is een karakteristieke verschij-

ning, met zijn hartvormige masker. Kerk-
uilen nestelen graag in gebouwen, vooral 
open nokken van schuren zijn favoriet. 
Verschillende gebouwen van Het Groninger 
Landschap worden jaarlijks bewoond door 
een kerkuilenfamilie.
Net als bij andere uilensoorten, heeft de 
kerkuil een ‘high tech’ gehoorinstallatie. 
Met een huidflap en stijve veertjes kan 
de kerkuil zijn gehoor als richtmicrofoon 
gebruiken en zo op gehoor afstand en 
locatie van zijn prooi bepalen. Voor meer 

Bosuil

egels in de tuin

De egel is wellicht de bekendste ‘nachtbraker’. in veel tuinen zijn egels actief en omdat 

ze niet extreem schuw zijn, kun je ze soms prima waarnemen. Een tuin waar voldoende 

slakken, wormen en insecten te vinden zijn, is een prima biotoop voor de egel. Dan moet 

hij echter wel een plek hebben om overdag te kunnen rusten. Dat kan in een ‘egelhotel’. 

stapel in een rustig hoekje in de tuin takken of stenen zodanig dat er een holte ontstaat 

met een opening. De egel kan zich hier na een nacht hard werken terugtrekken en voelt 

zich nog meer thuis in je tuin. 

Velduil

Steenuil

informatie, kijk op: www.kerkuil.com

Velduil
De velduil is zeldzaam in Groningen, maar 
de aantallen nemen langzaam toe. Deze vrij 
grote uilensoort kan ook overdag worden 
gespot, wanneer hij met zijn lange vleugels 
trage glijvluchten maakt over open lande-
rijen. Velduilen voelen zich prima thuis op 
de kwelders en in hetzelfde landschapstype 
waar ook de grauwe kiekendief jaagt en 
broedt. 



Het klinkt tegenstrijdig, maar nachtvlin-
ders komen af op licht. “Niet in de felle 
lamp kijken. Het is een lamp met veel 
UV-licht”, waarschuwt Bontsema. Nacht-
vlinders lijken er verzot op. Het witte laken 
trekt ze als een magneet aan. Soms flad-
deren ze verder, maar de meesten laten zich 
rustig van dichtbij bekijken. “Kijk, dit is 
een witte tijger”, vertelt Bontsema, wijzend 
naar een witte vlinder met zwarte stippen. 
“De oude naam is tienuursvlinder, omdat 
hij rond tien uur in de schemer begint 
met vliegen.” Even later landt een saaier 
exemplaar, hij oogt als een bruine mot. Een 
gewone breedvleugeluil, laat Jongsma-Kui-
pers weten. Dan een forse, een eikentand-

vlinder, met twee grote punten op zijn rug. 
“De rups leeft op eiken, vandaar de naam. 
Deze vlinder kan geen nectar opnemen. Hij 
leeft kort om voor nageslacht te zorgen”, 
legt Bontsema uit. De vlinders druppelen 
binnen, maar het gros moet nog komen. 
“Het is twintig voor elf, nog vroeg.”

Verslaving
Jongsma-Kuipers en Bontsema zijn echte 
liefhebbers. Een verslaving, noemen ze 
het zelf. Bontsema vangt al vijftien jaar, 
Jongsma-Kuipers is vijf jaar geleden besmet 
geraakt. Meestal zijn ze samen op pad, 
gewapend met een thermoskan koffie. 
Vangen is nachtwerk. “Gaat het goed, dan 

indrukwekkende soortenlijst
Het nachtleven van landgoed Ennema-
borgh kennen ze door en door. Maar liefst 
33 avonden zijn ze hier geweest, in twee-
enhalf jaar tijd. Dat levert een indrukwek-
kende soortenlijst op. “We hebben op twee 
plaatsen gestaan: hier bij de werkschuur en 
achterin het gebied, bij de Rijslaan. Bij de 
Rijslaan troffen we de meeste soorten: 231 
macro’s en 124 micro’s, in totaal 355 soor-
ten. Micro’s en macro’s zijn twee groepen 
waarin nachtvlinders zijn verdeeld.” 
Op de soortenlijst prijken fraaie exempla-
ren. Speciaal vindt Jongsma-Kuipers de 
vliervlinder. “Echt een beauty, een grote 
gele met staartjes. Ook de lindeknotsvlin-
der is geweldig mooi.” Bontsema bladert 
in haar nachtvlinderboek naar de pijl-
staarten. Op de pagina staan grote felroze 
vlinders. “De ligusterpijlstaart is voor ons 
een hoogtepunt van de avond. Ze komen 
pas laat. Je hoort ze van ver aankomen. Net 
een koolmees die om je heen vliegt. Echt 
spectaculair.” Het nachtvlinderboek heeft 
- in combinatie met internet en digitale fo-
tografie - nachtvlinders populair gemaakt. 
“Vóór 2006, toen dit Nederlandse boek 
uitkwam, bestonden er nauwelijks Neder-
landse namen, alleen wetenschappelijke 
Latijnse namen. Dankzij dit boek zijn veel 
mensen met nachtvlinders bezig gegaan. 
Wij geven onze waarnemingen door aan 
de Vlinderstichting en aan Telmee.nl. Als 
bewijs sturen we een foto mee. Toch staan 
op de verspreidingskaarten nog grote witte 
vlakken, waar bijna niemand heeft gevan-
gen. Die plekken zoeken wij op.”

leinwijk
Nachtvlinders in kaart brengen vergt tijd, 
geduld en een lege agenda voor de volgende 
ochtend. Elke soort vliegt op een ander 
tijdstip en jaargetijde. “Je hebt schemer-
soorten, maar ook vlinders die pas na mid-
dernacht vliegen. In de winter vang je weer 
andere soorten dan in de zomer. Om een 

Nachtvlinders vangen vergt geduld en veel koppen koffie. Naast 
de werkschuur bij de Ennemaborgh zetten Dity Jongsma-Kuipers 
en Stieneke Bontsema hun stellage op. Even later verlicht een 
felle UV-lamp een wit laken. De eerste vlinder meldt zich, een 
bruine snuituil. “Op een topavond vangen we hier meer dan 
honderd soorten”, vertelt Bontsema.

NACHTVliNderS 
iN de eNNemAborGH

mierzoet mengsel van suiker, rode wijn en 
appelstroop. “Dit smeren we op bomen, 
wanneer er weinig nectarplanten zijn: 
vroeg in het voorjaar en de tweede helft van 
de zomer. In de nazomer vliegen soorten 
die houden van rijp fruit. Rode weeskinde-
ren zijn er bijvoorbeeld dol op.”
Ondanks dat steeds meer mensen nacht-
vlinders tellen, schetst de nachtvlinderda-
tabase geen rooskleurig beeld. De aantallen 
vlinders zijn in dertig jaar met een derde 
afgenomen en tweederde van de soorten 
gaat achteruit, laat de Vlinderstichting we-
ten. Bontsema wijt de achteruitgang mede 
aan het verlies van goede leefgebieden. 
Haar overzichten bewijzen de waarde van 
natuurgebieden van Het Groninger Land-
schap. Bij de werkschuur komen de nacht-
vlinders later op de avond echt op gang. De 
ene na de andere strijkt neer, en wordt op 
naam gebracht. De hele kleine gaan in een 
potje mee, om thuis onder een binoculair 
te bestuderen. Het wordt een lange nacht. 
Ze hebben nog circa honderd soorten voor 
de boeg. 

staan we tot half drie ’s nachts te vangen. 
Bij warme nachten doen we dat meerdere 
keren per week”, zegt Jongsma-Kuipers. 
Dan rijst de vraag: waarom nachtvlinders? 
“Ze hebben zulke mooie kleuren. Ik dacht 
altijd dat nachtvlinders vieze bruine dingen 
waren, die storend tegen je aanvlogen. Maar 
ik vind ze veel mooier dan dagvlinders. En 
spannender. In Groningen vliegen slechts 
25 soorten dagvlinders, terwijl in Nederland 
2.500 soorten nachtvlinders voorkomen. Je 
weet nooit wat er vliegt. We vinden geregeld 
nachtvlinders die nog nooit in Gronin-
gen zijn gezien”, vertelt Bontsema. Op de 
soortenlijst van haar eigen tuin staan bijna 
zevenhonderd soorten. 

gebied te inventariseren, moet je meerdere 
keren vangen”, legt Jongsma-Kuipers uit. 
Cruciale factor is volgens haar de tempera-
tuur. Gaat het kwik onder de tien graden 
Celsius, dan stoppen nachtvlinders met 
vliegen. “Krijg ik een koude neus, of zien 
we onze adem bij het uitblazen, dan kun-
nen we inpakken en naar huis.” Ook de om-
geving is bepalend, vooral de waardplanten 
waar de rupsen op leven. Vaak verraadt de 
naam de afkomst. Zo leeft de lindeknots-
vlinder op onder andere lindebomen, en de 
zuringuil op zuring. 
Niet alleen in de Ennemaborgh, ook in 
Leinwijk, een natuurterrein van Het Gro-
ninger Landschap aan de oostzijde van het 
Zuidlaardermeer, stonden ze 33 nachten. 
Het leverde een deels andere soortenlijst 
op. “Leinwijk is een moerasgebied met veel 
riet. We vingen er 284 soorten, waaronder 
de rietluipaard en de rietvink. Ook in de 
Lettelberterpetten hebben we gevangen. 
Daar vonden we onder andere een moeras-
duiveltje, een zeldzame micro.”

lokken
Nachtvlinders laten zich op meerdere 
wijzen lokken. Uit haar tas pakt Bontsema 
een potje met daarin een klein rubberen 
dopje - officieel een dispenser genaamd - 
dat feromonen verspreidt. Een sekslokstof 
van vrouwtjes, legt ze uit. “Zet ik dit dopje 
ergens neer, dan komt er soms binnen twee 
minuten een mannetje op af.” In haar tas 
zitten verschillende dispensers, elk voor 
een andere soort. “Deze werkt alleen voor 
de frambozenwespvlinder.” Bontsema 
heeft ook een pot bij zich, gevuld met een 

Dity en Stieneke

Eikentandvlinder 

(boven) en witte tijger 

op het witte laken

tekst addo van der eijk  fotografie Silvan Puijman
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Witvlekspikkel-

spanner

Bruine snuituil



Sam De La LanDe Cremer - OOSterpOLDer

“We zijn nog maar kort jeugdboswachter, vanaf 
begin dit jaar maar het is erg leuk werk! Ik hou van 
de natuur en vooral van vogels. De Oosterpolder is 
dan ook geweldig. Heel veel vogels zijn daar te zien. 
Zelf vind ik roofvogels, maar ook de grutto’s heel 
bijzonder. Ik loop minimaal elke twee weken samen 
met Renske Wiekel door de Oosterpolder. Da’s 
heel gezellig. We controleren dan het waterpeil, 
we houden de vogels in de gaten en we zoeken 
sporen. Als we mensen dingen zien doen die niet 
mogen zoals over hekken klimmen, het verboden 
gebied in of wandelen met een loslopende hond, dan 
zeggen we daar niks van. Maar we melden het wel 
bij Alwin Hut. Als die het belangrijk genoeg vindt, 
grijpt hij wel in. Laatst zijn Renske en ik opgejaagd 
door een geïrriteerde zwaan. Dat beest volgde 
ons de hele tijd. En maar blazen! Heel creapy. Ook 
hebben we al eens een bijna zwart ree gezien. Ik 
vind dat er veel reigers in de polder zitten. Die 
maken andere vogels best het leven zuur. Roven 
eieren en eten jongen op. Volgens mij hebben we ook 
een vos in de polder want we vinden nog wel 
eens skeletjes, en dode, 
aangevreten vogels.”

Tekst + foto’s: 

jeugdboswachters

Bericht van de jeugdBoswachters
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“Toen we hoorden dat Het Groninger Landschap met 
Jeugdboswachters begon, hebben mijn broer Jesper 
en ik ons direct opgegeven. Ik geloof dat we de derde 
waren ofzo. We vinden de natuur geweldig. Het is 
mooi en je kunt er zo goed ontspannen. En net als 
Sam en Renske lopen wij ook door de Oosterpolder. 
Nu wonen we best wel een eindje bij de polder van-
daan maar elke week worden we naar de Oosterpolder 
gebracht en lopen we onze rondjes. Er gebeurt alleen 
niet zoveel. Ik ben blij dat ik samen met mijn broer 
hier rondloop, want dat is toch veel gezelliger dan 
alleen in deze polder rond te struinen. Er lopen veel 
mensen over de dijk, en we zien veel vogels, vooral 
zwanen op dit moment. Maar bijzonder vind ik wel 
de Witvleugelsterns. Die broeden hier nu. Voor het 
eerst in Nederland! Dat is bijzonder. Deze vogels 

broeden normaal in Polen en Oekraïne of nog verder 
weg. dus dat ze nu 
hier zitten is heel 
bijzonder. Onze 
taak in het gebied 
is vooral de water-
hoogtes opmeten. 
Maar nu houden 
we ook die sterns 
goed in de gaten.” 

nanette en JeSper petzinger 
- OOSterpOLDer
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Het Groninger Landschap wil meer Groninger blaarkoppen laten grazen in haar terreinen. 
De Stichting praat daarover met Groninger blaarkopfokkers en de Blaarkopstichting. 
Zwanet Faber, voorzitter van de Blaarkopstichting is blij met het initiatief. “In heel Neder-
land zijn nog maar zo’n 3000 Groninger blaarkoppen. Dat is ongeveer 1,5% van alle koeien in 
Nederland. Het is een zeldzaam runderras en dat kan wel een steuntje in de rug gebruiken.”

GroNiNGer blAArKoP 
oP de WeG TeruG

De gesprekken over de inzet van blaarkoppen verkeren nog in 
het beginstadium. Beheerder Arjan Hendriks heeft onlangs een 
groep leden van de Vereniging van Blaarkopfokkers geïnformeerd 
over het voornemen om meer blaarkoppen te laten grazen in de 
natuurgebieden van Het Groninger Landschap, waaronder het Reit-
diepgebied en de Groninger kwelders. “Dat was heel positief. Ook 
is gesproken over de gezamenlijke vermarkting van blaarkoppro-
ducten, zoals het vlees. Ik zie Blaarkoppen als ‘levend erfgoed’. Die 
horen in het Groninger landschap thuis. Om met de historicus IJnte 
Botke te spreken: ‘De blaarkop is de meest passende ‘stoffering’ van 
het weidse Groninger land’. Het is dan ook echt mijn streven de 
blaarkop meer in te zetten bij de beweiding van onze terreinen: van 
zeldzaamheid terug naar Groninger identiteit!”

Pachters
De inzet van blaarkoppen is echter niet iets dat van vandaag op 
morgen is geregeld. Het moet groeien. Hendriks: “Als onze pachters 
ook blaarkopfokkers zijn is het geen probleem. Maar dat is natuur-
lijk niet zo. We zullen pachters moeten stimuleren om blaarkoppen 
in te zetten. Misschien kan een veehouder hier en daar er eens een 
koppeltje blaarkoppen bijnemen. We hebben goede relaties met 
onze pachters opgebouwd en we moeten ook beseffen dat zij eco-
nomisch afhankelijk zijn van hun bedrijf. We moeten goed kijken 
wat de inzet van blaarkoppen voor hun bedrijfsvoering betekent. 
Bij aflopende pachtcontracten kun je overwegen om blaarkopfok-
kers de voorkeur te geven. 

Sobere koeien
De Groninger Blaarkop is de enige echt Groninger soort koe die er 
is in Nederland. De soort was er in de Middeleeuwen ook al, staat 
regelmatig op schilderijen uit die periode, en sinds 1874, toen het 
Nederlands Rundvee Stamboek werd opgericht is de Groninger 
blaarkop officieel geregistreerd. Zwanet Faber: “Hij kreeg het 
predicaat ‘Gronings’ omdat dieren met deze aftekening vooral 
in Groningen voorkwamen. Met name op het Hoogeland, het 
Westerkwartier en het Reitdiepgebied, zo’n beetje alles ten westen 
van het Eemskanaal. Blaarkoppen zijn sterke, sobere koeien. 
Onderhoudsarm en ze kalven over het algemeen gemakkelijk af. 
Ideaal voor gemengde bedrijven waarvan er in Groningen veel 
waren. Als de focus van de boer ligt op de akkerbouw redt de 
koe zichzelf wel. Ook ’s winters kan ‘ie makkelijk buiten lopen. 
Eigenlijk kun je stellen dat overal waar nu Schotse Hooglanders en 
Limousins rondlopen, ook Groninger blaarkoppen kunnen grazen.” 
De Groninger Blaarkop wordt ook wel ‘koe in jacquet’ genoemd 
vanwege de chique aftekening. “Ik noem hem een ‘pronkjewail in 
Golden Raand’”, lacht Faber. “Maar er zit ook wel wat in de om-
schrijving die Trouw-journalist Jeroen Thijssen onlangs gebruikte; 
‘smakelijke polderpanda’, want ook dat klopt. Zijn koptekening lijkt 
op die van de Panda. En niet alleen de melk, maar ook het vlees van 
de Blaarkop is van prima kwaliteit! Slagers gingen vroeger op de 
markt vaak eerst op zoek naar een goede Blaarkop”.

tekst rogier Verhagen   fotografie Omke Oudeman
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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. 

zWArTe STerN KriJGT HulP VAN Hummel 
TuiNToTAAl

Het Groninger Landschap heeft een 
zit bank aan geboden gekregen bij de 
eendenkooi Nieuw Onrust. De bank is een 
gift van mevr. L.G. Van der Wiel-Boeve ter 
gelegenheid van de 65ste verjaardag van 

Het Groninger Landschap heeft nest-
vlotjes geplaatst in de Kropswolder-
buitenpolder in het Zuidlaardermeer-
gebied. De vlotjes zijn bedoeld als 
broedplek voor de Zwarte stern. Ze zijn 
mede mogelijk gemaakt door Hummel 
Tuintotaal uit Noordhorn. Eigenaar 
Jeroen Hummel werkt al langer samen 
met Het Groninger Landschap en stelde 
speciaal voor dit project kokosmatten 
beschikbaar.  

De Zwarte stern is een bewoner van onder 
meer laagveenmoerassen, zoals hier in 
de Kropswolderbuitenpolder. De Zwarte 
stern broedt van oorsprong op vooral 
krabbenscheer, een drijvende waterplant 
die genoeg fundering bied om daar het 
nest van de Zwarte stern op te bouwen. 
Maar de Krabbenscheer is landelijk enorm 

haar man (zie foto hierboven). 
Verder heeft Het Groninger Landschap een 
gift van € 1.500,– ontvangen van dhr.  
J.W. Copper uit Groningen ter gelegenheid 
van zijn 60ste verjaardag. 

afgenomen, als gevolg van verslechtering 
van de waterkwaliteit. Een kleine 100 
jaar geleden waren er in Nederland ruim 
15.000 broedparen Zwarte sterns. Nu zijn 
er nog tussen de 1200 en 1500 broedparen 
in heel Nederland.
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uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, 

herstellen en in stand houden van het karakte-

ristieke landschap, de natuur en het cultureel 

erfgoed in de provincie Groningen. Wilt u een 

gift overmaken? Dat kan via rekeningnummer 

ING 677.61.7909, IBaN: NL30INGB0677617909, ten 

name van Het Groninger Landschap in Haren. 

Bij grotere giften kunt u meepraten over wat we 

met uw geld doen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Het Groninger Landschap: 

050-3135901.

giften en legaten

The fieldwork company werkt als technische en 

inhoudelijke dienstverlener voor adviesbureaus, 

nationale en lokale overheden, terrein behe-

rende organisaties, projectontwikkelaars en 

(multinationale) ondernemingen en is gespeci-

aliseerd in dataverzameling binnen ecologisch 

onderzoek. Van vegetatiekartering tot de 

monitoring van vleermuizen en faunapassages. 

Daarnaast verzorgt The fieldwork company de 

organisatorische, logistieke en personele  kant 

van (veldwerk)projecten.  Karakteristiek voor 

the fieldwork company is de combinatie van 

technische en ecologische kennis en de verta-

ling ervan naar een praktische aanpak. Daarbij 

wordt onder meer gebruik gemaakt van camera-

systemen, uaV’s (drone’s), geluidsrecorders en 

dataloggers. www.fieldworkcompany.nl

VrIeND: the fielDWork company

artés architecten uit Groningen is begin dit jaar 

officieel samen gegaan met axes architectuur 

uit assen, onder de nieuwe naam: Sax archi-

tecten. De bureaus hebben meerdere decennia 

ervaring in de architectuur en de interieurarchi-

tectuur en beschikken ieder over een gerenom-

meerd netwerk en dito opdrachtgevers. Sax 

architecten heeft twee vestigingen in Noord 

Nederland, in assen en Groningen. 

www.saxarchitecten.nl 

VrIeND: sax architecten

deelname

gratis

Kom naar Het Groninger Landschap

P a d d e n s t o e l e n t o c h t 
met  theaterfest i va l

Zondag 5 oktober, Ennemaborgh Midwolda
meer informatie zie www.groningerlandschap.nl

flyer.indd   1 17-06-14   11:33
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Uniek voor Nederland: Witvleugel-

sterns met Jongen. Fotograaf Gerrit 

Kiekebos legde de primeur vast. 
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In de natuurgebieden van Het Groninger Landschap worden 
veel leuke waarnemingen gedaan. Bijzondere vogels of zoog-
dieren, soms zeldzame planten of paddenstoelen. Ook zijn er 
trends te signaleren van opvallende dier- of vogelsoorten die 
langzaam weer terugkomen in onze provincie. Die waarne-
mingen 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 

zuidlaardermeergebied: vogelparadijs
De natuurgebieden rond het Zuidlaardermeer maken een sen-
sationele ontwikkeling door. Sinds 2012 is dit het enige ge-
bied in Nederland waar de witwangstern broedt. Ook dit jaar 
heeft zich een kolonie gevestigd met meer dan 20 paartjes. De 
vogels zijn goed te zien vanaf het fietspad tussen Waterhuizen 
en Meerwijck. Ook opvallend is de vestiging van een kolonie 
witvleugelsterns. Tot nu toe broedde deze soort slechts in 
2007 met enkele paartjes in Nederland. De Oostpolder bij het 
Zuidlaardermeer huisvest nu de eerste broedkolonie. 

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 Dallingeweersterweg in 

termunten verbouwd tot een sfeervolle vakantiewoning voor 

7 personen. De woning ligt op 50 meter afstand van het bezoe-

kerscentrum De Reidehoeve. Het is een ideaal vertrekpunt voor 

wandelingen en fietstochten langs de Dollarddijk en de vogelrijke 

Breebaartpolder. Deze polder en de omliggende weidse landerijen 

en uitzichten zijn van een absolute schoonheid en uniek in Neder-

land. in het voorjaar zijn er volop zeehonden met jongen te zien 

bij de Punt van Reide. Maar het binnendijkse brakwatergebied in 

de polder is ook een oase voor foeragerende, rustende en broe-

dende ganzen, eenden, kokmeeuwen en wadvogels als plevieren, 

lepelaars en kluten. Maar ook oeverzwaluwen, blauwborsten, riet-

zangers, karekieten, kiekendieven, slechtvalken…tot de zeldzame 

zeearend aan toe. Een verblijf in deze vakantiewoning is voor elke 

natuur- en vogelliefhebber een onvergetelijke ervaring!

Borg Ewsum is een heerlijke plek om rond te wandelen en te genie-

ten van de gebouwen, de theeschenkerij en de prachtige tuinen en 

lindelanen op het borgterrein. Het Groninger landschap biedt u de 

mogelijkheid om op dit bijzondere historische plekje te verblijven 

en te genieten van de omgeving.  Ewsum ligt bij Middelstum, het 

terrein grenst aan het Middelstumer Bos. Een deel van de tuinen 

wordt gebruikt voor de teelt van historische gewassen en heeft 

een kas, een kruidentuin en een fruitmuur waarlangs net als 

vroeger peren, appels, perziken en abrikozen groeien. De gewas-

sen worden onder andere gebruikt in de theeschenkerij in het 

koetshuis. Het complex bestaat verder uit een grote schuur en een 

donjon, of geschuttoren, het enige overblijfsel van de borg, die in 

de Middeleeuwen werd gebouwd. De borg is ook de start van een 

zes kilometer lange wandeling door het bos en de gebieden rond 

Middelstum.
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comfortabel overnachten miDDen in De natuur
Uitgerust wakker worden in een authentieke vakantiewoning midden in een natuurgebied? De provinciale 

Landschappen bieden u een onvergetelijke natuurbeleving op maat! De vakantiewoningen staan op unieke locaties 

in prachtige natuurgebieden, de woningen zijn van alle gemakken voorzien en bieden u een comfortabel verblijf. 

HEt GRONiNGER lANDscHAP: olle tjoarD HEt GRONiNGER lANDscHAP: eWsum

groninger lanDschapspakket 

Beschermers van een provinciaal Landschap ontvangen bij een boe-

king 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 

Groningen, alle fiets- en wandelroutes van Het Groninger Landschap 

en een pakket met Groninger streekproducten.*

info en reserveren 

Meer informatie over deze en andere vakantiewoningen kunt u vinden 

op www.inhetlandschap.nl. Deze website geeft u direct een compleet 

overzicht van alle vakantiewoningen, actuele activiteiten en bezoe-

kerscentra van de provinciale Landschappen.

* Deze actie geldt voor de periode van 1 sept. t/m 31 dec. 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.
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BOERDERiJ KiMM HEEFt EEN NiEUWE NAAM: 
börgbloumke

Begin dit jaar schreef Het Groninger Landschap een prijsvraag 

uit voor een nieuwe naam voor het vakantiehuisje in Nuis, naast 

de coendersborch. De winnaar is bekend: unaniem koos de jury 

voor de naam ‘Börgbloumke’, een suggestie van angelika Lukas, 

uit Gouda. De winnares krijgt een lang weekend aangeboden in 

boerderij Börgbloumke.



Grauwe 

franjepoot
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Zuidlaardermeergebied
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Grauwe franjepoot
Bij de Klutenplas, langs de noordkust is de steltkluut gesignaleerd, 
een bijzondere vogel die niet veel in Nederland voorkomt, maar 
wel geregeld gezien wordt in de natuurgebieden van Het Groninger 
Landschap. Ook is bij de Klutenplas de Grauwe franjepoot gespot. 
Dat is een zeldzame verschijning in ons land, met gemiddeld zo’n 
10 tot 20 waarnemingen per jaar, voornamelijk in het noorden. 
De Grauwe Franjepoot broedt hoofdzakelijk in arctische gebieden 
en doet ons land kortstondig aan als doortrekker. Al zwemmend 
pikken ze voortdurend insecten en waterbeestjes van het waterop-
pervlak op. Dit doen ze al rondjes draaiend. 

Opvallend is dat momenteel in het Dollardgebied en bij de Enne-
maborgh erg veel koekoeken voorkomen, terwijl ze momenteel in 
Engeland niet te vinden zijn (volgens Springwatch BBC). Voor de 
kleine karekieten is het aanpoten geblazen.

Wielewaal
De Wielewaal is regelmatig te horen in het bos van landgoed Coen-
dersborch. Zelfs het vrouwtje is éénmaal waargenomen. Door de 
schutkeur en stille levenswijze is dat bijzonder.

De IJsvogels zijn weer met een paar broedgevallen  terug in het Zui-
delijk Westerkwartier. Opvallend is dat de nesten zijn gevonden in 
de kluiten van omgevallen bomen van de storm van oktober 2013. 
Dat is dan weer een positief effect van de storm en een bewuste 
keuze om de omgewaaide bomen te laten liggen. 
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een paar jaar geleden verkocht harrie de 

vries eetcafé de klapper in de groninger 

binnenstad en begon – vanuit Den andel – 

het eenmansbedrijf hoogeland catering. 

een opvallende, maar in zijn geval logische 

stap in zijn ontwikkeling als ondernemer. 

“in de klapper was ik vooral bezig om 

geld te verdienen . en zo wilde ik dat niet 

meer. ik ben nu de ondernemer die lol 

heeft in het vak en het ‘elkaar wat gunnen’ 

voorop stelt.” De band met het groninger 

landschap groeide de afgelopen jaren 

gestaag en per 1 april jl. nam de vries de 

bedrijfsvoering van het koetshuys in 

midwolda over.

“De opdracht die ik mezelf stel is: ‘hoe moet 

Het Groninger Landschap het Koetshuys 

het best in de markt zetten?’ Het moet een 

bezoekerscentrumfunctie krijgen. Zij zijn 

de gastheren en gastvrouwen en met elkaar 

ontwikkelen we de mogelijkheden van het 

Koetshuys. We doen het samen en ik wil 

ervoor zorgen dat het Koetshuys ook draait 

als ik er niet ben. eigenlijk probeer ik me 

overbodig te maken. We zijn nu zaterdags 

en zondags open. Ik heb de kaart geminima-

liseerd maar de kwaliteit van de producten 

blijft hoog.  Zoveel mogelijk streekproducten 

en biologisch. en vers! Ik ben tevreden als be-

zoekers een kwalitatief goed hapje en drank-

je krijgen, men ziet dat dit van Het Groninger 

Landschap is en we in de plus draaien.”

De Vries zit sinds vier jaar in de organisatie 

van de Winterwelvaart en werkt met het 

Scheepvaartmuseum in de stad Groningen. 

Waarom kiest hij ervoor om Vriend van Het 

Groninger Landschap te worden? “Het is de 

verbondenheid met deze organisatie. Ze doen 

veel voor het landschap, voor monumenten en 

erfgoed. Dat vind ik belangrijk. Bovendien is 

onze samenwerking de afgelopen jaren steeds 

gegroeid.” De Vries werd een paar jaar geleden 

gebeld voor een cateringklusje. Dat verliep 

naar ieders tevredenheid en er volgden steeds 

meer en uitdagender opdrachten. “Zo maakte 

ik ook de Open Dagen bij de buitenplaats reit-

diep mee en daar werkte ik veel samen met de 

vrijwillig medewerkers. Dat was geweldig. De 

betrokkenheid en interesse van die mensen…

We leerden van elkaar, we wisselden horeca-

ervaring uit en stimuleerden elkaar. Ik merkte 

dat daar een mooie klik zat. Nu ook weer met 

de vrijwilligers van het team ennemaborgh. 

Het is geen verborgen personeel. Het zijn 

mensen die zich vanuit intrinsieke betrokken-

heid inzetten en heel goed het verhaal van de 

borg, het Koetshuys en het landgoed kunnen 

vertellen. als ze daarnaast een handje willen 

helpen in de horeca hier, is dat volgens mij een 

veelbelovende combinatie.” 

Harrie de Vries heeft zich als ondernemer 

naar eigen zeggen ‘gezond’ ontwikkeld. Ik ben 

tevreden met het soort ondernemer dat ik 

geworden ben. De stress en de haast, het moé-

ten is verdwenen. Ik heb veel meer oog voor 

mijn omgeving, voor andere mensen. Ik ben nu 

vanuit rust met mijn passie bezig. Ik heb lol in 

mijn vak, draag dat uit en stimuleer en coach 

anderen in dit vak. Dat kán met de vrijwillig 

medewerkers hier. er zit hier heel veel moois 

in het vat.”

HOOGeLaND caTerING
“Werken met vrijWilligers is veelbelovenD”

Harrie de Vries

HOOGeLaND caTerING
“Werken met vrijWilligers is veelbelovenD”

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 Hoogeland 

catering. 
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