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De Zuidlaardermeerpolders staan bekend 
als een vogelwalhalla en het afgelopen 
jaar broedden daar zeldzame soorten als 
witwang- en witvleugelsterns. Amateurfilmer 
Steven Weghorst heeft het broedsucces van 
deze soorten prachtig vastgelegd. Steven 
Weghorst: “Op mooie zomeravonden ging 
ik na mijn kantoorwerk in Kolham naar de 
sterns toe. Een groter contrast is bijna niet 
denkbaar in ruimte en rust. Veel van de 
beelden heb ik daarom geschoten in een 
warme gloed van avondlicht. Het filmen van 
vliegende sterns was op zich al een uitdaging 
maar helemaal met een nieuw aangeschafte 
camera (Lumix G6) die mij vaak niet begreep 
(‘nee autofocus, het gaat om dat vliegende 
dingetje en niet om die graspol’). Zo mak-
kelijk de jongen van de Witwangen te vinden 
waren, zo moeilijk waren de Witvleugeljon-
kies te vinden. Vrij snel nadat ze uit het ei 
gekropen waren, verschansten ze zich in 
het hoge gras. Wekenlang filmde ik alleen 
glimpen van ze, ver van mij verwijderd. Ik 
had erg mazzel toen bleek dat er een paartje 
dicht bij de weg net jonkies had gekregen. Ik 
denk dat er in de toekomst nog veel verras-
singen te filmen zijn in de polders van Het 
Groninger Landschap. Dit jaar een broedende 
Zeearend?”. 

Via http://www.groningerlandschap.nl/
hetgroningerlandschap/natuurlandschap/
zuidlaardermeer kunt u de 9 minuten du-
rende film bekijken.

De provincie Groningen draagt een aantal 
percelen in de Oostpolder over aan Het Gro-
ninger Landschap. Het gaat om grond die 
Het Groninger Landschap in het kader van 
Landinrichting Haren al drie jaar pachtte 
van de provincie. Met de huidige overdracht 
is Het Groninger Landschap eigenaar van de 
hele Oostpolder. De overdracht veranderd 
niets aan de wijze van natuurbeheer in de 
polder.
In totaal draagt de provincie 450 hectare 
natuurgrond over aan Het Groninger Land-
schap, Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten. De provincie had die grond ooit 
aangekocht om landinrichtingsprojecten 
in Groningen uit te kunnen voeren om zo 
het Natuurnetwerk Nederland (voorheen 
bekend als de Ecologische Hoofdstructuur) 
te realiseren. 

De grond is in veel gevallen inmiddels 
ingericht als natuurgebied en de verschil-
lende natuurorganisaties beheren de grond 
ook al.
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Rond deze tijd verlaten de meeste kol-, brand- en rietganzen ons 
land op weg naar hun broedgebieden in het hoge Noorden. Enkele 
tientallen jaren geleden zou het seizoen aanbreken zonder gan-
zen. Dat is drastisch veranderd. De grauwe gans is als broedvogel 
teruggekeerd, met de Oostvaardersplassen als bron van een sterk 
groeiende populatie. Veel winterganzen hebben inmiddels ook 
broedpopulaties in Nederland. Geef ze eens ongelijk want voed-
sel is hier in de zomer ruim voorradig. Waarom zou je helemaal 
naar Spitsbergen of Siberië vliegen? Vermoedelijk staan door jagers 
aangeschoten winterganzen aan de wieg van deze nieuwe broedpo-
pulaties. En tot slot zijn ook verwilderde tamme ganzen en exoten 
als de nijlgans hier massaal gaan broeden. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd zou je kunnen zeggen. Maar in 
het geval van de ganzen zit er ook een keerzijde aan de medaille. 
Dat heeft vooral te maken met de economische schade die ze 
aanrichten. Kan een boer in de winter nog een oogje dichtknijpen, 
in de zomer gaat de ganzenvraat rechtstreeks ten koste van de 
opbrengst. De overheid kan deze schade niet onbeperkt vergoeden, 
dus de boer wil van de ganzen af. 

Alle ingrediënten zijn aanwezig om als boeren en natuurbescher-
mers lijnrecht tegenover elkaar te komen staan, maar in dit num-
mer van Golden Raand leest u dat we er –met gemengde gevoe lens– 
toch in geslaagd zijn om hier samen uit te komen. We gaan de 
ontwikkelingen de komende jaren op de voet volgen en waar nodig 
onze positie daarop aanpassen.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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De12Landschappen heeft € 11.250.000,– 
ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. 
De twaalf provinciale Landschappen zetten dit 
geld in om natuur en landschap aan te kopen, 
in te richten en recreatiemogelijkheden te 
realiseren.
De12Landschappen is het samenwerkings-
verband van de provinciale landschappen 
en is sinds 1996 beneficiënt van de in 1989 
opgerichte Postcode Loterij. Het Groninger 

Voor het eerst is er een vleermuis 
aangetroffen in het winterverblijf voor 
vleermuizen op landgoed Ennemaborgh 
in Midwolda. Het gaat om een grootoor-
vleermuis. In 2008 heeft Het Gronin-
ger Landschap een winterverblijf voor 
vleermuizen gebouwd op het landgoed 
en het duurt een aantal jaar voordat 
vleermuizen zo’n onderkomen ontdek-
ken. Grootoor- en dwergvleermuizen 
zijn pioniers op dit vlak. De verwachting 
is dat nu rap meer vleermuizen de weg 
weten te vinden tot het verblijf.

Op landgoed Ennemaborgh komen in de 
 zomer 8 soorten vleermuizen voor. Zij 
hebben kraamkolonies in holle bomen. 

Landschap heeft met het geld van de Postcode 
Loterij o.a. het Reitdiep-Midden gebied    
opti maal ingericht voor weidevogels. Het is 
een prachtig cultuurlandschap met weilanden 
en oude meanders van de Hunze. Daarnaast 
wordt in 2015 het bezoekerscentrum Terra Mora 
in Vesting Bourtange geopend. Het Groninger 
Landschap beheert natuurgebieden direct buiten 
de vesting. Thema van het centrum wordt de 
relatie van de vesting met de omgeving.

Hier krijgen ze hun jongen en worden 
jongen gezoogd. Maar in de herfst, als er 
minder insecten vliegen en het kouder 
wordt, trekken veel vleermuizen weg naar 
over  winterings gebieden elders. Het in 2008 
ge bouwde winterverblijf, met financiële 
bij drage van Stork GLT, biedt de diertjes de 
mogelijkheid om veilig op het landgoed in 
winterslaap te gaan. Overigens wordt het 
vleermuisonderkomen al jaren gebruikt 
door kikkers, salamanders, nacht- en dag-
vlinders om de winter door te komen. In het 
verblijf vriest het niet en is de lucht vochtig-
heid erg hoog. Dit voorkomt dat dieren 
bevriezen of uitdrogen tijdens hun winter-
slaap. Het verblijf is niet toegankelijk voor 
publiek om de dieren zo hun rust te geven.

ruim 11 miljoen voor 
de provinciale Landschappen 
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Twee miljoen ganzen. Nergens in Europa vinden we er ’s winters zoveel als 

in Nederland. ’s Nachts slapen ze op het open water, overdag eten ze op het 

land gras of oogstresten. Na een pijlsnelle groei tot de eeuwwisseling lijken 

de meeste Groningse populaties zich te stabiliseren. Alleen de brandgans 

zit sterk in de lift. En de broedende grauwe gans, die een grootse comeback 

maakt.

Brandganzen in

polder Breebaart

  

u een prachtige verjaardags kalender van  

erik van ommen met een forse korting en wij 

een extra bijdrage voor Het Groninger 

Landschap. 

wij bieden u de 

kalender aan 

voor € 7,50   

(+ € 3,– verzend-

kosten) (€ 11,95 

winkelprijs)

Met uw 

bestelling 

ontvangt Het Groninger Landschap 40% 

van het verkoopbedrag van uitgeverij Art 

revisited! u kunt de kalender bestellen via 

www.groningerlandschap.nl (tip: houdt u 

uw Beschermersnummer bij de hand!)

Op 20 en 21 maart 2015 steken vele maat-

schappe lijk betrokken Nederlanders de 

handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is 

de grootste vrijwilligersactie van Nederland, 

georganiseerd door het Oranje Fonds. Samen 

aan de slag in het Groninger landschap! Het 

Groninger Landschap heeft een aantal leuke 

en vooral belangrijke vrijwilligersactiviteiten 

te doen. Zoals boompjes planten in Midwolda 

op landgoed Ennemaborgh. Op plekken waar 

bosaanplant is uitgevallen worden nieuwe 

boompjes hand matig gepoot, met als doel 

het ontwikkelen van gevarieerd bos. Of het 

knotten en snoeien van knotwilgen bij de 

Lettelberterpetten. Daarnaast gaan we opslag 

verwijderen van bomen en struiken om de 

cultuur historische patroon van legakkers en 

petgaten in de Lettelberterpetten weer zicht-

baar te maken. Ook bij de Nieberter Molen zijn 

verschillende kleine klusje en schoonmaak-

werkzaamheden te doen. We hopen aan het 

einde van de dag de molen weer als blikvanger 

van het dorp klaar te hebben maken voor het 

ontvangen van vele bezoekers. Aanmelden kan 

via www.groningerlandschap.nl

Aanbieding exclusief 
voor Beschermers van 
Het Groninger Landschap

Het Groninger 
Landschap doet 
mee met NLdoet 2015! 

kort nieuws

’s Ochtends vroeg, half januari. Buiten is het aardedonker, wanneer 
René Oosterhuis, rayonbeheerder van Het Groninger Landschap, 
in de Lettelberterpetten bij de vogelkijktoren aankomt. In de verte 
weerkaatsen enkele lichten in het water van het Leekstermeer. Het 
weer is guur, de wind giert, het is fris. Voor Oosterhuis een normaal 

decor voor zijn winterse ganzentelling. Vrieskou, sneeuw, regen: 
elke wintermaand is hij hier paraat, al vele jaren lang. Op zijn 
achttiende telde hij hier al ganzen. Het blijkt een hotspot. “Op het 
Leekstermeer slapen duizenden kolganzen. Op water zijn ze veilig”, 
vertelt Oosterhuis, al turend door zijn telescoop. We wachten tot 

Hank Bartelink en 

Judith Lingeman

Foto: Roy Beusker
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Toendrarietganzen

werden alle slapers vanaf de Dollarddijk geteld. “Bijna 130 duizend 
exemplaren zagen we. Vrij spectaculair. In de schemering vlogen 
eerst de kolganzen op, een half uur later de brandganzen. Het leek 
wel alsof het wad ging roken. In de Dollardpolders zag je er weinig 
van terug, meer dan tachtig procent vloog richting Duitsland.”

Overzomeraars
Veel ganzen verblijven een groter deel van de winter in Nederland. 
De kolgans arriveert eerder in het najaar, de brandgans vertrekt 
steeds later. “Twintig jaar geleden vertrokken de brandganzen eind 
maart noordwaarts, nu pas rond 20 mei. Dat is zes weken later. In 
die tijd eten ze de hele Dollardkwelders kaal”, vertelt Koffijberg. 
Naast de overwinterende gasten bestaan er ook overzomeraars. De 
opmars van broedganzen gaat snel, stelt Koffijberg. “Ruim hon-
derdduizend paar ganzen broeden in Nederland, een verdubbeling 
in vijf jaar tijd. Ook zij profiteren van de combinatie van water en 
voedsel bij de boer om de hoek. Nieuwe moerasgebieden, maar 
ook waterrijke woonwijken, zijn ideaal voor broedende ganzen. 
Het gros, zo’n driekwart, bestaat uit grauwe ganzen. De rest uit 
brandganzen, kolganzen, soepganzen en exoten, zoals nijlganzen 
en Canadese ganzen.” 
Ook hierin staat Groningen niet aan kop. “Groningen is pas laat 
door broedende ganzen gekoloniseerd. Er vindt nu een inhaal-
slag plaats. Jaarlijks neemt de Groningse zomerpopulatie grauwe 
ganzen met een derde toe.” Ook in de Lettelberterpetten vestigden 
ze zich, maar weinig succesvol. “Vossen hebben alle twintig nesten 
opgeruimd”, vertelt Oosterhuis. Hij juicht de terugkeer van de 
grauwe gans toe. Grauwe ganzen horen van oorsprong in de Neder-
landse moerasgebieden thuis. Begin vorige eeuw verdwenen ze als 
broedvogel door jacht en het rapen van eieren. Niet elke zomergans 
broedt hier overigens, benadrukt Oosterhuis. “Veel zomerse ganzen 
komen om te ruien, dan krijgen ze nieuwe vliegveren. Speciaal aan 
Groningen is het grote aantal ruiende grauwe en Canadese ganzen.” 
Kijkend naar de toekomst verwacht Koffijberg dat de opmars van 
de grauwe gans doorzet, net als die van de brandgans. “De overwin-
terende kol- en rietganzen blijven redelijk constant. De Groningse 
aantalstoename in de winter valt dus op de meeste plaatsen mee.”

Nijlganzen

Canadese gans

het ochtendgloren. Stilaan laten de contouren van het meer zich 
zien. Bij de dageraad ontwaken ze. Klie-liek, klie-liek, de eerste vo-
gels laten zich horen. Een groep van twintig scheert over de toren. 
“Ze ontbijten in ons natuurgebied naast het meer. Soms blijven ze 
de hele dag, soms vliegen ze door naar het boerenland.” 
Veel ganzen telt Oosterhuis vanochtend niet. “Komt door het weer”, 
legt hij uit. “Ze houden niet van hoge golven. De ganzen versprei-
den zich dan ’s nachts over de hele Onlanden, waar ze met hun 
voeten in het water staan van de nieuwe natte natuur. Dan laten ze 
het meer links liggen.” Meestal ziet Oosterhuis grote donkere vlek-
ken met duizenden kolganzen dobberen. “Vliegen ze gelijktijdig op, 
dan ziet de lucht zwart van de ganzen. Heel bijzonder. Zeker als ook 
tienduizenden stormmeeuwen wakker worden en opvliegen.” 

Evenwicht
Het aantal slapende kolganzen varieert er sterk. Tussen de vijf- en 
tienduizend, schat Oosterhuis zijn er op dit moment. “Ze blijven 
hier een paar weken, om te rusten en te eten. Daarna vliegen ze 
verder richting Friesland. De eerste arriveren eind oktober, de 
laatste vertrekken in maart.” Grofweg veertig jaar geleden maakte 
de kolgans een stormachtige entree in het gebied. Al snel zaten er 
maximaal dertig- tot veertigduizend. “Nu zijn dat er veel minder, 
maar ze blijven wel langer in het gebied. Sinds de eeuwwisseling 
stabiliseert het aantal in heel Nederland. De top lijkt bereikt. Er 
ontstaat een evenwicht.” 
Nederland staat bekend als ganzenland. ’s Winters verblijven in ons 
land zo’n twee miljoen ganzen. Een indrukwekkend aantal, dat snel 
is gestegen. Rond 1980 zat er pas een kwart van het huidige aantal, 
rond 1995 de helft. Dit jaar pakt het aantal wintergasten lager uit. 

“Dat komt door de milde winter. Veel ganzen blijven in Duitsland 
steken.” Aan het woord is ganzenexpert Kees Koffijberg van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, die net als Oosterhuis al decennialang 
ganzen telt. Fascinerend vindt hij ze, vooral vanwege hun reislust. 
“Zesduizend kilometer vliegen ze heen en terug, in V-vorm, van en 
naar Noord-Rusland. Een duizelingwekkende afstand.”

Wateren
Een topprovincie blijkt Groningen niet. “Van alle in Nederland 
overwinterende ganzen kiest slechts vijf procent voor Gronin-
gen”, stelt Koffijberg vast. Ter vergelijking: Friesland neemt veertig 
procent van alle ganzen voor haar rekening. “Voor ganzen moeten 
open water (slapen) en grasland (voedsel) dichtbij elkaar liggen. 
In Groningen geldt dat alleen bij de meren, zoals het Leekster-, 
Zuidlaarder- en Schildmeer, en bij de Waddenzee, waar veel ganzen 
slapen.” 
Elk Gronings water trekt zijn eigen ganzen aan. Waar kolganzen het 
Leekstermeer verkiezen, slapen rietganzen vooral op het Zuidlaar-
dermeer en brandganzen op de Dollard. “De reden is het voedsel: 
de kolgans is een grasgans, de rietgans graast bij voorkeur op de 
oogstresten in de Veenkoloniën. Brandganzen zitten traditioneel 
dichtbij de kust.”
De ganzentoename geldt niet voor alle gebieden en soorten. Som-
mige soorten, zoals de kleine rietgans en de dwerggans, nemen 
in Nederland zelfs in aantal af. De meeste Groningse toplocaties, 
neem de Noordkust en het Lauwers- en Leekstermeer, blijven het 
afgelopen decennium stabiel. Alleen de Dollard zit sterk in de 
lift, vanwege de brandganzen. Koffijberg deed er in januari met 
een groep vogelaars een ganzentelling. Een primeur, niet eerder 

Ganzenpopulatie, de trend voor de afgelopen jaren
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De ganzenproblematiek is uitermate complex. De wensen lopen 
ver uiteen. Waar boeren ganzen het liefst afschieten, laten natuur-
beschermers ze liever met rust. In Groningen kwamen de partijen 
eruit, in goed overleg. Met het Ganzenakkoord bewandelen ze een 
gezamenlijk pad: rust voor wintergasten, populatiebeheer van 
zomerganzen.
   

Rust voor overwinterende ganzen, populatiebeheer van zomerganzen

Gronings 
ganzenakkoord

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 01 8 9

Een zwerm ganzen roept tegenstrijdige 
beelden op. De een ziet prachtige wilde 
vogels, de ander de schade die ze op het 
boerenland veroorzaken. De belangen van 
boeren, jagers, natuurbeschermers en over-
heid verschillen sterk. Toch blijkt iedereen 
gebaat bij samenwerken. “We moeten 
proberen om hier samen uit te komen en de 
ganzen niet vogelvrij te verklaren”, vertelt 
Marco Glastra, directeur van Het Groninger 
Landschap. Eenvoudig is de opgave niet, 
erkent hij. “Dit is een lastig dossier, waarbij 
niemand de vlag uitsteekt. Als natuurbe-
schermers grijpen we liever niet in. Toch 
moet het om uiteindelijk het jaarlijkse 
afschot zo klein mogelijk te houden.” 
Maatregelen zijn nodig. Het gaat goed met 
de Groningse gans, misschien wel te goed. 
Slapen en broeden doen ze in de natuur, 
waarna ze zich ongans eten op het boeren-
land. Het gevolg: ganzenpopulaties zitten 
in de lift, trekganzen blijven langer, er 

deze rustgebieden mogen de winterganzen 
verjaagd worden, maar niet op grote schaal 
bejaagd. Op kwetsbare gewassen is wel 
zogeheten ‘ondersteunend afschot’ toege-
staan. “Doel van ondersteunend afschot is 
niet om ganzen te doden, maar alleen om 
de schade te beperken. We willen winter-
ganzen voldoende ruimte geven”, aldus 
Staghouwer.
Staghouwer is tevreden over het resul-
taat. Het was geven en nemen, stelt de 
gedeputeerde, een uitruil van belangen en 
posities. “We zijn er relatief snel uitgeko-
men. Het landelijke akkoord, dat Friesland 
eenzijdig overboord gooide, gold als lei-
draad. De schade voor boeren moet gecom-
penseerd worden. Ik wil de schade niet 
bagatelliseren, maar de ganzendruk ligt bij 
ons veel lager dan in Friesland en Overijs-
sel.” Staghouwer bracht in het akkoord wel 
Groningse accenten aan. “Als provincie 
nemen wij bijvoorbeeld de aanvraagkos-
ten voor agrariërs voor onze rekening. Dat 
verlaagt de administratieve lasten.” 

Maatwerkplannen
Glastra ziet de winterrust als natuurwinst. 
Hij wijst op de internationale verantwoor-
delijkheid en verplichting die Nederland 
hierin heeft. “Winterganzen zijn be-
schermd. Het lijken er dan enorm veel, 

broeden meer ganzen dan ooit en de schade 
aan de landbouw neemt toe. Dit plaatst 
natuurorganisaties voor een dilemma. “De 
grauwe gans hoort hier van oudsher thuis. 
In onze natuurgebieden speelt hij een 
belangrijke rol als natuurlijke grazer en is 
dus van harte welkom. Maar er is ook een 
keerzijde. Ze grazen op boerenland, juist 
op het moment dat de gewassen groeien 
en geoogst moeten worden. Ze zorgen zo 
direct voor inkomstenderving. Daarnaast 
speelt de veiligheid rond vliegvelden een 
rol. Wat nu rond Schiphol speelt, kan ook 
rond vliegveld Eelde gaan spelen.” Zelfs na-
tuurdoelen kunnen in het geding komen. 
“Zomerganzen kunnen riet- of watervegeta-
ties volledig oprollen, zeker als ze massaal 
aanwezig zijn tijdens de ruiperiode.”

Landelijk gestrand
Twee jaar geleden strandde, op de val-
reep, een landelijk Ganzenakkoord tussen 

maar bedenk wel dat een groot deel van 
de totale populatie in Nederland verblijft.” 
Over de uitwerking van de rustgebieden 
maakt Glastra zich zorgen. “Meedoen 
is voor boeren een vrije keuze. Bij het 
Zuidlaardermeer, waar een rustgebied ligt, 
hebben boeren weinig animo. Verjagen zij 
de ganzen vlak naast onze terreinen, dan 
verstoort dat enorm.” Alma den Hertog van 
LTO Noord kan zich de keuze wel voor-
stellen. “De vaste bijdrage voor boeren 
die meedoen met een foerageergebied, is 
per hectare verlaagd. Dat maakt de keuze 
moeilijker”, verklaart ze. Net als Glastra 
ziet Den Hertog het akkoord als het hoogst 
haalbare. Namens de Groningse agrariërs 
schoof ze bij Staghouwer aan. “We moeten 
nu gezamenlijk aan de slag”, stelt ze ferm. 
“Iedereen moet zijn afspraken nakomen.”

Boerentrots
Boeren zien de zwermen ganzen liever gaan 

dan komen. Onopgemerkt blijven de onge-
node gasten niet. Den Hertog somt de ge-
volgen op: structuurbederf door duizenden 
vertrappende poten, opgegeten winterge-
wassen in het najaar en gras in het voorjaar, 
en een land vol met ganzenkeutels. Den 
Hertog: “Ganzen zijn pijnlijk voor een boer. 
Ze verstoren niet alleen de portemonnee, 
maar ook de boerentrots. Een boer wil met 
plezier naar zijn land en gewassen kijken. 
Ganzen bederven dat.” Met eigen ogen zag 
Den Hertog, zelf boerin, het ganzenbezoek 
op haar land uitdijen. “Rond de eeuwwis-
seling zaten er amper vogels, nu ziet het er 
zwart van de trekganzen. Enorme ladingen 
duiken naar beneden.” Een overkill, noemt 
ze het aantal ganzen. “In Groningen vor-
men vooral winterganzen een probleem. 
Zomerschade door zomerganzen kennen 
we ook, maar dat schadebedrag ligt veel la-
ger. Afschot van winterganzen is een wens 
van de agrarische sector. Met dit Ganzen-
akkoord gebeurt er niets aan de winterpo-
pulatie. Daarentegen mogen boeren hun 
gewassen wel beschermen.” 

Zes jaar tijd
Belangrijkste afspraak uit het akkoord, vol-
gens Den Hertog: de ganzenschade in zes 
jaar terugbrengen naar een acceptabel ni-
veau. Een forse uitdaging, beklemtoont ze. 
“De schade, die hand over hand toeneemt, 
moet omlaag. Dat is onze inzet. Jaarlijks 
gaan we evalueren, op basis van schade en 
populatieaantallen. Hier ligt een gezamen-
lijk opdracht om de schade te beperken. 
Niet alleen van overzomerende ganzen, 
maar ook van winterganzen.” Den Hertog 
wil daadkracht: “Mocht er schade in de 
winter optreden, ondanks verjagen en on-
dersteunend afschot, dan moeten we vlot 
handelen.” Ook voor het verminderen van 
zomerganzen roept ze op tot een actieve 
inzet van alle partijen. Natuurorganisaties 
gaan deze verantwoordelijkheid niet uit 
de weg, omdat hun gebieden de kraam-
kamer vormen voor de zomerganzen. “Als 
natuurbeheerders werken we mee om de 
zomerschade op een aanvaardbaar niveau 
te krijgen”, vertelt Glastra. “Zoveel mogelijk 
door beheer- en inrichtingsmaatregelen 
in de randen van de natuurgebieden, maar 
in laatste instantie ook - met grote tegen-
zin - door afschot. Daarbij laten we de 
grauwe gans als wilde soort zoveel mogelijk 
ongemoeid.”

provincies en zeven natuur- en landbouw-
organisaties. De winterrust ging Friese 
melkveehouders te ver. Glastra betreurt dat. 
“De ganzenproblematiek moet je bij voor-
keur op landelijke, liever op internationale 
schaal aanpakken. Nu kiest elke provincie 
haar eigen weg. Voor ganzen maakt het nu 
veel uit waar ze neerstrijken. De verschil-
len zijn groot. Groningse ganzen, vooral de 
wintergasten, komen goed weg.” 
Meteen na het uiteenspatten van het 
landelijk overleg pakte Henk Staghouwer, 
gedeputeerde van de provincie Groningen, 
de handschoen op. Hij zette de Groningse 
partijen om tafel. Samen kwamen ze 
eruit, met een compromis: afspraken over 
het verminderen van broedganzen in de 
zomer, terwijl trekganzen met rust worden 
gelaten. De geboden winterrust geldt niet 
overal. Ganzen die hier ‘s winters verblij-
ven, grazen alleen ongestoord op speciaal 
aangewezen foerageergebieden. Buiten 

Alma den Hertog van LTO Noord:

“Iedereen moet 
zijn afspraken 

nakomen.”

Kolganzen
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Maatwerkplannen 
Per gebied komen er maatwerkplannen, 
gezamenlijk opgesteld door jagers, boeren 
en natuurbeheerders. De eerste plan-
nen, namelijk voor Midden-Groningen 
- tegenwoordig ’t Roegwold geheten - en 
het Hondshalstermeer liggen op tafel. 
Jan  Willem Bos, die spreekt namens de 
Groningse wildbeheereenheden, staat op 
hoofdlijnen achter het Ganzenakkoord. 
Toch plaatst hij vraagtekens, vooral bij het 
doel om de schade terug te dringen naar 
een acceptabel niveau. “Dat gaat niet luk-
ken, zeker niet binnen zes jaar. De popu-
latie overzomerende ganzen stijgt snel, 
waardoor de schade toeneemt. Ondertus-
sen breidt de natte natuur zich uit en is er 
voedsel in overvloed.” Bos meent dat het 
schadeprobleem onoplosbaar is zonder de 
overwinterende ganzen te beheren en op 
(inter)nationaal niveau goede afspraken te 
maken. “Dat gebeurt nu niet”, zegt hij.

Schietknechten
Schieten van zomerganzen vindt Bos niet 
wenselijk. “Daar zitten wij niet op te wach-
ten, zeker wanneer ze broeden of jongen 
hebben.” Een patstelling ligt op de loer, 
volgens Bos het gevolg van een jarenlang 
verkeerd en restrictief jachtbeleid, waar-
door ganzenpopulaties zich ongebreideld 
konden uitbreiden. “Daardoor willen we 
nu niet de schietknechten van de overheid 
worden”, stelt Bos. In de nieuwe maatwerk-
plannen vonden de partijen een tussenweg: 
geen afschot tijdens het broedseizoen, 
zodat ook andere broedvogels rust krijgen, 
maar wel ervoor en erna. De uitvoering gaat 
dit jaar in. 
Andere maatwerkplannen, onder meer 
voor de Dollard en het Zuidlaardermeer, 
zijn momenteel in de maak. Of daar afschot 
gaat plaatsvinden, staat nog niet vast. Glas-
tra zet in op écht maatwerk, op basis van 
feiten. “We willen geen klopjacht. Ganzen 
die geen overlast veroorzaken, hoeven 
we niet aan te pakken. Daarom moet dit 
jaar eerst goed onderzoek gedaan worden, 
zodat we volgend jaar gerichte en effectieve 
maatregelen kunnen nemen.”
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Grauwe gans met jongen

Marco Glastra:

“We willen geen 
klopjacht. Ganzen 
die geen overlast 

veroorzaken, hoeven 
we niet aan 
te pakken.”
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Gans met halsring

Kees Koffijberg
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woensDAG 18 MAArt  
Lezing: Vismigratie van Wad tot Aa 
door Peter Paul Schollema, Aquatisch 
Ecoloog 
Tijd: 19.30 – circa 21.30 uur. Locatie: Buiten
plaats Reidehoeve, Dallingeweersterweg 30, 
Termunten 

Historisch gezien heeft de waddenkust al-
tijd een belangrijke rol gespeeld als leefge-
bied en verbindingszone voor vissen. Voor 
soorten als de driedoornige stekelbaars, 
paling, rivierprik en spiering is een open 
verbinding tussen zoet en zout water van 
levensbelang. Door de aanleg van dijken, 
stuwen en sluizen is het voor de mens een 
stuk veiliger geworden om hier te leven. 
Helaas is het door deze maatregelen wel 
veel lastiger geworden voor vissen om vrij 
heen en weer te zwemmen. Om de vissen 
hierbij te helpen heeft het waterschap 
Hunze en Aa’s het vismigratieplan ‘Van 
Wad tot Aa’ opgesteld. Hiermee wordt 
er gewerkt aan het oplossen van de 130  
meest belangrijke vismigratie knelpunten 
in Groningen en Drenthe. 

ZAterDAG 21 MAArt
Seizoens-wende-wandeling (20 km!!)  
Tijd: 09.00 – 16.00 uur. Locatie: Buiten
plaats Reitdiep, Wolddijk 103, Groningen

Een lange wandeling voor de fanatieke lo-
pers en natuurliefhebbers. De nadruk ligt 
bij deze excursie op het wandelen, waarbij 
we in 2015 vier keer (lente, zomer, herfst 
en winter) dezelfde route afleggen. We let-
ten hierbij vooral op wat het seizoen doet 
met het Reitdiep en het Hunzelandschap. 
Die verschillen zie je alleen wanneer je 
vier keer meewandelt. Maak foto’s! De 
mooiste foto’s  worden begin 2016 tijdelijk 
geëxposeerd in Buitenplaats Reitdiep. 
Opgeven via info@groningerlandschap.nl 
of bel tijdens kantooruren: 050-5892714

ZonDAG 22 MAArt   
Voorjaarswandeling
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Locatie: Informatie
punt Vesting Bourtange bij de parkeerplaats 
net buiten de Vesting

Wandel met ons mee, om in het voorjaar 
te kijken wat er in ons gebied allemaal te 
beleven valt. 
Graag aanmelden voor de wandeling: via 
info@groningerlandschap.nl of bel tijdens 
kantooruren 050-5892714

ZAterDAG 28 MAArt 
Excursie Eendenkooi Nieuw Onrust
Tijd: 10.30 – 11.30 uur. Locatie: Water
schapsgebouwtje na huisnummer 24 in 
Hornhuizen  

Eendenkooien in Nederland bestaan al 

vanaf de middeleeuwen. In ons waterrijke 
en eendenrijke land was het een middel 
om eenden te vangen zonder geweer. Nu 
vangen we niet meer voor de bout maar 
wordt er gevangen voor ringonderzoek. 
Dit gebeurt in absolute rust. Het is dan 
ook bijzonder dat we ons in het terrein 
van de kooiker kunnen begeven. Dat kan 
alleen in het voorjaar en vroege zomer als 
er weinig eenden zijn. Dan is de kooi ook 
op zijn mooist. Het domein ziet er dan als 
een sprookjesbos uit. Laarzen of stevige 
wandelschoenen zijn aanbevolen. Graag 
wel tevoren aanmelden: info@groninger-
landschap.nl  of bel tijdens kantooruren 
050-5892714

er op uit
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pieterburen

Het team Noordkust zoekt voor:

- Het bezoekerscentrum, enthousiaste mensen die mee willen 

werken aan: Het promoten van Het Groninger Landschap, het 

geven van informatie aan de bezoekers en het verkopen van 

streekproducten. Het bezoekerscentrum is jaarlijks open van 1 

april tot 1 november. 

-  Jeugdactiviteiten, om jaarlijks een aantal jeugdactiviteiten 

te kunnen organiseren, zoeken wij initiatiefrijke, creatieve 

vrijwilligers die graag met kinderen werken. 

- Tractorchauffeur/gids, de tractor met huifkar wordt tijdens 

het seizoen wekelijks op zondagmiddag en tijdens de 

schoolvakanties ook op woensdagmiddag ingezet. Daarnaast 

voor speciale gelegenheden of verzoeken voor een tocht in en 

om Pieterburen. Tijdens deze tochten vertelt de chauffeur over 

Het Groninger Landschap en over wat er allemaal te zien is 

onderweg. 

Een combinatie van de drie vacatures is altijd mogelijk. 

Leekstermeer en Zuidelijk westerkwartier

Voor kleine beheerklussen zoeken wij versterking voor:

- Het team Groene Buiten Medewerkers. We zoeken mensen 

die het prettig vinden om geregeld de handen uit de mouwen 

te steken. Het is een team in wording en we zouden graag 

uit willen breiden, om allerhande klusjes aan te pakken in 

bijvoorbeeld het terrein rond en achter de Coensdersborch, 

Harensche bos, Nanninga’s bosch en de Lettelberter petten. 

Inzet is in overleg.

spijk

- Voor onze geheel gerestaureerde molen Ceres in 

Spijk zoeken wij een molenaar, molengidsen en 

klusjesmensen. Een nieuw op te zetten team dus, 

waarvoor wij vooral mensen zoeken uit Spijk of 

de directe omgeving. De molenaar is een landelijk 

opgeleide molenaar of iemand die deze opleiding zou 

willen volgen. De molengidsen geven rondleidingen 

op de molen en organiseren activiteiten tijdens 

bijzondere dagen en desgewenst in samenwerking 

met Stichting Dorpsbelangen Spijk. Klusjesmensen 

doen in overleg kleine klusjes aan de molen.

Wij zouden graag zien dat de molen weer tot leven komt, 

helpt u ons mee?

Het Groninger Landschap vindt het heel belangrijk dat 

de vrijwilligers gedreven en bekwaam zijn. Er worden 

dan ook geregeld mogelijkheden geboden om uw kennis 

en kunde op te bouwen of aan te vullen. Werken voor 

Het Groninger Landschap biedt u de mogelijkheid uw tijd 

plezierig en nuttig in te vullen. 

We hopen u binnenkort te mogen spreken.

Heeft u interesse? 

Neem dan gerust contact op met:

Het Groninger Landschap

siemie Zandvliet info@groningerlandschap.nl 

rijksstraatweg 333, 9752 CG  Haren

telefoon: 050-3135901



erik VAn oMMen LeTTeLBerTerpeTTeN

stevige opmars
De grote zilverreiger rukt op. Van een zeld-

zaamheid naar vele duizenden exemplaren in 

Nederland. En dat in nog geen tien jaar tijd. 

Een succesverhaal. In de Lettelberterpetten 

zijn deze winter maar liefst 120 exemplaren 

gezien, binnen één jaar een verviervoudiging. 

Reden: de overweldigende muizenstand. 

Tafeltje dekje voor de reigers. Zelfs op de 

kwelders zitten ze massaal. Opvallend, want 

vroeger meden ze het zoute water. 

De grauwe kiekendief, de grote zilverreiger, de 
grauwe gors: sommige vogels houden specifiek van 
Groningen. Beeldend kunstenaar Erik van Ommen 
brengt ze in deze serie in beeld. Deze eerste afleve-
ring: de grote zilverreiger, de majestueuze witte 
verschijning op het Groningse land. Ze horen bij ons 
winterlandschap. Op veel plekken haalt hij zelfs de 
blauwe reiger in. 

Liefde voor water
Daar waar het waterpeil stijgt, voelt de grote 

zilverreiger zich thuis. In Groningen is dat op 

tal van plaatsen gebeurd, zoals in de Lettel-

berterpetten en de Kropswolderbuiten- en 

in de Westerbroekstermaderpolder.’s Winters 

ontpoppen de ondergelopen velden zich als 

reigerparadijzen. In het voorjaar verdwijnen de 

reigers. Dan gaan ze elders broeden. Nog wel. 

slapen in bomen
Grote zilverreigers slapen meestal, veilig en 

wel, in bomen. ’s Avond bij schemer komen 

ze aanvliegen. De Lettelberterpetten en de 

Osdijk in de Onnerpolder behoren tot de 

grootste slaapplaatsen in Groningen. Schijnt 

de maan, dan zie je witte schimmen in de 

bomen.
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ZonDAG 19 ApriL
Vroege avondwandeling Thema: Vogels 
Tijd: 18.30 – 21.00 uur. Locatie: informatie
punt Vesting Bourtange, bij de parkeerplaats 
net buiten de vesting

In het vroege voorjaar zijn ’s avonds veel 
vogels te beluisteren. Kom luisteren en 
wellicht laat een aantal van hen zich ook 
bewonderen.

ZonDAG 3 Mei 
Wandeling en lezing Humsterlanddijk
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur. Locatie Buiten
plaats Reitdiep, Wolddijk 103, Groningen

Natuurboerderij Lammerburen en 2 
gidsen van het Reitdiepteam organiseren 
een lezing en wandeling over de Noorde-
lijk Humsterlanddijk  in de buurt van het 
Reitdiep en naar de NH kerk met praalgraf 
in Oldehove.

DonDerDAG 14 Mei 
Dauwtrapvaartocht over het Zuid-
laardermeer
Tijd: 06.00 – 08.00 uur. Locatie: Paviljoen/
jachthaven De Leine, Meerweg 62, Krops
wolde

Een verrassende vaartocht in de vroege 
ochtend over het Zuidlaardermeer met de 
fluisterboot ‘de Doeker’. Aanmelden graag 
via info@groningerlandschap.nl of bel 
tijdens kantooruren naar 050-5892714. De 
kosten zijn: € 6,– voor beschermers,  
€ 7,50 voor niet beschermers en € 2,50 
voor kinderen t/m 12 jaar.

woensDAG 20 Mei 
Jeugdactiviteit: Ach…het mag geen 
naam hebben
Tijd: 15.00 uur – 16.30 uur. Locatie: Parkeer
plaats Coendersborch, Oudeweg 15, Nuis

Wij mensen geven namen aan van alles. 
Jij hebt zelf een naam en dingen hebben 
een naam. Hoe zit dat met dieren? Thuis 
krijgt de poes, hond of cavia ook een 
naam. Lastiger wordt het met de dieren in 
de natuur. De ree, vos of muis heeft geen 
naam. Voor vogels die in een nestkastje bij 
de borg geboren worden geldt iets anders. 
Zij krijgen weliswaar geen naam maar 
wel een nummer om hun pootje! Op die 
manier kunnen wij mensen toch iets te 
weten komen over die vogeltjes. Hoe ver 
ze vliegen, hoelang ze leven en hoeveel 
er zijn bijvoorbeeld. Op woensdag 20 mei 
kun je meemaken hoe de rayonbeheerder 
van de Coendersbosch de jonge vogeltjes 
voorziet van een ringetje met nummer om 
hun pootje. Verder kijken we deze middag 
ook naar nesten van andere vogels, niet 
alle vogels broeden immers in een nest-
kast. Zit je op de basisschool en lijkt het 
je leuk om dit mee te maken? Geef je dan 
snel  op. Graag via: info@groningerland-
schap.nl  of bel tijdens kantooruren naar 
050-5892714.

ZAterDAG 20 Juni en 27 Juni
Wandelexcursie: Sterns in het  
Zuidlaardermeer
Tijd: vanaf 13.00 uur, locatie: nog nader te 
bepalen. Houd daarvoor de website in de 
gaten: www.groningerlandschap.nl

nieuw: Mijn reigerparadijs
Medio mei verschijnt het nieuwe boek van 

Erik van Ommen, boordevol tekeningen, 

etsen, olieverfschilderijen, aquarellen en 

linosnedes van onze Europese reigers. Twee 

jaar lang werkte Van Ommen aan reigers in 

alle soorten en maten. Het boek sluit af met 

een hoofdstuk over het tekenen van vogels in 

potlood, inkt en aquarel. Donateurs van Het 

Groninger Landschap krijgen korting. U be-

taalt geen 34,95 euro, maar 29,95 euro. Stuur 

een email naar info@knnvuitgeverij.nl ovv 

‘voorintekenactie Mijn reigerparadijs’. Ver-

meld daarin uw naam, adres en woonplaats 

witter dan wit
Puur wit bestaat niet. De grote zilverreiger, 

die witter dan wit lijkt, bestaat uit een symfo-

nie van wit, grijs en een knalgele snavel. Van 

Ommen vindt reigers prachtig om te schilde-

ren. “Het zijn heel expressieve vogels. Reigers 

hebben echt een uitdrukking. Ze nemen een 

houding aan, met hun lange poten en nek.” 

reigers op video
http://www.erik-van-ommen.nl/polderreiger.html 

in zijn nieuwe boek Mijn 

Reigerparadijs laat erik van 

ommen vijftien videofilms 

zien die de lezer met zijn 

ipad of android kan bekijken. Via boven-

staande link ziet u één van zijn films: de 

polderreiger.

en het aantal boeken dat u wilt bestellen. 

Zodra het boek verschijnt, krijgt u het boek 

thuisgestuurd met een factuur. Deze actie is 

geldig t/m 15 mei 2015.

U kunt het boek ook gratis ontvangen! Lezers 

die besluiten om donateur voor het leven 

te worden (voor een bedrag van 500 euro of 

meer), ontvangen het boek Mijn reiger paradijs 

als welkomstgeschenk. Als extra krijgt u 

nóg een prachtig boek van Erik van Ommen 

cadeau, namelijk IJsvogels van de Hunze. Aan-

melden kan met de bon in dit tijdschrift. 

er op uit

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 01 18 19

ZonDAG 29 MAArt 
Vogels kijken
Tijd: 09.00 – 12.00 uur Locatie: Hoofdweg 
96, Midwolda

Veel vogels zijn nog op doortrek naar het 
Noorden. Maar er zijn ook veel vogels op 
hun plaats van bestemming en druk bezig 
hun territorium uit te zetten. Het mooie is 
dat ze zich goed laten horen en omdat er 
nog geen blad aan de bomen hangt, kun-
nen we ze ook zien. Spotten we vandaag 
de eerste zwaluwen? De natuurplas doet 
zijn naam eer aan!  De wandeling is een 
kruip door, sluip door route vanwege over-
hangende takken en we lopen over zeer 
modderige en natte paden. Trek daarom 
laarzen of waterdichte schoenen aan.

ZonDAG 12 ApriL
Voorjaarswandeling van Borch naar 
Steenhuis
Tijd: 13.30 – 16.30 uur. Locatie: parkeer
plaats Coendersborch, Oudeweg 15, Nuis

Het is altijd weer de vraag wanneer de 
Stinsenplanten ( börgbloemkes op z’n 
Westerkwartiers)bloeien. De natuur gaat 
zijn eigen gang en stelt ons ieder jaar weer 
voor verrassingen. We hopen wat van 
deze bloeiende bloemen aan te treffen bij 
de Coendersborch en wandelen daarna 
via een eeuwenoud pad naar het Steen-
huis. Ook daar bezichtigen we de tuin 
en drinken er een kop koffie. Vervolgens 
wandelen we weer terug naar de parkeer-
plaats in Nuis. De kosten bedragen € 2,50 
voor niet beschermers. Beschermers en 
kinderen gratis. 
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CoLuMnHANNEKE KAPPEN

De drie redenen.

Reden 1 

Onlangs lag ik plat 

op mijn rug op een 

Groninger wierdekerkhof te figureren in 

een videoclip van Harrie van Lier. De wind 

striemde, de regen gutste met bakken uit 

de hemel.  Harrie had de locatie gekozen 

vanwege het artistiek desolate karakter 

ervan en vanwege de geheimzinnige 

verhalen en legenden die er sinds oudsher 

over de ronde doen. Volgens sommigen 

is het een magische plek. Toen ik daar 

lag te klappertanden kon ik me er alles 

bij voorstellen. Met een beetje fantasie 

kon je de witte wieven zo uit de grond 

tevoorschijn zien komen. Er is vrijwel niets 

meer daar op die wierde dat herinnert aan 

Vliedorp, het gehucht dat er eeuwenlang 

gevestigd was. De huizen zijn verdwenen, 

de kerk ook. Er liggen nog een paar oude 

grafstenen, dat wel. 

Toen we verkleumd terug liepen naar de 

auto zag ik het bordje staan: hersteld en 

beheerd door Stichting Het Groninger 

Landschap.

Reden 2

Voor de film over de spectaculaire 

nieuwe Hunzevisie voer ik samen met een 

heuse Bushcraftman in een kano over de 

rivier de Hunze.

Er was opeens alleen nog het geluid van 

onze peddels die zacht het water raakten. 

Merrily, merrily varen op de kalm meande-

rende rivier, te midden van het imposante 

Hunzedal, dat zich aan ons voordeed alsof 

het er altijd al was. Terwijl het verbazend 

kort geleden is dat de Hunze zich nog 

vermomde als een viezig kanaaltje dat 

troosteloos door het land sijpelde. Wat een 

heerlijk vooruitzicht dat die Hunze straks 

ook in de provincie Groningen weer vrije-

lijk haar oorspronkelijke loop hervinden 

mag. Van Drenthe hailemoal tot aan’t wad, 

de Hunze wordt mooi weer de Onze. Met 

zo hier en daar een bordje in het riet met: 

de hartelijke groeten van Het Groninger 

Landschap. 

Reden 3

Een dorpsbijeenkomst in Loppersum, die ik mocht leiden. De gemoederen liepen 

hoog op, de machteloosheid en de woede waren tastbaar. Een Provincie die verdo-

rie staat te schudden op haar grondvesten. Ons land van waarde, met scheuren in 

haar unieke cultureel erfgoed. Een provincie, waar natuur, landschap en cultuur-

historie het meer dan ooit nodig hebben om behouden, hersteld en ontwikkeld te 

worden.

Voor mij zijn dit 3 redenen om volmondig ja te zeggen tegen Stichting Het Gronin-

ger Landschap.

Hanneke Kappen  
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Hanneke Kappen is zowel bij het wat ou-
dere als het jongere publiek bekend. Van 
haar band ‘White Honey’ eind jaren ’70, 
van de VARA-programma’s ‘Vroege Vogels’ 
en ‘Je Ziet Maar’, maar ook van ‘Muziekme-
lange’, dat vroeger bij Radio Noord werd 
uitgezonden. Nu is ze dagvoorzitter en 
adviseur op congressen en evenementen 
en geeft trainingen en coaching. Tijdens 
zo’n congres, over de Hunzevisie, vroeg Het 
Groninger Landschap of ze ambassadeur 
wilde worden. Ze accepteerde. “Ik stap in 
deze rol, zowel met mijn gevoel als met 
mijn verstand.” 

“We gaan er echt wat van maken. Ik heb er wel een idee 

bij.” Hanneke Kappen vindt de rol van Ambassadeur van 

Het Groninger Landschap prima bij zich passen. “Ik ben al 

mijn hele leven van de ‘communicatie’. Als ik er wat aan 

kan doen om meer bekendheid te geven aan de schoon-

heid en historie van dit landschap dan doe ik dat!”
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Ze is er van overtuigd dat de functie nodig 
is. “Ja, omdat Groningen zo’n geweldig 
mooi stuk land is. Er staan symbolen in 
van de Groningse geschiedenis. En dat 
staat nu allemaal te schudden!” Hanneke 
Kappen merkt tijdens haar werk dat het 
publiek soms nog te weinig weet van wat 
Het Groninger Landschap precies doet, en 
ook niet goed weet wat er allemaal in het 
landschap te vinden is. “Mijn hobby is me 
ergens in te verdiepen. Zo kom ik ook op 
plekken die ik niet kende. Het ‘eindeloze’ 
van het Groningse land vind ik mooi en 
vooral ook wat daar dan ineens opdoemt. 

Zo was ik was laatst bij het borgterrein van 
Ewsum in Middelstum. Een paar kilometer 
er vandaan zie je het niet eens liggen en 
opeens ligt daar een historisch landschap. 
Een landschap met mooie verhalen. Dat  
vind ik prachtig! Daarbij is ‘communicatie’ 
de rode draad in mijn carrière. Mensen met 
elkaar in contact brengen. Bruggen slaan 
naar mensen die geen weet hebben van 
wat voor mooie dingen er in deze provincie 
zijn. Noorderling zijn is mooi. Dat betekent 
iets. Dat is gevoel. Bij Groningers hoort een 
soort ingehouden passie. De benaming 
‘nuchter’ vind ik juist weer niet passen. 

Hanneke Kappen, 
Ambassadeur 
én columnist 

van Het 
Groninger 

Landschap

Het is een vurig volk, maar dat moet je 
wel herkennen. Ik vind het prachtig als ik 
op bijeenkomsten elders in het land een 
Groninger tegenkom. Een half woord, een 
blik is dan genoeg, dat vind ik hilarisch.”

“Gezamenlijk komen we tot invulling van 
de rol. Wat kan ik toevoegen? En wat kan 
ik bijdragen zodat meer mensen in contact 
komen met wat er in deze provincie 
allemaal te zien is? Behoud en herstel 
van natuur en erfgoed is belangrijk. Maar 
minstens zo belangrijk is het ontwikkelen 
van nieuwe dingen zoals de Hunzevisie 
waar nu samen met Drenthe aan gewerkt 
wordt. Het ambassadeurschap kan ook 
een rol spelen bij bijeenkomsten die ik 
begeleid. Ik kan af en toe eens meegaan 
met excursies en daar dan over schrijven 
voor de site. Berichtjes over zaken en 
ontwikkelingen. Mijn blik daarop!” 

GOLDEN RAAND 01 20 HET GRONINGER LANDSCHAP21



energieneutraal
Uiteraard wordt De Toekomstfabriek energieneutraal. Een wens 
voor de toekomst is een zonnecentrale in de contouren van De 
Toekomst I, de tweelingbroer van De Toekomst II die in 2005 is 
gesloopt. De benodigde investering voor het plan wordt geschat 
op € 5,5 miljoen. De helft daarvan is voor de noodzakelijke bodem-
sanering en de inrichting van het buitenterrein. Eerste opgave is 
het vinden van financiering voor realisatie van het plan. Zodra dat 
rond is, stelt Het Groninger Landschap zich garant voor duurzame 
instandhouding, openstelling en exploitatie van De Toekomst. 
Voordat het zover is, moet nog wel overeenstemming met de cura-
tor bereikt worden over de overdracht van het complex.
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Graanrepubliek
Volgens het plan wordt het terrein rond de fabriek omgetoverd 
in graanakkers met klaprozen en korenbloemen. Direct naast de 
fabriek wordt het complex vloeivelden hersteld, waar straks het 
afvalwater wordt gezuiverd. In het hart van de fabriek, waar nog 
de oude machines en bolkokers staan, komt een Belevingsfabriek, 
waar het verhaal van de strokartonfabricage en de Graanrepubliek 
centraal zal komen te staan. Vrijwilligers uit de omgeving zorgen 
hier voor de ontvangst van het publiek en rondleidingen.

evenementen 
De grote hallen worden omgevormd tot Evenementenfabriek. 
Groepen tot 2000 personen zouden hier terecht kunnen voor 
 festi vals, concerten of zakelijke bijeenkomsten. De Toekomst-
fabriek kan dé plek worden in Oost-Groningen voor concerten, 
 festivals, exposities of thematische bijeenkomsten bijvoorbeeld 
over de toekomst van de landbouw, het landschap en duurzame 
energievoorziening. Eén hal wordt gereserveerd voor kleinscha-
lige bedrijvigheid, de Herbestemmingsfabriek. Hier kunnen zich 
bedrijfjes vestigen die op het vlak van ‘cradle-to-cradle’ actief zijn. 
Maar we houden nadrukkelijk allerlei opties open. Dus hoe de 
 daad  werkelijke invulling er uit komt te zien is nog toekomstmuziek.

Het Groninger Landschap heeft een 

plan gemaakt voor herbestemming van 

strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. 

Dit industrieel rijksmonument, gebouwd in 

1908, is 5 jaar geleden casco gerestaureerd. 

Ondertussen maakt De Toekomst onderdeel 

uit van een faillissement en staat het gebouw 

leeg. In overleg met provincie Groningen 

en gemeente Oldambt heeft Het Groninger 

Landschap nu het plan ‘De Toekomstfabriek’ 

ontwikkeld. Voorop staat de instandhouding 

en de openstelling van De Toekomst maar het 

plan biedt ook volop ruimte aan evenementen 

en kleinschalige bedrijvigheid. Met de 

ontwikkeling van dit belangrijke Groninger 

industriële erfgoed wordt aan de regio 

Oost Groningen een nieuwe impuls gegeven 

op het gebied van toerisme, recreatie en 

ondernemerschap. Daarnaast wordt het 

vervuilde fabrieksterrein meteen gesaneerd.

   

Het Groninger Landschap ontwikkelt        
plan voor herbestemming De Toekomst

“Een wens voor de 

toekomst is 

een zonnecentrale in 

de contouren van 

De Toekomst I.”



Dijkhuisje wordt pleisterplaats 

In de Westpolder bij Vierhuizen aan de 

Waddenkust staat al sinds jaar en dag een 

huisje van het waterschap Noorderzijlvest. 

Dit huisje staat op een plek die door een 

ondernemersechtpaar uit Wehe-den 

Hoorn als een mooie locatie wordt gezien 

als theeschenkerij. Voor de fietsers en 

wandelaars langs de mooie Groningse 

Waddenkust een prachtige plek om 

even te verpozen. Het echtpaar heeft 

Het Groninger Landschap benaderd om 

te kijken of samenwerking op deze plek 

Ontwerp dijkhuisje

tot de mogelijkheden behoort. Samen 

is een mooi plan ontwikkeld waarmee 

het ‘waterschapshuisje’ opgetild wordt 

tot uitzichtspunt, informatiepunt en 

theeschenkerij. 

De Friese architecte Nynke Rixt Jukema 

is erin geslaagd een bijzonder ontwerp 

voor de verbouwing van het bestaande 

dijkhuisje te maken, waarbij met respect 

voor natuur en landschap, kleinschalig de 

mogelijkheid geboden wordt over de dijk te 

kijken, richting kwelders. Daarbij kan een 

hapje en een drankje gebruikt worden en 

kan het verhaal van het wad, de kwelders 

en de natuur verteld worden. Het Groninger 

Landschap zal de informatievoorziening 

in het ontwerp voor haar rekening nemen 

en de bezoeker toelichting geven wat er te 

zien en beleven is op de kwelders, het wad 

en in onze binnendijkse natuurgebieden 

als de Klutenplas, Deikum en Eendenkooi 

Nieuw Onrust. Het geheel past uitstekend 

in het grote project Kiek over Diek 

dat zich sterk maakt om de Groningse 

Waddenkust voor recreanten en toeristen 

toegankelijk en aantrekkelijk te maken. 

Informatievoorziening is hierin een speer-

punt. Door Kiek over Diek wordt op de 

bewuste locatie een TOP (toeristische 

overstapplaats) aangelegd. Ook wordt 

door Kiek over Diek de aanvraag van 

vergunningen en subsidies voor het 

geheel uitgevoerd. Of de plannen voor 

het dijk huisje werkelijkheid worden 

hangt af van het toekennen van subsidies, 

financiële haalbaarheid en of de benodigde 

vergunningen worden toegekend. Wij 

houden u op de hoogte!
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Deze week gaf ik les op de basisschool in 

Garnwerd. Al tijdens het uitladen kwam Jack 

enthousiast naar me toe rennen. Jack is 10 

jaar en vogelaar. ik ken hem, want hij komt 

al jaren naar het Midzomerfestival. nu was 

het dan eindelijk zijn dag: hij kreeg vogelles. 

Als Jack tijdens een leestoets een vogel ziet, 

vergeet hij even die hele toets. Dat vertelde 

zijn leraar aan me: ‘in schooltaal heet dat 

dan, dat hij zich niet kan concentreren; maar 

dat doet hij juist wel: niet op de toets, maar 

wel op de vogels’. Die opmerking trof direct 

doel bij me. Leerkrachten worden afgere-

kend op taal en rekenen. Andere ontplooi-

ingsmogelijkheden komen nauwelijks aan 

bod. Dat bleek ook uit het onderzoek van 

tanja ensing, naar wat basisscholen doen 

aan natuureducatie. Het belang ziet ieder-

een, maar het blijft meestal bij het kijken 

naar schooltV. Het Groninger Landschap wil 

daar verandering in brengen. Binnenkort 

geef ik les op de basisschool in Adorp. uit het 

raam zie ik daar Harssensbosch liggen. Dit 

boerderijtje heeft Het Groninger Landschap 

tien jaar geleden opgeknapt. Leerlingen van 

deze school speelden tijdens de opening de 

hoofdrol. sindsdien zijn de basisschool en 

Het Groninger Landschap niet alleen buren, 

maar ook vrienden. een van de mooiste 

openingen maakte ik mee bij het herstel 

van het wierdenkerkhofje van wierum. De 

leerlingen hadden toen zelf bedacht, dat 

ze dat wilden doen als Zombies - op het 

nummer ‘thriller’ van Michael Jackson. twee 

totaal verschillende sferen maakten het 

bizar en ontroerend tegelijk. Het Groninger 

Landschap zoekt actief samenwerking 

met basisscholen die onze buren zijn. Dat 

doen we in nuis, kropswolde, termunten, 

oostwold en dus ook in Adorp. Als je pech 

hebt en niet woont in de buurt van onze 

gebieden, dan zijn er altijd nog onze festi-

vals. Het noordkustfestival is op 17 mei in 

pieterburen. ik hoop je 

daar te zien!                   

CoLuMn: MicHeL vaN rOON 

de daar aanwezige vogels. De bouw van 
de kijkvoorziening is mogelijk gemaakt 
door een nalatenschap en door een bij-
drage van de Nationale Postcode Loterij. 
Voor het nog resterende bedrag is door 
De Friesland Zorgverzekeraar een 
crowd funding actie gestart onder hun 
verzekerden.

Dankzij een gift van 1.000 euro van 
Payrollplaats.nl kon de vergaderruimte 
voor de vrijwilligers van team Ennema-
borgh worden ingericht en gestoffeerd. 
Zij hebben nu een mooi onderkomen in 
het Koetshuys op landgoed Ennemaborgh. 
Franck Antonides, eigenaar van Payroll-
plaats, heeft hiervoor Het Groene Hart* 
uitgereikt gekregen van Stichting Het 
Groninger Landschap. Hiermee bedankt 
Het Groninger Landschap bedrijven 
die ons op welke manier dan ook 
onder  steunen in behoud, beheer en 
ont wikkeling van natuur, landschap 
en cultuur historie in de provincie 
Groningen. 

*) Groene Hart bedrijven zijn (vaak MKB) bedrijven 
die niet de Vriendenbijdrage van minimaal de 
1500 euro betalen, maar die wel graag – middels 
(eenmalige) schenkingen of giften – iets willen 
bijdragen aan Het Groninger Landschap. Als dank 
krijgen ze een Groen Hart uitgereikt.

Het Groningse bedrijf Bano is een expert in 

event technologie en werkt al jaren samen 

met Het Groninger Landschap. Ze hebben 

aangeboden om vanaf 2015 het klein onder-

houd van AV-techniek te verzorgen bij al 

onze Bezoekerscentra en Vriend te worden 

van Het Groninger Landschap.

VrienD: BaNO

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. 

Schilderij cadeau

Giften en Legaten

Uw geld wordt besteed aan het 
ontwikkelen, herstellen en in stand 
houden van het karakteristieke land-
schap, de natuur en het cultureel 
erfgoed in de provincie Groningen. 
Wilt u een gift overmaken? Dat kan via 
rekeningnummer ING 677.61.79.90, 
IBAN: NL30INGB0677617909, ten 
name van Het Groninger Landschap 
in Haren. Bij grotere giften kunt u 
meepraten over wat we met uw geld 
doen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Het Groninger 
Landschap: 050-3135901.

Dhr. Wijnand heeft een mooi bedrag 
geschonken aan Het Groninger Land-
schap voor de realisatie van een oever-
zwaluwwand bij de Lettelberterpetten. 

In februari heeft Het Groninger Landschap 
een legaat van 100.000 euro van iemand 
uit de omgeving van Appingedam 
ontvangen.

Intussen is begonnen met de bouw van 
de vogelkijkhut in de Kropswolder buiten-
polder. De vogelkijkhut wordt toe gankelijk 
voor mindervaliden en biedt prachtig 
zicht op het omliggende landschap en 

Mevrouw Kerremans uit Haren heeft 
Het Groninger Landschap een schilderij 
cadeau gedaan van de Borgstede Harssens. 
Mevrouw Kerremans volgde een 
schildercursus in het centrum voor kunst 
en cultuur in Haren, het Clockhuys. Jan 
Eijkenaar was haar docent. Ze schilderde 
een foto na die Hein Bekenkamp maakte 
van de Borgstede Harssens en die is 
afgebeeld in het boek ‘Grunnegers’ van de 

Kiwanisclub. Ze las in de Golden Raand 
een artikel over Harssensbosch waarbij de 
huidige directeur Marco Glastra vertelde 
dat hij hier tijdelijk gewoond heeft omdat 
hij nog geen huis had in Groningen. Zij 
heeft vervolgens Het Groninger Landschap 
benaderd en het schilderij geschonken. 
Het heeft een mooi plekje gekregen in ons 
bezoekerscentrum Buitenplaats 
Reitdiep.

rabobank Zuid en oost Groningen onder-

steunt Het Groninger Landschap al een 

aantal jaren via de rabostreekrekening. Ze 

willen graag meer doen en hebben besloten 

om Vriend te worden van Het Groninger 

Landschap en om waar mogelijk projecten 

van Het Groninger Landschap die in Zuid 

oost Groningen plaatsvinden te ondersteu-

nen.

VrienD: raBOBaNk ZuiD eN 
OOsT GrONiNGeN

GOLDEN RAAND 01 26 27 HET GRONINGER LANDSCHAP

GiFten en LeGAten



Torenvalk 

met muis

In de natuurgebieden van het Groninger Landschap worden 
met regelmaat bijzondere vogels of zoogdieren gezien, soms 
zeldzame planten en paddenstoelen. Ook signaleren we trends 
van opvallende dier- en vogelsoorten die langzaam weer terug-
komen in onze provincie. Die waarnemingen zijn natuurlijk 
niet alleen beperkt tot de gebieden van Het Groninger Land-
schap maar worden overal in de provincie gedaan. Hebt u een 
opvallende waarneming te melden én er een goede kwaliteit 
foto van gemaakt, dan kunt u die toesturen naar Het Groninger 
Landschap: info@groningerlandschap.nl

We meldden al dat het een goed muizenjaar was, maar de afgelopen 
weken blijkt dat het een bijzónder goed muizenjaar was. Tot afgrij-
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Nestje muizen

wAArneMinGen

zen van boeren her en der die in hun grond vele gaten zagen van 
muizen en gras dat afstierf omdat muizen de wortels opaten. Voor 
de roofvogels was het echter goed nieuws. De nesten van uilen wa-
ren groter dan andere jaren en erg veel jonge uilen vlogen uit. Ook 
andere roofvogels profiteerden ervan. Bijvoorbeeld de torenvalk, 
een muizenjager bij uitstek. De vogel doet dat op kenmerkende  
wijze door snel met de vleugels te slaan en de staart te spreiden. 
Daardoor hangen ze vrijwel stil in de lucht en zo speuren ze naar 
muizen. Hun gezichtsvermogen is erg goed en torenvalken kun-
nen urinesporen van veldmuizen waarnemen wat het makkelijker 
maakt om hun favoriete voedsel te vinden. Toch leek het aantal 
torenvalken de laatste jaren wat af te nemen. Wellicht dat de over-
vloed aan muizen hier wat tegenwicht aan biedt.



    

Ransuil

Jonge bonte 

specht 

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@groningerlandschap.nl. 

Dat deed bijvoorbeeld John Lanting uit uithuizermeeden. Hij 

legde de ransuil vast die dit voorjaar bij hem in de taxusboom 

zat. “Het is er één van de 3 uilen die dit voorjaar bij ons pal achter 

het keukenraam zaten. Deze foto is gemaakt van achter het 

keukenraam, op ongeveer 1,5 meter afstand van de uil. De vogels 

hielden mijn vrouw Martha en mij vanuit de bomen constant in 

de gaten, ze bleven rustig zitten. Ze zijn er ongeveer 2 maanden 

geweest.” (foto: John Lanting)

colofon

Golden raand, lente 2015
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Kwak

De Lettelberterpetten vormen 
een buitengewoon natuurge-
bied waar geregeld iets bijzon-
ders te zien is. Zo werd in het 
Elzenbroekbos ‘ijshaar’ gezien. 
IJshaar is een zeldzaam natuur-
lijk verschijnsel waarbij een 
haarachtige ijsstructuur ontstaat 
op dood hout. Het ontstaan als 
de luchttemperatuur even onder 
het vriespunt ligt en het is alleen 
te vinden vroeg in de ochtend 
op schaduwrijke plaatsen. In het 
dode hout komen schimmels 
voor en bij de stofwisseling van 
deze schimmels komt water vrij 
dat door zeer kleine openin-
gen in het hout naar buiten 
wordt geperst. Het naar buiten 
geperste water bevriest tot een 
haarachtige structuur. Een hoge 
luchtvochtigheid en weinig 
wind is noodzakelijk voor de 
succesvolle vorming van ijshaar. 
IJshaar is zeer teer en smelt na 
aanraking direct weg. Ook als 
het aan zonlicht wordt blootge-
steld, verdwijnt het snel. Te
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Het najaar is sowieso een belangrijk moment voor trekkende 
roofvogels. Ook visarenden zijn dan op trektocht en dat levert nog 
weleens een mooie plaat op, zoals hier in polder Breebaart, bij 
Termunten.

wAArneMinGen

De aantallen zilverreigers in Groningen overtreft elke ver wach-
ting. De vogel was een aantal jaren geleden nog een relatief 
schaarse  verschijning in onze provincie, maar de aantal-
len nemen de laatste jaren in heel Nederland sterk toe. Uit 
 ‘slaapplaats-tellingen’ bleek dat er eind vorig jaar ruim 4400 
geteld waren en dat waren er meer dan twee keer zoveel als 
het jaar ervoor. En dat was toen ook al een record. Op plaatsen 
waar normaal hooguit 20 tot 30 vogels aanwezig zijn, stappen 
nu meer dan 200 grote zilverreigers rond. Zeker is dat het grote 
aantal veldmuizen in ons land een belangrijke factor is. Niet 
voor niets worden de grootste groepen gezien in gebieden waar 
overdag op muizen wordt gefoerageerd. Opvallend was bijvoor-
beeld de grote groep zilverreigers in de Koningslaagte, in het 
Reitdiepgebied. Tot nu toe werden in de Koningslaagte hooguit 
enkele exemplaren geteld. Ook hebben meer dan 100 grote zil-
verreigers een slaapplaats uitgekozen bij de Lettelberterpetten.

Visarend

Zilverreiger

Verder werden in het Reitdiepgebied weer grote groepen kievitten 
en goudplevieren gezien, zoals eigenlijk elk jaar maar door de zachte 
weersomstandigheden bleven ze langer hangen. In Leekstermeerge-
bied lijken zich twee otters gevestigd te hebben. In ieder geval zijn 
een mannetje en een vrouwtje waargenomen. Nu maar hopen dat ze 
er blijven wonen en ze niets overkomt.

Dhr. Hilbrandie uit noordlaren stuurde de foto in van de jonge 

bonte specht die zijn kopje uit het nest stak. “De foto van de 

bonte specht is op ongeveer 10 meter van het nest genomen. ik 

moest wel sterk inzoomen. De specht heeft de appelboom van 

de buurman uitgekozen en zó dat de opening net in het schuin 

naar boven gerichte deel van de stam zit. Dit voorkomt inrege-

nen. Dit was de eerste keer dat het jong kennis maakte met de 

buitenwereld. een uniek moment, vind ik. ik vermoed dat er twee 

jongen zijn uitgevlogen. sinds een paar jaar zitten er spechten 

bij ons in de tuin. Allemaal grote bonte spechten en één keer zag 

ik een groene specht. De stapel openhaardhout heeft een grote 

aantrekkingskracht op de spechten. Ze zijn daarin voortdurend 

aan  het pikken.”

IJshaar

Otter



 

Het onderzoek naar dieren en planten gaat 

met zijn tijd mee. Moderne elektronica 

helpen om sneller en nauwkeuriger te 

monitoren, te tellen en onderzoeksresulta-

ten te verwerken. The Fieldwork company 

in Groningen zet de nieuwste technische 

hoogstandjes in voor ecologische projecten. 

Jannes Heusinkveld en zijn collega’s combi-

neren zo twee passies: natuur en techniek.

De bedrijfshal en kantoorruimte van the 

Fieldwork Company in Groningen zien eruit 

als een jongensdroom. Gadgets als high-tech 

drones en geavanceerde camera’s liggen 

klaar voor gebruik en een getrailerde snelle 

werkboot kan á la minute te water worden 

gelaten. Heusinkveld: “Je kunt ons de high-

tech dienstverleners in de ecologie noemen.”

Heusinkveld voldoet met zijn bedrijf aan de 

steeds groter wordende vraag om techniek 

bij het oplossen van ecologische vraag-

stukken. “een mooi recent voorbeeld is de 

ganzentelling die we in het Zuidlaardermeer-

gebied hebben gehouden. Door naast de tel-

lers op verschillende locaties camera’s in te 

zetten, kregen we de ganzenpopulatie in het 

gebied beter in beeld dan ooit tevoren.” 

een mooi voorbeeld van de modernste 

technieken zijn de drones, die the Fieldwork 

Company regelmatig inzet. Heusinkveld: “we 

hangen er camera’s onder, om goede over-

zichtsbeelden te krijgen. Maar drones kun je 

ook prima inzetten om meetapparatuur te ge-

bruiken op plekken waar je normaal zelf nooit 

kunt komen.”

Heusinkveld is een groot natuurliefhebber. 

sinds zijn verhuizing naar Groningen probeert 

hij er in zijn schaarse vrije tijd op uit te gaan. 

“ik fiets graag en ik ben een vogelaar, gewoon 

een liefhebber. Als het even kan neem ik graag 

een kijkje op de kwelders. Dat is een fantasti-

sche omgeving.” in navolging van de webcam-

projecten die the Fieldwork Company voor 

onder andere staatsbosbeheer en natuurmo-

numenten heeft verzorgd, zijn Heusinkveld en 

zijn collega’s met een soortgelijk project aan 

de gang voor Het Groninger Landschap. een 

voorproefje op zo’n project is te zien op het 

Youtube-kanaal van Het Groninger Landschap: 

een filmpje met wildcamera’s van de bevers 

in wolfsbarge. De camera’s hiervoor werden 

geleverd door the Fieldwork Company. 

sinds de oprichting van zijn bedrijf merkt 

Heusinkveld dat collega-natuuronderzoekers 

moeite hebben om hun uitrusting bij elkaar te 

vinden. “Voor een waadbroek moest je naar 

een hengelsportzaak, voor gespecialiseerde 

natuurboeken naar een gespecialiseerde 

boekhandel en een kijker moest je weer bij 

de fotohandel bestellen. Daarom zijn we 

begonnen met Veldshop.nl, alle materialen 

voor natuurbeleving en/of onderzoek onder 

één dak. Dat is niet alleen handig voor de 

bedrijfsmatige onderzoeker, maar ook voor de 

particuliere natuurliefhebber.” 

www.fieldworkcompany.nl

tHe FieLDwork CoMpAnY: 
“We ZiJN HiGH-TecH DieNsTverLeNers iN De ecOLOGie”

Jannes 

Heusinkveld

VAN HET GRONINGER LANDSCHAP

Het Groninger Landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. Deze 

Vrienden maken het beschermingswerk 

mede mogelijk . Op deze pagina staat 

een overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. Telkens lichten we er 

ééntje uit. Deze keer is dat The Fieldwork 

Company. 
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